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Čechosiovakijos Valdžia 
Išdeportavo Scottsboro 
Jaunuolių Motiną

Pranešama, kad Čechoslo- 
vakijos fašistinė valdžia su

rėmė ir po prievarta išdepor
tavo Ida Wright, Scottsboro 
jaunuolių motiną, ir d. Eng- 
dahl, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo sekreto
rių. Jie važinėja Europoj i 
su maršrutu už Scottsboro 
jaunuolių paliuosavimą.

Matomai, Čechoslovakijos 
valdžia gavo įsakymą nuo 
Amerikos valdžios, kad' J
Wright ir Engdahl išdepor- 
tuoti. Ne w Yorko Bedarbiai Maršuos
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IŠ LIETUVOS ANGLIES BARONAI KAPOS KIETOSIOS DWt™. MIESTO POLICIJA® VALDŽIA TAPO PRIVERSTA DUOTI
BE STREIKO NEAPSIEIS.

Reikia Ruoštis Prie 
Streiko

Ukmergės apskrityj Pa- 
vonijos koklių dirbtuvėj 
dirba 70 darbininkų. Dar
bo sąlygos blogos: dirbtuvė 
nesutvarkyta, nėra ventilia
torių, nėra virinto vandens 
ir pan. Darbo diena 10 ir 
daugiau valandų. Iš 70 
dar bininkų, atsiskaitymo 
knygutes tetur tik 7-8 dar
bininkai ir tai išduotas 
6 mėn., nors yra išdirbusių 
8 ir daugiau metus. Akor- 
diniai, kurie dirba nuo tam
sos iki tamsos, gauna po 25 
—30 centų į valandą. Dar
bininkai taip prispausti nuo 
žiema padarytų skolų už 
butus, kad vos badu nemirš- i 
ta. !

ANGLIES MAINIER1AM ALGAS 25 NUOŠ.
KILS AUDRA PRIEŠ BOSUS IR VADUS
Jungtinės Mainierių Unijos Lyderiai Dalyvauja Suokalbyje 

ir Rengiasi Parduoti Mainierius Taip, Kaip Jie Pardavė 
Illinojaus Valstijoje

Mainieriai Turi Ruoštis Kovai. Visuose Lokaluose Turi 
Organizuotis Opozicija prieš Reakcinius Vadus ir Ko
vai prieš Algų Kapojimą. Lietuviai Revoliuciniai Mai
nieriai Turi Darbuotis. Dabar Laikas Veikti ir Mobi
lizuoti Spėkas. Organizuokite opozicijos grupes. Vei
kite patys. Nelaukite Organizatorių iš Kitur.
NEW YORK.—čionai lai- reikalavo numušimo algų ir 

ko susirinkimą kietosios an- gavo. Mainieriai sukilo 
glies savininkai ir Jungti- prieš šitą pardavystę ir vedą 
nės Mainierių Unijos virši-■ streiką. Gi Lewiso šaika

Spauda Alasavoja
Buržuaziniai laikraščiai 

užpildyti žiniomis apie nusi
žudymą judžių direktoriaus 
Paul Bern, kuris nesenai 
buvo vedęs aktorką Jean' 
Harlow. Tikra priežastis 
saužudystės slepiama

LEIDIMU MARŠUOTI; PONAS McKEE JAU SUTINKA PRl- 
; IMTI BEDARBIŲ DELEG. IR IŠKLAUSYT REIKALAVIMUS

Lietuviai Bedarbiai, Dalyvaukite Rugs. 10 ĮVAIRIOS ŽINUTES
uzuaystes šiepiama. v . D •! 1 I *i h v 1 IZ 1 Newcastle, Anglija. —
Pasirodo, kad kiek metų MarSaVffiie: Keikaiailklt Kasamos, Kovokit Anglijos darbo unijų kong- 

atgal Bei n buvo vedęs, bet h.h • ~ ■ resas priėmė rezoliuciją už
SS'T aii pnes Badą, imkit Savo ir Šeimyną Gyvybę i panaikinimą karo skolų.

atgal Bern buvo vedęs, bet.

slaptai užlaikė. ------------------------
Jean Harlow irgi buvo Bedarbių Mobilizavimasis Maršavimui Prasidės 10:30 Va- 

. . . . . . . . . . l landą Ryte, prie Union Square; Po Trumpo Susirinkimo 
Aikštėje Minia Trauks Link Miesto Svetainės, Kur Apie 
1 Valandą po Piety Delegacija iš 100 Nariy Priduos Ma
jorui McKee Reikalavimus

persiskyrus su vienu vyru. 
Ji pasirodžius pirmam vy
rui “perkaršta”, todėl jis tu
rėjęs ją pamesti. Spėjama, 
kad gal ir Bern įpuolė dės-1 
peracijon del tos pačios j

Madrid, Ispanija. — Sei
mas nutarė panaikinti mir
ties bausmę ir įveda kalė
jimą už Visus prasižengi
mus.

ninkai su John L. Lewis padeda valdžiai ir baronams priežasties. _ ( v,
_ ;_ 2 .1. Kaip ten nebūtų, šis inci- Ši Bedarbių Demonstracija už Pašalpą, už Duoną, Prieš,

Panašus suokalbis rengia-1 dentas duoda progos kapi- 
mas ir prieš kietosios ang- talistinei spaudai bĮofyti, 

Iš sykio rašyti ilgiausias špaltas iri 
neva protestuos I nukreipti darbininkų atydą 

prieš algų nukapojimą,' nuo savo bėdų linkui mir- 
idant apgauti mainierius ir;ties išdykusio turtingo ju-

priešakyje. Anglies baro- streiką laužyti, 
nūs atstovauja įvairių kom
panijų prezidentai. Susirin-

Sumažino Darbininkų Skai- kimą sušaukė patys s&vi“ i bes mainierius.
Čių ir Numušė Algas.
Marijampolėj lentpjūvės

ninkai. Jie jau paskelbė, į Lewisas 
kad jie pasiryžę nukapot vi
siems kietosios anglies mai-

j • • 1 v • "i • 5|_ ■* ”i ' I nieriams algas nuo 20 iki 25 paskui juos parduoti. f Nė.džių direktoriaus ii* jo likų-
da” anksčiau dirbo 25 dar
bininkai, o dabar tedirba tik 
10. Taip pat sumažino ir 
darbininkų algas iki 3 litų 
20 centų—4 litų į dieną.. 
Darbininkų padėtis neapsa
komai sunki.

Visos Lietuvos lentpjū
vių darbininkams
ruoštis į platesnę kovą, ki
taip samdytojai dar labiau 
juos smaugs.

Toks nukapojimas jokio pasitikėjimo tiems ba- sios gražuolės.nuos.
anglies baronams duotų nuo 
$30,000,000 iki $42,500,000 
pelno, o mainieriams reikštų

ronų agentams!
Mainieriai turi j 

kovai prieš šitą bjaurų už- engtČ; Lietuvos ’ Bosai Kapoja
11.WYWX V u~J1U UŽ" J

1 1 • • "» 1 * I simojimą ant jų algų! Mo-
j kinkitės iš Illinojaus mainie
rių! Organizuokitės kovai 

Diskusuokite tą

nuolatinį alkį.
Senosios unijos lyderiai, 

reikia matomai, priims anglies ba- dabar, 
ronų reikalavimus, kaip kad klausimą lokaluose. 
jie padarė Illinojaus valsti- kite 
joj. Ten irgi kompanijos | grupes!

lokaluose opozicijos

„ - . . ivenciją.Badą, Turi Būti Didžiausia ir Galingiausia iš Visų; | Sfnvll ni 
Dešimtys Tūkstančių Bedarbių Turi Dalyvauti ir Su- 
drebinti Miesto Grafterių Valdžią; Lai ši New Yorko 
Demonstracija Pasieks Milionus Amerikos Bedarbių ir 
Išjudins Juos Kovai Prie Bado Sistemą!

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos Darbo Fe
deracija laiko metinę kon- 
---- Dalyvauja 300 at- 

i stovų nuo reformistinių uni
jų.

Havana, Kuba. — Eks- 
plodavo bomba ir užmušė du 
Valdininku. Bomba buvo pa
dėta gatvėje. Užtikę ją,, po-' >NEW YORK.—štai turi- šeštadienį, rugsėjo 10 d., 

me puikų pavyzdį, kaip ma- i traukite i Union Square, - licistai subėgo ir pradėjo ty* ■
New Yorkan. Mobilizavimas |ringtp Du iš jų bandė ati-sinis darbininkų judėjimas 

gali laimėti kovoje su bo
sais ir valdžia. New Yor-1**1 11 ocllo JLL V L N C W 1U1"Oarbsninkams Algas kO organizuoti bedarbiai ir 

 darbininkai privertė polici-

Streikuoja Lenkijos 
Valstiečiai

BERLYN. — Gautas pra
nešimas iš Varšavos, kad 
Lenkijos valstiečiai paskel
bė streiką ir reikalauja aug- 
štesnių kainų už produktus. 
Kaip platus tas streikas, ne- X • •
žinia.

AMER. DARBO FEDERACIJOS VADU S.
BEDABRIV APDRAUDA’ DARB. NAŠTA

Paaiški, už kokią “bedar-j pasakė, kad valdžiai gal ne- 
bių apdraudą pasisakė Ame-1 reikėsią mokėti į apdraudos 
rikos Darbo Federacijos i fondą. Tą fondą gal sukel- 
prezidentas Green savo pra- šią mokestimis darbininkai, [Ji --------ę

i kalboj per “Labor Day.” Jis ir darbdaviai. O tas reikš-

DEDAMOS PASTANGOS, KAD KOMUN. 
PARTIJOS KANDIDATAI BŪTU ANT BA
LOTO KETURIOSE DEŠIMTYSE VALST.
Socialistai Tyčia Leidžia Bjaurius Melus, Idant Pakenkus 

Komunistų Partijos Rinkimų Kampanijai

Drg. C. A. Hathaway, • dienų, kaip viskas rodo, bus 
Komunistų Partijos rinki- uždėta ant baloto kitoj sep- 
mų vedėjas, atmuša bjau- tyniolikoj valstijų. Hath- 
rius socialistų leidžiamus ■ away sako, kad mūsų tikslas 
paskalus, būk ’ Komunistų | šiemet turėti savo kandida

tus ant baloto keturiose de
šimtyse valstijų. Gi 1928 
metų rinkimuose buvome 
ant baloto tik 33 valstijose. 

Priešai leidžia visokius iš- 
mislus, idant sudemoralizuot

Partijos kandidatai tebūsią 
ant baloto keliose valstijose. 
Darbininkai ir revoliuciniai 
inteligentai pradėjo rašyti 

tiškus į partijos Centrą ir 
klausti, ar tas tiesa.
. Drg. Hathaway atsako vi- komunistus ir jų simpati- 
siems per “Daily Workerj”.
Jis nurodo, kad jau dabar 
Komunistų Partijos kandi
datai dd. Fosteris ir Fordas 
uždėti ant baloto šešiolikoj 
valstijų. Bėgyje dešimties

kus, nupuldyti jų 'dvasią ir 
tuom užuoti smūgį rinkimų 
kampanijai. N e p a i sykite 
priešų melų ir paskalų. Rem- 
kite Komunistų Partiją ir 
jos kandidatus.

tų, kad visa “bedarbių ap
draudos” našta būtų suver
sta ant darbininkų klasės 
pečių.

Komunistų Partija, revo
liucinės unijos ir _______
tarybos atmeta tokią apga 
vingą “apdraudą”. Mes rei
kalaujame, kad bedarbių ap- 
drauda būtų įvesta1 lėšomis 
tiktai' valdžios ir darbdavių. 
Darbininkai neturi mokėti 
nė vieno cento. Valdžia ir 
bosai turi maitinti tuos, 
riuos išmęta iš darbo.

“Lietuvos Žinios” 
Kur-' ba sekamą pranešimą iš Tel

šių:
“Prie Telšių-K re t i n gos 

gelžkelio dirba daug darbi- 
į, o darbai jau visai 

baigiami. Norėdami pama
žinti darbininkų skaičių ge
ležinkelio statytojai sumaži
no darbininkams atlygini
mą 40 nuoš. ir įvedė 5 die
nų per savaitę darbą. Del 
tokių priežasčių daug darbi
ninkų iš karto atsisakė. 
Prie darbų paliko visai ne
didelis skaičius.”

Smaugia darbininkus iš 
visų pusių. Kapoja algas ir 
veja iš darbo. Ta pati žiau-

paduo- ’M leidimą v bedarbių

. hpdnrhhi ri vergijos kapitalistinė sis- 
tema Lietuvoj, kaip Ameri
koje.

Franci ja Almėsianti i .< 
Vokietijos Reikalavimą

ku '■PARYŽIUS. — Francijos 
premjeras Heriot rašo atsa-

Kapitalistai Padeda 
Ponams Socialistams

ka-NEW YORK. — čia 
pitalistai atvirai padeda 
Socialistų Partijai šioje rin
kimų kampanijoje. Tankiai 
leidžia socialistų atstovus 
kalbėti per radio sykiu su 
demokratais ir republiko- 
nais. Mat, kapitalistai So
cialistų Partiją skaito savo 
trečia partija. Tokia jinai 
ir yra. ■ . ■<. i , t,

j į./ A VA ' WO JL JL A Vz V ‘ vz W

kymą Vokietijai, kuri rei
kalauja permainų Versailio 
taikoj del apsiginklavimo. 
Spėjama, kad Francija Vo
kietijos reikalavimą lygybės 
atmes.

Nusižudė Jauna Bedarbė
NEW YORK. — Rugsėjo 

6 d. subvės stotyje ties 
110th St., Broadway, nušo
ko ant bėgių po traukiniu ir 
tapo suvažinėta nežinoma 
jauna mergina, t Matomai 
buvo bedarbė, nes jos kiše- 
niuje rasta tik 55 centai.

maršavimui už greitą pašal
pą, kuris įvyks šį šeštadie
nį, rugsėjo 10 d. Dar dau
giau: organizuoti darbinin
kai privertė miesto majorą 
poną McKee pareikšti, kad 
jis priims bedarbių maršavi- 
mo delegaciją ir bedarbių 
reikalavimus išklausyt O 
iš karto policija ir valdžia 
grūmojo, kad neleis bedar
biams demonstruoti gatvėse, 
neprileis jų prie miesto sve
tainės ir nepriims jokios de
legacijos.

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos irgi prisidėjo prie sveikatą čionai prie kasamo 

kad vandens tunelio. Kontrak-
Ir toriai nepaiso vergų gyvy- į 

visuomet turi mūsų organi- bės. i 
zacijos dėtis į kovą prieš 
valdžią ir bosus. Laimėjo
me vieną mūšį, laimėsime 

, kitus, jeigu tiktai organi
zuotai ir masiniai kovosi
me. r

Brooklyno ir New Yorko 
lietuviai darbininkai ir dar
bininkės ! šeštadienį bus 
diena kovos už pašalpą vi
siems bedarbiams! Būkite 
toje kovoje. Dalyvaukite 
tūkstančiais maršavime į 
miesto svetainę reikalauti 
nuo miesto valdžios pašal
pos. .Dalyvaukite visi: vy
rai, moterys ir vaikai!

Ši kova yra mūsų visų ko
va. Laimėsime, jeigu kovo
sime! Mirsime badu, jeigu 
neisime iš stubų į gatves ir 
masiniai nereikalausime pa-

prasidės gatvėse šalę Union daryti baksą> kurįame buvo 
Square, kaip 10:30 vai. ry- bomba. Abudu žuvo. *- j 
te. Kiek vėliau iš tų šoninių \: _____
gatvių masės-bedarbių susi
lies į Union Square. Po 
trumpo susirinkimo prasi
dės maršavimas linkui mis* 
sto svetainės. (Bedarbių rei
kalavimus rasite šios die
nos “Laisvės” vietinėse ži
niose).

