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KRISLAI
Jaunuolių Balsas.
Neleisime Juos Nužudyt.
Spalių 8 ir 10.
Ką Parodys?

Rašo Komv nistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik - 
Retežius, o I ši almėsite 
Pasaulį!

Roy Wright, 14 metp vaikas, 
nuteistas iki gyvos galvos kalė
jimai!, vienas iš Scottsboro jau
nuolių, laikomas mirties kame
roj. Jo akys nesveikos, paleng
va temsta. Per ašaras jis ra-į 
šo: “Mano akys neduoda man j 
ramybės ir aš pradedu pa-

Garsus Negras Rašytojas Už Komunistus
NEW

Olin Montgomery, 17 metų, 
kitas Scottsboro jaunuolis, laiš
ke skundžiasi, kad jo motinai 
prisieina badauti, nes tik jis 
vienas buvo jos duondavis. “Da
riau viską, ką tik galėjau,” ra
šo jis, “kad padėt savo vargšei 
motutei ir sesutei. . . Dabar ra
šiau jai ir prašiau čeverykų, 
nes čia ant cimento darosi šal
ta, bet jis atsakė, kad neturi, 
neištesi.”

YORK. — Stačiai i nistų Partijos kandidatus, 
nustebo visas buržuazinių Fosterį ir Fordą. Jis taip 

pasaulis, kuomet pat įstojo į nesenai suorga- 
Cullen, juodveidis, nizuotą intelektualų kliubą 

pa-1 remti komunistų kandida-’

rašytojų
Countee 
pasižymėjęs autorius, ]
reiškė, kad jis rems Komu- tus šiuose rinkimuose.

Dar Nesuranda Hooverio 
Draugo ir Butlegerio

Haywood Patterson rašo 
draugui Engdahl ir skundžiasi, 
kaip jis buvo sumuštas laike 
arešto. “Nežinojau,” sako jis, 
“už ką mane suareštavo, kol jie 
neužnėrė ant kaklo virvės ir ne
pareikalavo, kad meluočiau prieš

* save.”
Šis jaunuolis rašo, kad dau

giau žmonių atveža į mirties j 
kameras. Bet jie visi labai 
simpatingai atsineša linkui 
Scottsboro jaunuolių. Sako, 
“dalinasi su mumis tabaku, kol 
turi.”

Andy Wright prašo Tarptau
tinį Darbininkų , Apsigynimą, 
kad išreikalautų iš valdžios leis-j 
ti jaunuoliams pasivaikščiot, 
pasimankštint.
sveikata nyksta nuolat uždary
tiems. Girdi, išleidžia mus lau
kan tik tada, kada žmogų ka
ria, idant mus gąsdinti ir te
rorizuoti.

Sako, kad jų

Countee Cullen

<•

SOUTHWEST HARBOR, 
Me.—Kelios dienos atgal ka
žin kur dingo tūlas Robins, 
geras asmeninis draugas 
prezidento Hooverio. Jis, 
sakoma, viešai skelbės dide
liu “sausuoju”, bet slaptai 
užsiimdinėdavo būtlegerys- 
te. Spėjama, kad būtlege- 
riai jį pavogė ir nudėjo. 
Robinso pati sako nieko ne
žinanti apie atsitikimą su 
jos vyru.

Amen Darbininkas Ma
žiausia Apmokamas
NEW YORK.—Columbi- 

jos Universiteto industriniai 
inžinieriai paskelbė rapor
tą iš tyrinėjimo apie techni
kos išsivystymą Amerikoje. 
Jie surado, kad Amerikos 
darbininkas yra maužiausia 
apmokamas visam pasauly
je, imant jojo darbo išnašu- 
mą, imant proporcionaliai, 
kiek jis darbo atlieka. In
žinieriai sako, kad Ameri- 
kps darbininkas netgi ma
žiau . uždirba už Chinijos 
“coolie”.

2,000 Komunistę Mitinge

Nauju Žiniy Apie Patersono Audėju \ ’ .
Streiką ir Apie Reakcinius Vadus |

Mūsų Korespondentas Dabar Praneša, kad “Laisvėj” Bu
vo Neteisinga žinia, Kur Buvo Pasakyta, kad Sustrei
kavo 6,000 Audėjų ir Kad Juos i Kovą Išvedė Senoji 
Jungtinė Audėjų Unija.

PATERSON, N. J.—Rug- jos lyderiams blofyti, kad 
sėjo 16 d. “Laisves” No. 221 jie veda į streiką 6,000 Pa- 
tilpo pirmam puslapyj žinia tersono audėjų, 
apie Patersono šilko audėjų 
streiką. Ta žinia yra klai
dinga. Ir aš nežinau, iš kur 
“L.” paėmė tą žinią , nes 
“L.” nepasako, iš kur ji im
ta. /

BERLYN.—Hitlerio par
tija turi 450,000 uniformuo
tų “kareivių”. Aprengi- i 
m as jų lėšavo $3,500,000. 
Darbininkų spauda nurodo,! • 
kad juos aprengė valdžia ir H 
bosai.

Labai ge
rai, kad korespondentas ati
taiso šitą klaidingą praneši
mą, tilpusį mūsų dienraštyj 
ir nušviečia tikrą streiko 
padėtį

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Jaunuolis Charlie Weems 
džiaugiasi, kad 'darbininkai ve
da kovą už jų gyvybę. “Kas1 
daugiausia džiugina mus,” ra-l 
šošo jis, “tai tas, kad jūs, drau-Į 
gai, ketinate mūsų neapleisti”. I 

“Mes dėkavojame visiems 
darbininkams už visa tai, ką Į 
jie del mūsų yra padarę”, rašo' 
Ozie Powell. ‘ “
tos brangios valandos, kada mes korespondentu, drg. Foste- 

! ris 
kandidatas į prezidentus,

c .. , plačiai išsireiškė apie Hoo-Spahų 10 d. Jungtinių Vals- 1 . • ui j? •tijų Augščiausias Teismas na.|VeriOnaUJUS blofusir apga- 
grinės Scottsboro jaunuoliu ape-■ stes. Dig. Fosteiis pil- 
liaciją. Tas teismas susideda' verstas gydytis pagal dakta- 
iš buržuazinių advokatų. Nė ro įsakymą. Bet neužilgo, 
per nago juodymą negalima jaisrmanoma, galės vėl važiuoti 
pasitikėti, kad jie geruoju pa- su maršrutu, 
liuosuos nekaltus jaunuolius. 
Jeigu iki šiol tie jaunuoliai te
bėra gyvi, tai ačiū masiniam j

DRG. FOSTERIS ŠAUKIA DARBININKUS 
į KOVA PRIEŠ HOOVERIO PROGRAMA 
BADU MARINT MILIŪNUS BEDARBIU

NEW YORK. — Pasikal- gai būtų atiduoti bedarbių 
Mes laukiame'dėjime su “Daily Workerio” šelpimui.

galėsime iš čia išeiti į laisvę ir 
susitikti su savo draugais.”

Komunistų Partijos nomi- 
konvencija išleido 

šaukimą į darbininkus su^

YOUNGSTOWN, O. — 
Rugs. 15 d. čionai įvyko Ko
munistų Partijos rinkimų 
kampanijos masinis susirin
kimas. Kalbėjo d. Dunne, 
vietoj d. Fosterio. Raven 
Auditorium buvo užsikimšęs 
darbininkais. Buvo iki 
2,000 žmonių. Publika en
tuziastiškai sveikino Komu
nistų Partiją ir jos kandida
tus.Komunistų Partijos, nacijos 

bauixiin<į į uai uninmuo OLlV n • T> Ft I i*
daryti bendrą kovos frontą beptyHl BllS I (MUHl!
prieš alkį. Drg. Fosteris yra 
tos nuomonės, kad tūkstan
čiai Amerikos darbininkų 
išgirs tą pašaukimą ir su- 
glaus savo eiles po komuniz 
mo vėliava.

Drg. Fosteris sako:
“Hooveris pareiškė, kad 

darbininkų judėjimui Ameri-1 niekas neturi kentėti šią žie- 
koj ir visam pasaulyje. Taip mą. Tą mes girdėjome se- 
pat tik masinis spaudimas pri-mai. Pernai jis tą patį pa
vers Augščiausį Teismą atmesti šakojo. Bet šimtai tūkstan- 
žemesnio teismo nuosprendį. I milionai darbininkų tu

rn j i v “ *res badauti, jeigu Hooverio
žemesnio teismo nuosprendį.

Todėl spalių 8 d. visam pa-. 
šaulyje bus rengiamos masinės 
demonstracijos už Scottsboro 
jaunuolius. Tai bus diena ko
vos už nekaltų vaikų * gyvybę. 
Lietuviai darbininkai privalo 
rengtis prie tų demonstracijų. 
Suremkime pečiais, išsijudinki
me kovon visi, idant neleist’vhj- 
dančiajai klasei nužudyti mūsų 
klasės nekaltus vaikus. Tegul 
mūsų galingas protesto balsas 
paklupdys ant kelių kapitalisti
nius tyronus ir privers juos ati
duoti mums mūsų jaunuolius, 
kurie šiandien nekaltai sėdi 

-^mirties kameroje Kilby kalė
jime.

Pradžia j lapkričio vėl bv" Vo
kietijos reichstago rinkimai. 
Sunku atspėti pasekmes. Vie
nas dalykas aiškus: laike rinki
mų kampanijas valdžia ir fa
šistai dar žvėriškiau terorizuos 
Komunistų Partiją, idant nelei-

programa bus pravesta. Al
kis šią žiemą bus žiauresnis, 
negu kada nors pirmiau.” ;

Komunistų Partijos kan
didatas nurodo, kaip valdžia 
šelpia bedarbius įvairiuose 
miestuose. Duoda pašalpos 
po 9 centus į dieną. O kitur 
ir to negauna bedarbiai. 
Hooveris šeria bilionus ka
pitalistams, o nieko bedar
biams.

< Fosteris šaukia bedarbius 
organizuotis- į bedarbių ta
rybas ir kovoti prieš Hoo
verio badavimo programą, 
kovoti už greitą pašalpą ir 
už apdraudą. Darbininkai 
turi reikalauti,, kad visi ka
ro reikalams skiriami pini-

dus jai pasiekti naujus proleta
riato ir valstiečių sluogsnius.

Biznierius Nužudė 
Pačią ir Pats Nusišovė

TIRANA, Albanija. — 
Čia septyni žmonės yra nu
teisti mirtin, o 14 visam 
amžiui kalėjimam Nuteis
tieji daugumoje yra intelek
tualai. Jie buvo kaltinami 
suokalbyje nuversti 
liaus Zog valdžią.

kara-

PLYMOUTH, j Mass. 
Čia., atrastas įmūrytas, 
mento sienon lavonas ponios 
DuBois, pačios pasiturinčio 
biznieriaus iš Tuckahoe, N J 7 I
Y. Kaip ’greitai dagirdo, 
kad jo pačios lavonas atras
tas, patsai DuBois nusišovė.

C1
Paskerdė Devynis

( MANAGUA. — Valdžios 
kareiviai ■ užklupo, Sandino 
pasekėjų kempę ir devynis 
iš jų paskerdė. įDu karei
viai 1 irgi sužeisti. Sako, 
kad kempėje buvo du šim-

Tenai pasakyta: “Pagal 
apskaitliavimą, apie 6,000 
Patersono audėjų išėjo į 
streiką. Reikalauja 8-nių 
valandų darbo dienos, 44 
valandų darbo savaitės ir 4 

I centų už jardą 60 “picks”. 
Į streiką išvedė senoji Jung
tinė Audėjų Unija.”

Nieko panašaus neįvyko. 
Į streiką išėjo tik kelios ne
didelės dirbtuvės su mažu 
skaičium darbininkų ir tik
rų davinių nėra, kiek ištik- 
rųjų darbininkų buvo su
streikavę. Bet ne daugiau, 
kaip tarp 200-300. Ir ttas 
kelias šapas išvedė ne seno
ji Jungtinė Audėjų Unija. 
Tos šapus buvd iššauktos po 
vadovybe National Textile 
Workers Union. Ir streikas 
nesiplečia. Vieni audėjai 
išeina į streiką, o kiti su
grįžta atgal j darbą su nedi
deliais laimėjimais.

