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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

” Oficialiai karo reikalams į 
Jungtinės Valstijos išleidžia 17 , 
nuošimčių visų įplaukų, arba i 
730,000,000 dolerių į metus 
laiko.

Anglija tam tikslui išeikvo
ja 13 nuošimčių, arba 105,- 
000,000 svarų sterlingų.

Francija karo reikalams iš
leidžia 22 nuošimčius visų 
įplaukų, arba 10.921,000,000 
frankų. Vien 1932 metais jos 
karo išlaidos padidėjo ant 12 
nuošimčių!

15,000 Parmeną Kovos 
Lauke už Pašalpą

SIOUX CITY, Iowa. — 
j Pereitą penktadienį Komu
nistų Partijos darbuotojai 

i “Mother” Bloor vadovau- 
Japonija karo prisiruošimui j jant, penkiolika tūkstančių

išleidžia 41 nuošimtį visų ; farmerių maršavo gatvėmis,
įplaukų, arba 456,560,000 i Paskui po pietų buvo laiko-
yenų. Ir tai tik tos išlaidos, 
kurios yra tiesotinai išeikvoja- 
ma grynai karo reikalams. 
Tas parodo, kaip imperialis
tai rengiasi karam

DARBININKAI, REMKITE KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ IR JOS KANDIDATUS

Los Angeles, Calif. — Po
licija neleido darbininkams

Republikonai, Demokratai ir Socialistai Buožėmis Skaldo 
Galvas Badaujantiems Bedarbiams, tik Komunistų Par
tija Gina Pavergtųjų Interesus

ma eilinių narių konferen
cija. Farmeriai pareiškė 
nepasitenkinimą Farmers’ 
Holiday Association, kuri 
paskelbė streiką, bet dabar ' 
jį apleidžia. Konferencija 
nutarė šaukti nacionalę kon
ferenciją ir ruoštis prie ko
vos prieš alkio sistemą. Ga
li išsivystyti nacionalis ma
sinis farmerių judėjimas.

“geresniais 
laikais”, kuomet milionai 
badauja. Socialistai ne ge
resni už demokratus ir re- 
publikonus. Štai praneša-

Kapitalistinėse šalyse labai 
smarkiai auga bedarbė. Štai 
kokis palyginimas yra pirmų 
šešių mėnesių 1929 ir 1932 
metų.

Anglijoje buvo 1,274,000, 
dabar yra 2,784,000 bedarbių.
Vokietijoj buvo 2,118,000, yra j 
5,900,000. Jungtinėse Vals-į 
tijose buvo 2,500,000, yra 15,-: 
000,000.

Pereitais metais visame ka- susirinkti į svetainę, kur
pitalistiniame pasaulyje buvo buvo šauktas masinis susi- 

gi da- rinkimas laike Tarptautinės 
Darbininku Jaunimo Die- **
nos. Apie tūkstantis dar
bininkų, daugiausia jaunuo
lių, buvo susirinkę.

25 milionai bedarbių, 
bar 45 milionai.

ir bai- 
Jeigu 

viduti- 
metais 
dabar

Auga bedarbe, auga 
susis algų kapojimas. 
Vokietijos darbininkų 

savaitinė alga 1929 
r buvo 43 markės, tai

yra tik 22 ir pusė, arba nuka
pota algos ant 47 nuošimčių. 
Tas patsai ir kitose kapitalis
tinėse šalyse. Gi visai kas ki
ta su SSSR. Ten 1929 metais 
buvo 11,500,000 alginių darbi
ninkų, o dabar jau yra 21,- 
000,000, kaip praneša “Prav
da” No. 211. Kapitalistinėse 
šalyse milionai metami Į gat
ves bado rpadėtin, o Sovietų 
Sąjungoje per 4 metus 10 mi- 
Wonų naujų darbininkų įtrauk
ta į industriją ir jų algos nuo
latos didinamos.

Detroit, Mich.—Rugs. 9 
d. apie penki tūkstančiai 
darbininku d e m o n s t ravo 
prieš alkį trijose miesto da
lyse. Tai buvo jaunųjų dar
bininkų susirinkimai.

1929 
keturis 
45,800 
metais

Jungtinės Valstijos 
metais į pirmuosius 
mėnesius pasigamino 
tonų žibalo, o 1932
per tą pat laiką jau tik 37,784 
tonus. Gi Sovietų Sąjungoje 
1929 metais per pirmuosius 
6 mėnesius buvo pagaminta 
6,340 tonų žibalo, o 1932 me
tais jau pasigamino 11,241 to
ną Greitoj ateityj pasivys 
jas.

“New York American” re-

New Yorko miesto majo- fina bedarbius 
ras p. McKee, Tammany 
Hall šaikos žmogus, atmetė 
bedarbių reikalavimus. Jis 
dar tyčiojasi iš bedarbių,
būk jie nedavę jam patari- ma iš socialistų valdomo 
mo iš kur gauti pašalpai pi- miesto Milwaukee, kad ten 
nigus. Tuo gi tarpu perei- socialistų policija reikalau
tą šeštadienį bedarbių de- jaučius pašalpos bedarbius 
monstracijos delegacija aiš- navaišino buožėmis ir ares- 
kiai nurodė sekamus šalti- tais, 
nius: 1. Kad šimtai milionų
dolerių, kurie skiriami ban- vra darbininkų klasės par- 
kieriams, būtų pavesta be- tija. Tik ji organizuoja be
darbiams. 2. Kad miesto darbius ir visus darbininkus 
valdininkų algos būtų nuka- kovai prieš alkį, 
potos ir pinigai atiduoti be
darbiams.
būtų aptaksuojami ant tiek, 
jog užtektų visus bedarbius 
aprūpinti maistu, drapano
mis ir pastogėmis.

O republikonai sušilę blo-

Tik Komunistų Partija

3. Kad turčiai darbininkės,
Lietuviai darbininkai ir 

šiuose rinki
muose visais būdais remkite 
Komunistų Partiją ir jos 
kandidatus. Remdami Ko
munistų Partiją, jūs remsi
te savo klasės interesus.

TŪKSTANČIAI BEDARBIU GRŪMĖSI SU 
POLICIJA SOCIALISTy MIESTE

Chiliwack, B. C.—Medžio
tojas Le Forgue miške susi
tiko mešką ir nespėjo iš
šauti į ją. Meška ant jo 
puolė ir prasidėjo kova. Le 
Forgue pametė šautuvą. Bet 
laimė, kad jis atsiminė apie 
peilį ir išsitraukęs iš makš
ties sėkmingai nudūrė meš
ką. Bet ir jis tapo smar
kiai sužalotas.

IR INDIANA VAISTUOS MAINIERIAM
VADAI IR BOSAI NUKAPOJO ALGAS
Algų Kapojimo Kaleina Ateina Kietosios Anglies Mainie- 

riams, Organizuokitės ir Atmuškite priešų Užpuolimus,, 
Kovokite Prieš Unijos Reakcinius Vadus

TERRE HAUTE, Ind. — 
Pardavingi Jungtinės Mai
nierių Unijos vienuolikto 

__ i distrikto viršininkai pasira- 
jis še algų kapojimo sutartį su 

fizikos bosais. Algos nukertamos 
' - * visais 25 nuoš. Pirmiau I 

prie religijos klausimo, tai įį dieninė alga būdavo $6.10, o 
užsideda maską. Jis prisi- P° nauJa sutartimi bus tik 
mygęs tvirtino, kad religija $4.75.
esanti reikalinga, ir kad ne- Vadinasi, Indiana valsti-

Winnipeg, Man. 
kalbėjo Dr. Millikan, 
pusėtinai garsus : 
srityje, bet kuomet prieina'

po nauja sutartimi bus tik

Vadinasi, Indiana valsti-

IŠ UETUVOS MILWAUKEE, Wis.
Pereitą penktadienį

PLUNGĖ. — Telšių-Kre- 
tingos 
dabar 
darb.

porteris turėjo pasikalbėjimą .Ps tyčio paslėpė tą faktą, 
su SSSR Chabarovsko miesto kad bažnyčia • savo laiku 
pirmininku. Sovietų darbuo- mokslininkus ant laužo de- 
tojas pareiškė: “Sovietų Są
junga nori tiktai taikos ir bu- 
davoti antrąjį penkmečio pla
ną. Mes nenorime kitų šalių 
nei vienos pėdos žemės, bet 
mes neatiduosime nei vienos 
pėdos ir savo žemės.” Chaba-

> rovskas yra ^int pat Mandžu- 
rijos rubežiaus, kuriam pir
miausia grūmoja Japonijos ir! 
kitų imperialistų puolimas.

są jokio prieštaravimo tar- jos mainieriams algos nu- 
pe mokslo ir religijos. Bet kapojama dar daugiau, ne-

gindavo.

gu Illinojaus.
Jungtinės Mainierių Uni

jos lyderiai atvirai susivie
nijo su anglies baronais

prieš mainierius. Padeda 
bosams. Tarnauja valdan
čiajai klasei.

Apsidirbę Illinojaus ir .In
diana distriktuose, reakcio- 

jnieriai laiko konferenciją ir 
veda derybas su baronais 
kietosios anglies. Čia irgi 
ruošiasi pasirašyti sutartį, 
pagal kurią bus nukapotos 
algos nuo 20 iki 25 nuoš.

Mainieriai turi budėti. Jie 
turi organizuotis ir kovoti 
prieš anglies baronus ir 
prieš senosios unijos parda- 
vingus lyderius.

Labai bjauriai primušė - 
ryte Albert Krawczyk, kuris dar 

apie keturi tūkstančiai alka- nesenaj buvo Socialistų Par
tijos nariu. Dvylika dar- 

'bininkų suareštuota ir su- 
| grūsta į kalėjimą. Kaltina
mi riaušių kėlime, v

Milwaukes bedarbių tary
ba išleido pareiškimą, ku
riame miesto majoras soci- 

Prasidėjo kruvinas skaldy- alistas ponas Hoan laiko
mas galvų bedarbiams.Daug mas atsakomybėje už šitą 
darbininkų sužeista. Sužei- kruviną terorą prieš badau- 
stas vienas policistas irgi.

nų bedarbių vedė kovą išti
są valandą su policija prie 
Lincoln St. < Relief Station. 
Socialistų policija buvo gin
kluota .'šautuvais ir buožė
mis. Kuomet pamatė, kad 
bedarbių nenugalės, tai pa
sišaukė specialį skvodą.

jaučius bedarbius.

gelžkelio statyboje 
užimti tik apie 600 
Statyba dar nebaig

ta apie 12-15 kilom. Dar
bininkai išskirstyti per visą 
kelią, kur eina statyba, bet 
daugiausia darbininkų su
koncentruota prie Plungės Į

dien atleidžia 5-8 darbiniu TEBEGYVENA REVOLIUCIONIERIAI, KURIE 
kus. Daugiausiai dirba pa-, 
dieniai. Dirba 10-12 valan
dų į dieną už 6 litus. Dar
bininkai čia randasi iš visos 
Lietuvos. Darbas eina la
bai sparčiai, dar 2-3 mėne
siai ir visas darbas bus už
baigtas, o visi darbininkai 
atsidurs į bedarbių eiles.

DALYVAVO NUŽUDYME ALEKSANDRO II
Frolenko ir Figner gaunaMASKVA.—Tebėra gyvi

Michael Frolenko ir Vera piM užlaikymą iš Sovietų 
socialistai valdžios- Jie baiSia sav0 

gyvenimo dienas gražiau
sioj priežiūroj, viskuo aprū
pinti. Nors bolševikai ne-

Hague. — Čia laukiama 
sukilimo ant laivo “Ween- 
dam”, kuris priklauso Hol
land-American kompanijai. 
Nesenai buvo sukilimas ant 
tos pačios kompanijos laivo 
“Rotterdam.”

Bedarbis Parsiduoda 
Amžinon Vergi j on

Dar Vienas Socialistas 
Bus Padarytas Lordu

Garsusis Franci jos rašy
tojas Henry Barbusse parašė 

4 ilgą straipsnį rusų baltagvar
diečio Gorgulovo teismo rei
kalu. Kaip žinoma, Gorgulo- 
vas nujovė Francijos prezi- 

• cfcntą Duomerį su tikslu išpro
vokuoti Francijos karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Rašytojas iškelia visas šu
nystes Francijos imperializ
mo, kaip jie rėmė rusus bal
tagvardiečius, kaip po to, kada 
juos supliekė bolševikai ir bal
tieji pabėgo į Europą, Franci- 
ja globojo juos ir teikė finan-

New Brunswick, N. J.— 
Rugs. 10 d. susidūrė du tro- 
kai. Viename važiavo ketu
riolika darbininkų. Vienas 
darbininkas ant vietos už
muštas, o trylika tapo sužei
sti.

Halifax, N. S.—Audra su
daužė laivą “Watford”. Du 
žmonės prigėrė, o 48 tapo

sų, kaip tampriai su Gorgulo- 
vais buvo ir yra susirišę Fran
cuos politikai,

CHICAGO, Ilk—Charles 
Weniberg įdėjo į vietos 
spaudą sekamą pasigarsini- 
mą: “Vyras, 38 metų am-, 
žiaus, eks-kareivis, sveikas, 
nori parduoti savo laiką me
tams, arba visam gyveni
mui, už $2,500, idant pageL 
bėjus savo šeimynai.”

Iš Anglijos pranešama, 
kad karalius ketina paaugs? 
tinti socialistą MacDonaldą 
į lordus ir paskirti jį nariu 
lordų buto. O nesenai ką 
ralius lordu pavertė sociali
stų vadą Snowdeną.

Kučinskio Fabriko Darbi
ninkų Padėtis

PLUNGĖ. — -Kučinskio 
audimo fabrike dabar' dirba 
200 darbininkių. Po streiko 
darbininkės dirba tik 8 vai., 

rbet dabar jau žada vėl įvest
10 vai. darbo dieną už tą pat

7 atlyginimą. Darbo užmo-

ELIZABETH, N. J

Gyvūnai 70,000,000 
Metų Amžiaus

| CHICAGO, Ill. —

Užmušimas įvyko ' pritaria individualiam tero
rui, tačiaus jie gerbia tuos 
pirmuosius revoliucionie
rius, kurie atsižymėjo drąsa 
ir nuoširdžiu atsidavimu re
voliucijai.

Figner, garsūs 
revoliucionieriai, kurie daly
vavo nužudyme Aleksan
dro II.
kovo 1, 1881. Frolenko 
šiandien turi 84 metus am
žiaus. Jis didžiuojasi tuo- 
mi, kad dalyvavo užmušime 
kruvinojo caro.

T D A Padimtp PrntM-jūsų kruvina režim%- JŪSLJ l-U-H. IdMUJl . kruviną režimą. Mes palai- 
to Telegramą Chinijon iv. t. yr *11 •dzią. Mes reikalaujame 

| ūmaus ir besąlyginio paliuo- 
; savimo draugų Rueggs. Pa
sižadame padidinti Ameri
koje kampaniją už jų paliuo- 
savimą.”