Washington. — Hooverio 
valdžia išleidžia naminės 
paskolos bonus vertės $l,-‘ 
150,000,000. Kapitalistams 
bus gražaus pelno. Bankai 
supirks bonus, o liaudis tu-; 
rėš mokėt jiems nuošim
čius.

reikalavimo valdžios, 
daleistų demonstruoti.

Tris Darbininkus Už
mušė o 7 Sužeidė

CHICAGO, Ill. — Bosų 
godumas ir troškimas pelno 
prarijo gyvybę trijų darbi
ninkų ir del septynių atėmė

New York. — Dr. Louis 
Cohen išvažiuoja Sovietų 
Sąjungon dirbti metus laiko 
prie radio,. Jis yra žino
mas, kaip ekspertas toje sri
tyje ir ilgą laiką dirbo prie 
Amerikos laivyno.

Naudojo seną, surūdi-j j 
jusiomis dratinėmis virvė
mis keltuvą. Ir štai rugsė
jo 6 d. staiga virvės nutrū
ko ir keltuvas su'10 darbi
ninkų nukrito ant tunelio 
dugno, 150 pėdų gilumo. 
Trys darbininkai tapo ant 
vietos užmušti, o septyni pa
vojingai sužeisti.

Praga. — Viename mies
telyje dešra užsinuodijo 180 
žmonių. Kai kurie gal mirs.

■■ •

( Ryga. — Latvijos valdžia 
j paskyrę delegatus .r du
boms ‘SU’ Sovietų ‘Sąjungai • 
del prekybinės sutarties.

4

SSSR. Likviduoja Eks
pedicijos Skyrių Liet.

Kauno spauda praneša: 
“Ligi šiol Kaune prie 

SSSR atstovybės buvo eks
pedicijos skyrius. Dabar 
SSSR atstovybė ekspedici
jos skyrių likvidavo ir jame 
dirbusius šešis tarnautojus 

šalpos. Niekas kitas del atleido. Ekspedicijos sky- 
mūsų neiškovos! Mes patys riuš esąs likviduotas del su
turime gintis nuo bado! mažėjusios prekybos.”mažėjusios prekybos.”

Išgelbėjo 6 Slauges
UNION CITY. —. Čia 

North Hudson Ligoninėj ki
lo gaisras rugs. 6 d. šešios 
slaugės-darbininkės buvo at
sidūrę pavojuje netekimo 
gyvybės. Pribuvę ugniage
siai jas išgelbėjo. Jeigu ke- , 
lias minutes būtų pavėlavę, 
visos būtų žuvę gaisre.

Latvijoj Bedarbė Auga
RYGA. — Latvijos val

džia pripažįsta, kad bedar
bių skaičius pasiekė arti de
šimties tūkstančių ir dar vis 
auga.

■

j

(Daugiau Pasauliniu. žinių
5-tam puslapyj)

i
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tent todėl, kad ilgiau jau, nebegalima paslėpti. f Jis slėpė; 
ir migdė darbininkus gfažidiš prižadais ilgą laiką. Kuo
met komunistai dar prieš 1929 metus skelbė krizio, be
darbės prisiartinimą, tai Grėenas su Ko. šaipėsi, skelb
damas, jog tai niekas daugiau, kai tik “Maskvbs agentų 
propaganda.” Girdi, Amerikoj gerbūvis ahižinas. Be
darbės nebūsią. Darbininkų gyvenimo lygmala augsian- 
ti, bet ne sėsianti žemyn. i

APŽVALGAI' i i
NUODAI VAISTU DĖŽUTĖJE

Darbo Diena praėjo. Tai pirma tos rūšies “darbo die
na” jos istorijoj. 15,000,000 darbininkų bedarbės lauke; 
dalis dirba tik dalį laiko; kurie dirba, tų algos baisiai nu
kapotos, darbo valandos ilginamos, darbo sąlygos pasi- 
baisėtirios. Panašios ‘‘darbo dietios” Ariierikos darbinin
kai nėra regėję.. , ? .

Įsigyvenusia tradicija, minėtą dieną kas metai įvairūs i 
demagogai ir darbininkų suvedžiotojai: sakė griaudžias 
pamokslus, kuriuos stambaus kapitalo, spauda pasimėg- 
dama išspausdino žymiausiose vietose.

Paimsim čia dvi typiškas prakalbas, sakytas Mr. Doa- 
ko, darbo sekretoriaus, ir Mr. Greeno, A.D.F. prezidento, 
Pirmasis kalbėjo Schenectady, N. Y., o antrasis—Pitts- 
burghe.

Ką sako Mr. Doak? Išgyrė biurokratinius “darbinin
kų” vadus, iškėlė savo bosą Hooverį, pasidžiaugė darbi
ninkų pasyvumu ir kantrumu, ir pareiškė, kai ir jo bo
sas, kad “dalykai keičiasi...” Vadinasi, laikai gerėja. 
Jo prakalbos užbaiga, kai ir kiekvieno plutokrato, kai ir 
paties Hooverio, nei daugiau nei mažiau, yra sekama: 
“Mes (vadinasi, Hooverio administracija), podraug su 
jumis, didžiuojamės pastovumu mūs valdžios, viltimi mūs 
žmonių ir jų noru išlaikyti ir pakelti mūs šalies gerovę.”

Keno gerovę: tų 15,000,000 bedarbių, ar tų, kurie tun
ka pertekliuj, kurių reikalus gynė ir tebegina Hooveris 
ir Doak? Reikia suprasti, kad “tų”. Visoj savo kalboj ■ 
Doak kalbėjo “mes”, “mes”. Supraskit, Hooverio admi-i 
nistracija, kurią stambus kapitalas pastatė ir palaiko, ir j1 
žada palaikyti dar mažiausiai ketveriems metams. i

Geresnio iš Mr. Doako reikalauti negalima. Mes jį i 
gerai pažįstame. Kaipo darbo sekretorius, jis užsitarna
vo vadintis “mes”, kada eina klausimas apie kapitalistus.

Del Bedarbėj Apdraudos
Mr. Green eina dar toliau. Jis jau pusiau sutinkąs ir 

su kitais dviem svarbiais komunistų išstatytais reikala
vimais. Jis jau suranda, kad algos darbininkų kapoja
mos ir prieš tai protestuojąs ir stojas už socialę ap
draudą bedarbėj. Girdi: dėka šitai padėčiai, “Amerikos 
Darbo Federacija priims ir rems bedarbėj, apdraudos įsta
tymą ir stengsis tai pravesti.” Jis stojas net ir už tai, 
kad paveldėti turtai būtų smarkiai aptaksuoti; ir tuo 
būdu paskaidžius susikaupiusį turtą į kelių rankas. Mr. 
Green, kai ir Doak, didžiuojasi koVa už varžymą imigrą- 
cijos ir persekiojimą sveturgimių. Tas, esą, gelbsti Ame
rikos darbininkams ne tik medžiaginiai, bet moraliai, nes 
“saugo Amerikos sielą”.

Šitokia, trumpoj sutraukoj, Mr. Greeno “darbo dieną” 
pasakyta prakalba.

Kiekvienas, susipažinęs su Greeno ir Ko. pirmesnėm 
prakalbom, su jo politika, pripažins, kad tarpe žiauriai 
reakcinių “perlų”, randasi ir radikališkų frazių. Iš kur 
ir kaip jos pateko? Ar Mr. Green ščyrai tai kalba? Ar 
jis mano, ką sako?

Nieko panašaus! Tai kiekvieno kapitalistų agento 
darbininkų tarpe panaši taktika ir logika. Kuomet dar
bininkai kovingėja, kairė ja, tuomet kiekvienas social- fa
šistas

Skundiko Evaldo Gynėjai
. Į '

“Vilnies” kdfes|)ondentds j 
aprašė LDS 53 kuopos na
rių illėtiešinį susirinkimą, 
kuriame buvo pasiūlyta re
zoliucija, smerkianti skundi
kus ir išreiškianti užuojau
tą dienraščiui “Vilniai”.-Pa- . . V,. rusies darbininkų priešų
sa ę J0’ ' abazą. Į skundikų ir prb-

Kaip tik pasiūlyta priimti vokatorių abazą. Gyvenime, 
užuojautos “Vilniai” ir pa- mat, yra taisyklė: pasakius 
smerkimo skundikams rezoliu-! a, reikia sakyti b. Padarius 
cija, tubjaus A. Lietuvninkas, | vieną politinį blogą žingsnį; 
J^ Yuknis ir J. Kbiidrbška ėmė jįs vec]a prįe kitOj triečio if 
rėšti spyčius ppeš rezoliuciją. Susilaikyti nūo'to gali- 
Žmoma, jie stengėsi įrodyti1,

kusi jos užsidarė. Prūseikiniai 
galutinai nusimaskąyo. Šitas 
jų žygis netik priešdarbinin- 
kiškas, bet jų politikos atžvil
giu kvailas. Tai vis mat men
ševiko Strazdo “gudrybė”.
Štai, kur link veda men- 

ševikiška prūseikinių politi
ka! Ji veda į bjauriausios 

darbininkų priešų

Draugas frvin pabrėžė, kad 
tarpe rįphblikonų1, demokraĮiįp’ 
ir socialistų partijų nėra'jtfkidy 
skirtumo;? J6š ^išbs yfa 1 
bininkų išnaudotojų partijos, 
kurios išsijuosę dirba už fia
lai kymą dabartinės bado sis--; 
temos, tiktai pasivadinę skir
tingais vardais, kad galėtų ’ 
riau suvedžipti darbininkus.-- 
Todėl visi darbininkai turi ją 
šalintis, o dėtis prie Komunis
tų Partijos, kuri yra vienati
nė darbininkų partija.

Bedarbių Pašalpa Mažinama 
Visu Frontu

Pirmiau “Salaveišių” 
ja davė kartą j savaitę 
kės” su maistu, taipgi 
“beskes” ir Superior

j

ž in omą, 
kad “Vilnis” khlta; kad puoli
mas pateisinamas, , , . . į .

armi- 
“bes- 
davė. 
Steel ,

Corp, savo buvusiems d,arbi-j 
iiinkams (bedarbiams) ir tiem, ... 
kurie gauną po dieną ir dvi 
dirbti, bęt dabar., jau .šios
Įstaigos neduoda. Welfare - 
taip pat sumažino iki 60 cen- -

ma tiktai griežtai atsirube- 
žiuojant' nuo' tos politikos;

j griežtai nutraukiant ryšius
Daugelis mūs draugų susi- su renegatais ir užmezganti—-------- . ; - —

Jie tad dar juOs su revoliuciniu darbi-(tų ant ^lvos savaitę, bet 
manydami judėjimu,

rinkime nebuvo.
labiau Įsidrąsino, 
galėsią pravesti savo fašistinei TZ ...rp v. , .. bmu Kompartijos. Doresnipolitika. laciaus tas jiems< J . ..........i • 7 j • • • darbininkai, seka renegatą ja jau visiškai uždare ir nenepavyko-- ir hlbn/l. a ununnai, ocixcj icnvgaią j j

nepavyko.
maskavo, 
bininkų priešais ir rezoliucija ■ h • • i • i i !

labai mizevnai
Jie galutinai nusi-

vadovauja- ir tų nevisi gauna.
Soup laines salaveišių armi-

Tik- “ 
Do-” 

minicis duoda vieną kartą į
i dieną zupės ir senos duonos' . 
I prie zupės. Bet zupė labai 
Įprasta, nes neverta nei dviejų.
centų, štai pavyzdis ’ “The 
Carnegie Signal Item,” už 
rugsėjo 1 dieną, yra tilpęs ra- 

huo atidarymo šios 
,” tai yra nuo va- 

kurį surengė ^vietinė Be- sario 7-tos iki rugpjūčio 31- 
_ . šiame mitin-|mos> m.

I ge buvo plačiai apkalbėta apie pasirodo

; Prūseiką, turėtų tai pada- duoda jokios pašalpos, 
susidėd’ami' sū 'dar- ryti, iki nenuėjo dar perto- tai kunigas. Ercble

vistiek pravesta.
Minėtieji asmenys 

prūseikiniai lyderiai, 
tydami mažai esant susirin

yra 
Ma-

CARNEGIE, PA.

ir reformistas lyderis kuliais persiverčia, idant ^įme “Vilnies” įstaigos dar- Iš Bedarbių Veikimo

vis yra silpnos), su Darbo Unijų Vienybės Lyga prieša
kyje griežtai kovojo prieš algų kapojimą, darbo valandų 
liginimą ir už socialę apdraudą. Kompartijos rinkimų 
platformoj du pirmutiniai punktai sako: “1. Už bedarbių 
ir socialę apdraudą kaštais valstybės ir darbdavių. 2.

• • i Prieš Hooverio algų kapojimo politiką.”
Iš karto Greenai, Wollai, ir kiti A.D.F. lyderiai tik šai

pėsi iš tų “Maskvos agentų” reikalavimų. Bet pamatė, 
Darbininkų streikų laužyme, bedarbių demonstracijų jog darbininkai vis dauąiau ir daugiau įsitraukia į kovą 

..................... užtjūos. Tuomet jie patys (žodžiais) priėmė.
• ' ' > ! ■ ' ■ i .
Nekeikia manyti, kad Mr. Grėenks už tai kovos. Tai tik 

... ... žodžiai, kad sulaikyti darbininkus: hŪo komunistėjimo!
po to, kada Jie kapitalis- Tai nuo^iVaistų dėžutėje! 'V'.'

kriušinime, svetUygimių : dąrbininkų persekiojime ir trė
mime Mr. Doak būvcpirpaųtinis. Jo pasidarbavimu, per
eitais metais ištiidihU įpiė 120,000 sveturgimiir darbinin-

prisitaikyti prie padėties. Iki šiol tik viena Komunistų bininkų iie mane apkaltins1' ,Rugp*- 30, atsibuvo masinis pOrtas
Partija ir revoliucinės darbo unijos (kurios, deja, dar “Vilnį’’’"ir tuo būdu išteisinsore’Glen^a’*“zuPlaįnes,

Evaldą, skundiką ir kitus I darbiu TaVyba?
fašistus. Podraug jie ma-;
ne išteisinsią ii patį Pi ūsei- Į Allegheny County Hunger neperviršina dviejų centų kiek

Kiek iš to raporto 
, tai abelnai sudėjus

ką, kuris paskelbė provoka- March, kuris įvyko rugpj. 31, vieno bedarbio pavalgymas, 
cija, kad mūs dienraščiai'į Pittsburgh, bet kuomet buvo 

! gauną pinigų iš Maskvos, užklausta, kiek atsiranda liuo- 
ijie klydo. Dalyvaują susi- sanorių, kurie sutinka maršuo- 
rinkime darbininkai stojo |tii į Pittsburghą pėsti, tai atsi- 
“Vilnį” ginti ii* smėrkti irado visai mažai, nors į Pitts- 
skundėjus if jų užtarėjus. burghą tik 8 mylios iš Carite-

eitais metais ištiįdrfc 
kų, kaipo ‘nepūgeį
tams pasidarė nebe re i kaimai, kada sukrovė jiems turtus.
Mr. Doako malonei dėka, dar ir šiandien merdi Mass.
sanatorijoj jauna ir energinga tekstiliečių streiko vadovė, Greenus.
Editha Berkmaniūtė. Ji suareštuota Lawrenco audėjų pitalistus, bet ir jų agentus—Greenus, Wollus, Hillma- 

! nūs ir kitus buržuazijos interesų saugotojus darbininkų 
tarpe. Reikia stiprinti revoliucinės darbo unijos, o kur 
jų nėra—veikti, kovoti esamose reformistinėse unijose, 
sudarant kairiuosius sparnus!

Šiuo tarpu, einant rinkimų kampanijai, reikia stiprinti 
Komunistų Partiją, o sulaukus balsavimo dienos—pa
duoti balsai už jos kandidatus!