Tiesa, kad senosios Jung
tinės . Audėjų Unijos vadai 
Šūkavo apie generalį strei
ką, bet kuomet darbininkai 
pradėjo išeidinėt į streiką, 
vadai, kad sudemoralizavus 
bepradedantį plėstis streiką, 
tuoj aus susiuostė su miesto 
valdininkais ir pradėjo lai
kyt konferencijas, kad išrišt 
streiko klausimą arbitraci- 
jos būdu. Ir U. T. W. va
dai atsisako tartis su dar
bininkais. Jie atsisako šauk
ti generalį darbininkų mi
tingą ir nenori nei kalbėt 
apie masinį pikietavimą.

Mušte sėdi U.T.W. ofise 
ir atsisako- turėt bent • kokį 
reikalą su streikieriais. Ir 
tie streikieriai ateina tartis 
su N.T.W.U.(Nacionalė Au
dėjų Darbininkų Unija) Ar 
streikas išsiplės plačiau, tai 
dar klausimas. Ir jeigu bus 
kokie svarbesni įvykiai pra
nešime į spaudą.

N.T.W.U. deda visas pa-'

Per Klaidą Slaugė Nu
žudė Tris Moteris

CINCINNATI, O.—Rugs. 
6 d. Longview ligoninėj ta
po nužudytos trys moteriš
kės per slaugės klaidą. Joms 
reikėjo išpjaut to su liūs. Gy
dytojas įsakė slaugei, kad ji 
jas užmigdytų. Bet vietoj 
anastetiko “grs.” (“grains”) 
ji padavė “grms” (“grams”) 
arba 15 sykių daugiau, ne
gu reikėjo. Nelaimingos 
moteriškės užmigo ir nebe
pabudo. Jos visos buvo pa
dėtos į ligoninę kaipo bepro
tės.

Mirštantį Darbininką 
Policija Numetė Į šalį

Komunistą Partijos Kandidatai Ant
Baloto Trijose Dešimtyse Valstiją

mus, statomus jai po kojų 
per valdžią. Ypatingai pie
tinėse valstijose susiduria
ma Scu tais keblumais.

Draugai, daugiaus energi 
jos,i daugiau revoliucinio pa-

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos Rinkimų Kam
panijos Nacionalis Komite
tas praneša, kad drg. Fos
teris ir Fordas uždėti ant 
baloto visoj 30 valstijų. Ko
mitetas sako, kad už poros 
savaičių mūsų “partija busisiryžimo įpilkime į šią pin
ant baloto mažiausia 40 vai-, kimų kampaniją. Išjudinki- 
stijų. . , me plačias1 lietuvių darbi-

, Komunistų Partija nuga- ninku mases į kovąipo Ko- 
li visus techniškus • keblu- munistų Partijos vėliava.

Brooklyn, N. Y. — Perei
tą penktadienį ties Ray
mond St. kalėjimu sugriuvo 
gatvėje John Irwin, 86 me
tų amžiaus, darbininkas. Pa
sirodo, kad jis apalpo nuo 
bado.

Crossett, Ark. — Gauja 
baltųjų chuliganų pagrobė 
iš kalėjimo juodveidį darbi
ninką 
čiavo. 
tas ir 
$10.

ir brutališkai nulin-t 
Jis buvo suareštuo- 

kaltinamas pavogime

Paryžius. — Paul Pelliot 
raportuoja mokslo akademi
jai, kad nesenai rastas 6,000 
metų senumo raštas Indijoj 
beveik toks pat, kaip kadai
se rastas raštas Pietų Ame
rikoj, Čilėj. Tas parodo/ 
kaip toj žiloj senovėj “civili- . 
zacija” buvo plačiai išplėtus. - 
savo sparnus.

NEW BEDFORD, Mass. 
—Nesenai aš ėjau į Mooney 
susirinkimą. Ant kampo 
T^ront ir Crinell Sts. negras 
darbininkas sukrito ant že
mės iš bado. Du policistai 
paėmė jį į tuščią jardą ir 
pametė. Tegul miršta. Ta
da praeiviai darbininkai su
puolė jį gelbėti. Atnešė [m. 
vandens, sušlapinę skudurą, bandomas šis mainierys nu- 
apklojo galvą ir atgaivino, teisti mirtin, bet nepavyko. 
Paskui atnešė kavos ir mai
sto. Darbininkas.

Washington. — Hooverio 
valdžia dovanojo RockefeL 
leriui $28,720 formoje su
grąžintų taksų. Tūlam New 
Yorko Smithui sugrąžinta 
$120,000.

Harlan, Ky. — Prisieku
sių posėdininkų teismas iš
teisino mainierį Bratcher, 
kuris kaltintas užmušime 
šerifo laike susikirtimo 1931

Iš trečio karto buyp

Žemės Drebėjimas Su
griovė du Miestus

WELLINGTON, N. Z. — 
Rugs. 16 buvo užėjęs baisus 
žemės drebėjimas. ’ Visai 
sugriovė Naujosios Zelandi
jos miestus Wairoa ir Gis
borne. Pernai apie tą patį 
laiką buvo toj pačioj apie- 
linkėj smarkus žemės drebė
jimas, bet nepadarė 
didelių nuostolių.

Delaware, N.J.—Mire tre
čia auka buso nelaimės. 
Penkiolika buvo sužeista.

tokių

stangas, kad išvest visus šil-; g tį T paleista
kn fhm'iwinkiK n no tik ini- J »**«•*/ wrwko darbininkus, o ne tik au
dėjus į streiką po vadovybe 
šapų komitetų, šis bepasi- 
rėiškiantis streikas nebuvo 
praneštas “L,” todėl, kad aš 
šiuo tarpu sergu ir guliu lo
voje, o kiti draugai nekrei
pia atydos į taip svarbų

ST. CHARLES, III. —Pa- 
galiaus gyvatė ištruko iš 
voro tinklo, bet ne savo loc- 
nomis spėkomis. Ją paliuo- 
savę žmogaus ranka. Be 
žmogaus pagelbos mažytis 
voras būtų nukamavęs de- 

kiausimą7“Tai didelė“ dratv 
gų klaida.

“L.” Korespondentas.
Nuo Red. — Patersono 

draugai verti didelio pabari
mo už nesirūpinimą tuojaus 
pranešti “Laisvei” apib tą 
streiką. Žinia prisiėjo imti 
iš kitų laikraščių, kurie, be 
abejo, padėjo senosios uni-

North Belgrade, Me. — 
Du apsimaskavę plėšikai už
puolė jos namuose tūlą Fos
ter, 69 metų amžiaus ir 
bjauriai kankino, kad suži
noti apie jos pinigus. Ne .tik 
grūmojo sušaudymu, bet ko
jų padus degino. Moteriškė 
kovoja su mirčia del kančių 
ir išgąsčio/ ’

. ■ , « į »Df < ht ».i

Philadelphia, Pa. — Rugs. 
16 d. šiame mieste buvo dar ‘ 
devyniolika naujų susirgi- 
mų vaikų paralyžium. Mir
čių nebuvo. Ta bjauri liga 
smarkiai plečiasi visam mie- 
ste.

Gandhi Tebeketina
Badauti iki Mirties

Jis ją išlaikė 25 dienas. Bū
riai žmonių ėjo žiūrėti mir
tinos kovos tarpe gyvatės ir 
voro.

New York. — Ties West
field Ave. rasta išplauti 
prie kranto du lavonai—vy
ro ir moters, žmonės neži
nomi.

BOMBAY, India. — Gan< 
dhi sako, kad jis atmetė dau
gybę prašymų atsisakyti 
nuo badavimo iki mirties. ’ 
Jis pradėsiąs badaut rugs.
20 d. .

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapyje ‘ ‘ '
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Klasių Mūšiams Beaštrejant 
ir Besiplėtojant

džiantis klausimas, stovintis darbininkų klasei, tai yra užkariaut 
valstybės galią. | p , , ’ ■; į . j i į ; ( ; . -• , •> - į |} ‘ «

Griežtas S^ymas Pvolętarįątę. Diktatūros Klausimo
Ir būtent todėl, kad komunistai su visu pasiryžimu stato klau

simą apie proletariato diktatūrą, jie visas savo pastangas prakti
koj naudoją tam, kad patraukt savo pusėn svarbiausius,, nuspren
džiamus proletariato sluogsnius, plėtodami ekonominę kovą už 
proletarų darbo mokesnį, už bedarbių pensijas, |už visus smul
kius kasdieninius minių reikalavimus. Tiktai per apgynimą ma
sių kasdieninių reikalavimų tegalima numaskuot socialdemok
ratus ir reformistiškus darbo unijų biurokratus, ir- su pagelba 
suvienyto fronto taktikos pervesti minias nuo ekonominių strei
kų prie politinio streiko, prie visuotino .streiko. Būtent todėl, 
kad komunistai visu pasiryžimu ir rimtumu stato klausimą, apie 
proletariato diktatūrą, jie dabar turi kuo daugiausia atydos pa
švęst pritraukimui sau talkininkų, nes jeigu kas užmiršta, apie 
galimus proletariatui sąjungininkus revoliucijoj, tas nestato rim
tai klausimo apie proletariato diktatūrą.

Darbas Masinėse Organizacijose ir Mobilizavimas
Revoliucijai Talkininkų 1i . i • ' 1

Bet kova delei patraukimo į savo pusę didžiumos nulemian
čių jų proletariatb sluogsnių reiškia, kad, būtinai reikia visai? bū
dais stiprinti visas r/iasine.s ‘organizacijas, o vyriausiai drūtinti 
revoliucinį dai’bo unijų judėjimą ir visą jo organizacinę siste
mą, pasmarkinti darbą įmonėse ir padidinti veikimą reformistiš- 
kose darbo unijose, kur ta.s veikimas iki šiol buvo nepaprastai

M *

DARBININKO SVEIKATA
Rašq DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Tel., Humboldt 2-7964371 Lakę Sįt., Newark, N J

Paskutinių dešimties metų istorija nepaprastai ryškiai patvir
tino teisingumą - to, kaip bolševikai išlukšteno pasaulinę padėtį.

Ekonbminis krizis kapitalistinėse šalyse, vis gilyn eidamas, 
paaštrino visus prieštaravimuš -imperialistinės sistemos, (“tvar
kos”) 1 nusilpnino tą sistemą ir dar aiškiau parodė jos supuvimą 
akyse Įimtų milionų žmonių. Ekonominis krizis ir iš to paeinan
tis mįfžJniškaš augimas minių skurdo ir vargo tuo pačiu sykįu su
žadino į politinį veiklumą didžiausius sluogsnius prispaustų ir iš- 
naudojatmj darbo žmonių, mokindamas milionus proletarų su
prast,’ kad reikia būtinai ir neišvengiamai kovoti, norint apgint 
kasdieninius savo reikalus. Krizio laiku proletariatas perėjo tokį, yad h. nuo socialdemokl.atijos. 
išsivystymo1 laipsnį, kuriam paprastose, “normalėse sąlygose j 
būtų reikėję bent kelių dešimtmečių.

Su šaknimis yra išraunama svajonės ir prigavingos viltys pa
cifizmo (arba taikininkystės), nes Tolimuose Rytuose karas pra
sidėjo, nes paaštrėjimas visų imperialistinės tvarkos tarptautinių 
priešingumų visur išklibino visą sutarčių .sistemą,, ant kurios ry.- 
mojo pokarinė lygsvara ir palyginamasai kapitalizmo nusistovė- 
jimas, prasidėjęs po 1923 metų.

Riausjama. yra šaknys smulkiai-buržujinių klaidingų įsivaiz- 
dinimų apie valstybę, apie kapitalizmą ir “demokratiją,” nes 
masės tikrumoje patiria, kąd “valstybė pirmučiausiai yra būriai 
ginkluotų žmonių su medžiaginiais pridėčkais, kaip kad kalėji
mai” (Engels) ; kad jeigu atsitrauktum nuo gyvenimo tikreny
bės, pasikeltum į svajonių debesius, tai, žinoma, “kapitalizmas 
gali duot desėtkus milionų ne karui, o pagelbai pavargėliams ir 
darbininkams. . .bet. .. Tame tai ir dalykas, kad prie tokių 
žingsnių negali prįveikt spaudimas abelnai,, o reikalingas yra, 
spaudimas, turintis pajėgą tikros revoliucijos” (Leninas).