--------  | CHICAGO, Ill. — New
Mirė Simonas Krikšciu- Yorko muzėjaus ekspedici- 

nas, 1012 Madison Avenue, jos vadas Prof. Osborne čio- 
Elizabeth, nedėlioj apie 3 
valandą po pietų. Bus lai
dojamas, antradienį, 13 d. 
rugsėjo, 2 valandą po pie
tų Evergreen kapinėse.

nai pasakoja, kad jiems pa
vyko rasti liekanas grupės 
dinosaurų, kurie ant mūsų 
žemės gyveno 70,000,000 me
tų tam atgal!

kestis 2 iki 3 su puse lit. į 
dieną. Kučinskis labai bjau
riai elgiasi su darbininkė
mis ir net mušt žada. Dar
bininkės labai įbaugintos. 
Kasdien išnaudotojau laiko 
pamokslus darbi ninkėms: 
jei matys darbininkes kal
bant mieste su pavojingais 
asmenimis, tai tuoj išvarys 
iš darbo. Laike streiko Ku
činskas automobiliu sužeidė 
dvi darbininkes, bet iki šiol 
joms dar nieko nemokėjo, 
dar jas iš darbo išmetė. I gas, kurios baigia apsupti 5-tam puslapyj)

NEW YORK. — Tarptau
tinis Darbininkų Apsigy
nimas pasiuntė Chinijon 
kruvinojo Chiang Kai-sheko 
vardu sekamą telegramą:

“Mes griežčiausiai prote
stuojame prieš nuteisimą 
visam amžiui kalėti Paul iri

Milwaukee, Wis.—Jones 
pati užmušė du savo vaiku

Gertrude Rueggs. šis prieš'ir Paskui pati nusižudė. Nu- 
juos suokalbis yra dalimi žudžius vaikus todėl, kad jie 
jūsų kruvino teroro ir ban- buyę nesveiki.
dymo sukriušinti kylančias —■------------ ----- —
revoliucinio judėjimo ban- (Daugiau Pasaulinių žinių

r'
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“Kriminalistai”
Kad pateisinti Washingtono policijos ir savo nuožmia 

akcija prieš veteranus, prezidentas Hooveris paskelbė ša
lies prokuroro Mitchelio raportą apie veteranų, žygiavu
sių Washingtonan sudėtį. Mitchelis skelbia, jog tarpe tų 
veteranų buvę “1,069 su policijos rekordais.” 829 iš jų 
buvę teisti ir apkaltinti, o “877 negalima įrodyti, kad jie 
buvę veteranai...”

Pats Hooveris pabrėžia: “Aš noriu stipriai pareikšti, 
kad nepaprastai didele proporčija maršuotojų tarpe buvo: 
kriminalistų, komunistų ir neveteranų.. ”

Kunigų “Draugas” suran
da:

Nėra darbų, milionai bedar
bių nežino į kur kreiptis ir ko 
pagalbos šauktis. O čia pat 
jau ruduo. Ateis negailestin
goji žiema. Nedarbas, 
das ir alkis daug jaunų vyrų 

, nuvarys į kapus. Gyvenimas 
kas kartas darosi nepakenčia-, 
mesnis. 
darbiai šliejasi prie 
rūšies triukšmadarių 
riti.

Kas tie “įvairios

“The Con»runist”i už i Rugsė
jo Mėnesį 1 1

Am. Kompartijos teoreti
nis organas “The Commu
nist” už rugsėjo mėnesį jau 
gatavas. Telpa labai svar
bių straipsnių teorijos ir 
taktikos klausimais. Skaitą 
bent kiek angliškai, darbi
ninkai privalo jį skaityti. 
Pavienio numerio kaina tik 
25 centai. Ypačiai partijie- 
čiai turėtų semtis iš jo dau
giau žinių, kad tuo būdu pa- 
sėkmingiau eitųsi vadovau
jamos darbininkų kovos.

DARBININKŲ SVEIKATA
,'Rašo DR. Jį J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964suorganizuotas iš buvusių 
pasauliniam kare kareivių. 
Visą laiką jis užėmė dešinę 
politiką, remdamas darbda- 

Įvius, kovodamas prieš strei
kus; kreipdamas savo pajė
gas prieš komunistus.

Deja, bedarbė ir skurdas 
palietė ir daugelį Legiono 

kur jnaiaLb Šitoj konvencijoj, 
'spėjama, legionininkai gali 
nutarti reikalauti tuojauti- 

inio bonų išmokėjimo vete
ranams. Daugiau: yra de
legatų, pasirengusių duoti 
Sumanymą pasmerkti Hoo- 

‘ vel’į del suruošimo kruvinos 
puotos veteranams Wash
ingtone.

Hooveris susirūpino. Jis, 
todėl, paskelbė prokuroro 

IMitchellio raportą, apibjau
rinantį veteranus “krimina- 

Tipk to listais” jr kitokiais vardais. 
Greta to, Hboverįo adminis
tracija pasiuntė karo sekre
torių 

i giono 
j leisti 
1 y y ■ mo. 
i eis.

Ne stebėtina, jei be- 
įvairios 
agitato-

rūšies 
kriminalistų, komunistų ir neveteranų...” . itriukšmadaiiai? ^Tėvelių

Tokio raporto buvo galima tikėtis. Kaip kitaip Hoove- gazieta nepasa o; Dėt leikia 
rio administracija galėtu sumulkinti žmones ir nusiplauti slJPias b J.°?G a! ie1v0 1.UC1 
rankas? “Kriminalistu” šiandien lengva.padaryti kiehj”^^“^ 
vieną. “Policijos rekordus” prijungti galima (ir prijun 
giama) kiekvienam, patekusiam į policijos rankas už rei 
kalavimą pašelpos bedarbėje, už demonstravimą.

Bet Hooveris eina toliau: Jis tiksliai sujungia krimi
nalistus su komunistais! Jis jaučia, kad bedarbių mar-Į 
šavime nepaprastai didelės įtakos darė komunistiniai nu-1 
sistatę veteranai. Jie mato, kad Komunistų Partijos įta-; 
ka stipriai plečiasi ne tik veteranuose, bet ir plačiosiose 
darbininkų masėse. Todėl komunistus reikia diskredi
tuoti, pastatyti ant vienos platformos su kriminalistais.

Tai paprasta išnaudotojų ir jų bernų taktika. Tokia ■ 
taktika naudojama ne tik stambaus kapitalo atstovų, bet 
ir jų smulkių gončelių. Social-fašistai komunistus krikš
tija “šnipais”, ir “chuliganais”. Juos seka ir komunis
tinio judėjimo renegatai—Prūseikos ir Butkai. Hoove- 
rio komunistus sujungia su kriminalistais. Visa juodoji 
armija iš.visų pusių smala spjaudo. Įmanytų, jie komu
nistus laše vandens paskandintų.

Bet ar tuo Mr. Hooveris pašers alkanus veteranus? Ar 
tuo jis padarys juos “kriminalistais” ir sulaikys mases 
veteranų ir bedarbių ir dirbančiųjų nuo sekimo jų, ko
munistų, suformuluotų reikalavimų ir obalsių kovai už 
duonos šmotą? Ne! Tuo būdu jis tik save labiau nųsimąs- 
kuos, pasistitydamas ne tik atviru gynėjų št’ambaus ką-- 

.pitalo interesų, bet šmeižėju, niekintoju kovingų darbi-j_______
ninku! Tuo būdu, beje, jis privers kiekvieną darbo žmo- narna il
gų giliau pamąstyti ir sekamais rinkimais atiduoti savo Kas tuomet reikėtų daryti,

įniai darbininkai, kuriuos 
i paprastai panašiu vardu ku- 
;nigai krikštija.
i Skaitykim toliau:

Anot federalio vaikų gero
vės biuro pranešimo, visam 
krašte atsirado galybės klajū
nų. Tai daugiausia jauni vy-1 
rai ir vaikinai, kuriems vieta; 
turėtų būti namie arba mo-i 
kyklose. Geležinkelių kompa-j 
nijos skelbia, kad visur visi 
prekybiniai traukiniai yra ap
kibę šiais klajūnais. Jie visi 
apdriskę ir išalkę. Iš savo tė-! 
viskių jie išvykę j platųjįĮ 
kraštą darbo ir laimės jieškoti, | 
nes namie to neturi. Jie tai j 
daro neatsiklausę žinovų. Jie( 
patirtų, kad visam krašte nė-Į 
ra darbų. Vasaros metu šie! 
klajūnai daw gali šiaip taip!]^. 
pragyventi, kad ir laukuose. 
Žięmos metu jiems bus reika
linga pastogė.

• Taigi, sulyg probaščių ga- į 
Mėtos, blogai 
juk; valdo ne 
krikščionys, 
____ j ginama valdžia.

Hurley dalyvauti Le- 
konvencijoj ir nepri
jos prie “ekstremiz- 
Matysim, kas iš to iš-

balsą už Komunistų Partijos kandidatus!

Walker ir McKee

liuosesni. Be to, da galite 
ir senienų vartoti (flax 
seed”), po porą šaukštų, 
įmaišytų šiltan vandenin,,...

Vidurių Nemalimas
Drauge gydytojau, malo

nėkit ir man suteikti per 
“Laisvę” kokį patarimą apie: ^‘^rejetl“ kartu’ “dienoje 
mano nesveikatą, uz ką 
jums bus labai ačiū.

Aš turiu jau 75, metus Į 
amžiaus, bet da dirbu ir Į vely nevartokite, nes nuo jų ' ! 
darbas, rodos, da man nie-1 bus da blogiau. • k ■ '
kb nekenkia. Dirbu ant lau-■ Jeigu, nežiūrint tų visų 
kų, ant farmų. Mane gazai i priemonių, vis dėlto kartais ' 
p'radėjo labai kąnkint. , Gęa-1 po .krūtine graužia ir atsi- ??’ 

-! zai šueina po krutinę ir; ima randa dujų, tai po kiekvie- <” 
i tenai skaųdėt, ir seilės la- no yalgfio paimkite po truj , ’

Pasiremdamas New Yori ,
e” (re- Nuriti vemt.
Organo) daiktų visai negaliu. Kaip; ketvirtadalį šaukštelio. Kai 
Maskvos tik užvalgau, tai jau ir Ii- ■ kada galima- ir šaukštelį so- 
“Rvtas” T\onis- 1 dės‘miltelių (“baking so- '

Sąjungoj! Aš valgau kiaušinius; dar- ^”) i stiklą vandens ištar- 
J ’ įiytų, nugerti. Ne kasdie

na, bet ypač'tadaj kada la
ibiau suima spausti po krū
mine tos dujos ir rūkštys. : 
Tada taipgi gerai yra dėti

j šiaip kokių vaistų—karčio- į 
jSios druskos, aliejų, arbatų, w 
'pilių ar kitokių paibelių

Tik tiek!
bai bėga, ir kai kadai net putėlį. kreidos miltelių 
turiii vemt. Valgyt riebių i (“precipitated chalk”), po -ko “Herald-Tribune” (rp- 

publikonų, partijosi < 
korespondento iš i 
pranešimu, Kauno “ 
sako, kad Sovietų Sąjungoj 
laukiama didelių reformų. 
“Sovietų vidaus politikoj tu
ri įvykti rimtų permainų.” 
Ar tik tiek? Iki šiol kuni- 
gai vis skelbė, kad Sovietai \ ta mažai man ką gelbsti.! į Tomni^afarbst tain • • bus nuversti, (dabargi jau Skilvis prisivėlęs ir negaliu įokie kai.štf liktai po krū- 

i tenkinasi tik rimtom per- niekaip pasigelbėti.
I mainom.” 1 -1 -

žoyes ir iš pieniško, bet man 
viduriai užkietėję^ nedirba' 
regulingai. Imdavau vis! 
“Epsom salt”, bet dabar ir Į

ilKiek Protiškai Tinkami 
Žmones Po 40 Moty?

Šiomis dienomis į Ithaca, 
. Y., suvažiavo į seimą 

psichologai, tai yra moksli
ninkai, kurie tyrinėja vadi- 
; namus “dvasinius” bei pro- 

Ir litą5 šalį!tinius žmogaus gabumus; 
"bolševikai, bet lsykiu su tuom Jie’ supran- 
kunigų garbi- tama> tyrinėja kūno pajau-iZ

timų jautrumą, nervų veik
lumą, jausmus ir tam pana
šiai. >

Bet ką, tokio naujo jie pa- 
šiame .suvažiavime?

; “naujausias” ir įdo
miausias dalykas, čia buvo 
Stahfordo ir Yale Universi
teto profesoriaus Walterio 
R. Mileso ištyrimas klausi-

kad iš to vargo ir skurdo 
išsiliuosavus? Kas darytį,

' Į kad tuč-tuojau pagerinus’rodė 
savo gyvenimą? Kunigų (Bene 
laikraštis nei žodeliu nepa-' 
sako. -Tai tau ir mokyto
jas!

Beje, kadaise kunigas pra
lotas Kriušas skelbė, kad ši ’ mo-ar ištikro taip sumažė- 
bedarbė yra dievo duota del ja žmogaus gabumai po 40 
to, kad darbininkai perma- metų amžiaus? Jis tyrinė- 
žai poterių kalba ir neau- jo 863 žmones, ir štai ką au
koja “bažnyčiai.” /Jeigu rado, tariant jo paties žo- 
taip, tuomet nieko ir nebū-1 džiais:
tų galima padaryti. i “25 iš šimto žmonių (net)

• n • • i bedarbius vjrg gQ metų amžiaus paro
vė daugiau ir daugiau po-įdo tokį protišką vikrumą, 
tenų kalbėti, tai, girdi, die- kaip kad vidutiniai imant 
vas duosiąs darbo. Bet jo žmonės visoj toj grupėj.vas duosiąs darbo.’
kaip nėra, taip nėra! Pote- 

irių siūlymas daromas tam, 
McKee pasirodė save stambaus ka- kad atitraukus bedarbius 

nuo kovos, kad padėjus ka-

Kuomet New Yorko miesto majoro Walkerio kyšysčių 
eibės iškilo aikštėn, jis pasitrhukė iš vietos ir šiuo tarpu 
laimingai leidžiasi į Italiją paūžti. Walkerio vietą už
ėmė Mr. McKee, kitas Tammany Hall mašinos stiprus 
sriubas. Pastarasis pasiskelbė “plačios tolerancijos de
mokratu”, ir “ekonomistu”, kad tuo būdu prisiviliojus 
balsuotojus ir įsisukus į majoro kėdę per rinkimus, kurie 
bus lapkričio 8 d.

Ar yra bent kokis skirtumėlis tarpe tų dviejų typų? 
Esminiai nėra. Tai parodė, kad ir pereito šeštadienio 
įvykiai, kuomet virš 10,000 bedarbių numaršavo prie 
miesto rotušės reikalauti ūmios bedarbiams pagelbos. 
Tiesa, Mr. McKee priėmė bedarbių delegaciją, su ja kal
bėjosi, bandė poniškai pašiepti; manė buržuazine politi
kierių ironija ir pajuokimu delegaciją subalamūtyti. Bet 
iš to nieko neišėjo,
pitalo gynėju, darbininkų priešu.