Amerikos darbininkų klasė nieko nelaimės, sekdama 
Norint laimėti, reikia kovoti ne tik prieš ka-

streike; kalėjime gavo džiovą ir šiuo tarpu, saugojama 
Doako šnipų, laukia valandos būti išdeportuota į fašis
tų Lenkiją, kurios netgi piliete jinai nėra!

Ką Sako Mr. Green?
Mr. Green, A.D.F. prezidentas, sutinka su Mr. Doak ir 

su Hooveriu ir su kitais, kurie gražiais žodžiais nori vis 
migdyti darbininkus, kad “gerbūvis jau už kertės”. Jo 
paties žodžiai: vYra ženklai, kad ekonominė padangė COOLIDGE Už
giedrėja ir viltis ir pasitikėjimas atsteigiamas. Mūs tau- HOOVERĮ
tos turtai ir resursai pasilieka nepažeisti. Gamybos pro- s .
blema išrišta.” Eks-prezidentas Coolidge

Greenas, kai ir Doakas, visur įsivardija “mes”, turėda- su^^s g’ii ia Hooverį ii per-

ša jį Amerikos žmonėms 
vėl už prezidentą. Veikiau
sia nedaug bus tokių durnių, 
kurie tikės Coolidgeaus ne
sąmonėms.

Bet už liepos mėn. išduo----
ta 24,821 pavalgymai, o už tą” • 
pavalgymą tiktai yra išmokėta 
$456.06. Taip pat ir kovo/- 
mėn. yra išduota 11,850, o iš-” 
mokėta tiktai 194.39, kas reiš- ” 
kia—nepareina nei po du ceri- 1 
tu ' už kiekvieną pavalgytą. 
Kitais mėnesiais yra išmokėta f 1 
po biskį daiigiaii1, bet a'belnhf'’ 
padalinus neviršija dviejų cen
tų bedarbio pietūs.

Taigi ar bedarbis gali palai
kyti gyvastį už du centus . į 
dieną? Aiškus atsakymas, - 

kad jie susideda su ar-Įlatos šneka, kad jau tuoj bus j kad negali, nes jis turi susirg- ••; 
riarbininVn nvipčni« ' gerlaikis ,bet to gerlaikio kaip ti iš nedavalgymo ir be laiko 

! nėra, taip nėra. Drg. J. L mirti. Kas reiškia, kad dar- ; 
patarė neklausyti pono Hoove- bininkas viską pasaulyje su- . 
rio melų, o dėtis ] 
darbių Tarybų ir visiems ben
drai kovoti, Taipgi ateinan
čiais rinkimais balsuoti už 
Komunistų Partijos kandida- 

įtus. Tiktai Komunistų Parti- 
įja stovi už bedarbių apdraudą, 
prieš algų kapojimą, prieš ka- 

i.-- :---
už lygias teises negrams, ir t.t.

gies, bet ir tai bedarbiai ne
nori pėsti eiti. Mat, dar ma
žai alkani, .kaip išalks dau-

Tiems trims menševikams 
labai gerai atsakė d: Zuti’a; d.
Paltanavičius ! ir kiti. Zutra giau> tai eis ne^ tifctai 8 nlylias 

“Jūį ,manote„ kad čia 'nesi-1 pėsti, bet ir kelis sykius po 8- 
mato pačiu vimieci.y, tai ne- Į mas. 
bus kam jūsų užmačias at-\ !
mušti. Jūs labai suklystate.”
Ir jis tinkamai įvertino jų ši- .... - x----- ----------- -----
tą nusimaskavimą, parodyda-1 sistemą, kur p. Hooveris nuo
mas, 1
šiais darbininkų priešais.

Drg. Paltanavičius, dar nau
jas kuopos narys, sako:

(‘Mes turim'e smerkti ne. vien 
tuos puolikus, kurie kėsinasi 
ant darbininku dienraščio, bet 
sykiu ir šituos kelis vyrus, 
kurie palaiko tuos skundikus. ”

Kiti keli 'irgi gerai kalbėjo.
Tuojau susiregistravo daugy
bė žmonių kalbėti ir būtų pė
rę kailį menševikams, tik dis-

šiame mitinge kalbėjo d. 
jJoe Irvin, kuris plačiai išaiš- 
Įkino apie pono Hooverio bado

nėra, taip nėra.
L V 11VU VU i.L/llIUIlYCLO VluAQ jJclOclUl^JV O v4 • • 

prie Be-Į tvėrė, padarė, be darbininkų .3.

kl

mas omenyj kapitalistus. “Mūs tauta” “nlūs šalis”, “mūs 
turtai”, “mūs resursai”, “mūs fabrikai”, “mūs darbi
ninkai” !

•Bet Mr. Green nėra tiesioginiai surištas su Hooverio 
administracija, kai Mr. Doak. Jis jai, administracijai ir 
kapitalistų klasei, tarnauja netiesioginiai, kaipo prezi
dentas Amerikos Darbo Federacijos, kaipo kapitalistų 
agentas, pastatytas tarpe darbininkų. Todėl kai kuriais 
klausimais jo kalba skiriasi nuo Doako. «

Visųpirmiaušiai, Mr. Grėen prisipažįsta žabalu buvęs Į 
1929 metais. Mes, aiškina jis, nesitikėjome, kad pasi-l 
reiškimas tuomet krizio atneš tęlpaįs pasekmes, kokias' 
turime. Girdi, Mabar;“mes* suprantame’sunkumą ir pla-l 
tuma to smūgio, kuri pakėlė respublika*” Bedarbė, skur-! 
das išsiplėtęs visur? Padėtis rimtesnė, begu karo laiku. | 
Sekama žiema, pasak jo, bus viena blogiausių; kokią 
“tauta” yra mačiusi. Be to, kad il;400,000 (Mr. Gree
nas tik tiek tesuranda!) yra bedarbių, dirbantiems dar
bininkams dlgos kapojamos. Bedarbė ir kapojimas dar- 

. bininkams algų per šiuos tris metus atėmė iš darbininkų 
$36,667,000,000! “Badas gimdo desperaciją” ir pakei- 

' čia “normalį- pilietį į neracionali advokatą, stojantį už ne
praktiškai ir neveikiančias gyduoles pagydymui mūs vi
suomeninių ligų.” (Čia Mr. Green, supraskit, duria pirš
tu į komunistus, kovojančius prieš kapitalistinę sistemą, 
prieš skurdą ir badą.) Per šiuos porą mėtį J. V. darbi
ninkų įeigos sumažėjo 59.2 procentais, kuomet pragyve
nimas—tiktai 23.6 procentais. Vadinasi, darbininkų {ei
gos sumažėjo daugiau, negu du syk, palyginus su pragy
venimo iškaščiais.

Kaip matome. Greenas pripažįsta visą eilę tų dalykų; 
kuriuos skelbė ir tebeskelbia komunistai; kodėl? Bū-

rankų niekas nesistoja, bet tie 
patys darbininkai turi badauti 
ir mirti badu, kuomet šalyje 
yra visko perdaug—maisto,.... 
apsiavimo ir apsivilkimo. Dar-” 
bininkai badauja, kad šiandie .. 
pasaulį turi pasigriebę sauja- " 

ra, pries ateivių deportavimą, i lė parazitų, kurie viską turi 
'savo naguose, o darbininkai su •' 
šeimynomis turi nuolatos ba- 
dauti. Todėl visi bedarbiai ir • 
dirbanti darbininkai turi dėtis”1' 
į Bedarbių Tarybas, į revoliu
cines darbo unijas ir po va-'l

• dovyste Komunistų Partijos 
i visiems kartu bendrai reikia " 
I kovoti už bedarbių apdratidą,— 
už galutiną pasiliuosavirtią iŠ 
kapitalizmo vergijos ir bado 
sistemos.

J. G. Bedarbis.

I
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mImmJi

šitaip pasitinkami išėję streikan mainieiiai pikietiiotojai.

Rugs. 2 dieną Įvyko KohiŪ- 
nistų Partijos rinkimų kampa- ' 
nijos masinis mitingas, š'amiy-4,1 

1 mitinge turėjo kalbėti d. Hat-* ? 
jry M. Wickš, bet jo vietoj kai-- -'- ■ 
i bėjo drg. Ben Carothers. D r g. •" 
i B. C. pranešė, kad draugas ) 
' Wicks yra areštuotas už sa- - ■ 
i kymą prakalbų. Mat, dabar/ •• 
laike Komunistų Partijos ririr ”” 
kimų kampanijos, republikb-- 

iniški, demokratiški bei sočia-” ’ 
jlistiški buržuazijos “šuneliai”- 
pradėjo bjauriai siusti ir areš- • 
tuoti draugus: Fosteri, Fordą' 
ir kitus mūsų kalbėtojus. Taip- 
gi jie nemažiau puola ir drau- 
gą Wicks, nes d. Wicks kan
didatuoja ant Komunistų Par
tijos tikieto Į Jungtinių Vaiš

iųjų senatorius Pennsylvania” 
i valstijoj, prieš kedkcionierių 
| Meliono berną Davis.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Puslapis trečias
t

Kas Yra Rooseveltas?
\Villiam Z. Fosteris, Komunistų Partijos Kandidatas į Pre

zidentus, Numaskuoja Wall Gatvės Kandidatą Savo Pra
kalboj, Sakytoj Columbus, Ohio

jojančiai pasisakė šiuo klausi
mu. Mes rėmėm veteranų rei
kalavimus. Kas, beje, organi
zavo veteranų kovas už bonus? 
Darbininkų Eks-Kareivių Są-

Komunistų Partija reikalau
ja negrų masėms pilnos ekono
minės, politinės ir socialės lygy
bės. Mes reikalaujam negrams < 
apsisprendimo teisės juodajam; 
ruožte.
?ai sudaro didžiumą, jie turi;... . . . , J . . • i I kima tuo reikalu,turėti teisę susidaryti tokią vai- ‘
džią, kokia jiems patinka. Ko-1 Kapitalistinis teroras

j * ’ I » t > ’ 1 < ‘ t ♦ » I | j t ; j ( j , , 
Iškrėskit visą kapitalistinį pa
saulį ir jūs nesiirasijt bjaurės

imo. ant darbininkų' puolimo, 
kai šis deportavimas. Ir to tik
slas: terorizavimas sveturgimių 

i darbininkų, idant jie nedrįstų 
kovoti už pašalpą ir nedrįstų 
streikuoti; kad jie bijotųsi dar
bo departmento agentų, vado- Į 
vaujamų Doako, nes šie gali bi- 
le kada ant jų užpulti ir iš
tremti į kokią nors fašistinę 
Europos šalį, 
daiktas.
vį darbininką: 
tų, jie dirbo, sukaupė turtus,

NEW HAVEN, CONNJ |kavtr 1 'Kuktds spaustuvės, Devynius Kailius įlpupą. t
į d a r b ininkai. Darbininkai'

per drg. Bubnio prakalbas j pareiškė savininkui, kad jei \ Atstrąvo, dvare (ap Bir- 
rugpjūčio 3i <t„ aukų surink-i nesumokės algų, tai jie sus- zų) linų ir pakulų fabrike- 
ta: : Itabdys darbą. Kukta algos Jyj dirba apie 160 darbinm-i

Jonas Rudminas aukavo $2.1 nemokėjo ir darbininkai pa- kų. Uždarbis labai mažas. 
Po dolerį, aukavo J. Didjun, į skelbė streiką. | I savaitę dirbantiems prie

I išvežiosimo vyrams moka
i nuo 10 iki 15 litų. Akordi- 
iniams darbininkams moka

Į ųįnkės tur stot kovą su 
| savo išnaudotojais ir rieduo- 
į tis devynius kailius nuo sar

“Balsas”

Koks tai baisus į 
Persistatykit sau atei- j 

kai milionai ki-

- - - į junga, revoliucinė organizacija, dirbo industrijose, sukaupė mi-
T - voisvio- kur »w.ikuri^ Komunistų Partija pil-, bonus dolerių. Dabar, kuomet!tps’ 

----- „ I mansiai remia, išleido atsisau-; industrija bankrutuoja, jie'
i siunčiami į tas šalis, su kuriom i 

auga.'jie buvo pertraukę ryšius
munistų Partija" ypačiai užak- į Kuomet imperialistinės spėkos į

- - ■■■ - ’ • įverčia darbininkus priimti ba-
: davimo sąlygas, tai jie negali!

tik demagogija, 
Reikia pa

ir todėl , laike 
“augštesni” už'8’0 krizio mes matome naudoji-i 
Iš kur ta nuomo-im‘l teismų, policijos ir kariuo-1

centuotai pabrėžia reikalavimą j 
negrų masėms socialinės lygy- i 
res. Tarpe baltveidžių šitos,ta* Padaryti 
šalies darbininkų buvo išvysty-; mas^0 iliuzijomis, 
ta jausmas, būk jie tam tikrais 1 PJ^doti spėka, 
dalykais yra 
negrų mases, 
nė ] 
baltveidžių darbininkų? 
Tai supratimas, kurį 
baltveidžių darbininkų 
nyse patys kapitalistai, 
naudoja baltveidžius darbinin- 
kus kaipo įrankius, kad labiau ters0 chakimarškinhj judėjime 
izoliuoti ir išnaudoti ir perse- ir Al Smitho reikalavime Jung- 
kioti negrų mases. Komunistų 1 I>nėm Valstijom diktatoriaus.

laiką!

Rooseveltas Gelbsti
Deportavimui

pareina? Artai iš pačių ! men^s Prie8 bedarbių demons- kius ryšius.
Ne.1 tracijas, prieš streikieriu's, 

pasėjo tetanus, etc. Reiškiasi fašisti- 
smege- ■ dvasia valdančiojoj klasėj.

Jie ' J08 išraiška yra kunigo Coxo 
mėlynmarškinių judėjime, Wa-

per

■ B. Medialis, J. Tumosa. Po 
Į50 centų aukavo B. Vikšrienė, 
J. Kunca, J. šukaitis, J. Ma- 
kulis, A. Makulis, J Tervainis, 

;J. Petkus,. J. Baratinskas. ■
Po, 25 centus aukavo 

Petkienė, A. šoliuniehė, J. 
kiavičia. 
centų ; /

A

ŠukaitienėJ.
žakiavičienė' 5 cen-

Chicago, III. — Čia šiau
rinėj miesto dalyj . sugriu-

Kaune Darbininkai Muša
Streiklaužius.

Streikų metu atsiranda ir po 15 centų už išaustą met-lyo dviejų augštų namas, 
streiklaužių. Tai vienur, ra, < , . ,
tai kitur girdėti, kad darbi- į dieną 9 vai. tegali išaust 20

vienur, ra, o darbininke dirbdama Vienas žmogus užmuštas, o
sužeista. Nukentėjo 

ninkai sumuša streiklaužius. 110-13 metrų. Uždirbtų cen- j daugiausia moterys ir vai- 
i. Darbi-i kai.10 Laikraščių žiniomis pasku-'tų laiku neišmoka

s u auka uta $10'- 
aūkavo

v i s o
i 40; LDSA 42 kuopa 
'$11; viso $21.40.

Išlaidų turėjome:
Svetainė $2; už 

$2.50. Likusius—$16.90, per
davėme d. Bukniui, kad pa
siųstų dienraščiui “Vilniai”. 

lAčiu w’siems aukavusiems
J. Didžiūnas.

tiniu laiku Abramavičiaus
I streikuojantieji 

stambios siuvyklos darbi
ninkai užpuolė ir smarkiai 
sumušė streiklaužį.