Tuom pačiu laiku ta aplinkybė, kad Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjunga galutinai įsidrūtino sociąlistiškame kelyje, ■— 
ko nebegali jau. paslėpti, jokie melai i/ šmęižtai buržuazinės ir 
socialdemokratinės spaudos,—rodo darbininkų minioms kapita
listinėse šalyse, kad vienintelė išeitis iš sktirdo, vargo ir bedar
bės, vienintelis išsigėlbėjimas nuo naujų karų—tai proletariato 
diktatūra, socializmas. O buržuazija tokiose sąlygose sparčiai 
veikia, skubinasi.

Kilme Kapitalistai Jieško Sau Išganymo
Užsieninės politikos srityje buržuazija jieško išganymo impe

rialistiniuose karuose ir ginkluotame įsikišime prieš Sovietų Są
jungą; o vidujinės politikos srityje, ypač šalyse, paliečiamose 
revoliucinio pakilimo, jinai jieško išsivadavimo režime nesai
kuoto teroro, kruvihuose apsidirbimuose su. darbininkais, atvi
roje fašistinėje diktatūroje.

Bendrasai kapitalizmu krizis aštrėja, pereina į naują laipsnį. 
Kapitalizme) stabilizacija (nusistovėjimas) užsibaigė. Darosi 
perėjimas į naują karą ir revolmciją kelią, o tą pagreitina kariš
ka politika Japonijos ir Franci jos imperializmo. Kapitalizmas 
priėjo prie ruožto katastrofų, aštrių klasinių susidūrimų, bandy
mų išnaujo persidalinti pasaulį per karišką veiksmą.

“Iš dalino nusistovėjimo išauga kapitalizmo krizio didėjimas; 
didėjantis krizis verčia ant šono stabilizaciją (nusistovėjimą) — 
tokia tai kapitalizmo vystymosi dialektika šiame istoriniame mo
mente” (Stalinas)...

Persilaužimas Dviejuose Frontuose
Persilaužimas, kurį 16-me suvažiavime Visasąjunginės Komu

nistų (Bolšvęikų) Partijos pažymėjo drg. Stalinas, persilauži
mas kapitalistinėse šalyse į nupuolimą, o Sovietų Sąjungoj į 
daliną, ekonominį pakilimą,—tas persilaužimas perėjo į naują, 
augštesnį laipsnį, kuris rodo visose svarbiausiose kapitalistinėse 
šalyse kaskart didesnį buržuazijos silpnėjimą, iš viepos pusės, ir 
augimą revoliucinio proletariato stiprėjimo.,- iš antros pusės.

Bet revoliucinio krizio kol kas dar nėra, nei vienoj iš nusve
riančių imperialistinią šalių. Tiktai Chinijoj . stambiame plote 
sovietinė revoliucija laimėjo pergalę; tiktai Ispanijoj eina kova 
delei burŽuaziniąi-demokrątinės revoliucijos išauginimo į socia
listinę revoliuciją. Tik pažangiausiose, iš ręvoliucinio vystymo
si atžvilgio kapitalistinęse šalyse, prieinama1 arti prie revoliucinio 
krizioh (Vokietijoj, Lenkijpj>. Kapitalistinis užpuolimas ant' 
darbininkų.klasės būklės vis d^1’ tęsiasi. Proletariatas dar gina-! 
si, pradėdamas pažangiaųsiosę, įą revoliucinio atžvilgio, šalysė 
vis labiau pereiti į kon.tr-užpuplimą,. iš savo pusės, ant buržua
zijos. iii

Reikalas Ypatingas Kovos Taktikos šiam Momentui
Iš čia. išplaukia reikalas savingos taktikos tarptautinio ręvo- 

liudnįo judėjimo šiame momente.
Dabartinė biednystė, badas, skurdas ir bedarbė nėra laidini, 

pereinami apsireiškimai: minįų gyvenimo laipsnis, žemyn nu- 
tnuštas laike krizio, bus dar labiau mušamas. Ant toliaus nėra 
ir negali .būt jokios, kapitalistinės žydėjimo gadynės.! Vienįntėlė, 
pamatinė darbo žmonėms išeitis—-tai socializmas. Visa tai su
prasdamas, tarptautinis komunistų judėjimas mobilizuoja ir ruo
šia mases delei spjęendžiamęsįojB įdvos prieš imperialistinius ka
rus ir prieš fašizmą, už proletariato .diktatūrą, kuri įvykdys so- 
cializrpą praktikoj.

Kad kapitalizme nėra minioms, išeities iš skurdo ir vargo, pa
tys nepermaldaujami gyvenimo faktai priverčia tą tiesą pripa
žint Socialdemokratus, kurie vis dar tebėra vyriausia socialė 
buržuazijos atrama. Jie yra priversti reikalaut, kad dabartinės 
valdžios (Vokietijos, Lenkijos, Belgijos ir kt.) “suvalstybintų” 
svarbiausias pramonės šaka^ Komunistą! aiksimą, iškelia, l^ad 
tokis ‘‘suvalstybin/mas” rąiškią nąują, dar sunkesnį pąvęrgimą, 
katong^, ;iV W. P.iWIS WPIIH’.smSjj vUų ęęnlpajiąųsi^ pęo- ’ J

DEDĘĘYINĖS
Drauge gydytojau, 

sau, patarkite ir man per 
mūsų dienraštį “Laisvę” už 
ką būsiu Jums dėkingas.

Jau treti metai, kaip ma
ne kamuoja nelaboji deder
vinė. Pirmiausiai atsirado 
ant abiejų rankų, iš. vir- 

Įšaus, ir buvo paėjus į kaip 
kurias tarpupirštes. Besi
gydant, pavyko nuvaryti į 
nuo rankų. Bet tada, susi
metė ant ;kojų -Čiurnių, pa
lei, pėdą. Oda toj vietoj lyg 
pabrinkus, papūtus. Nie-

lengvai mosčia. Už keleto 
savaičių oda turi pasidary-

' ti apysveikė.

Aigipfo ' karalių, kunlgį* ‘ ir 
•šiaip didžiūnų.) ,Tįe kpjiai yra 
vadinami mumijomis. Bet 
šiandieninis mokslas surado 
dar geresnį būdą, su kuriuo. ." 
galima būsią palaikyt kūnus •’< 
nuo sugedimo per tūkstančius, 
metų,—rašo profesorius R. £ 
Farris .žurnale “Science’’- Ta
po surasta, kad nubalzamuo-. 
jaut su parafinu (dirbtinu 
“vašku”), kūnas galėsiąs iš
silaikyti sveikas ir labai pana
šus į gyvą per “amžių am
žius;” ir jis nesusitraukąiąs, 
kaip kad yra susitraukusios

Tokiose vietose, kur de
dervinė labai įsisenėjusi, jei
gu tokis vilgymas ir teplio- 
jimas nelabai ką teįveikia, 
galite dargi ir šitaip daryti.
Paimkite paprasto gązolino Aigipto mumijos, 
ir įmerkite į jį dedervinė- , -------------
tas vietas vieną minutę, nei Aukso Atradimo įrankis 
ilgiau. Paskui nušluostyki-1 
te. Už trejeto dienų vėl! 
taip pat padarykite. Dvie
jų trumpų pamirkymų pa
prastai pakanka, kad už-' 

. Jeižėjimas visuomet jaučiamas, mušus -ligos parazitus, 
ypatingai prieš oropermaL į dedervinė tokioj vietoj, kad
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silpnas. Be tokio darbo yra negalima patraukti Komunistų Par- a 11 Į negalima’ įmerkti į gazolino
•eformistu Pagaunu dulkių arba kokių;

nešvarumų. Tv.----
Darbininkų klasės didžiumą tegalima patraukti savo pusėn tik žėjimas padidėja.

pusėn didžiumą darbininkų, atitraukti juos nuo T

per neatlaidų darbą, tiktai kovoje už klasinius proletariato rei
kalus. Vokietijos Komunistų Partija sudarė dirvą savo pasise- 

; kiniams rinkimuose tuomi, kad jinai sugebėjo visoj eilėj įmonių 
darbininkus sukelt į streikinę kovą ir priešveikti teroristiškam 
fašistų siautimui. Lenkijos Komunistų Partija sugebėjo tapti 
darbo minių galva jų kovoje prieš kapitalistus ir prieš fašistinę 
šalies valdžią, ir tik todėl jinai padarė didelį žingsnį pirmyn 
reikale patraukimo savo pusėn darbininkų klasės didžiumos, ir 
užsitikrino sau valstiečių mases, kaipo savo sąjungininkus. Tik 
todėl, kad jinai pasiėmė vadovauti mainierių streikui,' čecho-Slo- 
vakijos Komunistų Partija laimėjo pritarimą plačių minių refor- 
mistinių ir neorganizuotų darbininkų. Tiktai proletariato kova 
tegali į jo pusę atkreipti plačius smulkiosios buržuązijoš sluogs
nius, kenčiančius nuo krizio. ’ ! .

Revoliucinės Kovos Kilimas į Augštesnį Laipsnį

J . i indą, tai ant tokių’ vietų ga- 
nešvarumų. Tuomet me-, ugjgti sumirkytos ųiędj- 

[ vilnės ir palaikyti vieną ųii- 
’ nutę. Geriau tatai daryti 

ore, kad neįkvėpavus ųųot-
,Atsiradimo žymės tokios. 

Pirmiausia iškyla balzganos 
pūslikės, po kelias' daikte, f 
esti įr po vieną. U 
lyg vandens pilnos, niežti, j 
Jeigu pasitaiko nusidreks- 
ti, tai da sparčiau plečiasi.

Įsisenėjusi dedervinė da
bar lyg kitokia atrodo. Oda 
sausa ir sųpleišėjus, visuo
met po truputį šeriasi. Jei
gu batai sutrina, tuomet pa
sirodo šlapiavimas.

Gydytojai spėlioja, kad gal 
dedervinė atsirado nuo ne-

Mažytės,’ Sazolino &'a7’ jv
- ” ■ hau nuo ugnies,

Tarptautinio proletariato “ revoliucinė kova kyla į augštesnį tikusįo muilo, O gal nuo de- 
laipsnį. Komunistų Internacionalui yra uždėta didžiausia atsa- vėjinio 
komybė. Būtent todėl dabar reikia griežtos kovos prieš visus Mat 

~~ dešiniai-oportunistiškus nusistatymus jr prieš socialdemolh’atiš- |Oj\

odinių pirštinių. 
, aš, dirbdamas liejyk- 

visuomet dėvėdavau 
. Sako, gal 

lirf nuo netikusio : maisto.
kas įtakas Komunistų Partijos^ eilese, piies pasidayiijip iiį piles Qjjnes pirštines 
likvidatorystės’dvasią, prieš mažinimą revoliucinių; .užįąvįiniųpr ;/ '
prieš nedakainavimą revoliucinių galimybių. Ėūtent todėl dabar mggclavau labai galdžiai

valgyti, taipgi nepralęisda-yra reikalinga tokia pat kova prieš sektantiškas “kairiąsias” 
teorijas (ypač klausimuose taktikos .darbo Unijose), trukdančias

' ’ ■ kdvą už darbininkų1 klasės ‘ didžiumos i patraukimą į komunistų vaP lr\ męsiąkų. ^ęt as se- 
, pusę ir už sudarymą bendro fronto iš apačios .su socialdemokra- 
tiškais ir reformistiškais darbininkais’' delei revoliucines kovos.
Būtent todėl dabar nusveriančią reikšmę įgyja laikui tinkamas 
išstatymas revoliucinių cbal.sių, liuesas nuo biurokratizmo ir ko
mandavimo, tvirtas bolševikiškas vadovavimas minių.

Pirmaujančiose pozicijose tarptautiniame komunistų judėjime, 
kapitalistiniame pasaulyje stovi Vokietijos, Lenkijos, Chinijos ir 
Japonijos Komunistų Partijos. Jos neša didžiausią atsąkomybę 
už likimą pasaulinio revoliucinio judėjimo ir užsitarnauja kuo 
didžiausios paramos iš visapasaulinio proletariato. Jos stovi ka
rinėse pozicijose kovoj prieš intervenciją, kurią imperialistai ruo
šia prieš Sovietus.