Mr. McKee kategoriškai atsisakė pildyti nedidelius be- pitalistams labiau plėšti ir 
darbių reikalavimus (Bedarbių reikalavimai tilpo šešta
dienio ir penktadienio “Laisvės” paskutiniam puslapyj.) 
Girdi, mes neturim pinigų. Turime mokėti nuošimčius | 
už paskolas; neleisim bedarbių šeimoms gyventi namuo
se nemokėjus nuomų iy drausime benamiams prisiglausti 
tuščiuose apartmentuose. “Aš nereikalausiu miesto al- 
dermanų tarybos daryti spaudimą ant federalės valdžios 
išmokėti veteranams bonus ir nereikalausiu aldermahų 
pasmerkti federalę valdžią del užpuolimo ant veteranų 
Washingtone.” Šaipydamasis, pajuokdamas bedarbių de
legaciją, McKee manė tuo būdu nusikratys jų ir klausimą 
užbaigs.

Jis klydo. Jis, kaip ir jo pranokėjas, Walkeris, šito
kiu tonu ir žygiu tik pasirodė, kas jis per vienas, keno 
reikalus atstovauja.

Tie virš dešimts tūkstančių demonstrantų ir šimtai 
tūkstančių nedemonstravusių, bet reikalingų ūmios pa
šalpos bedarbių pono McKee pajuokimais nebuvo pape
nėti. Jie todėl darys tolimesnius žingsnius. Jie organi- 
zuosis į bedarbių tarybas. Jie kovos. Tegul McKee ne
mano, kad su šia demonstracija išsirišo klausimas! Al
kani bedarbiai privers ponus su jų reikalavimais skai
tytis !

Kas buvo New Yorke, tas pats pasireiškė visoj miestų 
eilėj. Clevelande, sakoma,' apie 10,000 bedarbių demonst-

(O grupė buvo sudaryta iš 
įvairaus amžiaus žmonių, 
nuo jaunuolių iki senių.) 
“Protiškame sumanume ket
virtadalis pačių seniausių 
taipgi , parodo tokį miklumą,išnaudoti darbininkus.

Taigi, bedarbiams ir^dir^^p imant vidutiniai ištisą 
Igrupę.”
1 Profesorius Miles sako,; 
t kad savaime nelabai suma-' 

? lūžėję protiški gabumai kad 
ir pusėtinai senų žmonių. 
Kas jiems keikią, tąi svei- 
ikąįcįs nusilpnėjimai, ypač 
;kuQinet gyvenimas neužtik
rintas ir rūpestis graužia. 
Tuomet žmogus pradeda 
jaustis mažesnis ir prastes
nis už kitus; jaučiasi panie-

.
bantiems kito kelio neliekdq 
kai tik tas, kurį siūlo komu- į 
nistai: organizuotumas ir 
kova!

Portlande i - ę
Šiomis dienomis Portlan

de, Oregon valstijoj, prasi- 
deda Amerikos Legiono kon
vencija, kurioje dalyvaus, iš 
visų valstijų minėtos orga
nizacijos atstovai. Ameri-
kos Legionas reakcininkų kinįas, tampa nedrąsus, taip

IL.„ ------ -- - -r—i-ts—..•Trr.-.j-r.—i’. f tyj. ■— ■■
11 \ - r . f t-

ravo. Milwaukej—4,000. Muskegone ir kituose miestuo
se buvo suruošta ęilė demonstracijų pereitos savaitės pa
baigoj! ' '■ p ..... iir"’’

Artinasi žiema, šalčiai. Patys išnaudotoji pripažįsta, 
kad sekanti žiema bus viena iš “rimčiausių.^. Bedarbiai 
tai turi žinoti. : Jie todėl tuojau privalo organizuotis į 
bedarbių tarybas ir kovoti už tuoj autinį mokėjimą pa
šalpų ir už socialę apdraudą. O veteranai turi tęsti ko
vą už tuojautinį bonų išmokėjimą!

Tai 
i malonėkit suteikt man pata- 
! rimą.
i Atsakymas.—

Jums, Drauge, kaipo tru
putį pagyvenusiam, ir vidu
riai ir kiti organai jau silp
niau veikia. Vidurių pamu
šalai—plėvės pasidaro plo
nesnės, nusidėvėję; mažiau 
iš jų teišsisųnkia reikiamų 
sunkų, ir maistas nebegali 
gerai susivirškinti,

tine, ant pilvo.

PARTIJOS DARBAS

kad jis pradeda nepasitikėti
nei savo protiniais gabu- - . • ■„ -

Minimas profesorius pbi-' 
kia tuos darbdavius,’kuriel 
paleidinėja iš darbo žmones

dalinai 
Iš to 

susjdaro viduriuose nerei- 
I kalingų rūkščių ir dujų, ir 
i nuo to , vidurius graužia, 

sulaukusius 40! metų am- i • 
žiaus,’kaipo nebe tokius tih-Į 
kamus įvairiomis pareigoms, i 
Jis primena advokatus ir ki-’jįį 
tus profesionalus, kurie pa- i --

skauda.
Gerai, kad Jūs vartojat 

lengvesnį maistą — kiauši- 
• " - -x ~ jnius, daržoves, pieniškus,

tus profesionalus, kurie pa-!^?^ atsargumo,
siekia augščiausio išsilavi-l 
nimo vėlesniame amžyje.

Mums, tačiaus, daugiau
sia rūpi milionai pusiau-am- 
žiu darbininkų, kuriuos

i bus Jums suvirškinti? Gali
te 3-4 kietai virtų kiaušinių 
trynius suvartoti kas diena. 
Baltymus kas kitas, sveikes-

Shenandoah, Minersville 
Apielinkėje

Sėkmingas drg. H. Wicks 
prakalbų maršrutas atvirame V 
ore. Per 6 dienas 10 prakal- • 
bų buvo surengta įvairiuose * 
angliakasių miesteliuose. (Ta
maqua, policija išardė), šim- 
tai alkanų bedarbių klausėsi 
revoliucinės misijos, kaip pro- .„ 
letarinė revoliucija prašalins- ■- 
bedarbę ir badą ant visados. 
Mažų miestelių suvargę augi .! . 
liakasiai dar pirmą kartą gir
dėjo1 pasaulinį revoliucinį Va- ‘ 
dą kalbant. 1 ’*•

Frackvillėj virš 1,000 žmo--4 • 
nių jo drąsios kalbos klaii- ;* 
sėsi. Tenai į Kom. Partiją .7 
įstojo 18 ispanų, 2 portugalai,t •• 
1 italas.

Per du mėnesiu laiko šita 
sekcija nariais padvigubėjo.- -.

šluoja į gatvę Standard Oil 77® viduriais, gali sunau<Nuo dvieju vienetų pakilo ik;
. i i •• i • dotl. ;7. Treyerton ir Shamokin,~ .. , . rjoti 7. ireyerton ir onamoKin v,
fiziškai8 nebegSinčiu’s atHk° Daržovės yra gerai, žalios ■ nariai išimtinai amerikonai. • 
ti tiek darbo8 kabi iaunes-arba virtos- Jei žalios- tail Pottsville> Schuylkill pavieto . 

nieji. Tik, žinoma, kompa-Į į^ikia geiai jos sukiamtyti.s susideda iš 5 meksikonu 2"~ 
minę vipšdi npqkolhm kipki^as nesusikramto, Hipieną• d 1 -p 1 • ų’nijos viešai nesKeinia, KieKi.v .v ’ r - negrų, 2 ispanu, 1 italo ir vie- -
fiziniai darbininko gabu-! išmeskite, is burnos, nes ji no ukrainiečio<‘ Tai tikras In-•• 
mai sumažėja nuo tokių bei' Reškia ir erzina vidunų jternacionalas. ‘7-
tokių jo amžiaus metų. į plėves. Bet syvus nurykite, i pu jaunj amerikoniški kai- •-

Tokį rakališką kapitalistų ; Pieno produktai yra gerai, bėtojai, P. Paul ir P. Onisick •• •... 
elgimąsi su viduramžiais j Prėsko pieno, rūgusio, grie- įg eilinių narių iškilo, kurie r;; 
darbininkais tegali sustąb- j ^n®s> _sviesto_ ir po truputį i dabar pasišventusiai darbuoja- 
dyt tiktai patys darbinio- ■ vai skęs bei suiio galite vai- si kas dieną ir kas valandą į,, * 
kai per stiprią industrinę ir gyti. Kokį kartą savaitėje! dieną už darbininkų pasiliuo-, 
politinę organizaciją komu->nt trupuM gerosjūrų žu- jsavimąjš po bado sistemos.^.'Į't 
nistiškoje vadovybėje. Proletarai visų tautų kylaivies suvalgykit. “Icy Point!

i Salmon” yra gera konser- po KūJ° ir Pjautuvo raudona 
: vėliavą į kovą prieš SkriaU-

TZ? r\ v. i. i TVATnviL Xi-,,, 1 r-r, -vx ChlS.

Dar vienas svarbus klasių

ivuota lašišą.
i Bendrai imant, štai kaip

• darykite. Nevartokite la-H . , ___J bai karštų daiktų, labai šalJkovos rekordas- Mus« ka«d- 

durtinę aštriais kampais li-; ^’. . . < . .. .. . v
niją, arba zigzagais. Bet! labal ‘W1U, sturks- 
žaibo fotografijos ką kita(.. 
parodo; Fotografijose žai-i31^1” !»™nadąs, ananasai 
bas, ' 
upė su įvairiais išsilankty-

Kodėl Žaibas Vingiuotas?
Artistai žaibą paprastai 

piešia,'kaip laužytą, Lyg su ' . w.- ■ . . i datas, drg. P. Shwarts, ameri-k S1a? konas, angliakasys ’ iš Trever- .
’• • ' • • . ton, Pa., padėtas ant rinkimų!

Rūkštus yaiSiai—ąpel- baloto, ant Komunistų Parti- 
o. r otogranjose zai-, gonadas, ananasai jos .tikieto į S. V. kongresą, 
tai kaip liepsnojanti < pmęapp e;), slyvos ir tt. Reikėjo 1,200 piliečiu parašų

ton, Pa., padėtas ant rinkimų;

jos tikieto į S. V. kongresą

vartoti galima, jei gerai pri-1 surinkti. Draugai surinko 1,- 
mais, Let' ne smailhkampiais Rūkštesni daiktai 491.
išsilaužymais. Dažnai žak .S’alima. atskiestą vandeniu; 
bas pasirodo su šalutinėmis alka Pienu- Saldžių daiktų 
sriovėmis, srovelėmis, lyg! va^toJu^n- gi gahma n- p .
upė su upeliais į patartina. Ypąc medaus, rersekiOja OOCiabSlUS

Bet kodėl žaibas negalė- Į Pliaisyto į vandenį, da ge- Darbininkus Vengrijoje 
tų būti visiškai tiesus? Mok
slininkai atsako, kad žaibą' 
visaip išlanksto oro judėji- 
nąai bei vėjas.
^Westinghouse E 1 e k t ros
Kompanijos laboratorijose . ,
ne kartą buvo padarytas citrinos sunką),.saldyto me- 
dirbtinas žaibas 1,000,000 dum> ta! Jums viduriai bus vai^žią.

išsilaužymais. Dažnai žai-

■ riau—į limonadą.. Galima; 
i ir gero siropo (“Grandmas j 
molasses”) ir rudojo cuk-l 
raus.

r Išgerkite iš ryto 3-4 stik
lus limonado (vandens su

voltų pajėgose ir patirta, 
kad tai^pro langus vėjas ar
ba viduj tyčia daromas Oro 
sujudimas visaip išlanksto! i

Sekc. Org. Arminas.

BUDAPEŠTAS.—Veng- / , 
! rijos socialdemokratų parti-. . 
Įjos vadai eina ranka rankon •• 
j su Horthy budeliais. Bet k 
i partijos eiliniai nariai dar-«A 
bininkai stoja į kovą prieš-.V 

. Štai čia tapo su-:.:., 
areštuota 28 tos partijos na-- ... 

bei iškraipo žaibinę elektros i riai darbininkai. Jie pasta- ’ j;:. 
sriovę. • . .. i tyti prieš teismą ir kaltina-

t . ■ L. ‘E* !mi.skelbime komunizmo!t < .<5 ;
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Waterburieciai, darbininkiš-

Jonas Vergas.

WATERBURY, CONN.

P. Bok as.

laikas pabūti I

•/ i • i I reikalus gi- į * 
i n r. o ■> rl , -n n I 1

Puslapis trečia® < i

nikų, užsiregistruokite tuojaus 
blanka. Bediskusuojant l pas kornjsijos narius: Sven- 

kunienę, Satulienę ir Boką.
i Komisijos narius galima rasti 
l kas vakaras darbininkiškų 
■ draugijų kambariuose, 774 
Bank St. Busas išeis nuo 774

DARBININKŲ IŠTAIGA
flails ctel Balių, Koncertų, Ran
kiotų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiu® su naujau 
ąiais (taisymais. Keturios bo 
lių alloys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave. •
Tel., Staetr W4’

,T j. t <• cj „ + j uodegos, kaip kišeniuje nesi-Man teko atsidurti Scranto-j__ / -- - . . . .
čiohais

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

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

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir S046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

kandidatus, bet dar labiau už- 
I grūdins ir pamatys piliečiai j 
i darbininkai kapitalistų klasės j 
klastas, daromas prie dar-; 
bininkų klasę.

Po diskusijų, nutarta tuo' 
klausimu išleisti agitatyviškus' 
lapelius, ir paskleisti tarp Wa-į 
terburio darbininkų. Jei wa
terburieciai, visų tautų darbi-!

davė to-j c]0 ar bedarbės nudvėstų arba įnorėdama atgrasinti pilie
, nvo.z.V.V.J tuomet mažiau čius nu0 balsavimo už Komu-, 
jiems bus darbo numalšinimui njstų Partijos kandidatus at- ____ ____ _________ ____ _

einančiuose p r e zidentiniuose jgan|< svetainės, kaip 12:30

nos, juokai ir tas viskas ėjo 
pilnu tempu.

šis įvykis turėtų atidaryti 
akis likusiems šeimynos na-

geresnius lai
kus”. Vienok šios sistemos 

i gula, 
liai raudojo, patikti taip neti- stumdamas jus į skurdo be- 
kėtos nelaimės, tai aiškiai gir-idugnę. Del ko jūs nesusipa- 
dėjosi armonikos balsai, dai- ’ žįst’ate su jums gal dar baisiu 

daiktu! Jums iš sakyklų ku-j ,, 
nigai būbnija prieš tą vieniu-į 
tėlę, darbininkų reikalus gi- | ■ 
nančia partija, jus gazdina i I

vis i Komunistų Partijos nominaci- 
ir nualinti Jos . -

Jie tik ir nori draugai išreiškė, kad kapita-; 
tik kad neįsileido į bažnyčią, Tokiu aveliu, kurios del skur-i hstine spauda tiksliai taip da-

ris atsibus 18 d. rugsėjo, Char
itei’ Oak Parke, Hartford, 
‘Conn, šio pikniko pelnas yra 
skiriamas palaikymui darbi- 

ininkiškos spaudos. Darbinin
kiškų draugijų išrinkta komi-

Komunistų Paitijos susinu- s-a organizuodama žmo 
negu kadaikime, laikytame 5 d. lugsėjo, nes į busus važiavimui į pik- 

jkilo diskusijos klausime, lęas nika
žino, j daryti su vietine kapitalistine i praugai ir draugės, darbi

ninkiškos spaudos simpatiza-

■

1 ; i i I

Mes tatai atliekalrhėJ Mart ! ’ 
gėda, kuomet prisimenu 
melus, kuriuos Amerikos 
rašėjai nupiešė laikraščiuo-' 

;se ir knygose pereitam ka-lne, tuomi laiku, kaip 
j re. Kokius melus mes, nusišovė save Pranas Hakaus- 
ĮAmerikos rašėjai, pasako- kas, jaunas, vos sulaukęs 21! 