, kavinėj

plakatus

Darbininkas, užauginęs Ame-<f» 
rikoje gimusius vaikus, ūmai į 
sugriebiamas ir siunčiamas į tą , 
šalį, su kuria jis nutraukė viso-1

Įsivaizduokit tą i Auka nuo LDSA 42 kp
Ir tai' baip draugė B. Medeliene aiš-i 

kuopa ga-
sakyti, jvo dovaną paduškaitę, išleido

ve- tragediją jo gyvenime.
tokių atsitikimų Amerikoje yra , kino, yra sekamai 

'tūkstančiai. Galima ;
kad gyvenimo sąlygos Europoje;ją ant išlaimėjimo ir surinko 
nėra blogesnės, kai čia. Bet ne $10. Tūlas draugas dar pin
tame dalykas.
Komunistų Partija, reikalauja, Į re $11. 
idant darbininkų klasei būtų j užpuolus 
duota teisė gyventi bile šalyj, j kuopa nutarė tuos $11 paau- 
Ir ką gi M. Rooseveltas sako 
apie šitą kampaniją? Jis nie
ko nesako; jis netarė nei žodžio

I savo prakalboj, sakytoj šian- i 
bet ir pieti- lygos nieku nesiskiria nuo kitų ' dien. Nesako nieko ii demok-;

— - Aš pats turėjau lai.! ratų partijos platforma. Kodėl? I
j mes sėdėti kalėjime šešis mene-1 ^odel, kad jis ii jie, demokia- 
i sius jo valdomoj valstijoj tik; ^aL sutinka su šituo Mi. IIoo- 
: todėl, kad, podraug su kitais verio pasimojimu. Tai imperb 

mes naudojome abstinės klasės taktika, kad su- 
vadinamas savo teises,'silPninti„ darbininkų galėjimą 

reikalavimas įteikti New Yorko miesto ma- 
Kas tie žmo-’jorui reikalavimus., 
konskriptuoti

. ir Al Smitho reikalavime Jung- 
Komunistų ‘ Lnėm Valstijom diktatoriaus.

i tokį su-) Ir ką Mr. Rooseveltas sako ii 
pratimą ir mes šalinam iš savo daro delei augimo terorizmo ii 
eilių tendencijas, 
negrų mases; mes kovojam už; jėgos? Jo paties valstijoj, New 
tą lygybės principą ne tik šiau- Yorko valstijoj, teroristinės są-| 
rinėse valstijose, I 
nėse, tarpe lynčiuotojų. (Ploji-( valstijų.
mai.) i “

žeminančias naudojimo prieš darbininkus pa-'

1

į
1

1
hĮl

$

Bet ne • $10.
Darbininkai, j dėjęs $1 į tą fondą ir susida- 

Fašistiniam gaivai a m 
dienraštį “Vilnį”,

kauti Vilnies” apgynimui.
B.P.

INKVIZICIJA .
KETURIŲ AKTŲ DRAMA SU DAINOMIS

■ i Kaina 50 c. ,
qITAS veikalas labai gerai nušviečia dabartinės 

Lietuvos darbininkų gyvenimą, kovas ir Sme
tonos valdžios inkvizicijas, kurias jis daro darbi
ninkams. šiuose kankinimuose policija ir milici
ja bado darbininkų panages ylomis, degina elek
tra, muša šampolais, lankais varžo galvas ir kito
kius kankinimus daro darbininkams, kurie kovo
ja prieš fašizmą.

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai Lietuvos valdžios 
yra gerai nušviesti. Tad šį veikalą reikia kiek
vienam perskaityti. Ne tik vaidintojai, bet kiek
vienas darbininkas turi “Inkviziciją” perskaityti. 
Šį veikalą parašė draugas, kuris pats perėjo tas 
visas inkvizicijas.

“Inkviziciją
Sąjunga.
veikalo 
pinigus

Siuvėjų Darbininkų Kova i 
pel Kfiuno siuvėjų darbi

ninku’ streiko skaitom lai- 0 
kraščiuos: Dviejose Kauno 
siuvyklose, būtent Kaco ir 

pKorner,” jau kokios trys 
I savaitės, kaip eina strei- 
‘kas. Darbininkai ten sus- 
Įtreikavo del to, kad jiems 
Į norėjo sumažinti algą ir pa
ilginti darbo valandų skai
čių. Savininkai į jų vietą 
pakvietė naujus darbiniu- 

Skus. Del to tarp jų buvo 
; porą kartų susirėmimų. 
; Darbininkai siuvėjai buvo ! 
sušaukę pasitarimą ir nu
tarė, ka visi laikytųsi soli- 

: dariai ir eitų išvieno. Ki- 
i taip ir kitiems darbinin-1 
' kams siuvėjams g’al suma-1 
' žiu t algas.

parašė d. Palanta. Išleido Meno
Kaina 50 c. Kurie draugai norite gauti 

platinimui arba sau, rašykite ir siųskite 
Meno Sąjungos sekretoriui:

i p*

r 'v

i

i®i
i

J

•jį

1

7
Sustreikavo Kuktos Spaus

tuves Darbininkai
Del algų , neišmokėjimo 

liepos 18 d. Kaune' sustreį-

A V (

Ir visuomet vieni darbi
ninkai tur remt kitus dar
bininkus, kada tie. išstoja | 
j kovą

V. BOVINAS
Eyck St., Brooklyn, N. Y.46 Ten
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Kokia kriminalybė! ninkus pasiduoti bosams.

VISIEMS ALDLD. NARIAMS

Peraeitais metais i

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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. CAMPA U AVĖ. ir CHENE ST., DETROIT. MICH.

..■i
■ ■t■ s

' I m

i kovoti šiuo tarpu ir todėl bile 
dalykas šituo reikalu gauna pla
čios paspirties iš Roosevelto, ši
to pasižymėjusio J. V. kapita
listų klasės reikalų gynėjo.

Kitas klausimas — svarbiau! 
sias iš visų—karo klausimas' 
Kaip Rooseveltas stovi šituo

Mes žinome, kad

Bet argi 
mes galime tikėtis, kad Mr. Roo
seveltas vartotų kitokį atsine- 
šimą? Argi ne tiesa, kad jo 
partija daugiausiai remiama 
pietinėse valstijose, pavyzdin- 
giausio teroro J. V.? Kaip Mr. 
Rooseveltas žiūri į Mooney lais- , klausimu? 
vės klausimą? Ar jūs girdėjot karo pavojus darosi opesnis su 
jį apie tai kalbant? Ne. Kiek- kiekviena diena visam pasau- 
vienas šioje šalyj gyvenąs pui-'iyj. 
kiai žino, kad Mooney yra ne-! 
kaltas, bet šitos šalies imperia
listai pasirįžo jį laikyti kalėji
me, kad panaudoti kaipo pavyz
dį teroro prieš darbininkus. Ir 
Mr. Rooseveltas yra eilėje kapi
talistų konspiratorių, pasirįživ-

Jei mes išmokėtum jums sjų laikyti Mooney kalėjime, 
kuris nereikalauja 

Bet kuomet eks-karei- paliuosuoti Mooney iš kalėjimo,

Veteranų Kova
Kitas skubus klausimas, sto- tūkstančiais, 

vįs prieš J. V. darbininkus, tai taip 
buvusių kareivių

I išmokėti bonus, 
į nes? Jie buvo

Amerikos imperializmo ir siun- 
čfemi į Europą kovoti už Ame
rikos imperializmą. Jiems bu
vo mokama $30 į mėnesį, bet 

ifcurių didžiuma jų negavo. Ir 
ycuomet jie kovojo imperialisti- 

/aiam kare, tai kapitalistai pasi
darė bilionus, taip, dešimtis bi- 
lionų dolerių pelno. Gryni pi
nigai jiems plaukė tuč-tuojau. 
Bet kuomet buvusieji kareiviai 
sugrįžo ir pareikalavo savo bo- 
nų, tai kapitalistinė vyriausy
bė, kuri turi bilionus dolerių 
bankams ir geležinkeliams, pa
reiškė: “Mes jums nieko netu
rim.
bonus, tai subankrutuotum vai- Kiekvienas, 
džią.
viai pareikalavo išpildyti jų rei-, padeda jį laikyti kalėjime, 
kalavimą, tai valdžia paleido, išparodžiau Roosevelto mi- 
darban policiją ir Kareivius ant sistatymą Scottsboro ir vetera- 
tų žmonių, kurie kovojo Fran- nų klausimu. Dar vienas pa- 
cijoj. Pasėkoj matome: trys vyzdys. Aš kreipiu jūs domesį 

' vfteianai .nu^u<^y^ įr vaikai j valdžios platųjį programą 
^■domi, nieko nepaisant. Tas, deportavimui iš šios šalies sve-
Bugiau, negu kas kitas, pas- turgimių. 7 ’

Wtaisiai laikais parodė valdžios 20,000 darbininkų buvo išdepor- j 
kapitalistinį charakterį. Ką,|.uo^a į EurOpą, 50,000 į Meksi-!

Tarpe kapitalistinių šalių 
antagonizmas didėja kiekviena 
kryptimi—pavyzdys gali būti 
Jungtinės Valstijos ir Japoni
ja. Pastarojom keliom savai
tėm mes matėm, kad ta padė
tis priėjo prie to, kad beveik 
buvo nutraukti ryšiai. Ir tai 
reiškia, tai tik pavyzdys, kas 
dedasi kapitalistiniuose kraštuo
se visam pasaulyj. Ir, žinoma, 
didžiausias priešingumas, di
džiausias augimas pavojaus yra 
iš kapitalistinių kraštų puoli
mas ant Sovietų Sąjungos.

(Bus daugiau)

London, Anglija. — Mac- 
kapitalistinį charakterį. Ką ! tJotaVį EuJopa“ 50J)00~ į* Meksi-! Donaldo valdžia nutarė įsi-. 
darė Mr. Rooseveltas šituo at-lka> šiais metais, veikiausiai j maišyti į Lancashire audėjų 
vėju? Jis ir jo partija labai|bus j§deportuota du ar tris ,sy-1 streiką ir priversti darbi- 
miglotai savo platformoj kai- kjus tjek 
ba apie “teisingumą” vetera-! 
nams. Ką tai ištikrųjų reiškia?

i Kaip jis stovi bonų klausime?, 
Jis sutinka su Mr. Hooveriu, 
kad veteranai negautų bonų. 
Ne tiktai jis tuo klausimu su
tinka su Hooveriu, bet ir su 

I; Mr. Thomasu, socialistų parti
jos kandidatu. ]
Ką Mr. Rooseveltas sakė apie 

I veteranų, šaudymą ir apskritai 
šaudymą bedarbių ir strei-i 

J^rių? Well, Rooseveltas ne-, 
atidarė savo burnos apie tai. 
Aš klausiau atydžiai šiandien 

1 jo “bla-bla” prakalbos, bet jis 
buvo labai atsargus prašliaužti, 

' nieko nesakydamas apie Wa
shingtone šaudymą veteranų. 
Kodėl jis neužprotestavo prieš 

| tą žvėriškumą, kuris nuskam-' 
bėjo per visą pasaulį? Todėl,| 
kad J^uo klausimu, kai ir ki
tais,-jis atstovauja kapitalistų 
klasės interesus ir pilnai sutin
ka su Mr. Hooveriu. Būdamas 
Baltajam Name, Rooseveltas 
Šaudytų' veteranus, kai ir Hoo- 
veris. Komunistų Partija, iš ki
tos pusės, vienatinė politinė 
partija, kuri atvirai ir nedve-

Draugės ir Draugai! Antra knyga už 1932 metus, 
kurios vardas yra “Sovietų Sąjunga Penkioliktais 
Metais”, jau-paduota statyti. Knyga turės apie 300 
puslapių. Ji bus viena iš labiausiai patraukiančių 
knygų. Turės daug paveikslų. Tai bus tikras veid
rodis to, ką Sovietų Sąjungos proletariatas atsiekė 
per keturioliką metų. 5 Centro Komitetas dės visas 
pastangas, kad “knyga būtų gatava” pirm agitacijos 
mėnesio, kuris prasidės su 15 d. spalių. Ir tas bus 
atsiekta, jeigu tik nebus kokių kliūčių spaustuvėje. 
Reiškia, pirm mūsų vajaus ir pirm Sovietų Sąjungos 
penkiolikos metų sukaktuvių kiekvienas ALDLD na
rys gaus taip brangią ir naudingą knygą. Todėl, 
drauges ir draugai, mokėkite duokles ir siųskite į 
centrą. Plačiau apie knygos turinį parašysiu kitą 
kartą.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.



Puslapis Ketvirtas
11 ; D ; i ; . i ' .

Ketvirtad., Rugsėjo 8,. 1932

’ ! ~: : 7 Verte D. M. šolomskas.

į VARPAMS GAUDŽIANT |
skaitosužimtų 'keliolikąv būgnai.- ; dalyvaukite-šiame

' . (Taya) , ,
Taip jau pat piktai giedojo ir jo pagel- 

bininkas, kuris buvo apaugęs plaukais ir 
panašus į liūtą. Tingiai giedojo giesmi
ninkai, nes jie kelyje pavargo ir gerkles 
išrėkė. Siūbavo vėliavos, degė žvakės, 
meldėsi suklaidinti darbo žmonės.

Priešakyje giesmininkų ir kazokų, kurie 
laike susirinkusius tvarkoje, pasirėdęs sto
vėjo pulkininkas, pasirėmęs ant savo kar
do, apvalas, kaip ropė, ir raudonas, kaip 
burokas. Jis putė iš sąvęs alkoholiu atsi
duodantį kvapą. Kada archivyskupas į 
penkias minutes baigė pamaldas ir pasi
ėmęs kryžių pasirengė eiti, tai prie jo pri
šoko pulkininkas ir pasveikino:

—Sveikinu su . laimingu atvykimu jūsų 
didžią šventenybę. Kviečiu jus pas save.

Bet mulkinimo darbas dar nebuvo baig
tas, ir archivyskupas, rūsčiai į jį pažiūrė
jęs, peržegnojo susirinkusius ir pradėjo:

—Tikintieji žmonės. Sunkius laikus per
gyvena mūsų motinėlė Rusija, kaip Šašais, 
jos kūnas apdengtas bolševistinėmis žaizdo 
mis. Šis žvėris, kaip sakė pranašas Isa- 
jus, baisus ir dvokiantis; apgaudamas jau
nus ir suvargusius, veda ne tiktai prieš 
dievo pastatytą valdžią, bet ir prieš patį 
dievą, prieš krikščionių tikėjimą, kad iš-

!: Archivyskupas pradėjo plonu balsu, kiti 
pasekė jį. Bet tuom kartu,! kaip aut jų 
nelaimės, du pagelbinjnkai nuvertė didelę 
lėkštę su aukomis ant žemės. Abu stai
giai pasilenkė rinkti pinigus ir susimušė 
kaktomis. Archivyskupas, piktai ant jų pa
žiūrėjęs, numetė rūstų žodį “asilai!” ir 
tuom kartu atsisukęs linkui publikos pri
dėjo “amen!”

Susirinkusios lengviau atsiduso ir labiau; 
paspaudė kazokų eilę. Tingūs ir: nuolatos 
mieguisti giesminjnkai pradėjo f . žiovauti. 

! Atamanas atsargiau pasveikino archivys-. 
i kūpą ir„pasiūlė: j ;

—Gal būt, po kelionei, kaip sakoma, esa
te pavargę? žodžiu, galėčiau -pavaišinti, 
kuom dievas apdovanojo. Malonėsite > at
leisti, kad sutrukdysiu dideles pamaldas.

—Suprantama, Su dideliu pasitenkinimu,,

'susirinkime.
Organizatore, f

(214-215)

tilpo

Paščio! nunaęri.ų. Bet kąd nu
ramint nelaiku atsiradusį “De
mokratą,” i kuris taip baisiai 
nori atskaitų, tai jau būsiu aš 
ant tiek geras ir “Demokrato“ 
norą užganėdinsiu. Atęik bi
le kada pas mane, o aš paro
dysiu atskaitas, kurios 
spaudoj, 12 metų atgal.