Sovietų Sąjungos Apgynimas
Tiktai per kietą ir nepalenkiamą taikos politiką, per budrumą 

mūsų šalies darbo masių ir augimą jų pasirengimo apsigint, su 
tarptautinio proletariato parama ir pagelba, Sovietų Sąjungai 
kol kas pavyko suturėt intervenciją, imperialistų užpuolimą ant 
savo šalies. Bet kariškos intervencijos pavojūs Sovietų Sąjun
gai nesumažėjo. Intervencijos ruošimas tęsiasi.

Kapitalistinių šalių proletarai pereitame karo ir intervencijos 
ruošimo laipsnyje dar nepajėgė užkristi kelią gabenimai ginklų 
karui prieš Chinų liaudį ir užpuolimui Sovietų Sąjungos. Pa- 
smarkint, paveiklint kovą prieš prisiruošimus imperialistiniam 
karui, prieš anti-sovietinę intervenciją—šį kovos uždavinį sau 
stato kapitalistinių šalių Komunistų Partijos. Komunistų daly
vavimas ateinančiame prieškariniame koijgrese (kuris jau įvyko. 
—“L.” Pved.) bus viena iš priemonių delei mobilizavimo plačiau
sių darbo minių prieš karą ir intervenciją.

Prieš imperialistinius karus, 'prieš karišką užpuolimą Sovietu, 
prieš fašizmą ir reakciją, prieš kapitalizmo daromą ofensyvą, už 
nuvertimą išnaudoto ją klasią, už proletariato diktatūrą, už socia
lizmą—tokis tai yra tumnys visos Komunistą Internacionalp ko- 

| vos ir jo darbo šiameiląikotarpyje besivystančią, kflasinią mūšhį.
Proletariatas Socialistinių Sovietinių Respublikų Sąjungos su 

giliausiu dėmesiu ir; su didžiausia simpatija tėmija kovą darbi
ninkų ir visų dirbančiųjų masių kapitalistinėse šalyse.

• ' < ’ • . “Pi'avda^ '■ ■ ”

suvalstybinamas” rąiskią nąują, dar sunkesnį pąvęrgimą

Mokslininkas WilliamMokslininkas .William M. 
Barret išrado tam tikrą elek- 
trihį instrumentą su radio dū- 
dohiis ir, klausytuvais, kad; lą: f 
instrumentą traukiant- ( žemės 
paviršium, galima sužinot, ar' 
yra žemėje aukso, šis meta
las skirtingai veikia į elektros 
sriovę, ir tą veiksmą gali gir
dėt per klaugytuvus.

DETROIT, MICH.
kad jię 

kaip neužsiliepsnotų.
Žinoma, kaip ir visada, 

taip ir šiuo atveju, geras 
maistas, saulė ir abelnoji Iii-i troit, Mich.) nariai, laikytam 
gijena daug padeda. Pa- savo susirinkime, rugsėjo 11

Protesto Rezoliuciją prieš F. 
Rodžerį ir jo Pritarėjus
Mes, APLA. 47 kuopos (De-

Nėra nei vienos pasaulyj 
šalies—-ųęt mažiausiai paki
lusios, bę tę, kad tępaį nė- 
bųtų prisiūęję prie Komu
nistų Įntęrnącįopąio visi 
protaujantieji darbininkai, 
kad nedalyvautų jie idėjiš
kai. Tame pilniausia garan
tija to, kad Komunistų In
ternacionalo laimėjimas vi
same pasąulyj už nę taip to
limo laiko yra aprūpintas.

—Leninas.

letariato klasinės kovos 
klausimas. Ji reiškia ne 
klasių kovos sustabdymą, 
bet jos tęsimą ųaujoj for
moj, naujais reikalais.

—P. Keržęncevas.

D i k t a tūrū—didis žodis, 
žiaurus, kraujuotas t žodis, 

• •vi >( ■ » • Pi

r e i š k i ąs kuo-aktiialiausią 
kovą dviejų klasių, dviejų 

Diktotūra-visij svarbiau-- išturimu gadynių.—L^NI-
f ■' i į •'* ’

, rugsėjo 11 
d., 1932 m-, Lietuvių svetainėj, 
25th St. ir Vernor Highway, 
vienbalsiai nutarėme pasmerk
ti pono F. Rodžerio ir jojo pa
sekėjų darbą. Prieš ardymą 
APLA. vienybės ir seimo ta
rimu.

APLA. nepaprastame šei- 
I me, liepos 1 ir 2 dienas, Mc
Kees Rocks, Pa., buvo plačiai 
ir visapusiškai išdiskusųotas 
vienybės klausimas ir nubal- , 
sūota daugiau, -kaip .dvieęu 
trečdaliais balsų už vienybę, cį 
p.1 F. Rodžeris, buvęs t APLA: 

I pirmininkų, ir žinodaiiias. toę 
organizacijos įstatus, nesiskai
to su 'seimo tarimais ir lajužo 
konstituciją. Būdamąs nariu 
tos organizacijos, susiorgani
zavo grupę savo pasekėjų, 
šaukia atskirą seimelį be AP 
LA. Centro žinios ir organi
zuoja naują organizaciją ir 
nori pavesti APLA. 2 kp. tur- *, 
tą tai naujai organizacijai.

Todėl mes, APLA. 47-tos 
kuopos nariai, atsikreipiame į ' ■ 
visas APLA. kuopas ir jų na- ‘ ' 
rius, kad laikytis nepaprasto 
seimo tarimo ir APLA. konsti-....
tucijos-

Atmeskime p. F. Rodžerio 
kliką, kuri skleidžia melus 
ir demoralizuoja APLA. na
rius. Taipgi reikalaujame, 
kad APLA. Centras, laikyda
masis nepaprasto seimo tari
mo, darytų griežtą žingsnį 
pastoti kelią vienybės ardyto
jams ir pašauktų tokius įmo
nes prie tvarios.

Mes, APLA. 47 kuopom na
riai, vienbalsiai užgiriaiųe ir 
reikalaujame, kąd Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo ir 

nakai, griučkų lapai, druska- j Augs. Prieglaudos Lietuvių 
žolė (kąle) ir pienėj; iš grfl-'Amerikoj vienybė būtų įvykio- 
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prastas natūralinis maistas, 
—daržovės, vaisiai, rupes
nė čielo grūdo duona, pie
niški, kiaušiniai, žuvys, tru
putis šviežios mėsos.
saulės reikia būti dažpiau, 
kad saulė švitintų netik dę- 
dervinėtas vietas, bet ir vi
są kūną, nuogą, pliką. Ęąi 
saulės neesti, žiemos metų, 
yra patartina švitįųtįs 
travijolętinįais spjįnūpĮįąįą.

“Lai^Vjėję”' •, ar 
knygutę:, ‘Tįraipji

Gaukite 
“Vilny” ' 
Pagalba Ligoje,! ir 
je.” Ten 
kitokias 
naudingų patarimų.

nai pakeičiau maistą, ir ne
dirbu veik nietai laiko, o vis 
tiek negalima pasigydyti.

Patarkite, kas daryti, ko
kie vaistai, maistas. Ne aš 
vienas, bet nemažai man ži
nomų draugų panašia de
dervine varginasi. Už jūsų 
patarnavimus bus daug dė
kingų draugų. Buržuazinės 
dvasios gydytojai nesisten- į Kiek Jūsų Valuvie

Jo mIm v.Tnl-1 w Tin n-iyrlirh V J J

Yra Geležies

rasite da šį-tą apie 
dedervines ir šiaip

ĮDOMUMAI

gia darbininkus pagydyti 
kaip- greičiausia, bet jie 
stengiasi, kad išlupti pasku
tinius centus iš jų ir palik
ti toliau vargti.

Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, aprašy

mo matyt, kad Jums yra 
dedervinės. Bet va ir deder
vinių yra visokių. Papras
tos dedervinės yra ekzemos 
rūšis, ir jos greičiąu perei
na. Bet yra atsparesnių ir 
įkiresnių dedervinių, parazi
tinio bei bakterinio paėjimo. 
Šitokios jau daug kebliau iš
naikinti.

Jums, Drauge, ir gi kad 
Tiktai nebūtų vieną tų pik
tesnių ! dedervinių, paeinan-, 
čių nuo apsikretimo. 1 Josj^S1 PUP°S žk'niai užima 
angliškai Vadinama “ring! 
worm,”' moksliškai “tricho- 
phytosis.” Mažulyčiai gry
beliai, lyg kokie pelėsiai, įsi- 
veisia odos sluogsniūos, ir 
sunkti esti jie išganabyti.

Tokiose vietose, kur Jums 
da dedervinė nėra taip jau 
labai ' 4sibingėjųsį, galite 
vartoti šitokių vaistų, dve- 

ijopų. Gaukite vaistinėje; 
įmosties:

“Ammoniated mere u r y 
ointment, i oz.,” taip gi ši
tokio mišinio:

“Carbolic acid 1 drachm,
Ziųc oxide 1 oz.,
Lime water 4 ozs.”
Suplakite mišinį ir vii-! 

gykite juo. nęžinčias

Geležis yra būtinai reikalin
ga maisto dalis. Jeigu krau
jas negautų geležies, kūnas 
negalėtų gaut deguonies (ox- 
ygeno), svarbiausios žmogui 
oro dalies-

Jau nuo senai buvo žinoma, 
kad geležies yra vaisiuose ir 
daržovėse. Bet tik dabar 
Home Economics Biuras pada
rė ištyrimus 98-nių skirtingų 
vaisių ir daržovių, kad tikrai 
sužinot apie geležies daugį 
juose. Atrado, kad daugiau
sia geležies turi ploni žali 
daržovių lapai, kaip kad špi-

taip greitai, kaip galima. 
APLA 47 kp. parašai: j 
Pilim- 7, Stafyvilas, 
Sekr. J. K. Alpinas

I pirmą vietą, kaipo geležies 
šaltiniai. Visi viršminėti pro
duktai yra puikūs delei savo 
geležies turinio.

I Sekantį maisto dalykai, yra....
i geri geležies šaltiniai: bulvės, i Sėdi Mirties Kameroj

{ i t

Nenuteistas Mirtin, Bet

raudoni bei žali kopūstai, as- 
paragai, mėlynės, avietės, vyn
uogių žievės ir keli kiti vai
siai.

Vienas įš Scottsboro jau
nuoliu, būtent Williams, 

>, buvo 
nuteistas tiktai visam am
žiui kalėjimui. Bet pasiro
do, kad valdžia ir jį laiko 
mirties kameroje.

Kūnu Išlaikymas per Amžius

Pienas nors iš visų kitų at- kaipo nepilnametis^
i žvilgių yra puikus maistas, 
i tačiaus labai mažai teturi ge
ležies;

die-Daugelis dar ir po šiai 
vįe- nai stebisi, kąip per 3,000 rpe- 

tas keletą kartų per dieną, tų galėjo gaąą sveikame sto- 
. o ant ųaktįes aptepkite vyje užsilaikyt kūnai senovės

Prieš visą susivienijusią 
ir ęentrąlizuotą buržuazijos 
jėgą reikia pastatyti susi
vienijusią ir centralizuotą 
proletariato jėgą.—LĘNI 
NAS.
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Iš Kelionės į Prieškarinį Kongresą ‘
darniem Cherbourg, Franci- 
jos prįeplaukoj. Pusryčiau
jame anksti ir 7 vai. 
laivukai laukia privežti prie! 
uosto, nes didieji laivai ne

ja! Netolimai sodelyje keli 
šimtai pereito karo vetera
nų susirinkę. Kai kurie jų 
be kojų ant ratukų, kiti rai- 

i ši, dar kiti pusiau apakę.

Rūgojimais Neatsieksi Niekei
*i : i ■ s ,
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jau | BeVeįk vįsj apiplyšę ir nu-!
balę, kas įrodo, kad pusba- 8’as» skurdas juo 
džiai gyvena. Sunku pra
eiti pro šalį, nes kiša viso
kius dalykus parduoti.