Kalba Sherwood Anderson; j jom, kokias baisias scenas metus amžiaus, bedarbis. Nu-i 
“Karas ir Artistas.” į išgalvojome! Viską darėm, sižudymo

Aš keliauju su šia delega-1kad vieni žmonės neapkęs- v i j_ _ I kDIzIQ <

SA AMSTERDAME, HOLLANMJOJE
K. B. Karosiene *

Antras Straipsnis
*STigpj. 20 d. susirinkome 

delegatai ir gražus būrelis' 
simpatikų.

• priežastis galėjo 
l’ girtuoklystė, o ir lai-

. uuAViK., |f , I kinas sumišimas proto, kurie!
Visi reikalai!-; sija, kalba jis, kuri vyksta : _ pasekme be- 'OJU —i —■-;> j—

• • • • 1 • X i Pnąnnlini Pripąknrini Knn i Mes, kurie vykstame tai-;‘y11, \ ouvu 1 U va gyti arba paba gė.ja masinio susirinkimo ant 1 1 asaunnj t neskanių Aon-; . V1y’;nnil - darbės, kuri s— i- b.y i »
laivo Iš svk atrodė nedali-'Sresa Amsterdam’e, kur|^os ailslJos klausimu į Am-, .n.mo ;i>laivo is sj K arione negali- is r . .tqtovantf norJsterdam’ą, kur sutiksime ’- mu dalyku, vienok, matant bandysiu. atstovauti norsj^^
tokį stiprų reikalavimą, iš- 
rinkom komisiją nueiti pas 
Aaivo vyriausybę r<piknlniiti I kad asmeniniai neapkenčiu 1 atvykusiu^ is^

•- -------eiKciiauii v;o„nnl i p a s a u 11 o kampu, žinome
kambario susirinkimui. Ko- kai o. As buvau vienam ka- nrisirpne-imas d ’

aneša re, prisirašydamas dar jau-Į Aaa P\lsl\engimas <
klasės •nu būdamas Ispanų-Ameri-1

misija sugrįžus praneša 
kad duoda trečios 1

, i I .........į.,. ; • • ■,i, '.N,.'fui i „II ; , r< M,4,Į ■ , i

‘ |riams. Jie tupėtų pamatyti, | kožnos dienos didlapiai, .kad nipkai, būtų ant tiek organi- 
kad jų tikėjimą ir visas “cna- tolintumėtės nuo jos. Bet aky- zuoti ir galėtų išleisti vietinį 
tas” greitai nuneša margis ant vaizdoje to, kas dedasi pla-1 darbininkišką laikraštuką, tai 

čiame pasaulyje, atėjo laikas, nereikėtų leisti lapelių virš mi- 
I randa lig valiai pinigų, kad! kad jūs pradėtumėte suprasti i nėtu klausimu.
i nuo kunigo nupii'kti “šventus, savo klasės užduotį, stoti įi ...
| sakramentus” ir kitus burtus. ■ kovotojų eiles ir kovoti už dar^. ^os spaudos rėmėjai, skubiai 
! Kad ir per pačias šermenis su-j bininkų klasės reikalus sykiu rengiasi prie išvažiavimo, ku- 
ėję žmonės vienas kito klausė: i su Komunistų Partija. 
“Kas bus toliaus?” Darbo nė-!

j ra, pašalpos nėra. Jei kas tu- į 
'rėjo kokį centą, tai jau bai-’

_ . > 1 •! JXICl VCUXl.y VI <11 XZCV Atsčia skurdą, nusi-1 . ... . ... v._Imr i KOS miSllOS Klausimu Į Am-Į77;”' J . j eitis baisi. Šaltis ir alkis ŽIU-!/Amstel uam e, kiu , j / . minima ir eibes blogybių, ku-! . , v. . . . . z. . .7 nnru ^terdam a. kur sutiksime . ’. . ... . . . iri stačiai j akis, žiema ateina,i nors! „‘■i. . riose skęsta milionai žmonių. iT. ,
dalį rašėju ir artistu Ame-fkltus, rasejus; kur sutiksi-į ' p' bus žiauresne
rikni Aš" kplrniin ' tndpl ime darbininkus ir protau-1 , Kalbamas vyras buvo reli-;nors pirmiaus.

„x. vįgų ginių prietarų pasekėjas taip, Į Susipratę darbininkai žino,|u“^v* .
kaip ir jo likusieji broliai ir Į kad jie neturi šiandie jokios i sPaa^a už paskelbimą vardų i IJ111Ivlonwo 

, ivvvv* xx^xxv.xv x<<«x« dabar ikiti šeimynos nariai. Vienok, i pagelbos iš valdančios klasės, i piliečių, J<ur>ie pasirašė Po'įopiaj, norinti važiuoti į pik- 
! eina prie dar baisesnio ka-!kuomet (Valdančioji klas§ bando

__  ____ i rn Šitos donrpsiios laiko i8111 uzlP0Leti. uz šventus ko- (Jaugiau prislėgti ir nu 
Stalava kambarį, sekmadie-:kos kare> kur sakoma, kad j • - 1 milionai vv- dy]avimus>’’ tai pastarasis ne ■ darbininkus. Jie tik ir
nį 2 vai. po piet. Tuomet J Amerika laimėjo. ' kuomet mill0nai hv i ........ ....... .... ..........

kariamos apie programą ir! LAJA. 
būdus, išgarsinimui šio susi-, yra kas tai nepaprasto, i ni—prisirengimas karui ei-! 
rinkimo. Nors, rodos, arti į Kuomet laimi karą, tai sy-1 ’ 1 v*
esame, visi vienam laive, bet; kiu ir pralaimi—taip sa- 
kadangi, kaip aiškinau, pa-ikant, paprasti žmonės (dar- 
sidalinę į klases, tai ne taip ; bininkai) visuomet pralaimi 
lengva mums iš žemesnės; kiekvienam kare, 
klasės prieiti visur. Nuta-i Ispanų-Amerikos 
rėm pareikalauti, kad lai-; atliko kaip ką Amerikoj, 
vo spaustuvė atspausdintu j Mes peržengėm nematoma 

gyvenimą 
iu karas 

pietų sekmadienį. Išrinkta! buvo pradžia imperialistinės 
tam komisija. Paskirti kai-1 Amerikos. Mes paprasti 
bėtojais, prof. Dana, Ander- j kareiviai ėjome karan lino- i konų, ir aš noriu jiems pa-! pusėje buvo vestuvės, i 
son, juodveidis; ‘
jaunuolis Cohen, Simons ir buvo sakoma, kad kovoja- ■ pranta amerikonų. 
Karosiene. v . . . . i. • 1

Pasirodo apgarbuuniču..----- -------------- ----— i------------  __ ------- •'
Nuo buletin lentų kas tai: h°s> Porto Rico ir Filipinų, j Tas man buvo skaudu. Ten i v Av • • v- • Iii j V • 1 _

, i n?0ter’i * vaikų- vienok ir kapuose
Moderniškuose karuose: koj, kaip ir Europoj, alka-iki„ vip).„ : .. . . . , • ..1 i tni rmnnnvacfn .boLni m Kią vietą aiuziausiojc palei įau- (nusižudytą, tuomet mažiau 

™ žmogus nei savo šu-!
'nį nebūtų užkasęs. visokių “nenuoramų”. Bet dar-i

Pašarvotas jis buvo pas sa-! bininkai, kurie mato supuvimą ' rinkunuose. . . _ vai. dieną.
šios sistemos, kuri nuo vir-| Šitoks kapitalistinės spau-| 
šau lig apačiai pažliugus graf- dos elgęsis ne tik neatgiąsinsi_________
tuose, suktybėse, kyšiuose jr piliečių darbininkų nuo baisa- nnAn_-lv-T , annn ivnnni 
žudyme susipratusių darbiniu- vimo Komunistų Paitijos BKvUKLYN LAdUK LYLhuW 
kų, mato išiliuosavimą, eida
mi su Komunistų Partija.

Jauni žmonės iš Morriso!
Alės, kurių mes turime tūks-

Šalia šermenų vietos, rado- tančius, jums 
kurios kitoje Jūs tikitės, laukiate, svajojate, 

, irgi ge- manote apie 
Gardner, i sanoriai dėlto, kad mums i sakyti, kad Europoj nesu-į katalikų. Kuomet mirusio 
■'------ --1 - - - - 1 •’ Ag pats žmona> motina, sesers ir bro-[ slėgimas vis smarkiau

na kuoplačiausiai.
Mūsų Amerikos valdžia i

nesuranda pinigų, idant ap- j vo motiną, čia pagarsėjusioje 
rūpinti badaujančius be- ; Morris Alėje, kuri visa apgy- 
darbius, bet suranda milio-! venta išimtinai lietuviais, reli
nas naujiems karo laivam, j ginių prietarų pasekėjais. Jie 
didesniem ir geresniem šau- j verčiasi daugiausia bevirdami 
tuvam, naujiem nuodingiem! “mėnulio spindulius” ir dabar- 
gazam, didesniem ir didės- tinęs bedarbės laikais tiek 
niem amunicijos sandėliam, traukia, kiek išgali išvirti.

Šiame laive ir šiame susi
rinkime yra daug ne ameri-isi “dubelauzė, 
1 • .Y _ * •• _ I vMinni n hmm v//

karas

vo spaustuvė atspausdintu | Mes peržengėm 
apgarsinimus ir pavelytų iš-; linija į naują 
dėti ant stalų laive, laike! Amerikoj. Isp

i me už prieslėgtųjų tautų' buvau Europoj kelius sy- 
app’arsinimai. diuosybę—už liuosybę Cu-kius ir visuomet tą jaučiau.

Aš manau, visi žino dabar,' suprantama, kad beveik 
ant kiek tas karas paliuo-1 kiekvienas amerikonas turt- 

;savo minėtas kolonijas.’tingas ir kad jo vienatinis! 
atsisakvti ^ar daugiau jas pavergė. i sapnas, idant tapti dar tur- 

Vienas dalykas visuomet I tingesniu. Tai ne teisybė.
Tas i Mūs esama daug tokių 

i įvyksta kiekvienoj šalyj. Vi-’ Amerikoj, kurie nenorime 
i kuomet šalies rašėjai ir ar-! būti turtingais. Mes apgai- 

Sekmadienis Rugpj. 21 d. ' tįstai įtraukiami karan su i lėstaujame turtuolius. , Jų j 
VA.’TZ >4-o c inno O j-clzwi'ri mm no_ I

dedam. “C u n a r d Line 
News” netalpina pranešimo, 
vienok nedrįso t_____ v. __
atspausdinti 300 apgarsini-!. 
mų. Atspausdino veltui.! įvyksta karo metu. 
Visi gerai pasiskleidžia.

__ . v. . . , i dideliu susirūpinimu. Ko-'Pietus užbaigus, pradeda ■ ?
Ne todėl, kad tieji vyrai 

yra kariauninkai, bet suda
rymui bile moderniško karo, 
reikia žmonių protą susukti. 
Reikia, kad žmonės išmok
tų neapkęsti. Gerai pri-! jungtis su darbininkais—su 

’ ruošti melai turi būti pas
kleisti. Anglijos žmonės 

i turi įsitikinti, kad Ameriko- 
! nai “brutališki,” vokiečiai 

i “blogais 
! darbais italų,” francūzai 
kad neapkęstų ispanų, ho- ir karus 
landai, kad nekęstų švedų.

Jeigu, pavyzdžiui, vakarų j virai prieš bile pasikėsini-! 
kad ! mą dabar daromą, arba ku-,

turtas juos atskyrė nuo pa
ties, realaus gyvenimo. Ame
rikoj yra, rašė jų ir artistų, 
kurie nenori tapti turtin
gais. Kai kurie iš mūs, 
skaitomi artistų klasės na
riai, Amerikoj, pradedam

šaukiamas susirinkimas. 
Pirmiausiai pakviečia kal
bėti prof. Dana.

Prof. Dana Kalba

auklė ji- 
m u i vie nybės paprastų 
žmonių tarpe, bet ne neapy- 

■ kantos.
Štai kodėl, aš, Amerikos 

rašė j as, važiuoju su šia gru
pe kitų amerikonų, atsto
vaujančių darbininkus ir in- 
t e 1 e k t u a 1 u» į Pasaulinį 
Prieškarinį Kongresą Ams
terdame.

Ši Anderson’o kalba sukė
lė gausų delnų plojimą.

rinktis publika. Laivo vy- ■ 
riausybe pasišaukia komi
siją ir klausinėja, ką mano 
kalbėti. Nori užtikrinimo, 
kad mes “nekelsime karo” 
ant laivo ir, kad nekalbėsi
me prieš Angliją. Gavę! 
užtikrinimą, kad kalbėsime! 
tik apie karą Azijoj, arti-. 
m$ galimybę jo išsipletoji-' 
mo ir apie Prieškarinį |-b 
Kongresą, palieka mums; 
vesti susirinkimą. Bet 
griežtai nusistato, kad lai
vo darbininkams nepavelys 
dalyvauti h jų nebuvo. 2 ga| nuįarįu dabar, 
vaį. susirinko suvirs 200 ,jomg reikia sunaikinti ban.

S * • * 1 "D , at*“! dvma išvystyti naują gyve-! 
. dare pirmininkas Brodsky, ■ nimą naujog šalies> šalies>

■paaiškindamas, kokiu tiks- (kurja vai<j0 darbininkai, to-
kios šalies, kokia šiandien
yra Rusija, tad joms reikia

j pradėti įtikinti paprastus 
išmones kitų šalių, darbinin- 
įkus Amerikoj, Franci j o j, | kaip aš, auga. Mes taria-!