“Klampynės” ir “Keleivio” 
—Tie patys bendradarbiai ir 
tuos pačius šmeižtui ir nesą
mones rašinėja. Pavyzdžiui, 
jaunimo dienos aprašymas, 
kur iš Nonvoodo važiavo apie 
35 jaunuoliai į Lawrencio 
prieškarinę demnstraciją. Tą 
demonstraciją Lawrencio poli
cija brutaliai išvaikė. “Klam-1 
pynės”' taip ir “Kelėivid” 'neva 
korespondentai,1 kaip ir: Law
rencio1 įiolicija, puola tuos, kas 
padėjo organizuoti prieškari
nę jaunuolių demonstraciją: 
Dar pridėdami visai nėbūtų 
dalykų, kaip apgavimas veži-

Aišku, su 
tokiais “Klampynės” ir “Ke
leivio,” nustojusiais paskuti
nės politinės etikos, netenka

PLYMOUTH, PA.
Rugsėjo 11 d. įvyks už Komunistų 

Partijos balsuotojų ir propagandistų 
kliubo susirnkimas, pradžia 7 • vai. 
vakare, A. Stravinsko svetainėje, 42^ 
Ferry St. Visi nariai dalyvaukite ir 
rūpinkitės kuo daugiausia gauti nau
jų narių.

Kliubp Rast. J. T. Visockis.
(214-215)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD. 43-čia kuopa laikys susi

rinkimą rugsėjo 11 dieną, 10 vai. 
iš ryto, Poteliūno svetainėj, 53 Bank 
St. Draugai ir draugės, malonėkite 
būti susirinkime visi. Yra prisiųsta 
nominacijos blankos iš centro sek
retoriaus, reikia nominuoti ALDLD. j 
Centro Komitetą 1933 m. Taipgi yi‘a 
daug svarbių tarimų. Draugai, bū
kite visi ir atsiveskite naujų drau-

prisirašyti į ALDLD. 43-čią kuo- ,gn 
pą.

Sekretorius S .Pietaris.
(214-215) }
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ANGLŲ KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES ,

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

anthracite district during the seventies to improve their conditions
t ' • s d44 pages—$1.0r

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. .408 page9-r-$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 wąr 
and describes the 'revolutionary way out of the crisis.

350 pages—$1.25

ponas pulkininkai, priimu jūsų pasiūlymą, ko ,ir taip tohaus.
. . t* 1 • 1 1 t A1 r i O 1' a G TZ” 1 n v IT z

—smagiai pradėjo, archivyskupas; perda
vė kryžių kunigui Palladijui , ir įsakė:— 
Piisakykitę, kunige,. kad maldininkai piie i (neverta) argumentuoti, 
kryžiaus eitų po vieną iš eilės, o norintieji • 
paaukoti, lai aukoja į tą lėkštę. Del moti- i 
nos dievo į šią, o del kovos prieš bolševi-1 
kus į aną.

—Eikite po vieną prie dangaus karalie
nės kryžiaus!—sukomandavo pulkininkas,

J. Grybas.

į Pirma Nužudė, Paskui 
Pakorė Mainieri

plėtoti žydų tikėjimą. Ką mes matome Pasistiepdamas ant piištų galų. Nesigius- 
aplinkui save, krikščioniški žmones? Die- kite> kaiP gyvuliai, Prie vandens! Karpen- 

Dievo tarnai ko> tu Prlžiurčk tvarką.vo bažnyčios paniekintos.
išvyti arba akmenimis sumušti. Griauna Į 
pamatus krikščioniško tikėjimo!
tikėjimo šviesa ir patamsyje klaidžioja 
tikinčiųjų dūšios, nusiminusios, pažemin
tos, apspjaudytos, ir laukia baisiausių pra-;
garo kančių.

Senelės pradėjo verkti ir sunkiai dusau 
ti, priminus joms apie pragarą ir

PEKIN, III. — čionai ke- 
' lios dienus atgal tapo sua- 
i reštuotas Martin Virant, 

______ ; Prie “stebuklingosios” paliko tuos du pa- Į East Peorijos mainierys, ta- 
Užgeso 1 gelbininkus, kurie nuvertė lėkštę, gal būt, ‘ p0 suareštuotas ir klausinė-

nubaudimui; taipgi paliko kunigą Palla-! jamas ryšyje su žmogžudys- 
dijų su kryžium ir kazokų komandierių 
su kazokais, tvankos palaikymui. O visi 

i kiti svečiai su archivyskupu - priešakyje, 
ol<xxxxx«x lxuo«lx- ' vedami pulkininko, apsupti garbės sargy- 

ti, priminus joms apie pragarą ir dantų bos, smagūs ir juokaudami, nuėjo pas pul- 
griežimą, o pulkininkas su pasididžiavimu kininką. v

Vyrai, kurie ląike pamaldų stovėjo už
pakalyje moterų,! dabar mostelėjo ranka

žiūrėjo į archivyskupą ir del didesnio efek
to persižegnojo.

—Bet dar ne visur 
tikėjimas. Nors ; 
žemės buvusios didžios Rusijos, apgina

Denikino kariuomenę, dar gyvuoja ir lai- tos stępgėsi $Įwpetąiteinis paliesti nprs 
kosi dievo suteiktasis tikėjimas, kuris pie- st^l^> kuiTUDHl buvo juodas paveikslas, 
čiasi, kaip gaisro Įiepspą, įr geibėją pūgą- 0 /P^tipgąi gęrgąncios ir labiausią! neląi- 
lėti antikristo pasiuntinius bolševikus. Čįo-1 hUJlgQS? *
nai yra viltis išgelbėti tikėjimą, tikėjime! taku linkui ^stebųMiĮigosĮos, pą- 
išsigelbėjimas nuo prakeiktųjų bolševikų į saliais^ stovėjo Įėkstės, į kurias maldinių- 
ir jų velniškos tvarkos, tikėjime išgelbė-į^s dėjo paskutines $ąvp kapeikas. KiU- 
jimas Rusijos nuo žydų ir kitokių šėtono visokių valdžių pimgų sųvei te, cionąi 
pasiuntinių. Visi padėkite Dono ir Deni- ^UVQ DeniKinOj Kolcako ir kitokių 
kino kariuomenei, nes Ji su dievo pagelba baltųjų vąldzių pinigu, o ypatingai gi eitai

žuvo krikščioniškas I1’ kiekvienas nuėjo savo keliu bei skirstė- i 
ant nedidelio šmotelio d grupelėmis. Bet moterys ąpguldmėjo 

“stebuklingąją,” bučiavo kryžių; kai kų- 
rios buvo prileistus prie pąvelkslo rėmo,

te. Policija jį baisiai sumu
šė; Laike klausinėjimo, jis 

i pasakė, kad jį policija bai- 
į šiai mušė. Po to jis buvo 
i vėl uždarytas į kalėjimą. 
! Kiek vėliau nutarta jį pa
leisti, kaipo nekaltą. Bet 
tuomet miėjo; paleisti, rado 
.patartą prie kameros durų. 
Pasirodo, kad tie patys po- 
lįcistąi, keršydami,. nuėjo 
kamerą, Virantą užmušė, 
pąskųj. pakorė.

O

Krų

Nušovė Pačia
BOSTON,, Mass

kariauja už mūsų tikėjimą ir už dievo pas
tatytą valdžią. O dabar visi kartu sugie
dosime. i

augo krūva prie’stąlo, prie pat “stebuklin
gosios” popierinių įr kitokių pinigų.

Ęus daugiau

Dr. 
French revolveriu nudėjo 
savo 'pačią ir ’nuėjęs į poli
cijos stotį pasidavė. Pareiš
kė; “Nųšoviąų savo žmoną. 
Nežinau priežasties. Gal 
tatai išaiškintų psicĮioana- 
Įįstas.” Pati rasta lovoj ne
gyvą.

PRANEŠIMAI IŠ KJTUR
Norwood, Mass., Žinios

Svarbu ALD^P- B Kp. Nariam !Rp. susirinkimas. Kadangi da- 
... _ , Xr bar prasideda LDS. vajus už• Draugai ir drauges; Ne-, . . .i,i- • j zc? i. x naujų narių gavimą, tąi musudehoje, 11 d. rugs. <Sept.), •

yra šaukiamas ALDLD. 9 kp. P'feaP'^toriai vajų pi^ejfi, 
. . ,? , i . .. ,. nelaukdami nei kuopos susi-susinnkipias del trijų svarbių . 7.

klausimų, kuriuos bųtipai tu-,rin imo’ 
rime gerai išrišti. Pirmas, l 
reikia bptinai ii skaitlingai j 

; dalyvauti nominacijose ant
Centro Komiteto (1933 m.), 
antras, reikia išrinkti delegą-

'tii į ALDLD. 7-to Apskri
čio metipę • konferenciją, kuri 
įvyks 25 d. rugs, ({Sept.), So. 
Boston, . Mass. Trečias, tai 
reikia būtinai ir Kerai pasi
darbuoti rinkimu kampanijai 
už Kompnistų Partijos kandi
datus. O taip pat reikią bū
tinai išdirbti planai žieminio 
sezono veikimui.

Kaip matome, draugai ų- 
draugės, tai darbų yra daug. 
Todėl reikalinga, kąd visi na
riai susipinktymėt į šį suąirįn- 

*kimą ir imtumėt dalyvumą 
tuose dąrbuose. Susirinkimas 
atsibus Lietuviu svetainėje,

♦ 11-tą vajandą iš lyto. Pakal
binkime ir atsįveskime nąujų 
narių prįe ALDLD. 9 kuopos.
LDS. 3 |Cp. jr Pa&h

Anga
Rugs. 14 d. įvyks LDS. 3

Į šį susirinkimą, sušauktą ant 
greitųjų, atsilankė nedaug 
klaųsytpjų. Fo prąkalbai, bu
vo keletas klausimų, į kuriuos 
d. J. Siurba aiškiai atsakinė
jo. Aukų sudėta $6.15. Au- 
kąyo sekančiai: Do dolerį: M. 
Trakimavičienė, M? Grigunie-

Jau gautą 4 ąąujl pę, S. tBudreyičienė ir J. Gry- 
j nariai, o iki mitingas įvykg, frąs; po 50c.; Joe Krasauskas, 

j tai orgąmzątoriai dar gaus ir^. Sarapas;
’daugiaus. Būtinai sueikite vi- Smulkiu 90c.
si senieji nariai ir susipažin-1'misija, kuri pąrinks aukų Ir
kite su nąyjąiš . pąriąis. Q pe vietps pažangiųjų darbipin- 
taip pat šiame susirinkime bus Tikimės surinkti dar ke- 
iškelta keletas klausimų dęl dolerių “Vilnies“ paramai 
h^Qljos yplkimo. Taipgi ir del kovoje prieš’klasinius'priešu^, 
abeltjo 'darbininką-J judėjimo. I i . t ',
.0 kad būtų pasekmingas vei-[ Keleivio Demokrą^s
kjipąs, tąi reikią vįsiąmS na-; ' upo , '; ',, ,

, riams dalyvauti kaip tarimuo-; t Vietoj prisipažinti piję pą- 
se, taip ir tarimų įvykdinime! leistų šmeižtų prieš ’ Gnybą, 

1 gyvepįman. ,■ ■ ■ ■ - ; dąr vis sapalioja apie ąukąs
Nęžiųrint, kąd nię? tprip),e ’ Kęstučio draugi jos. Bptųjąi 

orgąnizącijos! ųžsįmanė po 12-kos pietų .ąt- 
□ 11 ocomo nn_ Jeį “DepiO^^tas”

A. Ząpuba 2f5p.;
Taipgi yra ko-

SO. BOSTON, MASS.
LDSA.-.Į3. kuopos susirinkimas 

i įvyks rugsėjo 14 dieną, 8 vąl. vaka- 
'■ re,’ Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
I Broadway, ’ Visos draugės 
! dalyvaukite ,nes t ų rime 
svarbių reikalų ąptarti. 
atėjusios knygo 
del Komunizmo/

, ti jas-, 
narių.

būtinai 
daug 

Taipgi yra 
‘Moters Kovotojos 
Malonėkite atdiim-

taipgi atsiveskite ir naujų

Sek r. K. Zinskiene.
(’217-218)

' NAUGATUCK, CONN.
t ALDLD. 75 kuopa .laikys savo su
sirinkimą bendrai su LDS. 124 kuo
pa, sekmadienį, 11 d. rugsėjo, 10. 
vai. ryte, pas d. J. Korį, 81 Lewis St.’ 
Taigi visi draugai ir draugės atsi
lankykite ir atsiveskite naujų na
rių del abiejų organizacijų.

J. J. Ynamaitis.
(214-215)

HAMTRAMCK, MICH. |
ALDLD. 188 kuopos extra ssui- I 

rinkimas Įvyks nedėloje, 11 rugsėjo, Į 
10 vai. ryte, 3014 Yemans St. Visi I 
nariai 
kite

ir narės skaitlingai susirin- Į 
ir į paskirtą laiką.

Organiz. 1 
(213-214) !

_________________
DETROIT, MICH.

APLA. 47-tos kuopos mėnesinis! 
susirinkimas bus sekmadienį, 11 d. 
rugsėjo, 9 vai. ryte, Letuvių sve
tainėje, 25 gatvės ir W. Vernon 
Highway ant 3-čio augšto. Visi na
riai ir narės dalyvaukite susirinki
me, nes jūs nariai palaikot draugiją 
ir turite prižiūrėti, kad draugija ei
tų nustatytu keliu ir sykiu užgimo- 
kėsite narines duokles. . '

, Sekr. V. A. Norkus.
(213-214)

DETRQIT, MICH. '
Vėliausias sezono pabaigoj pikni- | I , t t . { e

kas su dovanomis. Prie įžangos ti-
i m : , i • 4kietų bus duodamos trys dovanos;

Rėn’gia' LDSA. 17 kp. ir ALDLD. 52 , 
kp., nedėlioję, 11 d. rugsėjo (Sep- ■ 
tember), Bjeechnut Grove darže (pas j 
d. Urbantą) ant Middle Belt Road. I 
Pradžia 12 vai. dieną. Programa pra- j 
sides 5 vai vakare. Įžanga 25c. 
ypatai. Del šokių grieš . Proletarų 
Meno Orkestrą. Įvairumo bus daug:_. 
lenktynės, ivii’vės traukimas Detroj-.j 
to su Hamtramcko jaunuoliais; bly
nai bus kepami ir bus daugiau įvai
rių žaismių Į

(213-214-)-'

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia vieną iš di-, 

džiausiu išvažiavimų, kuris įvyks 10 j 
ir 11 dienas rugsėjo (Sept.) anti 
drg. Valinčiaus farmos, pas Petraitį. Į 
Visi apielinkės draugai ir draugės ! 
yra kviečiami atsilankyti kuo skait
lingiausiai į šį išvažiavimą. Bus vi
sokių gėrimų ir valgių; taipgi bus 
muzikantai, galėsime žaisti, šokti per 
visą naktį ir nedėlioję per dieną. 
Šoksim, dainuosim, bulves kepsim, 
dešras virsim ir taip linksmai laiką 
praleisime. Tikietų nebus.

KELRODIS: išvažiavus iš Luzer
ne tėmykite pavažiavus kelias my
lias bus Aido Choro ženklai ant stul
pų. kur reikės suktis ant 
užsisukimo bus ženklas.

kiekvieno '

THE RED CORNER BOOK
' 1 T FOR CHILDREN . ..............  ' •

Short stories and poems valuable to workers’ children. ' 1 •
, HO pages—$1.25

REDUCED PRICES ONTHĘ FOLLOWING BOOKS:-' 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $l.Q0

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 
arid rayon industry and the conditions of labor, i

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
■ By ROBERT W. DUNN ' >

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

— ’ Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U.
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 problpms 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

pernašai savo <
priešų, bet mes jau esame pu-'įkaitos.
sėtinai skaitlinei, ąpįe 7Q na-būtų gyvenęs ant šįos žemės 
rių kuopą. Taįgį, jgi mes tik' 
yjsi vieningai veiksime, tai vi
sus priešus lengvai nugalėsi
me.