' duoja tą patį .įfvĮedimą, kaipcį 'fa'lgoš. D^r prirdkij^japtj |r 
Į geriausią būdą išėjimui iš da-dabartinį algų kapojimį,’ p£- 
bartinės bedarbės keblumų ir(sidary^ dar platesnis skurdas 
taip pat kaipo geriausią ūžti- ir badavimas! Nors sulig to ir 
krinimą gerbūvio (prosperity) gautų darbo dalis bedarbių.

j 1 V * .• _ 1 "f

Kur tu nepažvelgsi, visur gali priversti, 
nusiminimas, skundimasis vie- jantis, 
ni kitiems ir rūgonės, kad vai- eiles po Komunistų 

i 2..^ toliau, vis | vadovybe.
Ir tas api-Į Tačiaus šių metų preziden- 

----- i rinkimai ateina. Bal-

Tai organizuo- 
didinant kovingąsias 

Partijos • Kad jau ta buržuazijos būb- 
nijama ; “prosperity” darbinin
kams negrįš, tai užtenka pasa
kyti, tik tą, kad šiandien daur 
gumoj dirbtuvių ištobulinta 
mašinerija su 10 darbininkų 
prigamina tiek produktų, ką^ 
pirmiaus su lOOi. Tą visi su- ♦

ąteityje;.”
Jie toliaus nurodo, jog tū

los dirbtuvės, kurios jau prak
tikavo . su . sutrumpintu laiku 
dirbti, gerai sutvarkytoj sis
temoj, davė geresnius rezulta
tus ir darbo našume, negu il-: 
gomis valandomis.

Vadina 1
ninkus “sumišgalviais

_ ' darosi sunkesnis! 
rha vis platesnes 
nuomenės. Daugeliui jau

(pat po akių netekimas ir pas-
Važiuojant p o ž e m i n iu butinio turto—savo stubų, ku- 

trūkiu (subway) pasitakė Nose gyvena. Daugiausia dar- 
!važiuoti,-kuomet darbinin- bininkai sudėję eilės metų 
I kai grįžo namo iš 
Trūkis, nelyginant 
Yorke, pilnas žmonių. Per-j 
ėjau per 5 vagonus. Stebe-

(Prieš kelias dienas
“Laisvėj” tilpo d. Karosie- 
nės straipsnis apie kelionę 

blaivu į Pasaulinį Prieš-Ka-
rinį Kongresą. Ji rašė apie
Iškalbas, suruoštas laive ir gali privažiuoti. Sulipome
pTilarė sątrauką prof. Dana .... T . .f. * x a 1 laivuką. Laukiame virsir rašytojo Sherwood An- * . . ; .. . . r
dersono prakalbu, žemiau valandą laiko, kol saįono ir 
telpa tolimesnis tu prakal-: kl,tp.klasnl Mankai at- 
bų ir kelionės aprašymas. s?ke? ..n’ pavaI?e' 
Draugė Karosienė parašys dave ’’?lau ?amie5otb ko1 i 
daugiau apie patį kongresą.: su. mi'mis aPslruose‘. Uz lo 
Vienas straipsniukas jau Pabuvom j Cher-

' r : ti'd^adienia bourf?- čla pirma antra 
“Laisvėj.”—Redakcija.) ‘ ,klasS įleidžiama pirmiau.

1 o mes ir z
Kalba juodveidis Gard- kol peržiūri jų pasportus ir i

nėr: 'valyzas. Laivuką , apstojo L. ' - x 1 .1 . • • 1 1 x« 1 ti. .naujos taksos ir dar padidin-. “Aš kalbu už eks-karei- porteua!, kad_ gauti nesti, ,. . ’tos.
vienas ; ■ Nuvažiuavome į “La. Hu-. . . >

1 kad manite” spaustuvę. Tvar-! 'T1;ktai Pa^^tykite, argi tai 
Jiems nemo-, ka kuo puikiausia. Įsilei-

smar-! džia tik tuomet, jei turi ko- 
uždir- kj svarbų reikalą. Kitaip

negali susirinkti, diskusijas 
laikyti, bei šiaip ką veikti, 
kuomet darbininkai dirba.

* tilpo pereito

s eilės metų 
darbo sun^aus darbo vaisius! Dabar 

New v*sa* ne Per savo kaltę neten
ka !

Pav., Schuylkill paviete val
džios išpublįkuota, kaęL šį ru-

ir vėl turime laukti’-^“?’ kadv.čia,b®velk p“sę den! bus išparduota virš j 900

. valyzas. 
porteriai, kad gauti

I ^vius, ypatingai noriu palies-; valyzas. Grūdasi 
ti juodveidžius eks-karei-; Per mušdamiesi, 
vius. Aš taipgi buvau na-! aai ho. <

i riu Amerikos Legiono. 1929 , 
metais, kuomet pradėjo už- 
sidarinėti bankai, mūsų

I Legionui buvo įsakyta būti 
pasirengusiam išeiti

I važiuojančių skaito “La Hu- namų už taksus bei panašias 
! manite,” komunistų laikraš- mokestis.’ O čia pat jau vėl

kesnis, tas daugiau
ba.

Peržiūri mūsų valyzas ir 
prieš pasportus. Imam tuojaus

darbininkus, jei jie pradėtu 1 trūkį į, Paryžių. Traukinys turi daug skubaus dar-
demonstruoti. Tas mums ; subudavotas į kapieraites 8 j tai . trukdyti negalima.
atrodė labai aštru, nes vie
no Chicagos banko susmu
kime nukentėjo daugiausiai 

z juodveidžiai.

Kadangi musų delegacijos 
nariai iš tolimos Ameri- 
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Kadangi mūsų kelionė i kojj’. tad v’enas draugu ap-

pasažieram. Gana švarus, 
nors važiuojame trečia kla
se, 
tęsėsi per 6 valandas, tad 

^“Dabar šis Legionas be-! daug teko pamatyti. Pir- 
veik iširęs. Juodveidžiai iš mas dalykas, kuris metėsi 
jo baigia pereiti i Darbi-1 akysna, tai tas, kad čia lau- 
ninkų Eks-Kareivių Lygą, kai ir girios šalykelyj liuo- 
kuri organizuojama ben- s°s nuo visokių apgarsini- 
drai su baltaisiais eks-karei-i kuriais išlipdyti J. V. 
viais. ■ visi šalykeliai. Pravažiuo-

<(T j ..v. . iant pro miestukus ir kai-Juodveidžiai ne paafis-1 dal kag metasi i
tai. Mes kovosime pries ak ai *p juo.
imperialistinius karus, ir dJsio’s Spėkos-bažnyčių 
esam pasirengę ginti Sovie- 1;n g cia stubukės 
tų Sąjungą, nes gerai yno- vism. maž tės iš molio ar 
me, kad tai vienatine salis, akmens subuda<otos. Me. 
kuri pripažįsta visiems ly- diniu stubukiu nemačiau vi. 
gias teises pilnoj to žodžio i gai ' Rai kurios jų dengtos 
piasmej. .šiaudais, bet daugiausiai

Ši kalba nustebino daug I plonom raudonom plytom.
tokių, kurie nebuvo girdėję i Stubukės sugrūstos tirštai, Vo išsiųsta rūpintis Belgi- 

juodveidžių padėtį, į nors rodos galėtų būti at- jos mainų streiku, kur virš 
. Gatvės 39,999 mainerių apleido dar- 
Bažnyčių j bą. ši komisija atvežė į 

Franci ja 150 tų streikierių 
vaikučių, kuriems parūpinti; 
namai tarpe simpatikų. Vai
kai nuo 5 iki 12 metų am
žiaus. Jie bus užlaikomi 
iki pasibaigs streikas—kiti 
bus užlaikomi per žiemą. 
Vietinis T. D. P. skyrius 
surinko daug drabužių ir

rodė spaustuvę. Patyrėme, 
kad šis laikraštis vien tik 
Paryžiuje turi 150,000 skai
tytojų. Todėl nenuostabu, 
kad matai jį tiek skaitant 
darbininkų tarpe. Čia abel- 
nai darbininkai daugiau ap
siskaitę ir daugiau susirū- 

i pinę politine šalies padėti- 
! mi. Bedarbė didelė ir čia. 
i Daugybė suvargusių. Dir
bantieji mažai uždirba, vie
nok savo klasės reikalais 
puikiai rūpinasi. Čia drū
tas komunistinis judėjimas.

Vėliaus laukėm Tarptau
tinės Darbininkų Pagelbos 
(W.I.R.) namą. Čią susiti
kome su komisija, kuri bu-

apie e _
nustebino ir tuos ameriko- • skirai subudavotos. 
nūs, kurie manė, kad tieji; labai siauros.
darbininkai negali kalbėti, i daugybė visur. Kiekvienas

Kalbėjo dar jaunuolis | kaimukas turi gražią augš- 
Cohen, aiškindamas jaunuo- i tą ir didelę bažnyčią. Kiek-' 
lįj-studentų rolę kovoj prieš vienos jų skirtinga graži ar- 
imperializmą. Man reikėjo chitektūra. Bažnyčios pa
kalbėti temoj moteris ir ka- laikomos taksavimais dar- 
ras. Po prakalbų kilo en- bininkų, tad, rodos, galima 
tuziastiškos diskusijos. Vie- jausti tą apgulusią spėką, 
nas po kitam stojo iš publi- kaip žiūri į tuos miestukus.

Laukuose veik ant visų maisto streikieriam. Dar ža- 
kryžkelių ir kai kur ant kai-; da paimti 500 daugiau vai- 
nelių pastatyti mediniai kūčių užlaikymui. Ši orga- 
kryžiai su prikalta -didele nizacija turi gerai suorgani- 
mūka. Labai sufanatizuo
ti žmonės.

Čia žemė labai išnaudoja-

kos darbininkai užgirti mū
sų darbuotę ir šaukiamą 
Kongresą.

Buvo keletą ir tokių, ku- 
> rie pareiškė, kad mes esame 
// “maištininkai.” Paaiškėjo 
T vėliau, kad vienas tų Itali

jos fabrikantas, kitas lordas 
iš Anglijos, o dar vienas 
tai kunigas, kuris grįžo iš 
kokio tai kunigų kongreso, 
kuriame jie nutarę siūlyti, 
kad dirbtuvėse būtų įvesti 
rytmetiniai poteriai.

Daug sąkeleivių pasižadė
jo vykti sykiu į Kongresą 
pasiklausyti. Buvo ant lai-' prie upelio, 
vo olandų, kurie pasisiūlė 
priimti delegatus nakvoti, 
kuomet pribusime į Olandi-

nelių

zuotą aparatą Francijoj.
Reikia priminti streiką, 

kuris šiomis dienomis čia 
ma. Niekur nėra tuščių plo- Paryžiuje tęsėsi. Streikuo
tų. Visur_ apsėta ir apso- ja 599 smulkių elektrikinių
d i n t a. Ū k i n inkai dirba 
d a u g i a u s i ai senoviškais 
įrankiais. Mašinų ir trak
torių nesimato, v

Keletą vietų matėsi mo
teris velėjant drabužius

Paryžiuje
Atvykome į Paryžių, 

ryčius labai gražus miestas. 
Namai pilki, akmeniniai, be
veik be išimties. Būtų la
bai monotoniška išvaizda, 
jei ne spalvuoti stogai ir 
skirtinga, figūrom išdirbta 
architektūra tų namų.

Čie praleidom dieną laiko, 
tad teko matyti daug įdo
mių vietų. Aplankėm vie
tas, kur Paryžiaus komu- 
narai krito 1871 m. ir kur 
jie palaidoti. Pleciuje, ku- 

rinkimą. Ateina daug sim- riame seniau buvo kapoja- 
mos galvos taip vadinamiem 
maištininkam, dabar įtaisy
ta kapas nežinomo kareivio, 
kur dega amžina (negęstan
ti) ugnis. Kokia tai ironi-!

Bene pirmusyk istorijoj 
viduryj - jūrų įvyko masi
nes prakalbos.

Vakare turėjo įvykti kru- 
tami paveikslai, bet toks su
sidomėjimas visur kilo, kad 
niekas nėjo jų žiūrėti. Tę
sėsi plačiausios diskusijos.

Ant rytojaus, rugp. 22 
ds^tos grupių diskusijos tę- 

* sesi. Po piet laikome susi-

.p a t i k ų. Svarstom vaka
rykščias prakalbas ir prisi
rengimų kovoti prieš impe- 
lialistikius karus.