Kaipo istorijos ir litera- Anglijoj, Vokietijoj ir kiek-: mės suteikti tokį talentą, į 
tūros profesorius, aš drąsiai i vienoj vakarų šalyj, kad I kukį mes turime, 
galiu sakyti, kalba jis, kad neapkęstų Rusijos.
pirmu syk pasaulio istori-. Kaip jie tą gali padaryti? 
joj, geriausios pasaulio sme-! Paprasti žmonės-darbinin- 
genys renkasi diskusuoti' kai ir mažieji ūkininkai, 
tokią svarbią problemą. ! tikrieji gamintojai kiekvie-

Gal būt kaip kas mano, i noj šalyj turi vieną bendrą 
kad intelektualai nieko ne- tikslą. Bet kiekvienas ka- 
reiškia, bet, mano nuomo- ras yra pradėtas melais.

labai svarbu matyti Juk pasaulinis karas mums 
4hug jų, kurie šiandien sto-i tatai įrodė. Kas liko tur- 
vi už Sovietų Sąjungą. Du j tingesnis, sveikesnis arba 
metai atgal šitą grupę nebū-,laimingesnis delei to karo? 
tų buvę galimą sušaukti, ir Pažiūrėkime aplinkui mus, 
gal už dviejų metų vėliau kiek nesmagumo, kančių, 
būtų buvę per vėlu. Aš ma- j pasaulyj dabar. Ar tai ne- 
nau, mano ir kitų prieder-! buvo pasėka pasaulinio ka- 
mė įtraukti daugiau, kuo-’ro?
met sugrįšime iš Kongre- ( Kiekvienam kare, mes, ra
šo, g Aš linkiu, kad mes ne-'sėjų klasė, įtraukiami. Ko- 
peruėtumėme tą skirtumą!del? Todėl 
tarpe darbininkų ir intelek-1 žmonių protą. Jei mes tu- 
tualų. Aš manau, kad kiek- rime talentą vartoti plunks- 
vienas, kuris prieškariniai ną ar žodį, iš mūs reikalau- 
protaujate, esate intelektu- ja, kad panaudotume tą ta- 
alas ir kad kiekvienas mū- lentą, idant sukelti neapy- 
sų esame darbininku. kantą ir n e s u s i p ratima.

! paprastais Amerikos žmo-! 
nėmis, idant bendrai kovoti! 
prieš melus, kurie įkalbami! 
vieniem prieš kitus—melai I 
skleidžiami, idant sudaryti j 
nesusipratimus, neapykantą i 
’ \ >•

Mes esame pasisakę at-!

ris galės būti daromas atei-! 
tyj, karo keliu ar kitaip, 
idant pakenkti naujai kury-! 
bai—Rusijai. Mes esame ! 
prieš visus karus, kurių; 
tikslas pavergti vienus žmo-i 
nes kitų naudai. Skaičius ■ 
rašė jų, kurie jaučia taip! , . .v ._ ;

Bedarbių Vaikai šturmavo!
Miesto Svetainę

MUSKEGON, Mich. — 
Jaunųjų Pionierių vadovy
bėje čionai rugs. 7 d. kūdi
kiai susimobilizavo ir štur
mavo miesto svetainę, rei
kalaudami, kad miesto ta
ryba aprūpintų juos drabu
žiais ir maistu. Ponai pri
žadėjo vaikų reikalavimą iš
pildyti.

Kiekvienam kare, mes, pa

, kad susukti

kantą ir n e s u s i p ratimą.



Puslapis Ketvirtas
■■'t1 T?

: A. Buiski. Vertė D. M. šolomskas.

Į VARPAMS GAUDŽIANT f
—Geriausiai 

žemyn į griovį

(Tąsa) . ,
ant jų pulti, ka*da jie leisis1 

manau,—pritarė kitas.—Ei-{ Na’dabar aPverskite negyvėlį. Kas turite 
šalimai kelio; mes juos pra- niiežiukų?

. Po du

‘—Štai tuojaus, kas turite briežiukų?!
—Palauk. Šautuvus nuo jų nuimkite, tik i 

atsargiai, neįkruvinkite savo drabužius

Antrad., Rugsėjo 13, 1932

BRIDGEWATER, MASS.
Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos 

susirinkimas įvyks 14 rugsėjo, 7 vai. 
vakare, šapoje. Visi nariai malonė
kite susirinkti, nes yra svarbių rei
kalų kas link gavimo naujų narių ir 
sutvarkymo mokesčių (duoklių tų 
narių, kurie nėra užsimokėję.

| Rast. J. Kalvelis
(218-2J9)

name, draugai, f
lenksime ir ten būsime pirmiau jų. Po du Briežiukas povaliai apšvietė valstiečių 
ant kiekvieno sykiu pulkite, pasiskirstome; barzduotus veidus, kai kai kuriuos kraujais 

. ............ . O tu, i aptaškytus, purvinus ir į viršų atverstą
drauge Mikai, geriau į šalį atsitrauk, nes j negyvo senelio veidą. Sausas lavonas vien
juos ir su kiekvienu apsidirbsime.

valstiečių

PLYMOUTH,PA. { r"
I.L.D. rengia dideli ir linksma pik-j £os susirinkimas 

niką; bus užkandžių ir gėrimų, na- | 
mie darytų dešrų ir kitokių gardu- i 
mynų. Taipgi smagiai galėsite pa- ' 
sišokti. Piknikas įvyks nedėlioję, L . 
Sept., ant Linevičiaus Tarmes, Lee { 
Park—Wilkes Barre, Pa. Pradžia į 
10 vai. ryte.

\ ELIZABETH, N. j. 7

LŪS. 33 kuopos mėn. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., LDP. Kliube, 69 
So. Park St., pradžia 8 valį vakare. 

įDrauagi ir draugės, būtinai turinio 
j visi atsilankyti i šį susirinkimą, nes 
! daug yra 
i kalbėjimo.
įdirba ir nori gauti 

ląrpt. Darb. Apsigynimo 25 kuo- fon(jo privalo 
... ......i..įvyks 15 rugsėjo,

8 vai. vakare, 69 Šo. Park St. Eli
zabeth, N. J

Visi nariai dalyvaukite, nes yra | 
“g i daug svarbių dalykų aptarimui. : 

i Taipgi atsiveskite naujų narių.,.
• ' į Sekr. A. Skairus.

i (218-219) !

GREAT NECK,' N. Y. 7
LDSA < 64 kuępos, susirinkimas 

Įvyks J 4 {rugsėjo, 8 vai! vakare,- pas 
A. Bcčienė, 4 Morris Lane. Visos 
narės dalyvaukite, nes' yra daug 
svarbių reikalų aptariniui, ypatingai ! 
vajaus reikalai.

Org. A. Bcčienė.
(218-219)

ELIZABETH, N .J.

Taipgi jau yra ir 
bedarbių fondo.

svarbių reikalų del ap- 
Ypatingai tie, kurie ne- 

paskolą iš bedar- 
būti susirinkime, 
blankos atėję iš

V. K. Sheralis.
(216-218) i

' '■ ROCHESTER,: N. Y.: >
Social vakaras. Rengia ALDIįD.: 

50 kp., šeštadienyj, 17 d. rugsfefo 
(Sept.), Gedemino svėtainėje, 575 
Joseph Ave. Tai bus svetainės kie
me; pradžia 5 vai. po pietų. Gėri
mai ir valgiai bus lauke, o šokiai 
svetainėj, prie geros orkestros. Pel
nas nuo šio parengimo eis paramai 
darbininkiškų dienraščių: “Laisvės” 
ir “Vilnies.”

Sekr.
(216-21tį^

Miliauskas 1
(218-219) i

man baisu, kad nepanaudotum savo revol-' tik apatiniuose marškiniuose be rankos, 
yerį. Ir be jo tykiau mes su tais niekšais į skersai ir išilgai sukapotas^ nagaikomis, 
užbaigsime; jie jau daugiau užkankintus gulėjo prieš jų akis.
darbininkus neneš į balas. į negarsiai pradėjo kalbėti:

Valstiečiai tiesiai per pievą pasiekė pa-į —Matai, ką padarė tie niekšai.1 Iki ko

Valstiečiai sujudo ir atsibus penktadieni, 
J jo, 7:30 vai. vakare

nėję, 251h 
Draugai ir 
šiame sus 
svarbių reikalųkrantę ir sulindo šalimai kelio Į _ krūmus.! ji'e kankino tą senelį. — Kas tai iš jų piktai 

Susitarė, kurie puls ant pirmutinio, antro spyrė artimiausiai gulintį kazoko lavoną, 
ir trečio kazoko. Už poros minučių pri- -- - - -
ėjo ir kazokai su savo nešiniu ir pradėjo i delius! 
atsargiai nusileisdinėti į griovį. Pirmasis, | 
kuris jau pirmiau skundėsi, “kad velnias ; 
prailgino kelią”, vėl užprotestavo:

—Trofimai, aš neisiu toliaus, meskime jį | 
čionai. ' 
ti nakties laiku?
—Seiaau nieko nemąstyk, o eik pir-: kartais ir ubagaujant. Švylio 

myn, tai tau bus ramiau. Laikyk jį uz ko- j bįnįnkus įr aplinkui gyvendamas maitinosi 
jų tvirčiau! Na, einame!

Vasiukas suriko, kaip žvėris, ir puolė ant: 
pirmutinio.

—Gelbėkite!... — perkirto baisus šauks-' 
mas nakties tamsą; bet riksmą greitai pa
keitė priešmirtinas kriokimas. Krūmuose j 
ėjo kova, kriokimas, stenėjimas, medžių ša- i 
kų braškėjimas,—tartum būrys laukinių 
žvėrių per juos grūdosi. Kelis kartus su-1 
riko; kas tai priešmirtinoje baimėje nutvė
rė Miką už kojos, bet greitai pirštai atsi
leido. Už kiek laiko pasigirdo negarsus 
Vasiuko balsas iš griovio:

—Na, kaip, draugai?
—Baigta su tais niekšais,—veik visi vie

nu kartu atsakė.
—O mane su Mitriu į duobę nutraukė 

tas niekšas, vos mes jį įveikėme.
—O man dantimis į ranką buvo įsikibęs, i 

kaip kokiomis replėmis.
—Mikai, ar tu Čionai?
—Čionai, draugai, 

kas iš užkrūmio, ir tuojaus užėjo tamsoje | 
ant lavono.

—Į kairę laikykis, drauge; matai, visą i 
kelią užėmė jis. Diktas, tai kazokų virši-: 
ninkas,—paaiškino valstietis.

—Nespėjo nei mintis jiems į galvą ateiti, 
veik nespėjo nei šaukti pagelbos. Mato
mai, nemažai jie nugando.

—Gal i kelines prileido; matai, kokis su-! 
gadintas aplinkui oras. Lnllo.n

—O ne, tai nuo negyvėlio,—dvokia jaU|°ausu- 
žmogus. Reikia pažiūrėti, kas jis yra? i

—Kad taip juos kas pavaišintų, tuos bu-

PLYMOUTH, PA.
TORONTO ONT., KANADA I

Sūnų ir Dukterų KLSP. Draugijos Į 
1-mos kuopos mėnesinis susirinkimas 

s i perkeliamas Į naują vietą Įvyks 18 
' 1 dieną rugsėjo, 2:15 vai. po pietų, 

i Lietuvių svetainėj, Queen St. W., 
kito {kampas Spadina Ave., ant trečio 

1 •S! augšto, įėjirtihs iš Queen St.
"x.‘'tAsl!-au.skil-ne i Sokr- J' Kl'v,!Ža> 157 «oreVale Av„ 

(2J 8-219) I Torontę, OnŲ

DETROIT, MICH
ALDLD 52 kuopė-: susirinkim 

G dieną rūgs 
Lietuvių svotai- i 
vnon Higm.vav. inėję, St. ir V 

d raugė r,

—Kaip matyti, jis yra ne mūsiškis. Vei
das, kaip ir matytas, bet kaip tu jį pažinsi?

—Palaukite, o tai bus Juokubas iš Iva- 
Kaipgi galima į tokius krūmus lįs- i novskos, netikėtai atsiliepė Zernov, prisi

mindamas seną angliakasį, jau senai nete-, 
. kusį rankos ir gyvenantį labai vargingai, o 

Senelis mylėjo dar-

. kaip galėjo. Jis tankiai pasitarnaudavo re- 
: foliuciniams darbininkams, išnešiodamas 
nuo sodžiaus į sodžių lapelius, o kartais 

' patirdavo žinias ir jas perduodavo darbi
ninkams, o kaipo ubagui visur geriau buvo 

'galima įlysti. Matomai, atamanas suse- 
Į kė, ir žmogus žuvo kankinamas kazokų.

—Matote, kaip vargšas užbaigė gyveni
mą,—apgailestavo valstiečiai.

—Taip, tai vis mūs pulkininko darbai.
—Nieko, susilauks ir jis savo eilės!
—Ką gi daryti su juom, palikt čionai tar-

; pe tų budelių nesmagu.
—O ką gi padarysi; laidoti nėra kada. 

Lai 'guli čionai. Rytoj pulkininkas pasi-
1 ges savųjų ir suras juos visus čionai.

—Manau, kad kunigas Palladijus visus 
krikščioniškai palaidos, o taip senelis jau 
čionai buvo velkamas į balas.

j —Na, draugai, matomai, mūsų darbas
- tv/t; ■ ba'igtas, einame namo.

zenge i j v _ ■ Miestelėnai tylomis traukė jau linkui
■ miestelio. Pasiekus jo kraštą, atsisveiki- 

. no su Miku ir išsiskirstė. Mikas parėjo
' prie tėvo namų, greitai peršoko per tvo- 
! ra ir negaTsi'ai pastuksėjo į langą. Išėjo 
jo tėvas su surišta galva.

—Na, tčvaį lik sveikas!
Senis nedrąsiai prakalbėjo:
—Gai perilakvotum, sūneli, pas mus,— 

motina tau tvarte prirengė guolį; ten bus 
Kur eisi laike tokios tamsos?

(Bus daugiau)

IMRĮMI
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SOUTHBURY, CONN
Iš Farmerių Pikniko

Piknike dalyvavo nelabai, 
daug darbininkų farmerių ir 
šiaip publikos. Mat, tą die
ną oras labai buvo nepastovus. 
Visą laiką atrodė i lietų.

Piknike turėta ir programa. 
Dainavo Choras Daina iš New 
Haveno. Jie gražiai sudaina-1 
vo ir turi gražų jaunimo bū-

.zuoja bedarbius dabininkus į 
organizaciją, kad jie galėtų 
geriau kovoti. Rugsėjo 22 
dieną Bedarbių Tarybos įvyks 
susirinkimas. Susirinkimo vie

pta 103 Green St.
Rugsėjo 1’8 dieną jau įvyks- 

! ta tas ilgai lauktas ii’ ruoštas 
! piknikas darbininkų spaudos 

, . i naudai. Piknikas įvyksta
Antika mes gahme tik Pąs.mo^ charter Qak Parke, nartford> 
kinti, jei ji yra konstruktyvė.

G. Kuraitis.

pitalistų klasės teroras su. 
kiekviena diena žiaurėja. To
dėl apsigynimo organizacija 
būtinai reikalinga.

Be to, reikia pastebėti, kad 
ir čia pas kai kuriuos drau-i 
gus yra neveiklumo ir klaidin-j 
gų minčių apie revoliucinį dar-, 
bininkų judėjimą. Kiti draū-j 
gai bijo kritikos. Tai negerai,'^. Piknikas

Conn.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos susirinkimas 

'įvyks rugsėjo 14 dieną, 8 vai. vaka
re, Piliečių Kliubo svetainėje, 376

TDA. Plymouth kuopos susirinki- Broadway. Visos draugės būtinai
mas atsibus pas draugus Zdanius, dalyvaukite ,nes t u rime d a U-g
350 Lynwood Ave., seredoj, rugsėjo I svarbių reikalų aptarti. Taipgi yfa 
14 dieną, 7 vai. vakare. Draugai, vi- {atėjusios knygos “Moters Kovotojos 
si atsilankykite, nes yra svarbu, kad Į del Komunizmo.” Malonėkite atsiim- 
TDA. susirinkimai būtų gyvi ir nau-i ti jas, taipgi atsiveskite ir naujų 

Atsiveskite ir naujų narių. ' narių.
Sekr. M. O. R.