Aukauja “Vilnies” Paramai
Rugpj. 30 d. TDA,. 58 kp. 

sųrępgė protesto susirinkimą, 
kuriame kalbėjo d. J. Siurba, 
“Tįe^“ rę.dąktmiM.s. ; .Ąįš^įąi 
išdėstė lietnvįškps bpržąągįjps 
tikslą užpuolime ant “Vilnies.”

i WOnCTSTEH, MASS.
1 Lietuvių, už Komunistų Partijos
i kandidatus Balsuotojų Kliudo susi-
i rinkimas įvyks rugsėjo 9 d., 7:30 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visi 

(V / kįiubd nariai^/d>rąiig'i,jų bęi, kuopų at-
! stovai; visi darbininkai ir darbinin
kės,' ibilisčiai. hr nepiliečiąi yta kvie; 
čįami dalyvaibti (Sųsirinkinue.' i Bąlsa- 
vimp Jąikas .^fctįpąsį, tai laikas 
padirbėti smarkįąu ir neatidėliot ant 
toliau. ‘

L. už ĘPKĘK Sękr. V. N.
: ' ■ (214-215)

12-ką metų atgal, tai jis bytų 
tuomet iąatęs visas F. of S. Ę. 
Fondo atskaitas. , Bet jęj “De
mokratas” tuomet ątskąįtų pe- 
matė, tai jau čia ne koipųnįstų 
kaltė. Bet 
laimės, aš 
chyve visas 
Ę. Fopdo.
del vieno “Demokrato’* į spąų- 
dą nebus dedama, nes tos at-

ant “Denjokratp^ 
suradąu sayp a'r- 
atskaitąs J?. pf S. 
Bet tos ,ąt$kąitos

o. z.
(213-215)

, PA.
Susivieniji- ,

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

Tarpt. Parb. (Apsigynimo . 13 kuo
pos susirinkimas įvyks 11 rugsėjo, 
1Q:3O yąl. ryte, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai malonė
kite susirinkti,' hes yra svarbių rei
kalų aptąrįhiui. Taipgi atsiveskite 
ir naujų narių į šią organizaciją.
> Org. -

PHILADELPHIA
Lietuvių Darbininkių 

mas Amerikoje 5 Apskr. rengia di- 
įdelį išvažiayim^, 11 d. rugsėjo (Sep
tember) Burlholme Parke. Kviečia
me visas 5 Apskr. kuopas ir nares 
ir šiaip susipratusius darbininkus ir 
darbininkes mū^ų ■ rengiamam išva
žiavime dalyvauti. Bus gardžių val- 

, iĮgių. ir gėrimų. Apart to, bus viso
kių žaislų vaikams, jaunimui ir su
augusiems. Geriausiai atsižymėju
siems žaidimuose dalyviams bus duo
damos dovanos. Kviečia visus

' 1 Komisija,
(213-215)

NEWARK, N. J.
LDS A. 10 kuopos susirinkimas bus 
rugsėjo, 7 vai. vakare, Kubio sve

tainėje, 79 Jackson St. Draugės!
9

(214-215) | Visos būtinai susirinkite pažymėtu 
- ---- paiku, nes tą vakara svetainė bus už- 

PAJERSON, n. j. • imta, tad mes turime anksčiau at- 
LDSA. 38 kp. susirinkimas įvyks laikyti savb susirinkmą. Neužjnirš-

9 d. rugsėjo (Sept.), 7:30 vai. va- kite atsivesti naujų narių.
kare, pas cįrg. Bųsįhvįčįenę, 120 La
fayette- St., Paterson, N. J. Visos

Organizatore.
(213-214)

strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership.

, Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PRĘPĄREP By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wagejs, hours, the organization of industry, the Soyiet 
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
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LAIMĖJO STREIKĄ, SUGRĮŽO Į DARBA. 
RENGIAS ATEINANTIEMS MŪŠIAMS

Naujoji Plieno ir Metalo Darbininkų Industrinė Unija, Kuri 
Vadovavo Sėkmingam Streikui, Organizuoja Savo Grupes 

<' Visose Šapose ir Skyriuose

tėrų pašalpinės dratigyštSš: reikia įiehūbalšaus darbb.' : 
Įvyks 2 vai. po pietų, kiiip ir 
visuomet, italų svetainėj, lfi 
Union St.

i Įžanga 29c. Masinį mitin- 
Šitas didelis ddrbas prikląu- Rą rengia ^Tarptautinis Darbi-kJ UlVkl Į fe V * * fe * W f I V*

sb ne tik vietinam rengimo ko-|hihkų Apsigynimas.
Priedermė yra vi- (mitetui; Komitętoš šitvo patai

sų narių dalyvauti, sekti draū-'gas atlieka, suteikdamas kole
gijos reikalus ir jos tarimus. Inijų draugams informacijas ir 

TreČids labai svarbus ir vi- atlieka ant vietos savo užduo- 
sų dai-bo žrhoniti reikalus liė- įjs 
čiantis susirinkimas, tai hau-

Bet publikos su vežimo ir 
suagitavimo darbas turi paši-

4—■ 
[oiiiaiiisinQin3iiiaiiiaiiisiiisiiiaiiisitiaiii3iiisinQiiiaiiianiaiiiūiiiaiiieiticmsiiian>oiii

Komisija
Sovietų Kaukazo Šaltinių

•: f

Mineraliniai VandenysSocialdemokratai Netenka 
Vietų ir Gailiai Verkia

jai suorganizuoto^ kliubo—Bal- skleisti tarpe kolonijų ir ph- 
------ - ------- ---  į vienių mūsų draugų.

t - . .'I Darbininkų spauda, tai yra
nąl'Iūi ii’ į be paliovos plakanti rykštė, 

kviečiami daly- j senąjam svietui ir visai tirb- 
lygus reika-j njja| g’amįnaųįi pražūtį. Jei-

suole už Komunistus. Susirinki-' 
mas įvyks 7 valandą vakare, j 
T. D.- Kliube. 
nenariai yra 
vauti, nes visiems 1 
las yra plačiau patirti apie šio 
kliubo užduotį; kokis jo tiks
las ir siekiai.

Darbininkų šiandieninis gy- 
ivenimas yra nebepakenčiamai 

Aiškus dalykas, organiza-!sunį<us jjs sunkgg su kiek-

WARREN, Ohio. — Joks,grupes.
valdžios ir bosų teroras ne-| Plieno darbininkai žino, 
gali sulaikyti plieno darbi- ’ kad bosai vėl bandys pulti 
ninku kovos. Didžiausias; ant jų algų, jeigu jie nesu- 
entuziazmas apėmė plieno 1 siorganizuos dirbtuvėje. Jie 
vergus, kuomet jie streiko i žino, kad tik organizuota 
pagelba sėkmingai atmušė i kumštis išlaikys laimėjimus 
bandymą nukapoti algas 6 šio streiko, 
nuoš. Republic Steel dirb
tuvėje. Visose šapose ku- vimos darbas eina slaptai. į viena diena. Vienus žiauri be
riami darbininkų koinitetai. Bosai keršija pereito stbei- darbe slegia ir kankina; tūks-
Uoliai organizuojailios nau- ko vadamš% Bet tas nesūlai- tančiai bedarbiu žūsta delei
josios Plieno ir Metalo Dar- ko darbininkų nuo prisibuo- nebeiškėnčiamo skurdo šioj
bininkų Industrinės Unijos išimo prie ateities kovų! Į kapitalistinėj bado sistemoj. O

J kiti, kad ir dirba dalį laiko, 
■'tai tas darbas kruvinu prakai
tu permirkytas ir vistiek dar
bininkas priverstas nežmoniškai 
skursti arba ir badmiriauti su 
savo šeimyna.

Kapitalistinės partijos: re- 
įpublikonai, demokratai ir so- 
Jcialistai yra darbininkų prie- 
■šai ir jie darbo žmonėms niė- j

Lowell Darbininkai Pradeda Veikt Gyviau
Iš ALDLD. 44-tos Kuopos 

Veikimo

LOWELL, Mass.—Rugs. 4 
d. atsibuvo ALDLD. 44-tos 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nors šis susirinkimas 
buvo garsintas per organą

Laisvę” ir kviesta visi nariai i kampanijos 
alyvauti susirinkime, tačiaūs vjsll skriam

lyvaukite šiame šaukiamame 
susirinkime, čia bus gvildė-1 
namas tikslas ir kokios veiki-1 

!mo užduotys virš minėto kliu
bo. 
kius 
bus 
kad

dalyvauti 
dalyvavo 
jaugi už 
“karštą” 
kad čia yra didelis apsileidi
mas tūlų draugų, tai ir viskas.

Nors nedidelis būrelis drau
gų dalyvavo susirinkime, boį 
darbas gerai pavarytas pir
myn. Nutarta prisidėti vei
kime prie L. D. Susivienijimo 
vietinės kuopos ir bendrai su
rengti teatralį vakarą rudeny-

Šiame susirinkime pasi- 
nariai; 
ir kiti 

V. Mi- 
žadėjo 

kurie 
išrinkti

nedaug narių. Nė- 
tai reikia kaltint? 
dieną? Man rodos,

je. 
mokėjo dar du seni 
trumpoj ateityj žadėjo 
pasimokėti. Draugai 
kalopas ir S. Paulenka 
nueiti pas narius, 
nepasimokėję ir 
duokles.

dar 
jų

be-

kų.

.Atsilankę sužinosite, ko
didelius ir svarbius dar-' , . ...

gali atlikt, sis khlibas, I o didesnio pavergimo. 
ir per s; trumpa rinkimų, Ju vjH prižadai, tai tik

> laikotarpį delėi u . . . . . . . i, . 1V. . .... apgavimas darbo masių, kadskriaudžiamųjų darbiniu-. , . ... .. ... 1k.. .tuomi nuvilioti, atitraukti dar-į 
i bo mases nuo 
sistemą; nuo 

,vų už darbą 
' darbiams.

Kapitalistai

gu mes plačiau įjažvelgsimė, 
tai pamatysime, kad

I i .

mes, pasidėkavojant mūsŲ 
spaudai, atmušam priešų puo
limus ir juos gramzdiname į 
pražūties dugną. Mūsų orga
nizacijos liko čieiybėje,, mūstj 
chorai bddavbjami ir mes ta-r- 
pe savęs turime didelį skaitlių 
jaunimo ,ktirisai faktinai liks 
mūsų pavaduotojas mūsų or- 
ganizatyviani darbe. Tai mū
sų yra viltis, kad darbo ide-i 
ja yra įskiepijama į mūsų jau-! 
hąją kartą ir mūsų darbai iš-j 
duoda žymų produktą. i

Del to, yra augščiausiu už-' 
daviniu kiekvienai darbiniu- ■ 
kiškai drganizacijai, kiekvie-j 
nam pavieniui darbininkui,—; 

i lankytis pačiam ir kitus paagi-! 
tuoti į darbininkų klasės spau
dos

BERLYN. — Mindfetlbūr- 
gas pradeda atšihidkėti fo
nams socialdemokratams Už 
šunišką jam tarnavimą per
eitais rinkimais. Socialde
mokratų partijos vadai ofi
cialiai lankėsi pas Papeną ir 
protestavo už šalinimą so
cialdemokratų iŠ Vhldžids 
įstaigų. Žinoma, valdžia 
hešalina sočia Idėmokratu 
tūzų, kaip budelis Noske ir 
kiti, bet veja laukan mažą
sias žuvis, kurios reakcio
nieriams nebereikalingos.

Jau šulaukeniė iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsSjUšių niineialiniįį vandenų, iš Kaukazo • 

šaltinių
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BORJOM daktaru rekomenduojama^ kaipo vidu
riam naudingas ir geto skonio mineralinis 

Vandtio. Kaina 40 centų už kvor- . 
tinę bonką , < . ‘ t

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

jėgom.! Kaina 15 centų už puskvortį. 1

Brooklyiiė Sovietų Mineralinius Vūndfenis Galima 
Gauti Sekančios^ Vietose: . i. • i

Į

3

rengiamą išvažiavimą.
Stiprus Ramstis.

CARNEGIE, PA

I VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR
Lytinį gyvenimą

Kurias Dt. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems iąi- 
gyti, galite gauti čia nurėdytu 
adfėsu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa- 
k^ritUi įdekite atartip:is.

J. BARKUS 
ftd* 129, G. K O., 

New York, N. Y.

o

S
S 62

i K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ • ; ., 
Union Avė. kampas Seholes Street

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

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

427 Lorimer St.,
LAISVE”

Brooklyn, N. Y.

1 3
E

kovų prieš bado j 
kasdieninių ko- ■ 
ir apdraudą be-

rengia mums 
skerdynę—karą,

O-----O------O

Trys Svarbūs Susirinkimai 
Dierią Rugsėjo

Ateinantį nedėldienį,
d. rugsėjo, kaip 12 valandą naują baisią 
dieną, įvyks svarbus susirinki- kur vėl milionai jaunų darbi
ngas Lietuviu Darbininku Su-' ninku būtu išskersta ir, tuomi *■ " isivienijimo 110-tos kuopos, mano išsisukti iš ekonominio 
Bus svarbiii dalykų apsvars- krizio. Tik viena Komunistų 
tymui ir tarimas pirmam ru- ■ Partija be atvangos karingai 
deniniam parengimui. Susirin- kovoja ir gina darbininkui ir 
kimas įvyks, kaip ir paprastai, visų pavergtųjų įeikalus. Gel- 

kambaryje, bėkime Komunistų Partijos
338 Central St., Lowell, Mass, i rinkimų kampanijai visais ga-. 

Visi nariai kviečiami daly- limais būdais. Piliečiai ir ne- 
vauti ir nevėluokite, nes - lai- piliečiai, stokite į kovą; stoki- 
kas susirinkimui bus neilgas, te į Balsuok 
Draugai, rūpinkitės savo orga-■ Kliubą. Nes ta kova yra ben-
nizacijų reikalais. |drai ir už apdraudą bedar-

Antras svarbus susirinki-j biams.

D. Kliubo

už Komunistus

Kadangi siaučia baisi 
darbe, tai šiame 
likosi nutarta paliuosuoti na-’ 
rius nuo mokesčių, kurie ne
išgali pasimokėti delei bedar
bės. Priimtas laiškas Čėritrb 
sekretoriaus, draugo H M. 
šolomsko, kviečiantis daly vau-1 
ti Komunistų Partijos rinkimų ! 
kampanijoj, ir prisidėti prie1 
sukėlimo finansų tam svar
biam reikalui. Prisiųstos ti- 
kietų knygutės ir paskirta 
mums kvota sukelti $15. Mes 
to, žinoma, nenusigandome. 
Tuojaus , šiame susirinkime Į 
pasidalinome knygutes ir tikimėnesis su atsidavimu dirba 
galvojame, kaip čia sudvigu- ir jų darbas užsuka visą ap- 
binti (du syk tiek padaryti) ielinkę kreipti daugiaus aty- 
mums paskirtą ’ " 'T ’
rie draugai jau 
džią kolektos. 
ką—ką, bet šį 
rykime visais Ratais.
me kiek mūs sįlSkds hėŠ Ko
munistų Partijos kampanijai, me iš kalno prisire 
kuri yra vienatinė užtarėja ir 
vaduotoja darbo žmonių kla- imtas del dešimties tūkstančių 
sės.