Rugpjūčio 24 d. jau ran-

Pa-

prietaisų (electric applian
ces) darbininkai. Pirmiau
siai išėjo į streiką moterys, 
kurioms nukapojo algas iki 
15 c. valandai. Už pusdie
nio išėjo ir vyrai. Daugiau 
pusė dirbančiųjų moterys. 
Joms algos trečdaliu ma
žiau mokama, kaip vyram. 
Streikas vedamas taip vadi
namu itališku metodu. Vie
toj, kad pikietuoti dirbtu
vę, jie streikuoja viduj. 
Stovi prie mašinų, bet ne
dirba. Tris dienas taip iš
stovėjo. Šį vakarą bosai 
pareiškė, kad dirbtuvė bus 
užrakyta rytmetyj, ir kad 
jie prisius atstovus į strei- 
kierių susirinkimą, nes nori 
taikintis. Šis streikas čia 
skaitomas svarbiu, nes ir 
kitos ^dirbtuvės buvo pasi
rengusios kapoti algas. Kaip 
baigsis, dar nežinia. Gaila, 
kad rytmetyj apleisime Pa
ryžių, tad bus sunku suži
noti,.

K. B. Karosienė

neteisinga yra, kaip Komunis
tų Partijos šių metų rinkimų 
platforma reikalauja, kad jei 
valdžia neduoda galimybių 
uždirbti del tų mokesčių ir 
del pragyvenimo, tai netur 
tiesą ir tų mokesčių imti. Vie
ton to, valdžia tur tinkamai 
aptaksuoti 
kantus, bankierius ir tt. 
valdžia geruoju

mases bied- tiniai
cia suosi už Komunistų Partijos 

platformą, už jos kandidatus, 
tuomi patim balsuosi už virš 
minėtas savo teises ir visos 
darbo žmonių klasės teises.

Gana aimanuoti! Gana rū- 
goti, keikti! Nes mūsų išnau
dotojai, vergėjai to nepai
so. Jau gana aišku, jog iš 
v a 1 d a n č i osios kapitalistinės 
klasės hieko gero nesulauksi- čia kiekvienas, gerai pagalvo-j Komunistų Partijos platformą, 
me, tik dar blogiau! 
ir buržuazijos visokį blofai 
apie grįžtančius “gerlaikius” 
nuėjo; yėjąię. Nueis ir dabar-1 tai apjakimals! Bet kaip ten1 
tiniai geltonlapių panagūs bū- į nebūtų. ’■ !Mūms rūpi tik reikš- 
bnijimai. štai dabar kokiais mė sutruhipinimo darbo laiko, 
ir panašiais pasityčiojančiais Kovingieji revoliuciniai !darbi- 
blofais jie maitina lengvati- ninkai 
kins: ’’Pottsville Republican,” i už tai 
Labor Day laidoje, po antgal-1vimai 
viu “More Men on Job Need
ed,” rašo:

kovingųosius darbiu pranta^ Todėl darbo žmonėm^ . 
_____________ (rattle kitos išeities nėra, kaip tik or- 

hęaded). Vienok jų kovos plą-1 ganiznotis, įij ;kovoti už gyve
nai, reikalavimai protingi. iv j ni^ną,, k^ip-t j^ugščiau parody- 
Hooverio valdžia “užgyrė” ir ta! 
kalba apie 5 dienų savaitę, 
bet su numuštomis algomis, j kai balsuotojai lai. balsuoja už

Tačiaus Šiemet visi darbinin-

Valdžios jęs, pamatys kokia tai buržua-1 Tuomi jie parodys savo iš- 
• 1 - 1 . a? _ • •• i i • v _ 4 • i.. ' it n u /I a4-ai n w» o 1/n Aiin 1 icf n Iz 1 n _zijos neapykanta, pagieža link naudotojams, .kapitalistų kla 

kovojančių darbininkų! Koks 
tai apjakimals!

lie metas ir ne du,1 kaip 
kovoja. Ir jų reikala- 
ne vien penkių dienų 
savaitės ir šešių valan-darbo 

dų dienos, bet sulig to ir algų 
Metas ar du atgal ‘sumiš- pakėlimo, kad būtų pagerinta 

didžturčius, babri- galviai radikalai’ darė spaudi- darbininkų gyvenimas.
Gi dabartinės valdžios virš- 

minėta propozicija visai iš at
bulo galo. Jie nukirs dalį 
laiko, su tuo nukirs ir tą dalį

Bet mą, kad būtų įvesta penkių 
to nedarys, j dienų darbo savaitė ir šešių 

nes ji yra kapitalistų rankose. | valandų diena, šiandien pre- 
Tik masinė, griežta kova juos l zidentinis kabinetas rekomen-

MM MMMMMMMMMMMM  M MM MMMMMM MMMM1LZ1NISKAS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIOTE BENDRAI

'sei, jog jie nesiduos save nai-, 
kinti ir badu marinti! . ( . t

Taip ,pat, ir tikintieji darbi-? f 
ninkai turi stotį kovotojų ei- ( 
lėsna, nes visiems lygiai pavę-r 
jus gręsia. Dauguma jau šian- t 
dien. badauja! Gero nieko ne— 
sulauksite rankas sudėję. Ma?,. A 
tot, ir katalikų kunigas Dau- 
gherty visą ištisai pamokslą 
pasakė, šaukiantį organizuoti? ; 
ir kovoti! 
dinta 
čiuose 
tė ir 
sakė: 
kovosite, 
Tad ko jums laukti? Reika
laukite ir savo kunigų, kad jie 
nurodytų, ką turite daryti, 
idant išsigelbėjus iš šios bai
sios kritiškos padėties .

Kas buvo išspaus- 
buržuaziniuose dienraš-, 
ir plati visuomenė skai- • ••<* 
kalbėjo. Tas kunigas , 
Jei nesivienysite ir ne- ,, 

tai išmirsite badu! ,

S0. BOSTON, MASS

Didelės Prakalbos Su
Pamarg’nimais i

f 1 /

šios prakalbos su dainomisNedalioje, 2-rą Dieną Spalių - October, 1932
i ir teatriniu lojimu įvyks nedė-

( ; . LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,
949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, *N. Y.

Įžanga j

Koncertą

ir 75c Ypatai
t

Vien tik Į

Šokius

50 Centą

'•WitawSi

;<< . ><i W!:,;fįi . K X’WW

DRG. K. MENKELIUNIŪTĖ, Dramatiškas Sopranas

g
E'<: ’ :<<

Salė Atdara

3:30 Vai.

“Lais

daly- 
sudai-'

. Ii oje, spalio (October) 2 die* 
na, 7:30 valandą vakare, Lie- 

i tuvių svetainėje, kampas Ė ir 
< Silver St)/ So!-Boston, 
; Kalbės V. Tauran, 
vės” redaktorius,

Programos išpildyme 
vaus Laisvės Choras, 
nuodamas eilę dainų; o Lais
vės Choro Dramatiško Ratelio 
aktoriai suloš trumpą, bet įs
pūdingą veikalėlį (teatruką).

Drg. Tauras kalbės dviem 
atvejais. Vienoje prakalboje 
aiškins tokius klausimus: Kaip 
rinkimų vajuje pasirodo visi 
svarbiausi kapitalistų ir darbi- •' 
ninku reikalai ir priešingumai 
tarp darbo žmonių ir išnaudo- 
tojų? Ar sugrįš gerovė po . 
rinkimų ? Ar bent kada jūs 
bei jūsų vaikai susilauksite 
vėl gerų laikų? Ar galima bus “ 
priverst kapitalistus mokėt 
bedarbiams pensijas iš tų bi- 
lionų dolerių, kuriuos dabar 
eikvoja prisirengimams prie 
karų? Ar gaus bonus buvusieji " 
kareiviai? Kokie yra didieji 
nurodymai, kad amerikonų 
darbininkų minios stoja į sta- 
čią plačiausią kovą už tuos ir ; ”v 
kitus darbininkų reikalavi- 
vimus? Bedarbė ir išnaudoji 
mas vis didėja ir darbininkų 
kovos srtiarkėja 
sau išganymo- jieško viešpa
taujanti klasė? Kokią išeitį iš• i 
visų tų blogybių rodo Komu-* 
nistų Partija? ir tt.

Antroje ternoje , kalbėtojas ., 
specialiai nušvies reikalus' 
Amerikos lietuvių darbininkų 
organizacijų ir viso judėjimo^ 

Visus kviečiame Sueiti į šias 
svarbias prakalbas. Įžanga 
visiems dykai-

Rengimo Komisija.

po

Koncertas
Prasidės

Lygiai 4:30 

Valandą

Šokiai
Prasidės

7:30 Vai.

Vakare
kokio tad

Dailiuos LOUIS BARBARIA, Garsus Tenoras Italas
DRAUGAI IR DRAUGĖS! Tai jau ir garsusis koncertas, kurį rengia bendromis spėkomis 

Aido Choras po vadovyste d. B. šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliun’ūtė, 
kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, šiame koncerte d. K. M^nkeliu- 
n’ūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj.

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 metų gyvavimo. '‘Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis. Šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark/ dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėįlumos. Nei vienas ir nei viena 
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito toliio nebus.

Drg. Klimiūtėl dainuos solo su Choru.
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte.

tni W i vtftni tnt mm įmini mm vy w tni tnt mi tm

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Balis de) Balių. Koncertų, Ban- 
Irietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus ateivius bu naujau
siais įtaisymai*. Keturios bo- 
Ihj alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg BS41



Puslapis Ketvirtas
I I ! I : .1*11'
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A. Buiski Vertė D. M. šolomskas.

Į VARPAMS GAUDŽIANT I
(Tąoa)

—Nežinau, kunigėli, nežinau, kaip mane 
matai gyvą. Argi jis sakys, juk patsai ži
nai, kokis Andrius. Jis išėjo su jais, o grį
žo vienas. Dievas žino, kur jie yra.

—Reikia viskas žinoti ne man; atmink, 
senele, kad per mane kalba patsai dievas, 
dangaus karalius.

—Viską, viską pasakiau, kunigėli, ką tik
tai žinojau. Atleisk man vardan dievo ir 
visų šventųjų.

—Ar viskas? Žiūrėk, sene, kad nieko ne
užslėptum, nes dievas čia pat ir jis viską 
žino.

—Viskas, viskas, kunigėli,—šluostėsi aša
ras senelė ir buvo aišku, kad ji daugiau nie
ko nežino ir negali pasakyti.

Kunigas nusišluostė sukaitusią kaktą, už
davė del mados dar keletą prie išpažinties 
duodamų klausimų ir greitai atbumbėjo 
“atleidimo” maldą:

—Atleisk, viešpatie, šiai avelei. Ir jos 
griekus per suteiktą man galią atleidžiu jai 
ir dovanoju, ir taip toliau,—greitai bumbėjo 
kunigas.

—Nieko neturiu, kunigėli, ir negaliu už
mokėti. Kitą kartą atnešiu už išpažintį 
arba Jonelis atidirbs...

—Gerai, gerai, sene. Aš ne del pelno tą 
darau, bet tavo dūšios gailėdamasis atlieku 
dievo perdėtinio pareigas.

—Ačiū, ačiū kunigėli, mieliausias ir ge
riausias tėveli. O kaip, ar pasirūpinsi apie 
Andrių ?

—Taip, užtarsiu žodelį pas atamaną. 
Tuojau išgersiu arbatos ir eisiu pas pulki
ninką.

—Tėveli, kaip ir atidėkavoti jums,—puo
lėsi prie rankos.

—Gerai, gerai, kam čia. Na, Akulina, 
duok arbatos.

—Kaip aš laiminga!
—Kartą jau pasakiau, tai ir padarysiu, i 

—piktai drėbė kunigas ir nuėjo po vyšnia.!

kįartiy;'W; 7/;' WM* 'Lin
den; N. J.; 137-ta, Chicago, 
Ill.; 143-čia, New Eagle, Pa.

Yra kuopų, kurios jau pra
nešė dirbusios ir gavusios na
rių, bet jų nepriskąitėm, nes 
sunkiau sučekiuoti, 
įtrauktos knygom 
įtraukiamos tik 
gaunam blankas, 
jom tik kuopas, 
kia primirit, kad
prenumeratos ir narės 
ne per kuopos valdybą, bet 
per atskiras nares-vajininkes. 
Tikimės, kad su laiku galėsim 
sudaryti pilną rekordą visų 
dirbusių vajuje ir jį paskelb
ti vajuj pasibaigus., Mes pra
šome kuopas vesti sąrašą visų 

narių

kol ne-
Knygon 

tada, kada 
čia sumine- 
vienok rei- 
kai kurios 

atėjo

—Neramu man, kunige,—pasitiko jį ata
manas—Vakar kasyklų darbininkai išvijo 
užveizdą, o šiandien sukilo ir nuginklavo 
mano sargus. Tik vienas paspruko ir be 
kepurės atbėgo ir pranešė.