(217-218) I

i 

dingi
Sekr. K. Zinskienė.

(217-218)
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Paskiaus buvo du kalbėto-; 
jai. Vienas draugas iš Nau- 
gatucko ir Dr. J. Kaškiaučius 
iš Newarko. Daktaras Kaš
kiaučius kalbėjo apie LDS. ir 
sveikatą. Jo kalba labai dar
bininkams patiko.

Paskiaus, po p r a k a Ibai 
draugai kalbėjosi, kad reikia j 
suruošti Dr. KaškiauČiui pra
kalbų maršrutą Conn, valsti
joj- |

Pasikalbėjus su Southburio 0 galo jos dar nesimato.
ir Southfordo farmeriais, pa-į Vienok darbininkai dar ne
sirodė, kad jie jau neatsilieka siorganizuoja taip, kaip reikė- 

Kai i tų. Mat, yra visokių apgavi
kų ir veidmainių. Kapitalistų 
agentų yra ir lietuvių tarpe, 
kurie bando darbininkus mul
kinti. Tik Komunistų Parti-/ 
ja tikra'i kovoja prieš bedarbę, 

šita bedarbė yra dalis ka
pitalistinės sistemos, prieš ku
rią reikalinga kovoti, 
naikinus kapitalistinę 
galės pranykti ir šita 

Bedarbių Taryba

nų© miesto gyventojų. 1 
kuriais klausimais farmeriai 
dar toliau nužengę, negu mies
to darbininkai.

Reikia pasakyti, kad ir far
meriai jau čia turi suorganiza
vę darbininkų organizacijas, 
kaip tai: ALDLD. ir LDS. kuo
pas. Bet čia dar nėra Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopos. O tokia kuopa 
čia yra labai reikalinga. Ka

WATERBURY, CONN.
Komunistinės Spaudos Išva

žiavimas: Bedarbė i Akis 
» Žiūri

Waterburio lietuviai darbi
ninkai į spaudos pikniką va- 

bušu. Visi darbinin- 
į pikni- 

abi- 
75 c.

žiūoja
i kai, kurie važiuosite-
I ką, užsiregistruokite, 
dvi puses važiavimas tik

Bedarbė jau daugeliui ati
daro akis ir gerai privargina. 
Kapitalistų agentai • kalba, 
kad ši bedarbė greitai pra
eis, kaip kad kitos praėjo.

i Bet ji tęsiasi jau keli metai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CAMBRIDGE, MASS.
Extra Susirinkimas

ALDLD 8 kp. Cambridge, Mass, 
įvyks seredos vakare, rugsėjo 14 d., 
£232, po numeriu 181 Clark 
Cambridge.

Irta daug svarbių reikalų. Kurie

Yra naujų knyįų.

Tik pa
statėm a, 

bedarbė, 
organ i-

St.,

Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
dar 

neužsimokėję, ateikit ir Užsimokėsit. 
Yra naujų knyįų.

Sekr. S> Rainard.
(218-219)

HAMTRAMCK, MICH.
TDA Kazio Giedrio kuopos susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį,' rugsė
jo 15 d., 7:30 vai. vakare. Pas drau
gą W. Kalinauską, 3055 Belmont, 
arti Jos Campau.
. Draugai ir draugės, malonėkite 

būt laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti

(218-219)

CHARTER OAK PARK, W EST HARTFORD, CONN
PRADŽIA’10 VALANDĄ RYTE
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Vilijos Choras iš New Britain, Conn. Vadovaujamas V. Visotskio

PROGRAMA ĮVAIRI, DIDELĖ
1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony 

Orchestra.
’ ‘ 2. KALBĖTOJAI: A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite, 
kaip, jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
tutėtų imti pavyzdį, kaip Vaikus išauklėti. Atsiveskite sa
vo vaikiis, lai mato ir išgirsta jie.

3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se
kančius prezidentinius rinkimus, apie ex-kareivių kovas, 
apie sekantį bedarbių ir ex-kareivių maršavimą Į Wash- 
ingtoną gruodžio mėnesi ir apie tai, ko gali sulaukti dar
bininkai sekančia žiema.4- 4-

4. Chorų dainos su orchestrų griežimais.
5. Tlusų Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water

bury, Conn., iš apie 20 ypatų, skambins ant stygų rusiš
kus melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų įspūdį.

6. Bitininkas, L. Končius, iŠ Abington, Mass., demon
struos su bitėmis; jis jas išleisdamas iš bičių avilio ir vėl 
sušaukdamas, kaip jos laipioja po kūną, bet niekam ne
gilia. Jis yra gavęs pirmas dovanas bičių kontestuose.

7. TĖMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande

nys. vadinami: Borjom ir Narzan, čia tų gamtinių, mine
ralinių ir garsių po visą pasaulį ir sveikatai taip brangių 
vandenų, galės gauti kas tik panorės, už labai prieinamą 
kainą. Pirmiau tik turčiai galėjo jais naudotis.

8. Aido Choro' garsusis Merginų Sekstetas iš Brook- 
lyno, dainuos revoliucines dainas.

Gali kas tikėti, ar netikėti, bet šiame piknike tūkstan
čiai svieto bus. Turime žinių, kad iš visos‘ Naujosios 
Anglijos mūsų spaudos rėmėjai bus. Visi iš Brooklyn, ; 
N. Y. “laisviečiai” žada būti. Iš New Jersey valstijos . 
svečių organizuojasi būti mašinomis ir busais iš Mass. ; 
valstijos.

Bukit ir jūs, ir kitam pasakykite. Jum už tai bus dė
kingi, kad sueisite daug metų nematytų draugų, giminių.

Dar pirmas toks parengimas šioje Connecticut valstijos 
sostinės apielinkėje.

Nepaisant lietus, sniegas 
įvyks, 
šokiams svetainė didelė.

ar pagada—išvažiavimas
Čia yra daug pastogių del tūkstančių žmonių; o

PIKNIKO KOMISIJA.

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas. Vsi tą parką žino, šis parkas yra gana gar
sus. čia būna valstijų fėrai ir kitoki dideli visoki parengimai.
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Chiang Kai-sheko Ketvirtoji Ekspedicija 
Prieš Komunistus Nepavyko

Karas Verda Tarpe Bo
livijos ir Paraguajaus

'■•"■T'.'M— —» ' J. T-- , I n.-------------

kitus reikalavimus, tai yra 
švenčiausia mūsų pareiga. Prie
to darbo mes prisidedame 
dalyvaudami šiame piknike.

ir

LA PAZ. — Karas tarpe 
Paraguajaus ir Bolivijos ei
na visu įsiutimu. Paragua
jaus valdžia pasiuntė 5,000 
kareivių atimti iš Bolivijos

Kaip pirmiau, taip dabar, 
Chiang Kai-shekas pamatė, 
kad jis negali sulaikyti sa
vo kareivių nuo perėjimo uostą Fort Boqueron. Įsa-1 
komunistų pusėn. Antra kyta paimti uostą, nepaisant; 
bėda, tai valstiečiai. Jie su- i ^^ų. Kruvini mūšiai eina 

I daro raudonosios armijos ^les uos^u- 
burius ir kariaują. Jeigu , NUM0Vg KELINES IR 
pamato, kad priešo spėkos i Iškratė KIŠENIUS 
perdidelės atviram mūšiui, 
paleidžia savo būrius ir 
grįžta namo dirbti. Bet prie 3 

BTkitur''so-ipirmos progos’ vėl susior-!-

New York “Times” kores-
* pondentas iš Shanghajaus 

praneša, kad iš eilės ketvir- 
įpji Nankingo valdžios mi- 
litarinė ekspedicija sukriu- 
šinti komunizmą ir Sovietus 
Centralinėj Chinijoj, eina 
prie liūdnos pabaigos. At
eina ruduo ir kariavimas | 
turės liautis. Nankingo ar
mija nieko nepešė. Tiesa, 
tuo tarpu atlaikė raudonų-

* jų besiveržimą prie Hanko-
wo ir vienoj kitoj vietoj at
ėmė mažos reikšmės kelis; 
miestelius. ■__ _____ __
vietai laimėjo naujas terito- 
rijas. Komunistų įtaka pa
didėjo. Sovietinė valdžia 
veda reikalus taip, , kad vai- ,
stiečiai ir darbininkai po ja Atėjus pavasariui, be abe- 
pasitenkinę. Sovietų plėti- !jonės, Chiang Kai-shekas or- 
mąsi sulaiko tik geležinė, ganizuos naują ir penktą ŽUVO VISA ŠEIMYNA 
Nankingo valdžios militari-i ekspediciją prieš komunis- 
ne siena. | tus.

WATERBURY, CONN.

1 > » - /•//<»'.

saitis ?5c., J. žolynas 50c., J. 
Beleckas 50c., J. Gustaitis 25 
cent., J. Petkus 50ci,‘Mastaus- 
kienė 50c. Visiems aukauto
jams tariame širdingai ačiū. 
Tai graži parama “Vilniai.”

A. Mąkulis.

- -i ' I ..JI....

Korsikas, J. Ruseckas,
Revizijos Komisija.:

M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.
Dr^upijos susirinkimai įvyksta ■ kiekvieno 

mėnesio antrą’ utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

IR

Pirm. Pagelbinlnkas G. Kardauskas, Z ■ 
201 W.^ 16th iSjt.

19

35
S.

Prot. Rašt. K. Strlupaitis, 

Fin, Rašt. M. Andrunaitč, 

Iždininkas J. UžkurėnaB_,__ 

Kasos Globėjai: 
L. Barkienė, 

ir W. Biliutė, 

Maršalka K. Meškauskas, 
1802 

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pjr- 

mi) seredn mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., linden Hall, Lin
den. N. J.

1501

E. 19th St.

W. 16th St..
Wood Ave.

E. 19th St.

E. 17th St.

S. Wood Ave.

19

13

Mocney Pa- Draugijų Adresai, Kuries 
Turi “Laisvę” už Organ?

Prakalbos Tom 1 
liuosavimui; Kalbės Tom 

Mooney Motina

Rugsėjo 19 dieną įvyksta 
prakalbos, kad paliuosuoti 
Tom Mooney iš kalėjimo. į

i Prakalbos įvykta Eagle Hall į 
svetainėje, 119 North

i St., Waterbury, Conn., 8 vai.; 
'vakare. Įžanga tik 15c. Aparti 
■ kitų kalbėtojų kalbės ir Tom;
i Mooney motina, kuri jau yra 
' virš 80 metu senutė.

. . tDraugai, darbininkai, kas gi i 
arba negirdėjome st.

Tai yra

PATERSON, N. J.—Rug
sėjo 12 d. keturi plėšikai už- 

! puolė Charles Issac’s pulrū- 
apsupa Čhiang sustatė prie sienos 50 

suima : vyrU’kostumerių, privertė nežinome 
i nusimauti kelines, iškratė ’ apie Tom Moone 

U- veiklus darbininkų darbuoto-' wiikinsst., m. 
jas. Jisai pasodintas kalėji-j 

■ man tik todėl, kad 
! prieš kapitalistinę klasę. Tom 
Mooney buvo nuteistas mirtin, 
bet darbininkų protestai ir 

COPENHAGEN. — Visa va už jo laisvę, privertė 
. , amerikono Hutchinsono šei- keisti jo bausmę amžinu ka- 

HOOVERIO VALDŽIA PASKĖLĖ KRIMINAUS- i iSeS 

TAIS VETERANUS, KURIE REIKALAUJA BONU I priverstas buvo nukristi ' į 
jūres. Gautas “SOS” atsi
šaukimas greitos pagelbos. 
Bet jieškojimas nedavė jo
kių pasekmių. Spėjama, 
kad visi pasažieriai žuvo.

ganizuoja, a
Kai-sheko armijas, 
kareivius ir atima amunici-

kišenius ir saugiai paspr 
ko su $1,500!

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

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivanaitis, 640 Ridgeway 

Maili Avc- Glenwood 6613 M.
Pirm, pagelbinįnkns. J.. Miller, ■ 8 Ludwig 

•; pk.
I Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

_ j Clifford Ave.
Iždininkas, K. Galinaitis, 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk.
Frafinansų raštininkas. J,-.
35 Reed Pk. 

Maršalka, F. Slganavičius,

Iždo prižiūrėtojai; (Direktoriai), A. 
lai šis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 

. Yenčis, 45 Townsend 
----- I J. Švedas, 943 Avenue D.

i Susirinkimai atsibūna , kiekvieną mėnesį 
kOVOjO Į antrą sekmadienį, savoje svetainėje, 575 

į Joseph Ave.

AndruškeviČips,

84 Kosciusko

Ba- 
290 
St.,

Mo

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yušks, 325—4th Avė., 
linę,' III.

Pirm, pagelb. Ą. Matusevičia, 1003— 
25tb St., Moline, Iii.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, Ill,

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Ave.r Moline, III.

Iždininkas M, Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, III

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5ih Avė., Molinę, IŲ.

Maršalka J. Kai ris, 2435—33rd St.
Moline. III * 1

LIETUVIU SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

> LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulls,
201 W. 16th st.

ko 
pa

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio ' 

Keistučio Draugystės valdybos antra- ! 
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta j 

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

Ogden Ave. 4
Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 i 

I Mackenzie Ave.
1 Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June- i 
1 tion Avė.

VIENYBES DRAUGYST® 
MONTELLO. Mass.

Valtfy^a 1931 metami 
W. Gelusevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka,

i ražt. j. Stripinis, 
lawtelle Ave.

Pirm.
Pirm. _ _

256 Amet St.
Nutarimu

49 S:
Turto rašt, K. Venalauskis,

12 Andover St.
■ Ligonių rašt. M. Jazukevičia.

158 Ames St.
! Iždininkas M. Miškinis, j

Iždo

12 Andover St.
158 Ames St.

9 Burton St.
i globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Are., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St.. J. Bale- 
vičla. 86 Webstar St.
Maršalka A. Barkauskas,
102 Hantington ‘ St.
Visi Montell, Maas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

laiiidiiiQiiiQiiiaiiiQinaiiii

Sovietų Kaukazo Šaltinių

-t WASHINGTON. — Tuo- • vimq(5 cinructo nen i /i +- . i- a -i t vimas. Surasta esą, kad netjaus prasidės Amerikos Le- j 069 veteranai k*.ie buv0 į 
giono konvencija Visi ma-' Washi ton turi «krimi.' 
to kad P Pasisakys uz rei-1nališku« rek’ord tai 
kalavima bonu atmokenmo. • k, , v, J ,.’rr a- i k ukCv,,- i buvo uz ką nors areštuoti.
i^demo^atu partijoms Tai j Kita, girdi,“riaušes” sukėlė-1 HARTFORD, CONN.11 U vz 111 L/ Jtx 1 L L L > J et I L1 j 0111 • .1 d z z 1*1 i • ž > m
siunta politikieriai su Hoo-' e lacl a al- Tarpe vete- _ — — ,
veriu priešakyje. Niekšiš- ranų buvę dau8' komums- Rengies i Spaudos kvaz.a 

kiaušiais būdais bando dis-! Llh . . , ,
kredituoti buvusį ek-karei- Republikonai ir demokra-

Mineraliniai VandenysDabar eina kova už Tom ’ 
i Mooney paliuosavimą iš kale-, 
jimo. Prie šios kovos dedasi j 
ir senelė motina, kuri taip pati 
reikalauja, kad ne tik jos sū-1 k^sos Globejai:_J. Račiūnas, 6821 
nūs būtų paliuosuotas, bet vi
si politiniai kaliniai.