Čia jau gyvuoja ir darbuo-'čio porų 
jasi Komunistų Partijos 
kimų kampanijos kbmitetaš, 
kuris yra suorganizuotas tarp
tautiniai; jis jau pasirodė, su
rengdamas milžinišką demons
tratyvi prieškarinį mitingą 
ant Rogers aikštės 1-mą die
ną rugpjūčio. Bet negana to, kikų. 
ALDLD. vietinė kuopa šiame ra vakacijos neturėjo, 
susirinkime nutarė organizuo-, nėra nei pagalvoti 
ti ir lietuvių darbininkų sky- • lėtą savaičių turi 
rių — Balsuok už Komunistus naujas dainas. Z_ 

Faktinai jau ir pra- sockiui šią vasarą yra 
susirašė “rugiapjūtė.” Dagi apie pusė statytas klausimas:

susirinkime mas, tai Lietuvos Sūnų ir Dūk-' Kaimynas.

O

t

Connecticut Valstijos Darbininky 
Spaudos Išvažiavimas

(Tąsa iš 2-ro psul.)
/

Draugas B. Carothers 
čiai išaiškino republikonų, de
mokratų bei socialistų partijų 
rinkimų platformas. Taip pat 
išdėstė Komunistų Partijos 
rinkimų platformą, kurią už- 
gyrė visi .susirinkusieji darbi
ninkai. Taipgi buvo ir klau
simų, į kuriuos draugas kalbė
tojas teisingai atsakė. Prakal
bos atsibuvo APLA. 3 kuopos 
svetainėj ir svetainė buvo pilna 
publikos.

pla-

iiiaiiioi>iomotiiainouĮaiiioiuai>iauioniomniiiciiiuiiiaittaiii3iuaiii3ii>ciiioiitoficii!:

SO. BOSTON, MASS
Keli Mūsų Parengimai

Sekantį nedėldienį, 
rugsėjo, 8 vai. vakare, 
vakarienė, Lietuvių 

1376 Broadway, So. 
i Mass.

Vakarienę rengia 
komunistų vienetas ir

Įžanga tiktai 35c. 
atveži- l^isi darbininkai ir darbininkės 

! dalyvaukite šiame parengime, 
New Havenas. — Pastarai-,11 es tai Paremsite darbininkų

11 d. 
įvyksta 
Kliube, 
Boston,

vietinis 
LDSA.

leis savo veidams parausti del lo kuopa.Kas Liktų Atsakomingu už
Nepasekmingumą S p d ūdos to mažo dalykėlio — 
Išvažiavimo Rugs. 18, Hart-! mo keleto busit į išvažiavimą 
ford, Conn.

siais laikais pasirodė darbiniu-' judėjimą.

kvota:
padarė ir pra-' akiniu
Draugai, .

darbą, tai va-!
Dirbki-

Hartfordiečiai jau kelintas spaudoj daugiau žinučių iš į 
tos kolonijos darbininkų jude-: Rudenims

Ijimo ir lietuvių darbininkiškas' 
•veikimas glaudžiasi, kad su- 
I daryti skaitlingą žmonių bū- 
•'rį į spaudos išvažiavimą.

Bridgeportas. — Lietuvių 
d a r b ininkiškos organizacijos 

pilnom,yra susirišę i tviitą sąryšį ir 
toje jų orgam'zuotoj spėkoj 
yra galimybių pasitikėti, kad 

'jie masiniai dalyvaus šiame 
spaudos išvažiavime.

; dalyviu. Sveta’nė del tūkstan- ' Visa Apielinkė.—- i/Ies ka-
‘ šokiku. Program da rensiame bent kok! i’are51-, 

1-in-1susideda iš politikos, dailės ir S>raa ant vietos ir neturime, 
jtihkamo pasisekimo, i 
sužinome, kad to nepasekmėj 

j buvo ta priežastis, kuri pa-' 
Simfonijos Orkestrą daro tinkamai išgaišinti ii

prisirengimus, kad 
ganėdinti tūkstančiai porų šo- 

Vilijos Choras šią vasa-

Neku- dos ir patraukia mūsų prieš-. 
žmones prie dasidėji- 

jau 'mo su savo aktyviu darbu.
1 štai laiškelis stovi po ran
ka nuo draugo ž. su i 
informacijom: kaip mes turi-

Bgt prie mi-! 
neto išvažiavimo. Parkas pa-

demonstracijos.
New Britainas Darbe

Komisija.

Karnivalas
dieną Darbo

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Norintibji budavotis narrius, ar ty
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbūdavote frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(sklidus), norint pleisteriuotl 

ihdliavoti, inatykite:

JUOZĄ MICKONĄ
56 Stagg St., Ąpt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisves” 

ofise
Stato Naiijus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios
Architektūros

Tai geriausias Meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleistei'iavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją

Ir

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “LaišVę” už Organ?

ROCHESTER, N. Y.
Draugystes D. L. K. Gedemino 

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivanaitis, 640 Ridgeway 

Ave. Tel. Glenwood 6613 M.
Pirm, pagelbininkas, J. Miller, 8 Ludwig

Pk.
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830

Clifford Avo. t
Iždininkas, K, Galinaitis, 29 Pulaski St.
Finansų ilaštiiilnkas, T. Manelis, 9 Kas-

Rugsėjo 10
■Unijų Vienybės Lyga ir Pra
moninė Unija rengia labai ge-Įtner pr.
rą rudeninį vakarą. Parengi- Į J-
mas įvyks Peoples Pdrk—Ros- j m 
lindale. Bus šokių, dainų iri'1’ 
žaislų. Įžanga tik 25c.

Visi darbininkai ir jaunimas tI 
yra kviečiami dalyvauti šia
me piknike. Piknikas prasi- 

I dės nuo Į vai. po pietų ir tę-, — 
sis iki vidurnakčiui.

I Komisija.

tai mes Masin ą M tingas ši Vakarą i pjrrnmin. M., Birsenas,: 63$8 Sparta 
' Avbnėife, Dfetrbit, Mich.

Andruškevičius,

84 KosciUsko

Ba- 
290 
St..

Maršalka, F. Siganavičiu

Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A.
1 lai.šis, 60 Dayton St., P. Andrušunaa, 

Wilkins St., M. Ycnčis, 45 Townsend 
Švedus, 943 Avenue I).

Susirinkimai atsibūna kiekvieną mčncsj 
antrų sekmadieni, suVojc . svetainėje, 575 
Joseph A ve.

DETROIT. MICH. ~
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio ptaugyštes valdybos .antra
šai 1932 metų.

1 ; , i Avenue, Detroit, Mien.
Masinis mitingas įvyksta vięę-pirm. Vincas Palkauckas, 4925

šiandien, rugsėjo 8 dieną, 8

i paliktų, už-1 Paagituot! žmones lankyti mū- Berkley St., Boston. A- Jekstis- 1462
su parengimą. To pasekme , T.t,on ę,Ye,

I būna ta priežastis, kad per ass' .... I Vanayton "a
iX, mažas skaitlius mūsų draugi/, š,ltas mas,n‘s mtta?8aa J™ Dajton Avė. ; n ,

stoja i aktyvu darba ir nega- saukiamas paliuosavmlu. tom I«hn. Antanas Vegeia. 7715 Dayton
, nes į ke- . J b Mooney, Scottsboro į aunu o-’  ---------------------’h pasiekti plačios publikos J ’ .. . m . i----- ------ ------susimokintii . hams, sveikinimui Tom Moo-;Dzii a v; 'musu agitacija. i ... . . .Del to a. Vi-' iney motinos, kuriai jau šuei-l

Čia ir išsiaiškina viršuj pa- na 84 metdi amžiaus. Bet ji-
Kaš lik- nai dar kalba už paliuosavi-

Ogden Ave. >
Nutarim. rast, dhrt Gyviute, 7148 

MacKenzie Avė.

ėjai:. J. Račiūnas, 6821 
ve., Eva Vegeliene, 7716

iHBiiiahiainsiiii°ng?iiiFmi»ntHni<>iiiidindi«?nikiiiFm
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(Central Revolutionary, Cultural Orgaii in English)

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac^ 
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; Toward ą 

, Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literacy 
Class-War,' by Philip Rahv; Fire Sermon,' by S. 
Funarof. Two Short Storw&iby Myra Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle. in the 
South, and . . . (

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

and others. Book reviews and other features.
WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITERARY

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York City
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
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Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 
pbilAdel ekiA; Pa. 

Telefonai: Bell—brėgoh 1136 
Keystone—Main 1417 1 '

Mm M
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Kliubą. “ ‘ 
tižia padaryta, 
jau 
Aukti 
rinkimas sekančią nedėlią, t.;rengti busus, trokus ir automo-'mo?” 
y., rugsėjo 11 d., š. m., 1 
7 vai. vakare, TD. Kliubo !čių žmonių į išvažiavimą, 
kambaryj, 338 Central St. ■ Waterbury.—Tai yra 
Draugai darbininkai, 
prijaučiate kovoms už darbi-'darbais ir tie žmonės žino dar- žiavimus arba, kad ir ant vie-'įlinkai l ‘ ' 
ninku klasės reikalus, visi da-bininkų spaudos rolę ii jie ne- ^tos rtiažesnius parengimus, čia’šiose prakalbose.

nes
keli draugai. Nutarta |tuzino yra mūsų darbščių žmo-1 tų . atsakomingu už nepasek- mą politinių kalinių, 

pirmas to kliubo susi-,nių, kurie yra pasirengę su- mingumą spaudos išvažiavi- šiame masiniame mitinge' 
° t. j rengti busus, trokus ir automo-'mo?” ’ Įkalbės geriausi kalbėtojai?

kaip |bilius ir pristatyti didelį skai-j iriame bedarbės laikotarpy-(Tarpe kitų kalbetcijd kalbėsi 
,"1'“ x"-' jje nec|aUg terasime žmonių, gerai žinoihas, kaipo gėriau-

I St.’ Waterbury.—Tai yra atsi- kad tik ant skelbimų atšilau- siaš kalbėtojas, Ėičhard B. 
kurie (žymėjęs su politiško veikimo kytų į mus bent kokius išva^ Moore. Visi lietuviai darbi- 

........ i privalome dalyvauti

S

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTES, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Grifikėvičitm, 1306 Broad St.
Vice-pįrm. P. Ęrikščiųs, 33 Hamilton St. 
Prot. Rafit. J. Kaz.iauskas, 481 Hudson St. 
Fjn. Rnši. .T. rilkaiiskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. GIrnitis, 174 Ashley St.
M. Naktinis, 42 Putnntn St.

W. hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

T?.<linihkas A. Kilnias, 36 Russėl St.
J. Vastlirtuskasį 70 Ward PI..
Organo prižiūrėtojas M. Selięka?,

31 Amity St.
SiisirlhltimKi dtalBūntt kas antrą ketvirta

dienį kiekvieno mėpesio, Laisvas Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va- 

' kare.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnčs, 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- 
mbkčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai
S

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
s ■ Kasdien—9 A. M. ilii 8 P. M.

Nedėlidm—9 A. M. iki 4 P. 1

...."z ' T-r-.,-

M.
Kalba Lietuviškai

Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas

VIETINĖS ŽINIOS
60,000 Bedarbių Vete- Negras Pionierių Vadas 

Nuteistas Metus Kalėtirany New Yorke
NEW YORK.—Mieste yra 

bent 60,000 bedarbių ex-ka- 
reivių, kaip kad skelbia Dar
bininkų Ex-Kareivių Lygos 
Harlemo kuopa, kuri tą daly
ką specialiai tyrinėjo.

Harlemiškė buvusių 
vių kuopa kaltina, kad fašis
tų 1 valdomas Amerikonų Le
gionas veikia išvien su miesti
nėmis labdarybėmis, idant ex- 
kareiviai, ypač negrai ir atei
viai negautų tinkamos pašal
pos.

Vienas negras veteranas 
darbis praneša, kad jis 
dveji metai stengiasi gaut 
rą trejetą dienų į savaitę 

darbų,

LAISVI Ketvirtad., Rugsėjo 8, 1932
4

Jaunieji Komunistai De
batuos su Socialistais 
“Laisvės” Salėj Šįvakar

Katrą partiją jaunieji dar
bininkai tur remt rinkimuose, 
—ar Komunistų Partiją ar So
cialistų ? šiuom klausimu bus

NEW YORK.—Negras ber
niukas, James A. Ford, vadas

Pio-^os, 
me- 
yra 
pa-

Jaunųjų* (komunistinių) 
nierių nuteistas ištisiems 
tams į pataisos namus, tai 

Dabar|į vaikų kalėjimą.
Įžiūrėkime už ką. 

karei-! Bronxo

500,000 Lapelių Delei 
Rugs. 10 d. Maršavimo 
Jau Paskleista

; • K ; ; . , K t - 1

Prakalbos Atvirame Ore Iv

šias prakalbas rengia Lie-' 
tuvių Darbininkų Susivieniji- 

|mo 1-ma kuopa ir Vote Com- 
NEW YORK. — Bedarbių, mlJnjst Kliubas penktadienio 

Taryba raportuoja, kad jau 
išplatinta virš 500,000 lapelių, 
kuriais dirbantieji ir bedarbiai 
yra šaukiami į maršavimą—

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rušią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

vakare, 8 vai., rugsėjo 9 die
ną, ant Kampo Union Avė. ir 
Grand St., Brooklyne. Bus ge
ri kalbėtojai. Lietuviai dar
bininkai, sueikite pasiklausy- 

i apie naujausius politinius 
iįvykius ir svarbiausius savo 

pirmame lreikalus>

debatai tarp Jaunųjų Komu- demonstraciją šeštadienį, rug- ~ 
sėjo 10 d., iš Union Square į 
City Hall, New Yorke. Mar-' 
šavimas, kaip kad ] 
puslapyje plačiau nurodoma, 
bus daromas tuo tikslu, kad 
priverst miesto valdžią kas 
savaitę išmokėt regulia'rę pi
niginę pašalpą kiekvienam be
darbiui.

nistų ir Jaunųjų Socialistų Ly- 
, “Laisvės” svetainėj, kam

pas Lorimer ir’ Ten Eyck 
Brooklyne. Pradžia 8 vai.

i kare.

St
Visus kviečia

Sekr. J. S.

Tai Jaunieji Socialistai iš- 
swimming pool” įraukė į debatus Jaunuosius 

maudynėj negrai buvo ir teb- j Komunistus. Komunistiniai 
era išskiriami nuo baltųjų ir j jaunuoliai mielu noru priėmė 
paniekinami. K o m unistiniai, 
darbininkai pradėjo kova už j 
juodaspalviu ir baltųjų lygy- socialistų ir komunistų pusės, 
bę. Toj kovoj veikliai daly- Susirinkę gi darbininkai^ pas- 
vavo ir Jaunieji Pionieriai. ' l<u* padarys !_

■partija, ar Komunistų ar So- 
Vieną kaitą nueina drg. J-'eialistu. ištikro kovoia už dar- 

A. Ford ir balta mergaitė pio
nierė Elzė Laffer į tą maudy
nę, kaipo komunistinių vaikų 
reporteriai ir bando nutrauk

ei fotografijas, parodančias iš- 
. . . jskyrimą negrų nuo l..."._.t ’

Keturi Bedarbiai MirčiJuof.užPuo,a1 polic!į?h;bliak- jdzekiais apdaužo Fordą; su
muš# ir kelis kitus vaikus. 
Po to policmanas areštuoja 
Fordą ir Elzę Laffer. Perei
tą antradienį įvyksta jųdviejų 
teismas, ir Elzė lieka išteisinta, 
o Fordas nuteistas metams j 
vaikų kalėjimą. Nors “prasi-1 
kaitimas” vieno ir kito buvo 
tas pats; bet nei Salemonas 
negalėtų parodyti, kuom vie
nas bei kitas ten “prasikalto.” 
Bet ir aklas mato, kokią “tei
sybę” negrai darbininkai bei 
jų vaikai gauna kapitalisti
niuose teismuose.

dirbėti prie miestinių 
bet nieko negauna.