—Nejaugi ir vėl prasideda revoliucija?
—nusigando kunigas.

—Niekis, mes juos greitai nugalėsime ir 
gerai pramokysime. Jau pasiunčiau į Ta- 
rasovką žinią, kad ten komendantas Chu- 
chrinas prirengtų spėkas ir pramokytų 
juos, kaip pridera. Vakare ir aš patsai iš
joju, o rytoj ryte jau būsiu kasyklų miestė-' pasidarbavusių kuopos 
lyje ir taip užpulsiu, kaip sniegas ant gal- ir gale vajaus mums jį atsiųs-

O čia padarysime tvarką, kada aš su-'ti, kad galėtume .paskelbti; gaį 
1 ’ ’ ! ! tutiname vajaus raporte-

Literatūros Platinimas

VOS. 1 
grįšiu ;

—Reikia, reikia, pons pulkininke, pra- ’ 
mokytį—trynė rankas kunigas. į

—Žinau, kad reikia, bet vis, kenčiu. Kas' 
gi čionai, tik juokas. Čionai tik juokas,1 
mužikai. Kas kita kasykloje, ten darbinin
kai ir jie turi savo organizaciją. Ir sako, 
būk iš mūsų miestelio elementas ten visą 
košę užvirė. Kaip tik Mikas Zernovas pa
siekė kasyklas, taip ir prasidėjo. Kalba, 
kad prie bolševikų tvarkos jis čionai buvo 
kaip ir kokis atamanas. O tu, kunige, ro
dosi, žinojai tą ir man nepasakei. Jeigu tą 
būčiau žinojęs, tai jo tėvą jau senai būčiau 
pamokinęs, kaip ant svieto gyventi, o tai 
tik šiandien dasipratau, bet, matomai, senis 
nieko nežino. Kiek nesikamavome, o senis pai> kurie ims nemažiau 5 ko- 
nieko negali pasakyti.

—Taip, nepasakiau, nes Miko čionai ne-l 
buvo, tai ir nesirūpinau.

—Matai, kokia tavo^Ustinovka, jos žmo
gus mainierius sukurstė prie bunto.

LDSA narės nesenai gavę 
naują knygą il.

Cjos Del Komunizmo”. Apie 
• tą puikią knygą visos labai

__ . ■ ' < I VU11UMoters Kovoto-I seikai

'korespond'enčiją ”: iŠ ’ • Martfiisį 
Creek? Jei' faktų nėra, tail 
karh taip rašyti ? '

Panašūs dalykai turi būt 
vengiami, nes iš to naudos nė-1 
ra, bet dar pakenkia mūsų 
dienraščiui. Priešai tik ir lau
kia, kad rasti kokį nors “per
sūdytą” sakinį, arba kokiame 
menkos vertės klausime apsi
lenkta kiek su tikrove. Tuo
met bėgioja visur ir bando 
sudaryti iš to burbulą, kad, ot, 
“žiūrėkit, ‘Laisvė’ tokia ir dar 

,kitokia..” Tokie korespon
dencijos netikslumai suteikia 
progą1 Pruseikos pasekėjams 
pašumyti-pasėti demoralizaci
jos tarpe darbininkų, tai jų 
tikslas-

Mūslį argumentacija priva
lo būti kaip gyvu žodžiu, taip 
ir spaudoj,, švari ir visuomet I 
iš principinio ir politinio taš- 
karegio. Asmeninius dalykė
lius, kurie nesiriša su revoliu
ciniu judėjimu, palikime Pru- ) 
____ i ir Ko., jo “Klampynei”: 
Mes turime orientuotis visur if I 
visada politinės reikšmės fak-.
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ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

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

anthracite district during the seventies to improve their conditions, f <
- 144 pages—$1.00 I

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

‘ 1 ! - f ’ ’ r ’ ' 350 pages—$1.25
. f i

THE RED CORNER BOOK ■
, FOR CHILDREN Hr

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

i

i

geiai atsiliepia, vienok plati- įajs> įtikinti darbininkus, kad
nimui dar nedaug užsisakė. 
O reiktų tą brangią knygą pa
skleisti kuoplačiausiai. Ypač 
vajaus laiku,

tik per veikimą, po vadovybe 
Kompartijos, pasiliuosuosime 

, n . į iš po kapitalistinės sistemos, kada einam į Dar 
darbininkų namus naujų narių 
jieškoti, galim pasiekti daug 
darbininkų, kurių niekur ki
tur nepasiekiam. Knygą par
duodam po 25 centus. LDSA 
kuopos ar pavieniai platinto-

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

randasi vienas-kitas šva
resnis darbininkas, kurie seka 
Pruseiką. Tokiems ne vieta 
su Pruseiką, bet su viso pa
saulio revoliuciniu judėjimu.

Koresp. Biuras.

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

ipijų, gaus 25 nuošimčių nuo- 
| laidą. 9

Visa kita LDSA literatūra 
vajaus laiku ?yra labai 
ginta ir platintojams 
me 50% nuolaidą.

—Taip, Ustinovka buntavoja kasyklas, o išleistų knygų sąrašą 
kasyklos Ustinovką.

—Kaip tai?—nustebo pulkininkas.
—Iš kasyklų vakar naktį čionai pribuvo gųTl^aAloSą‘

. -- • L, . Į LDSA Ceitrys ir jie yra paslėpti, pone pulkininke.
—Kunige, ir iš kur tu tokias žinias gau-1 

ni? J,
—Andriejaus boba buvo atėjus pas ma- . 

ne, to paties, kurį užrakinęs laikai; atėjo

nupi- 
duoda- 

Visų mūs 
rasite 

naujoj knygoj. Neturintieji 
knygos galite gauti mūs kny- 

. Reikalaukite.
LDSA Centro Sekretorė, 

S- Sasna.

EASTON, PA.
-Kunige, atiduok man tėvą!—tarė Jo- i maldauti del savo vyro, kąd jūs jį paleistu-Į >

nas prie sodno vartų kunigui. ; mete.
—Tuojaus jis bus namie,—nepatenkintai Į 

numetė kunigas ir nuėjo į sodną.
—Kunige, atiduok man tėvą!—kartojo! 

Jonas, sekdamas paskui jį. Ir kartojo vis! 
garsiau ir garsiau, pakol nudžiugusi jo mo
tina pagriebė jį už rankos ir nusivedė už 
rankos, kaip mažą vaiką.

Kunigas, neskubėdamas ir pilnai paten
kintas, išgėrė arbatą, pavaikštinėjo po sod
ną, o paskui nuėjo pas atamaną.

Ant pulkininko kiemo kazokai ir ingušai 
valė arklius, balnus ir ginklus. Ant klėties 
durų kabojo didelė spinta ir vaikštinėjo su 
pliku kardu sargas, nes ten atamanas lai
kydavo areštuotus.

1
—Na?—prisiartino arti prie kunigo dik- 

tas pulkininkas.
—Štai ji ir 

ris geriąu uždaryk, nes dar kas gali iš
girsti. ' ' ;

Atamanas uždarė duris, ir kunigas su 
pulkininku pradėjo kuždėtis. Už pusės va
landos kunigus pro daržus, tartum vagis, 
jau skubinosi namo. Ant širdies jam buvo 
bloga; jis jautėsi taip, tartum jį bevagiant 
užklupo, ir galvojo, kad Pelagija jau vei
kiausiai ne kartą buvo pas jį atbągusi tei
rautis apie paleidimą jos vyro, ir kas jai 
pasakyti.

-kunigas susįląįkė.—D.u-

(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kuopos puiki vakarienė 

Įvyks subatoje, 24 rugsėjo (Sept.), 
drg. P. J. Martinkaus sodne, Bel
levue, Pa.,' prasidės 3 vai. po pietų 
ir tęsis iki vėlai nakčia. Bus skani 
vakarienė, alučio ir gera muzika. 
Pelnas nuo šio parengimo skiriamas 
Komunistų Partijos rinkimų kampa- 

I nijai. Taipgi, draugai lietuviai 
I darbininkai, malonėkite atslankyti 
) kuo skaitlingiausiai. Įžanga tik 50 
I centų ypatai; vaikams 35c. ,

1 j Iš Pittsburgh© imkite karą N. 15, 
i išlipkite 

iki Box 
parodys

ant 15ako£a Ave. ir ėikite 
245, ten rasite žmogų, kuris 
vieta.

(223-226)

Kas Ne Taip
216 tilpo 

Eastono, sų
kot-

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

i

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

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

Regular $2.00; Popular $1.00

i

i

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS ;

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

( , Regular $2:00; Popular $1.00 > i
___________■ _____■ _____ ' < __ ----------  ... J- ; id-

LDSA KUOPŲ K0MPET1CIJA UŽ 
RAUDONA VĖLIAVA

DETROIT, MICH. ;
Rugsėjo 24 d. atsibus didelis K. 

P. 7-to distrikto piknikas, ant Work
ers Kempes; vieta labai visiems ži
noma; bus geri kalbėtojai ir gera 
programa. Dalyvaukite visi ir pa
remkite K. P. savo centais.

Komitetas.
(223-225)

LABOR AND AUTOMOBILES ,
By ROBERT. W. DUNN -

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

Regular $2.00; Popular $1.00,

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LDSA kuopos gana susido-,pas, kurios turi nemažiau 5 
mėję lenktynėmis už laimėji-1 nai’ių ar skaitytojų- Gavusie

ji po mažiau bus kartą pa
skelbti dienraščiuose ir vajui 
pasibaigus “Darbininkėje”, Už 
nares ir už skaitytojus duoda
ma lygus kreditas.

Štai Kaip Mes Augąme

115-ta kuopa, Chicago, 111.’, 
jau turi 26 nares ir skaityto
jus.

24-ta kp., Cleveland, Ohio, 
18 narių ir sk.

9-ta kp., Chicago, Ill., 13 
narių.

22-ra kp., Montello, Mass., 
11 narių.

43-čia kp-, Cicero, III., 8 na
res ir sk.

61-ma kp., Lowell, Mass., 
8 nares ir sk.

27-ta kp., Cambridge, 
Mass., 7 nares.

50-ta kp., 
nares.
58-ta kp-,

nares.
Sekamos 6 

nares ir skaitytojus. Ar mA-

mą 
budavojimą Lietuvių 
įlinkių Susivienijimo, 
sant vasaros kaiščių, 
kuopos pasirodė su 
tokiais savo darbo 
Vjęųok daugelis

N.

kito. Ku- 
piknike 

Philadel- 
piknike-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų ’] 

Apsigynimo 9-tos kuopos susirin
kimas Įvyks pirmadienį, 19 d., rug
sėjo (September), Rusiį name, 995 
N. 5th St. 8 v. v. _ i

Draugai-ges, šis susirinkimas iabai 
svarbus. Delegatai išduos raportą iš 
distrikto konferencijos, taipgi ture-j 
sime apkalbėti kaip Philadelphijos 
organizacjos prisidės gelbėjimui 
dienraščio “Vilnies” nuo užpuolikų ir 
t. t. I

Visų narių privalumas dalyvauti 
šiame susirinkime ir naujų narių pa- 
sistengkite atsivesti.

Sekretorė, Potiene.
(222-223)

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

Raudonosios Vėliavos ir
Darbi- 
Nepai- 

jau 43 
šiokiais 
vaisiais,

kuopų dar 
.nepradėjo dirbti. Dirbančiųjų 
kuopų irgi ne visos narės da
lyvavo vajaus darbe. Tiesa, 
vasaros karščiuose būna sun
kiau dirbti. Tikimės, kad orui 
atvėsus, draugės skaitlingiau 
dalyvaus savo organizacijos 
budavojime.