Visi darbininkai turime da
lyvauti šiose prakalbose. Pa
reiškime protestą, kad kapita- LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ i 
listing klasė paiiuosuotų mQ.' DRAUGYSTES, HARTFORD, CONN! 

sų kovotoją, kurį ji nuteisė ne- 
, kaltai.

Važiuojame j Pikniką

Visi jau smarkiai ruošiamės i 
į spaudos pikniką, kuris įvyks , 
18 dieną rugsėjo. Visi drau-! 
gai ir draugės važiuokime bu-

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

šaltinių
Dąyton Avė., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

St.
St.

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgoo. Kaina 15 centų už puskvortį.
Valdyba 1932 Metams 

Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St. 
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kaziauskas, 481 Hudson
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley I 
M. Naktinis, 42 Putnam St. 

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel Si.
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
Organo [>rižiūrėtojas M. Seliokas, 

31 Amity 
Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvirta- i 

dienį kiekvieno mėnesio. Laisvės Choro Sve- i 
! Žinoti, tai greitai tai padary- talnėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai.: vai-' 

o-erai! bite. Bušais važiavimas į abi--------------------------------------- , 1

vimą—Pikniką

Conn, valstijos lietuvių dar- 
vių maršavimą Washingto- tai niekina ir šmeižia vete- bininkų organizacijų ruošia- 
ne" kuri Hooverio valdžia iš-! ranus, primesdami jiems mas išvažiavimas spaudos nau-
taškė kulkasvaidžių ir gazų: kriminalizmą. Daugelis iš d ai įvyks 18 dieną rugsSjo

.kareiviu dabar pamatys, (Sept.), Charter Oak Parke, sais aioa Kaip kas galime, ku
Keti ui v tu iictucit pet j , _ Prasidės 10 rie ^ar neuzsiregistravote va-V’pagelba

Valdžios ‘teisingumo de- kam tarnauja tos dvi parti- Hartford, Conn. 
■ '■ - ’ suglaus savo eiles val- l’yte. įranga 2ac.

° • • i Draugai darbininkai _ ,
; žinome, kad mūsų spauda, tai Puses tik 75c. 
yra geriausias klasių kovos z

i įrankis prieš kapitalistinę kla-1 
Darbininkų spauda nuro- ■ 

' do, kaip darbininkai gali pasi- 
' litiosuoti iš kapitalistinės ver- j 
gijos ir subudavoti naują pa- 

’šaulį, kuriame nebūtų tų var- 
i gų ir skriaudų, kurias dabar 
, darbininkai kenčia.

Padarykime šį spaudos iš- 
i važiavimą, kad jisai būtų kuo 
skaitlingiausias. Padarykime 
daugiausia paramos darbinin
kų spaudai. Parodykime, . -

mes suprantame savo klasės, risvv. ”®JO aPie 
. Visi, draugai ir drau iašči° Vilnies 

ruoškimės į paskutinį Cjma> ia8’ino 
sezone darbininkų ren- -
pikniką. Nelikime nei 
namie j e. 
kai kurie darbininkai 
ir sau kalba, kad, na,

partmentas” paskelbė savo jos. Jie .
raportą. Sako, kad buvo ir kovos už.bonus po Komu-, 
plačiai tyrinėta tas marša- ništų Partijos vėliava:

SPALIŲ 8 BUS TARPTAUTINE DIENA KOVAI!-’ 
UŽ SCOTTSBORO JAUNUOLIU PAUUOSAVMĄ

Tarptautinė R a u d o noji I mai ir demonstracijos už. 
jaunuolius. Mat, spalių 10 
d. Jungtinių Valstijų Augš-gagelba, prie kurios pri-

klauso Ame rikes Tarp- i čiausias Teismas svarstys 
tautinis Darbininkų Apsi- jaunuolių apeliaciją. Viso 
gynimas, paskyrė spalių 8• pasaulio darbininkai ir ra- 
d. tarptautinei kovai už pa- dikališkčji inteligentija su- 
liuosavimą Scottsboro jau- vienytomis spėkomis reika- 
nuolių. Visose šalyse bus lauš laisvės nekaltiems jau- reikalus, 
rengiami masiniai susirinki- nuoliams. i šiame

! giamą 
vienas

Gal
mano 
kas čia, 
niką, nes blogi laikai, 
pinigų, tai geriau 
iki laikai pagerės.

Tokia mintis

/ 
Anglijos Imperialistai

TOKYO. — Pranešama, 
kad taip vadinama tibetanų 
armija maršuoja į Yunnan 
provinciją ir Kokonor dist- 
riktą.—Paaiški, kad tą ar
miją mobilizuoja ir finan
suoja Anglijos imperialistai, 
kurie nori didelę teritoriją 
atplėšti nuo Chinijos ir su
tverti “naują valstybę.” Va
dinasi, Anglija daro tą patį, 
ką padarė Japonija su Man- 
džurija.

MANDŽURIJOJ KOVA
PRIEŠ JAPONUS EINA

St.

St; |

J. SiMžatiskas.

NEW HAVEN, CONN

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

Organizatorius, M. Šleiva. 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis.
6Crawford 

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

Protokolų raštininkas, S. Rasimavičius,
140 Mechanic

St. I

4, 

st '

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ

Union A ve. kampas Scholes Street.

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

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

iIa- -------- ---- -------------------------
surengę LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

U DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, Ml- 
l)as CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Clias. Margis, 

1323 Muskegon Ave.
J. Ka rėčkas, 

730 Nason St. N. W. '
Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm
Ligonių

Rugsėjo 4-tą dieną New 
jveno draugai buvo 
draugišką išvažiavimą, 
draugus Kalvaičius. Dalyva
vo draugų net iš Worcester, 
Mass., ir visi ' labai linksmai 
laiką praleido. Laike valgy- i Vico Pirmininkas, 

, mo, drg. J. Tumosa pakvietė
]<acl pakalbėti drg. A. Makulį, ku- 

mūsų dien- 
sunkų padė- 
susirinkusius

“Vilnį” fi-

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stagg St
Telefonus Siagg 2-2452

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

rašei o
i i jimą,

! draugus paremti
nansiškai.

Aukų surinkta
i vo sekamai: A.
Skilčiai $1, Kalvaičiai $2, M

nevažiuosiu į tą pik-i Tumosa $1, J

Ave

Ave.

Lankytojai
Varnienė,M.

Kitas Ponas Išsigandęvi
Stviely Sąjungos

Sugrįžo iš Sovietų Sąjun
gos ponas Carveth Wells. 
Buržuazinė spauda melžia 
tą niekšą, kaipo bjauriausi gai. 
šmeižiką darbininkų tėvy- klaidinga, 
nes.
kad Sovietų Sąjungoj “Žmo- ti už gerus laikus. Rankas 
nes tinginiai” ir “badauja”, susidėjus geri laikai neateis. 
Bet Wells nemoka paslėpti Tad dalyvavimas šiame pik- 
melo galo. Pasakęs, kad\ni^e' yraz..]<ovt 
Sovietų Sąjungoje

s nėra”, jis rėkia gvoltu, kad 
“Rusija didžiausias pasauly
je pavojus”, kad tos šalys 
kaip Amerika, kurios tech- kovaį.

i niškai padeda Sovietų Są
jungai, “auklėja tokį siau- į kuomet bedarbė siaučia, 
būną, kuris jas pačias pra- mes turime juo labiau platinti j 

, rys.” Ponas Wells turi min- darbininkų spaudą. Reikia or-i 
tyje kapitalistinių šalių pa- ganizuoti darbininkai šiai ko-! 
razitus. Jiems ištikrųjų pa- vai- Draugai, kurie tik gali-i 

: vojinga komunistinė Sovie-ite> reikia parsitraukti ir pla-| 
tų tvarka.

$17. Auka- 
Makulis $1,

1326 McRcynold Avė.
J.

.T.

Andruška,

Grušiūtė,
Iždo

1351 Broadway
Globėjai:

Avė.
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Latvis $1, J. Rudminas $1, J 
Wallace $1,‘A.
J. Žakevičius 2£

1307 Davis Avenue
;A. Kaupas,

Baukus $5,
J. Domijo- j. Ružinskas,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J-

nėra 
palauksiu 
Ne, drau- 
yra labai

Mes negalim lauk- 
Ponas Wells atradęs, ti gerų laikų, bet reikia kovo- i

i uz geresnius.
Šitas piknikas yra ge- 
parama mūsų laikraš- 

0 mūsų laikraščiai ir j 
už darbininkų reikalus 1

“nieko ^a^<us-
- riausia 

čiams,
~ j kovoja
’i ir organizuoja darbininkus tai j 

kovai.
Ypatingai dabartiniu laiku,!

, tai l

HARBIN. — Bėgyje pas
kutinių kelių dienų trys 
traukiniai tapo nuversti nuo 
bėgių, 24 žmonės užmušta 
ir daug sužeista. Japonija
stelbia, jog tai “banditų” i SOVIETŲ ORLAIVIO 
darbas, bet greičiausia bus ” 
partizanų kova prieš japo
nus. Vienam mūšyje netoli 
miesto Tahsing susikirtime 
partizanų su japonais už
mušta du šimtai kareivių.

tinti mūsų laikraščius, kaip 
“Laisvę,” “Vilnį” “Darbinin
kę” ir “Daily Workerj,” Juos 
galima platinti parsitraukiant 
po 5 arba daugiau numerių.

Tegul darbininkai šviečiasi; 
klasiniai ir eina į kovas. Juos j 
vesti ir traukti į tas darbiniu- j

NELAWe
Iš Maskvos praneša, kad 

Barents jūroje nelaimė išti
ko- Sovietų orlaivį. Trys 
žmonės užmušta, o du sužei- • kų kovas už bedarbių apdrau- Į 

. dą, prieš algų kapojimą ir už!
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SUBSCRIBE TO THE

NEW
(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

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

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

and others. Book reviews and other features.

WORKER’S STRUGGLES.
THEORY AND ANALYSIS

THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US
15c. a copy, $1.50 a year. Special rates on bundles 

of 5 or more

MARXIST LITERARY

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York City
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Laisniuotas Graborius
I Pennsylvania ir New Jer- : 

sey valstijose t
i

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon ii 16 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnčs, taip pat 
Plaučių ir Plaušinių Dūdų ir kitos bendrosios

> « ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis
„„f pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinartčiai susirokuoti. Gydyme 

£ I naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
jįSĄSK / Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS no east 16th st. n. y
Kasdien—9 A. M. iki 8 P.
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
^ji Del 116 Metą Motinos 

Mirties Norėjo Nusižudyt 
99 Mėty Sūnus

! Siųskite Delegatus j Kom. 
I Spaudos Bazaro Ruošimo 
■Konferenciją Rytoj

Rytoj Tarpt. D. Apsigynimo Supuvęs Dugnas Eksploda- 
17-tos Kp. Susirinkimas su vusio Laivo, Kur Žuvo 
Kom. Balsuotojų Kliubu Desėtkai Darbininkų

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 14 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 46

ži-NEW YORK.—Dar nėra 
nios, kas atsitiko su 17 darbi
ninkų po. eksplozijai “Obser
vation” laivo East Rivėj per
eitą penktadienį. -Išgriebta 

į jau 41'lavonas. Nėra abejonės, 
I kad bus žuvę ir anie 17.

šeštadienį 
Valstijų 
prisiekė, 

povandeninė dalis 
sveika. Bet ką 
Bronxo apskrities 

; padėjėjas Carney.
I dalis laivo buvo virš vandens 
'iškelta, o prokuroias Carney 
žiūrėdamas pareiškė, “tos len- 

supu vusios”. 
pečkurius ir 
darbininką, 
prieš juos 

Bet valdinin- 
matyt, norės už tą nelai- 

Apsigynimo: nię suverst bėdą ant darbi- 
; ninku.

Areštuotas ir laivo k a 
i nas Forsythe, dalinas jo 

Bet dar niekas

Ten

kurie
susi-'

Pereitą
! Jungtinių
spektoriai

Draugai ir draugės, 
priklausote, būkite visi 
rinkime ir užsimokėkite mene-Į 
sines duokles. Kurie nedirba-i 
te, taipgi ateikite ir būkite i 
nariais, neišsimeskite del to iš 
organizacijos. Bedarbiams yra 
numažinta mokestis nuo 
centų iki 2 centų į mėnesį; tad; 
gali ir bedarbiai būti nariais,, 
nors, žinoma, bedarbiai turė
tų daugiau pasidarbuoti delei 
Bedarbių Tarybos ir T.D. Ap-’tos lstlkro atrodo 
sigynimo. Areštavo du

Daugelis yra prisirašę nau-jdar vieną laivo 
jų narių; taigi ir visi nauji jokie kaltinimai 
nariai būkite susirinkime, kur,'dai> nepadaryti, 
bus daug raportų iš Tarptauti- ųaį 
nio Darbininkų 
veikimo; bus ir kalbėtojų.

Susirinkimą laiko kartu ir 
Komunistų Balsuotojų Kliu-Įnas Forsythe, dalinąs jo savi- 
bas. Todėl visi Kliubo nariai. nįnkas. Bet dar niekas ne
yra raginami dalyvauti. Kokis, j kliudo J. P. Carlin kontrakto- 
pagaliaus, gali būti narys, jei- rįL1 kompanijos, kuri samdė 
gu viename susirinkime prisi-,^a supuvusį laivą vežti darbi- 
rašo, o į kitą susirinkimą neat
eina? Kliubiečiai, pasirodyki- 
me, kad mes ištikro dirbame 
delei Komunistų Partijos kan
didatų ir darbais stojame už 
komunistų platformos reikalą- PefSOVČ Kita 
vimus. O jau mes žinome,  
kad Komunistų Partija tėra
vienintelė politinė organizaci-, jOg detektyvo vaikas Lawren-

Ice Duane. 8 metų, pavojingai 
peršovė Geraldą Leonardą, 7 
metų vaiką. Jiedu

> plėšikas,

JERSEY CITY.—Mirė 
metų amžiaus senė Dora 
yers. Jos sūnus Johnas, 90 
metų, taip susigraudino, kad 
grūmojo nusižudyt. Moteriš
kė buvo našlė vyro, kuris kri
to civiliame kare; ir tiktai ke
li mėnesiai atgal pradėjo val
džia ją šelpti. Šiaip jinai gy
veno iš vokiečiui draugijų lab
darybės. Meyersienė atvyko 
iš Hamburgo į Ameriką 1831 
metais.