Hooverio Mieste

MASPETH, N. Y

tą iššaukimą.
Debatuose bus kalbėtojai iš

sprendimą, katrą
bė
jau 
po
pa-

,kui padarys
partija, ai’ Komunistų ar So- 

■ cialistų, ištikro kovoja už dar
bo žmonių reikalus.

Retas tai yra atsitikimas, 
kad socialistai sutiktų stoti į 
viešus ginčus su komunistais. 
Socialistai paprastai bijosi;

Industrinė Siuvėjų Unija iš
platino jau 30,000 tų lapelių, 
Maisto Darbininkų Industrinė 
Unija 10,000, Čeverykų Dar
biu. Industrinė Unija 10,000, 
International Workers Order

Darbininkių 
Industrinė

2,000. Įvai-

LDS. 14 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šiandie, 8 
dieną rugsėjo (Sept.),' po nu
meriu 70-42 Linįc Court, 8: 
valandą vakare................... j

Visi nariai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų apta
rimui.

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

-Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint. ,

»

Sekr.

baltųjų. kartą socialistiniai jau-
puoliai rodo drąsos.

Skaitlingai sueikite; išgirs-

35,000, Moterų 
Tarybos 20,000, 
Metalistų Unija 
rios kitos unijos ir šiaip dar
bininkiškos organizacijos taip
gi nusitarė masiniai dalyvauti 
šeštadienio žygiavime ir tūks
tančiais skleidžia lapelius, 
šaukiančius visus darbininkus į

kite abiejų pusių argumentus tą svarbiausią šiuo momentu 
prisidėkite maršavimą.

BROOKLYN.—Darbo Die- 
nos šventėje mirė keturi be
darbiai jurininkai nuo gėralo, 
kuris buvo išvirtas iš medinio 
alkoholio su pienu. Du kiti, 
pavojingai del to apsirgę, bih 
vo paimti į ligoninę.

Jie gyveno vadinamame 
“Hooverio Mieste,” prie Hen
ry St. galo. Tai yra šiukšly
nas, surūdijusių blekių ir kitų 
atmatų “dumpas,” kur bedar
biai pasistatę būdas, badauja 
arba bando prasimaitinti iš
maldomis iš praeivių.

Jie tą dumpą pavadino 
“Hooverio Miestu,” kad kar
čiai 'pašiept prezidento Hop-
verio begėdiškai skelbtąją ge- rių Fordą, 
rovę arba “greitą” gerų laikui 
sugrįžimą. O ir pati -po-: 
licija nesužiniai pakartoja 
tą pašaipą, raportuodama apie 
keturių bedarbių mirtį ir pa
rašydama, kad tatai atsitiko
Hooverio Mieste; taip užrašy- T .
ta ir dviejose blankose bedar- 1 arpt. Dari). ApSlgyDIIilO 
hūj, paimtų j ligoninę. Tokia, ]? KuODOS Išvažiavimas 
vadinasi, “garbė” Hooveriui 
gavo oficialį pripažinimą. Ta į 
garbė, beje, tiesioginiai tenka 
ir New Yorko demokratų 
džiai, kuri badu marina 
milioną bedarbių.

Dar vienas atšiaurus minė
to teismo pasielgimas, tai kad 
nesutiko lukterėti nei kol at
eis Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas, kuris 
turėjo apginti Jaunąjį Pionie-

Tarptautinis Darbininkų Ap | 
sigynimas duoda apeliaciją į 
augštesnį teismą, reikalauda
mas paliuosuoti tą nekaltai Į 
įkalinamą negrą jaunuolį.

ir su savo balsu 
prie sprendimo.

Įžanga visiems veltui.
Rengėjai.

Kalbės Delegatai iš 
Prieškarinio Kongreso

Sąryšio Komiteto Nariam
DNYDO. Sąryšio Komiteto 

susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
rugsėjo 9 d., kaip 7 ;30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Būtinai visi komiteto nariai 
ateikite. Turime labai svar
bų reikalą aptarti.

Sekr. O. Visockienė.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

s INC

Ko Reikalaus Maršuo -. • n i •• D 1A;H. W. L. Dana, rašytojas Sher- lOjŲ Uele^aCIJS llrwood Anderson ir kiti delega- 
 tai, sugrįžę iš tarptautinio 

kalbės | 
11 d., |

Webster!

NEW YORK.—Profesorius MIRTYS — LAIDOTUVĖS

NEW YORK.—Maršuotojų prieškarinio kongreso, 
delei bedarbių šelpimo dele-'sekmadienį, rugsėjo 
gatai rugsėjo 10 d. City Hali >2:30 vai. po pietų, 
statys miesto valdžiai šitokius - Hali svetainėje, 119 E. llth 
reikalavimus: I St., New Yorke. Kongresas,

1. Tuojautinė piniginė pašai-: kaip žinoma, įvyko Amster- 
Holandijoj. Apart pra
bus ,ir šaip įdomi pro- 

Ižanga 35 centai.
. , > f < • 1

Staiga mirė Antanas šešto
kas, 44 metų amžiaus, rugsė
jo 2 d. Pašarvotas buvo pas 
pusseserę Sesciliėnę, 284 Coo
per St., Brooklyne; palaidotas 
rugsėjo 5 d., Kalvarijos kapi
nėse. •

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

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM Ų KUR KAM REIKIA. TURIM' PR1VATIŠKĄ 
PJRMĄJAI PAGALBAI • AMBULANS1NV AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ m'IRUSJOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRĄZJA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVpTl DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGEBIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Petras Stark, Stankevičius, 
j 31 metų amžiaus, 460 Grand 
. St., mirė rugsėjo 2 d., Kings 
i County ligoninėje; palaidotas 
rugsėjo 6 d., šv. Jono kapinė-

Bedarbių Komitetas Privertė se
Abejas laidotuves prižiūrė- 

~ ~ f jo graborius Matthew Ballas

pa visiems bedarbiams. jdame,
2. Panaikint visus kazionus. kalbų, 

kvotimus, kuomet bedarbis grama 
reikalauja pašalpos iš miešti-'

l nių biurų. J ‘ ■
3. Bent $10 pinigais per sa- D iv i ai 

Ivaitę kiekvienai bedarbių šei-^OSUS ISHlOket Algą 
'mynai, susidedančiai iš dvie-, 
j jų narių, ir dar po $3 kiekvie-i 
■nam, negalinčiam bei negau-, suknelių siuvykla, 342 Sixth

;Ave., kelis kartus atsisakė iš
mokėti $2.25, kurie priklausė 
Annai Gleich už darbą. Ke
turis kartus jinai iš Long Is- 

! lando važiavo atsiimti savo
Paga-! 

liaus, nuėjo su kairiosios Siu-1

NEW YORK.— S. and K. (Bieliauskas).

nančiam dirbti šeimynos na-
I riui.

4. Bent doleris į dieną pi
nigais kiekvienam pavieniui' 
bei jaunam bedarbiui.

5. Visiškai sustabdyt bedar- uždarbio, bet veltui.

NAUJI BIZNIERIAI

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Badai ir ehronilkai rytų ir 

* * ' matarų ligai kraujo ir adau. 
Padarau iltyrimų kraujo ir tlapaaie.

DR MĖER
156 W. 44th St., Room 'Ml 

New Tark, N. T.
Valandai Priimlmit 

Ryta nuo 10 Iki 1, Po pietų one I 
Iki 0 vai. vakari 

Sekmadieniai! noe 11 ryto Iki -4 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180

Tarptautinio Darbininkų , .. . , ibių mėtymus is namų ir pa-vaj Apsigynimo 17-ta kuopa ren-j { 
. J gia išvažiavimą rugsėjo (Sep- 

Virs tember) 11 d., Forest Parke.
Išvažiavimas rengiamas delei n • •• v • • ir i • sukėlimo finansų politinių ka- Dešinieji Kauiasmvią Vadai linių’ reikalams.

Liepia Nusimušt Algas

S. Markowich ir P. Sinušas, 234 
Cleveland Street, palei Fulton Street, 
East New York, N. Y. Telephone: 
Applegate 7-9374. Bowling Alleys, 

■ visokių gėrimų ir užkandžių.
(214-216)

(naikint evikcijų (tų mėtymų) vėjų Industrinės unijos bedar- 
įstatymą. t>ių komitetu ir privertė bosus'

6. Miesto kaštais i 
visus bedarbių vaikus, lankan- dar pridėti ir 40 centų' kelio 
čius mokyklas.

> 7. Atsaukt patvarkymą de-
International Labor Defen- Jei algų nukapojimo miesti- 

se (TDA.) vietinis "distriktas piams darbininkams.
NEW YORK.—“Socialistų” pranešė, kad centars paskyrė j 8. Darbininkai 

kontroliuojamos International kvotą kiekvienai organizacijos verčiami mokėt 
Kailiasiuvių Unijos prezidentas (kuopai sukelti nemažiau kaip šelpimo fondus. 
Luke su 2-ro ir 3-čio lokalo'$10 delei bylų vedimo iki spa-Į 
viršininkais nutarė, kad dar- lių (October) 1 d. Tai kvo- 
bininkai turi nusimušti algas tai išpildyt lietuvių TD. Apsi- 
17 ir pusę procento.

Industrinė Siuvėjų Unija at
sišaukia į visus eilinius kailia- 
siūvius nenusileist ir kovot 
prieš ‘ tą niekšystę viršininkų, 
Jcurie ne darbininkų reikalus j bininkės iš Brooklyno ir apie- 

! linkės, stengkitės visi būti iš
važiavime ir tuom paremkite 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- . , . , . .
gynimą. O kiek tik bus pel-i^1 bOt atldaryti gyvenimui 
no, visas eis delei politinių ka-:benamiams 
linių bylų vedimo. Minėkite,1, 12. Sustabdyt išmokėjimus 
kad jie kenčia kalėjimuose už bankininkams n- tuos pinigus 
mūsų ir visų darbininkų reika- Pc,vesij bedaibių šelpimui. 
jug i 13. Paremt ūmų išmokėji-

•mą bonų ex-kabeiviams.
Išvažiavime dainuos Aidoj 14. Tuojaus užgirti Darbi- 

Choras šį kartą su savo mo-'ninku Bedarbių Apdraudos 
kytoja drg. šalinaite; o Aidas Bilių, kuriuom reikalaujama

gynimo kuopa ir rengia mini
mą išvažiavimą. • ,

Tai bus jau paskutinis šį' 
sezoną išvažiavimas.

Draugai darbininkai ir dar-

gina’ bet bosams bernauja.

IDSA. 1-mos Kuopos Narėms
Šį ketvirtadienį, 8 d. rug

sėjo, sueikite visos į “Laisvės” 
svetainę, lygiai 7 valandą va
kare. Ten pasiskirstysime 
poromis ir eisime narių jieš- 
koti ir kviesime jas eiti į su
sirinkimą. Susirinkimas pra
sidės 8 valandą.

> bus raportas iš 
Partijos rinkimų kampanijos 
ir kaip mes joje dalyvauja
mo.? Taip pat reikės aptarti, 
kaip pagerinti mūsų kuopos 
.darbą LDSA. vajuje. Daly
vaukite visos.* Dar yra narių, 
kurios neatsiėmėte naują kny
gą. Ateikite ir atsipūkite.

LDSA. 1 Kp. Sekret.
K. šolomskiene.

PARDAVIMAI
maitinti j jai išmokėti ne tik 2.25, bet PARSIDUODA restaurantas arba jei 
InnknnJdar pridėti ir 40 centib kelio- kas nori> Sali eiti j pusininkus

neturi būt 
į bedarbių

miesto ma-9. Numušt algas 
j orui ir kitiems augštiems val
dininkams, taip kad jie ne
gautų daugiau kaip po $3,500 
per metus.

10. Už vest viešuosius dar- 
, bus delei statymo naujų dar
bininkams namų, ligoninių ir 
vaikams žaisti vietų, mokant 
darbininkams tokias algas, ko
kias gauna to amato unijistai.

11. Kazermės ir tušti namai

Susirinkime kytoja drg. šalinaite; o Aidas Bilių, kuriuom ]
Komunistų yra išmokęs gerų naujų dainų J darbo arba pensijų bedarbiam 

Nepamirškite TDA. 17rtos kaštais valdžios ir darbdavių, 
kuopos išvažiavimo ateinantį! 
nedėldienį! ; .

Rengimo Komisija.

15. Neturi būt daroma jo
kio skirtumo prieš negrus ir 
ateivius darbininkus kas link 
bedarbių pašalpos gavimo.

Paliuosuot visus tuos, kurie 
■ buvo areštuoti už kovas delei 

karą; bedarbių šelpimo ir prašalinti
už Chinijos darbo liaudies ir policiją nuo- visų mięstavų 
už Sovietų Sąjungos apgynimą, šelpimo biurų.

BALSUOKITE Už 
KOMUNISTUS

Prieš imperialistinį

nes kaštų.

Išplėšė Pinigus prie 
Elevatorio

šio restauranto savi- 
sunku ' apsidirbti. Bū- 
žinantis restauracijos 
partnerus.

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F P Iii
Garankščiuotos krau- vAj*

jagysles, niežint: ek- KJflS
žyma, kojų skauduliai K/fljį
ir skausmingi kojų su- VJrJ
tinimai, paeinanti nuo Vm J
gyslų jdegimq, yra gy- lyJJ

domi be operacijų _ y f Ji
DR. O.

JONAS STOKES
' Fotografas <

Siuomi prAneiu savo kostume- 
riams, kad uerkžliau savo studija 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengta. 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai. \

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broad 

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

(partners) su 
-ninku, vienam 
tų gerai, kad 
darbą, stotų į

WEST SHORE RESTAURANT,
398 West St., New York City

(214-219)

Valandos:
Subatomis
Apart Nedoldienių

MEYER
208 West 54th St.

New York City 
2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki «, Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
NEW YORK.—Kada Rutha 

Berman paspaudė elevatoriaus 
(keltuvo) knypkį, idant užsi
kelti į Jonette mezginių kom
panijos ofisą, 568 Broadway, 
du plėšikai surėmė jai revol
veriais 
lėti ir 
Rutha, 
taip ir
jiems $534, kuriuos buvo par-į' 
neštis iš banko ‘“pėdės” ap-! 
mokėti. Plėšikai pabėgo. -

j šonus ir paliepė ty- 
atiduoti jiems pinigus, 
kompanijos raštininkė,1 

padarė, atiduodama i

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys vedusiai 

porai. Geistina, kad būtų pas 
laisvus žmones, netoli nuo subway, 
Willamsburg’o apielinkėje. A. D. B. 
46 Ten Eyėk Street, Brooklyn, N.Y.

(214-216)

45 Žaizdos Žmogui už Liu
dijimą prieš Gengsterius

Inwoode, L. L, trys pikta
dariai pasigriebė James Mar
io, ties jo namais; įsimetė jį 
į automobilį, išsivežė už mies
telio ir ledipinkų “pikiais” su-' 
badė, padarydami jam 45 į 
žaisdas, nuo kurių James Mar-! 
lo turės mirti. Tai yra kerš
tas gengsterių, prieš kuriuos 
jis nesenai liudijo teisme. Pats 
Mario irgi buvo nepersenai 
išėjęs iš kalėjimo, užbaigęs sa
vo 10 metų bausme.

Mirtinai subadytas,' jis dar 
pajėgė pasakyti policijai var
dus trijų, savo užpuolikų.

Telefonas: Stagg 2-0105

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryta iki 8 vai. vakare.
Ptfoktadieniafa ir šventadieniais 

tik susitarus.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

DR. M. 
215 E. 

Tarp 2nd 
| NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
l patinusias gyslas jčirikinimais

ir

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

z

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms iri pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N; Y.

402

I

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

i BROOKLYN, N. Y.

“LAISVĘ.”

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 

t' Telefonas, Midwood 8-6261
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