Me-
Lietuvių darbininkų organi

zacijos privalo išrinkti bei pa
skirti delegatus i Daily Wor- 
kerio ir Freiheito bazaro ren
gimo konferenciją, ši kon
ferencija Įvyksta trečiadienį, 
rugsėjo 14 d., 8 vai. vakare, 
Workers Centre. 50 East 13th 
St., New Yorke.

Daily Workerio ir Freiheito 
bazaras bus laikomas nuo spa
lio 6 iki 10 d., Madison Squ
are Gardene, New Yorke.

Perša Amerikai Fašizmą
NEW YORK:—Patriotiškas 

rašytojas, istorikas Poultriėyj 
Bigelow yra prirašęs krūvą '< 
knygų apie gerumus Amerikos 
demokratijos. Bet 77-nėse 
savo amžiaus sukaktuvėse jis 
dabar pasišaukė kapitalistų 
laikraščių reporterius ir , nu
kalbėjo taip, kad šiai šaliai 
reikėtų diktatoriaus. Jis ap
šaukė “bomais” ex-kareivius, 
reikalaujančius bonų išmokė
jimo, ii- sako, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentas turėtų 
būt apsaugotas nuo grasinimų 
iš tų “valkatų” pusės. Mat, 
kovojanti bedarbiai ir darbi-

I ninkai yra jei nė kriminalistai, 
tai valkatos, žiūrint buržuazi- 
j,os galvo.čjų akimis. • t f .

LORIMER RESTAURANT
, LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.
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penki 
laivų in- 
kad visa 

laivo buvus
kitą matė 
prokuroras 

Dar tik

ninkus Į darbą prie statomo 
ant Riker salos kalėjimo.

■Detektyvo Vaikas

Elmhurste, Queens, polici-

ja, kuri kovoja už darbininkų: 
reikalus; tad ją darbininkai ir 
privalo remti. Visos kitos 
partijos yra tiktai delei kapi- vienas kaip 
talistų palaikymo ant darbi-, ųaįp policmanas. 
ninku sprando.

T.D. Apsigynimo 17 kp.

Mezgėjai Laimėjo Streiką 
Per Vieną Dieną

I

Kerštinčiai Nužudė Jau
I

Penktą Gengsterj

20,000 Bedarbių ir Dirbančiy Maršavo
Demonstracijoj už Bedarbių Šelpimą

minias nuo bado mirties.
Majoras atmetė reguliarę 

piniginė kiekvienam bedarbiui 
pašalpą toj sumoj, kaip augš- 
čiau suminėta. Iš kur, girdi, 
gausime pinigų ? Miestas turi 
mokėt nuošimčius už skolos.

PARDAVIMAI
PARSIDUQDA restaurantas arba’ jei 

kas nori, gali 
(partners) su 
ninku, vienam 
tij gerai, kad 
darbą stotų į

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

(214-219)

eiti j pusininkus 
šio restauranto savi- 
sunku apsidirbti. Bū- 
žinantis restauracijos 
partnerus. ’

į savaitę kiekvienai be- 
šeimynai, susidedan- 

dviejų narių, ir dar po 
kiekvienam negalin-

šeštadienį virš dviejij de- 
sėtkų tūkstančių bedarbių ir 
kitų darbininkų energingai iš 
Union Square atmaršavo prie 
City Hali. Kuomet lauke ap
stoję darbininkų pulkai de
monstravo, 30 jų delegatij nu
ėjo į City Hali perstatyti ma
jorui McKee bedarbių reika
lavimus. Lauke buvo šimtai 
policijos; viduj majoras taipgi 
blvo apsistatęs policiniais sar
gais.

žymiausi bedarbių delegaci
jos reikalavimai buvo:

$10 
darbių 
čiai iš 
dolerį
čiam bei negaunančiam dirbti 
šeimynos nariui;

Po dolerį į dieną 
pavieniui bedarbiui;

Paskirt iš miesto 
$100,000,000 bedarbiams šelp
ti per žiemą;

$200,000,000, skiriamų ban-1 paskolų ar ne. 
kininkams išmokėt, pervest į 
bedarbių šelpimo fondą;

žaidė, ■ Visų augštesnių valdininkij 
kitas i algas taip numųšt, kad nei 

vienas negautų daugiau, kaip 
'$3,500 į metus; numuštos al- 
! gų sumos turi eit į bedarbių 
1 fondą;

Pakelt turčių mokesčius 
Stiek, kad jais galima būtų pa-

J reikalavimą sustabdyt be
darbių mėtymus iš namų, pa
naikint evikcijų įstatymą ir 
leist bedarbiams gyventi tuš
čiuose namuose, majoras atsa
kė, “No.”

Jis visiškai nieko neatsakė 
į delegacijos reikalavimą pa
naikint vagiškas darbų agen
tūras ir įsteigti nemokamą 
miestinį darbų biurą, kurį 
kontroliuotų patys darbini n-

kožnam Į reikalavimą paskirt $100,- 
1000,000 bedarbiams šelpti per

iždo žiemą majoras pareiškė, kad
tai priklauso nuo bankininkų, 
ar jie duos miestui daugiau

REIKALAVIMAI
Kam Reikalingas Bučeris

Esu gerai patyręs per ilgus metus 
bučerio užsiėmimą. Vartoju anglų, 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbas. Galiu 
važiuoti, kad ir į kitas valstijas, kam 
bus reikalingas prityręs bučeris. 
Darbą atlieku geriausiai. Kam rei
kalingas tokis darbininkas, tai kreip
kitės šiuom antrašu:

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

(217-218)

BROOKLYN.—Sekmadienį1 tenkinti tuos, ir kitus bedarbių 
, rado pasmaugtą, į maišą įkiš- reikalavimus, 
tą ir automobilyj paliktą 

i g e n g sterių-raketierių 
Gerado Scarpato, ties 
Windsor Place, 
Automobilis su jo lavonu sto-jmuose. 
vėjo jau nuo penktadienio, j bedarbių 
Policija tvirtina, kad Scarpa- 

jtui atkeršijo šaika Al Capo- 
i nės, kuris dabar sėdi Atlan- 

Mat, 1931 m. 
pašaukė darbininkus taikytis.; balandžf0 15 buvo sušaudy- 
Ir ne tik nebuvo mezgėjam tas A1 Caponės sėbras vadi- 
uždarbiai nukirsti, bet bosai, Ramas joe the Boss, belošiant 
tapo priversti pridėt uždar-!iš pinigų Scarpato smuklėje, 
bių 10 iki 20 procentų, pri-; Capone tada Joe the Bossui 
pripažint kairiąją i 
uniją ir šapos I 
jVest 44 valandų darbo

NEW YORK.—Claire ir De 
Luxe mezginių dirbtuvių dar
bininkams 
kad jiems 
procentais, 
darbininkai 
per vienos
streiką ir masinį pikietavimą 
taip bosus įgązdino, kad tie! tos kalėjime.

buvo paskelbta, 
nurhuša algas 5 

Darbininkės ir 
išėjo streikan; 
dienos solidarų

Išreikšdafnas tylią panieką 
I negrams, majoras visai nieko 
I neatsakė į reikalavimą negro! 
delegacijos nario Henry She-J 
pardo, kad. būtų panaikinta [ 
šelpimo biuruose 'nelygybė! 
tarp “tikrųjų” balti] ameriko-! 
nų ir negrų bei ateivių bedar-! 
bių. Drg. Shepard yra kom. 
Partijos kandidatas į N. Y. 
valstijos vice-gubernatorius.

Bedarbių maršavimo dele-[ 
gacija taipgi reikalavo, kad j 
miesto valdyba užgirtų tuo- j 

bonų ex-| 
kareiviams ir ’pasmerktų pre-i 
zidento Hooverio terorą prie! 
ex-kareivius Washingtone. Į Į 
tai majoras McKee atsakė, i 
“ne, aš to nedarysiu”.

Taigi pamatiniai majoras 
dirbantieji į McKee pasirodė lygus bedar-

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
čia galifė persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney, ląland

Telefonas Mayflower 9-8863
( SAVININKAI:

J. Jure vi ch ir K. Galiūnas

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

■ .... Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BARIUS

TEL. STAGG 
2-5043

INC

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM 1$ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ, IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERf MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

M,ŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Policmanai Pašovė 
Polkmaną

Majoras McKee norėjo su- 
vadą lošt demokratiškumo ir man- 
216|dagumo rolę; jis rokavo, kad !l jautinj išmokėjimą 

Brooklyne. i tatai bus naudinga jam rinki-!- •
Ot priims pasikalbėt 

delegaciją, paaiš
kins, kad “norėtų” pagelbėt 
bedarbiams, bet negali to nei 
to nei dar kitko ;tegul tad pas-Į 
kui bedarbiai ir < 
mano, kad majoras yra iš es-j marintojas badu, kaip ir 
mės “geras” žmogus, tik kad | jo pįrnitakūnas Walkeris. Ta- 
jis “negali”; tai daugelis gal rejškia, kad mes turime ne- 
jam ir atiduos savo balsus rin
kimuose.

Iš pradžios majoras stengė
si pasirodyt mandagiu ir de
legatams dantis užkalbėt, bet! 
Bedarbių Tarybos vadas Win- 

užįter ir kiti delegatai su teisin- 
; gaiš reikalavimais neatlaidžiai 
įspyrė majorą prie sienos, ir 
Ijam pasidarė negalima dema
gogiškais argumentais išsisuk- 

Rengia LDSA trys kuopos, iTuomet majoras ėmė karš- 
,129 kp. Linden, N. J., 10 kp. jčiuotis; sako, nejaugi pas jus 

nėra tokio žodžio,

industrinę, atsiuntė didžiausią gėlių kry- 
komitetą ir! žiu su savo vardo raidėmis.

> savai-; Nuo to laiko Al Caponės 
'• gengsteriai nudėjo jau penkis 
j savo priešus, bekeršydami 
nužudymą Joe the Bosso.

atlaidžiai ir vis energingiau 
vesti kovą už bedarbių šelpi
mą.

K. R.

ANGLIJOS SKOLOS 
AUGA

Telefonas i Stagg 2-910*

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS i

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penkta dieniais ir Šventadieniais i 

tik susitarus. '

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Oatiai Ir chroniškai vyrg ir 

matom lirai kraujo ir odaa. 
Padarau ištyrini^ kraujo ir llapuaia.

DR. MEER
146 W. 44th St., Room 1*2 

Naw Tark, N. T.
Valandai Prišndmoi 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo • 
. , , iki D vai. vakare 

flekuiadlenlali noe fl ryto iki 1 po pietq
.„Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežint! ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų Įdegimo, yra gy

domi be operacijų
MEYER ______

208 West 54th St.
New York City 

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

DR. O.

JONAS STOKES
Fotografas

SiuotrJ praneSu savo kostume- 
riams, kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
fi)2 Marion St., 
kamp. Broad’ 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
t u d i j a daug 

geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
412 Marion St., kampai Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dicken* 2-1182

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldiehių

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

■ Puikus Piknikas
Jackson Heights, Queens, i 

policmanas Anton Lips, užšo-’ 
kęs ant vienb automobilio pa-i— * - ■ * ' i • -svo-
lainn vriosi du nlpšikus kn 'Newark, N. J., ir 4 kuopa Eli-1vlslSKai tjpo, j si du p esikus, ku { b , N j pįknįkas įvvks■ kaiP ‘prašymą^’,.o tjik: 'reiką- 
Daiktų krautuvę. Kiti du po.!sekmadieni, rugsėjo (Sept.) lavjmas n ■eikalavimas . 
licmanai palaikė ir Lipsą už 
plėšiką ir pavojingai jį pašo
vė. Vėliaus abudu plėšikai 
buvo suimti.

LONDON. — Per pasku
tinius vienus metus Anglijos 
nacionalė skola padidėjo 
$72,014,549. Šiandien Ang
lijos skolos siekia apie 25

.•bilięnusid(jlerkĮ3 - : < r t ' I ’ ’ I .

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 Iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Graborius
ir

$59 už Policmano “Džiabą”
^BROOKLYN.—Henry Pie- 

denan užmokėjo James Beg- 
nanui $50 už policmano vie
tą. Begnanas jam tikrai ža
dėjo tą darbą; sakėsi esąs ar
timiausias draugas policijos 
Inspektoriaus V. J. Sweeney. 
H. Piedenan gavo dvi telegra
mas su Sweeney vardu, ža
dančias jam tarnybą policijoj. 
Bet viskąs pasirodė prighvys- 
tė. Begnanas areštuotas ir

zabeth, N. J.
! sekmadienį, rugsėjo . .
18 d., P. Vaičionio darže,; . . v_ - - r
Meadow Grove, Division Ave., į darbiai ilgai prašė, bet jūs ne- 
Cranford, N. J. Prasidės 12 kreipėte domės į prašymus, 
vai. dieną. įtaigi mes reikalaujame ir ko-

Turėsime labai gražią -pro-; vosirne už savo reikalavimus, 
gramą. Prisižadėjo mus pa-(Majoras tad, iš savo pusės, 
linksminti Sietyno Choras iš;Pro dantis prakošia, “tai, va- 
Newarko ir Bangos Choras išidinasi, jūs griebsitės tiesiogi- 
Elizabetho. Bus ir daugiaus veikimo?” Jam buvo atsa- 
pamarginimų. Mes, tos trys' kyta, kad mes eisime į visokį 
kuopos, matome didelę svar
bą tame parengime, ir prašo
me drauges ir draugus visus 
atsilankyti, kad jis būtų pa
sekmingas. Parengimo pel
nas yra skiriamas LDSA Pir
mam Apskričiui. Mes kvie
čiame visus draugus ir drau
ges iš apielinkės atsilankyti, 
kaip tai brooklyhiečius, ba-'

Delegatai Jatsakė/ kad be.

veikimą, kokis tik bus reika
lingas, kad gelbėt bedarbių

laikomas po $1,000 parankos.yonniečius, karny’iečius ir kt. I

Taipgi prašome, kad nepa
vėluotumėte, kurie važiuosite, 
nes dabar diena yra jau daug 
trumpesnė ir į vakarą oras 
atvėsta, ir vėlai jau netaip 
būna smagu miške linksmintis. 
Taigi būkime 12 vai. dieną.

' Komisija.

Lietuvoj ’ Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : t

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

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

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

KAINA AMERIKOJE:
. . . . . 11.50 

.80
. .05

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budayotoją

; : ■ < \ <i : ■ : t

UNDERTAKER
■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ifibalzątnuoja ir laidoja numirusitu 
ant tisokiq kapinių; pareamdo au- 
tomobiliua ir karietai veselijoms, 
krildhynoms ir pasivažinėjimams.

' 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. •'

GRABORTUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT. PLATINĖTI
“LAISVĘ."

‘221 liaiiiatliaillūlHmi>3UISIIiQHI3lH3»l2iH3lH3|||0Ui3iii3maiH3IH0UISIIISIl|aillQII»Žil» 
21
o

Brooklyn, 
“Laisves”

ir Medi-

“BALSO”
Metams
ŠeSiems ________
Pavienio num. kaina

menesiams
»

n
o
o
o
o 
rj
n 
ū

=■ 
o
61 
ŠI

DEKAVOJU PACIENTAMS
Až 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 3 po pietą ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonaa, Midwood 8-6261
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