Draugėms, norinčioms gerai 
pasidarbuoti ir užimti jei ne 
pirmą, tai ir ne paskutinę vie
tą vajininkių eilėse, patartina 
neatidėlioti, 
bą tuojau, 
bus sunku 
Pažiūrėję į
vajininkių sąrašą, jūs įsitikin
sit, kad perspėjimas turi pa
mato. Vajininkių sąraše 
skęlbsim nuolatos tik tas kuo-

npte, kad jos iškęs neatėjusios 
į vajininkių sąrašą se.kąmą 
savaitę, kuomet joms taip arti 
iki jo? Va tos artimosios:

1-ma, Brooklyn, N. Y.; 5ta, 
Rockford, Ilk; 8-ta, Lawrence, 
Mass.; 13-ta, So. Boston, 
Mass.; 17-ta, Detroit, Mięh-; 
66-ta, Los Angeles, Cal.

Po 3 nares ar skaitytojus 
gavo sekamos: 10-ta, Newark, 
N. J.; *23-čia, Binghamton, 

34-ta, Fitchburg,
Mass.; 88-ta,v Pittston, Pa.; 
111-ta, East New York, N.<Y.

Sekamos kuopos gavo po 2 
nari ar skaitytojas: 2-ra, Wor
cester, Mass.; 3-čia, Reading, 
Pa.; 11-ta, Philadelphia, Pa.; 
29-ta, Chicago, Ill.; 36-ta, Mi
nersville, Pa.; 38-ta, Pater
son, N. J.; 42-ra, New Haven, 
Conn.; 48-ta, Wilkes 
Pa-; 54-ta, Scranton,
62- ra, Shenandoah,
63- čia, Nanticoke, Pa.; 
Rumford, Me.; 91-ma,
peth, N. Y.; 144-ta, Toronto, 
Canada; 145ta, Montreal, 
Canada.

Pradėjo darbuotis ir atsiun
tė po vieną narę ar skaitytoją 
šios kuopos: 14-ta, Easton,
Pa.; 26-ta, Rochester, N. Y.; 
35-ta, Bridgeport, Conn.; 64- 
ta, Great Neck, N. Y-; 125-ta,

Barre, 
Pa.;

65-ta, 
Mas-

bet pradėti dar- 
Vėliau pradėjus 
pavyti pirmąsias, 
žemiau paduotą

Gardner, Mass
6

Chicago, Ill., 5

kuopps turi po 4

ELIZABETH, N. J.
Viešas masinis susirinkimas ir 

diskusijų vakaras “Rinkimų Kampa- 
pi'ie' nijos Klausime” įvyks 20 dieną rug

sėjo, 8 vai. vakare, LDP Kiube, 69 
South Park St.; įžanginę prakalbą 
pasakys draugas Siurba iš Brooklyn, 
N. Y. Visokių pažvalgų darbininkai 
esate kviečiami dalyvauti. . šiame1 
susirinkime bus plačiai išaiškinta vi-| 
sų politinių partijų programos. V- 
si ir visos dalyvaukite. . . z 2

Elizabetho Lietkom frakcija.
' 1 ' : ‘ ; ‘ (222—223)'

buvo

“Laisvės”, No. 
respondencija iš 
kuria negaljma pilnai sutikti 
delei jos asmeniško pobūdžio 
ir perdėjimų kaip kuriose vie
tose.

Štai kelios vietos minimos 
korespondencijos reikalingos 
kritikos. Skaitome: “Keli 
sklokos pasekėjai nedalyvavo 
piknike, nes sarmatinosi, kad 
nepamatytų jų slapukavimą. 
Bet į Philadelphijos sklokos 
pikniką išdūmė.” čia pas ko
respondentą yra daugiau įsi
vaizdavimo,. kaip ko 
rie pebuvo sklokos 
Eastone, nebuvo nei 
phijos tokiame pat
Visi gerai yra žinomi, kokioj 
pozicijoj stovi. ‘

Toliau, kur kalbama, kad 
'tūlas buvo kalbinamas eiti pas, 
miesto valdybą bedarbių rei
kalu, o jis neėjęs. Tai 
neprikUusantis asmuo 
Bedarbiij Tarybos.

Ypaę toji vieta, kur koresp. 
primena įvykį pas Wallace 
Silk Co., apie desėtką metų 
atgal, yra visai ne vietoj. Tas 
įvykis net ir tais laikais netu-' 
rėjo svarbos, o dabar visai 
bevertis'. Išeiti išnaujo, tai tik 
bereikalingi ginčai. Tai buvo i 
“faitas” ske.bo su bosii ir,' aiš-j 
kus dalykas, nei vienas skebo 
nemyli ir išmetime dalyvavo 
keli. Nebūtii buvus padaryta1; 
klaida, jei abu būtų buvę iš-1 
mesti, kaip skebas, taip ir bo-i 
sas. Ir dabar dar nėra jokių i 
davinių apie kokią nors jo! 
(“išmetėjo”) ištikimybę(jam | 
dirbant Standard £ilk Co. Tad ! 
“Viską žinančiam” spėlioti 
nėra garas ^dalykas-

Taipgi, kur kalbama apie. 
R. H. Simon Co., nepilnai ata- 
tinka tikrenybėj. Pasirodė, 
kad tas darbininkas pats pa
metė darbą ir tt.

Pagaliaus, ar “Viską žinan
tis” gali įrodyti, kad D. M. 
Šolomskąs kuomet nors rašė

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

BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsišakyt “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 ųžsisakyt “Balsą.” :

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

USE THIS ORDER BLANK

M

for which please send the checked

City.

Name_
; > 

Address

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and fanners.

Regular $2.00; Popular $1.00

I enclose $ 
to:

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged* facts, .figures and analytical material oh’ 
speedup, wages, hours, the erganization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. Ari indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

“LAISVE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Always Ręady News Notes

POEM

Policijacall

we

Grįžta Grynoji Vergija
Jis

jau-

was

išliuosuoja brutališkas s u ž v e r e jusiu
pries

Vokietija Ginkluojąswon’t | “baderio”.
tokiam

kiltų ir trepįctų tuos ..parazitus pratesimo,! kad Vokieti
pra-

mates.

November Greetings

AHA Maki

vaukite minėtam susirinkime,

savus 
skolą

tokioj padėty j 
kad 90 nuo- i

& South 
South 3rd 
& Catharine
South 3rd

biui, 
“Ar turi dar kiek 
Jeigu dar randasi pas 
kokia pora dešimtinių, 
į darbą priimamas be

&
&
&
&

You’ll have to get right 
the job comrades.

Repor- 
section

out
He- 
and

hęr desk.
^he pęxt

Miss 
the 

wor- 
sea!t,

. $100,f arba eiti kalėjiman anti 
3.0 dienų. Jįe kaltinami lai
kyme 'silsiriiįkimo “be leidi
mo.”

IMI HR M M M RJĮ.IMI M M IW.riJI.IUI

hotelių visoj apielinkėj, net 
Toronte. Ir turi didelį ryšį 
minėtos kompanijos bosais

kids. The
Free food, 
treatment 

to all chil-

j^ew' September
Issue

apsidirbti . su farmeriaįs. 
Įvairių \ miestelių policijos 
viršininkai laikė slaptą su

yra tiktai vienas iš 
nesugriaunamų fak- 
kapitalistinė sistema 
to taško, kuris veda

■ vergijos tiesiai į

e d States are with, them and 
are Always Ready to support 
them in their work.

.... ,, ,r Ty.-Į Į yyryy.ftg.f

niture since last Tuesday. .The įrodymų, 
father is unemployed and the ’ 
furniture was taken back 
a big installment house 
lack o.f payments. McKees Rocks, Pa. 

(223-224)

ja pasitraukia iš nusigink
lavimo konferencijos. Iš to

Įsiskolinus chinui už 
gyvenimą, norint pabėgti iš 
kompanijos, reikia labai ap-

1
įr kitose valstybėse: me- 
,; 6 niėn. — 60 cen.; 1

štai kur i valdininkų teroras 
kad ji tuos jaunuolius.

► 1 !
Joe Mažeika, 

by I A.P.L.A. 2-ros kp. Pirm, 
for [ 602 Federal Str. ,

šimčių dirbančių tame p.orte kuomet negrai tebebuvo ver- 
darbininkų, sudaro karštai ti- gai, išleistą įstatymą. Tas 
kintieji darbininkai: čėkoslo- 
vakų ir vengrų tautų.

i ■ 1 F i ■
Puslapis perikfąB ...

Gavęs dar- 
kompanijos 

savo 
chinas

į dieną už 
Apsigyvenus 
bendrabutyj, i iki rudeniui.

Always Ready News 
terš from the Bronx 
have divided their area into i coverage-

BERLYN. — Valdžia pra- j 
neša, kad neužilgo jau! 
bus pradėtas budavoti tre
čias karinis laivas. Šis pa
skelbimas tuojaus padarytas

įstatymas nurodo mirties 
Buvę bausmę tiems, kurie kurstys j 

daugelis iš Ukrainos revoliuci- negrus prie sukilimo!
1 1 7-1 ■»» 1 -X 1 1 -» X ir 17 Lk 4- W 7 7 /-M -7 1 X I 1 '

PjrmądM. Rugsėjo. Į?,. 1932
1,111,11,Į.......... ..

PIONEER CORNER
“Who Knows The Answer?”

*

‘dy to help us in our fight, too. 
Even in the Election Camp
aign that is going on now they 
have a special set of childrens’ 
demands, and the first one 
sort of answers every question 
left in your mind by the story 
you just read. These de
mands are drawn up by the 
Young Pioneers of America, 
the only organization of wor
kers’ and farmers’ 
first demand is 
clothing, medical 
and school supplies
dren of unemployed and part 
time workers without discri
mination to anyone until the> 
unemployment insurance bill

If one quart of milk costs 
15 cents, how much does a 
gallon cost? Sit up straight, 
SqAv—and think—” The tea- 

ker stood in front of the room 
with an arithmetic book and 
stared at the children over the 
rim of her glasses. “Who 
knows the answer?”

Johnny who sat in the cor
ner near the window, looked 
straight ahead and thought, 
“Milk—how much doęs a gal
lon cost—how much milk is 
in a gallon, anyway—must be į 
an awful lot of milk.” Johnny 
hadn’t had any milk to drink js passed. 
for 6 months now—for br.eak- 

>fast they >uist hick cdčoa (mar 
• de with hot water. , . .

Mary knew the answer but 
she was ashamed to raise her 
hand- Her sweater was so 
torn her elbow stuck right 
out.

She turned to look at Jim
my who sat next to hev. He'can be dope in all of them, 
was making the most awful ’------------------
faces. Not funny faces eitl^ev. 
“Gee, he must have 
tooth-ache.” Jimmy was pret
ty tough and would never let 
on anything like a measly 
tooth-ache could bother a big 
fellą. This tooth-ache 
too much for him.

“J i m m y, 
Brown, “do you 
answer?” Jimmy 
med himself out 
stood up, looked 
and numbled, “1 
Brown, I didn’t hear the ques
tion.”

“This will never do! What’s 
the matter with you ? Stand 
up straight.”

“Please, Miss Brown, I-I-I- 
have a tooth-ache.” 
. “That’s no excuse- Why 
don’t you go to the dentist?” 

1 Jimmy looked up. “Can’t 
go to the dentist; my pop fras 
ijot been working for eight 
months.”

■ Without another word Miss 
Brown sat down at 
The bell rang and 
hour was supposed 
Health Class.

“Mary, you may 
yie posters. We rpųąt fwish 
them today.”

Mary got up, went fo. the 
closet at the back, and then 
walked up and down the ais
les handing out the half fi
nished health posters.

Some had pictures of ripe 
juicy fruit pasted on them. 
Others had bundles of vege
tables. One had a big milk 
bottle on it, and underneath, 
the almost finished printing
read, “Drink me every day to 
keep healthy.”

“Remember, children,” Miss 
Brown was saying, “you are 
supposed to learn the lesson 
of these posters you arę ma
king. Every bpy sod ^irl 
must try to live by health 
rules.”

Johnny looked at his own 
noster. His picture was of 
a; cbw:eatiiig grass,’ *‘Milk 
bjuilds bones—”

i “Bunk,” said Johnny į to 
himself. “H.ow arę we going 
to get the fhilk ?” ' (

We Know the; One Answer 
to That Question—We know 
how Johnny can get the milk. 
It’s not so easy knd it needs 
a hard fight.

Every word on these pos
ters is true. We all need milk 
and fruit and vegetables and 
dentist’s care.

Right now, with our fathers; Box 28, Station D, New York 
out of work ior working only! Qty 
H^few days a week, there's 
only one way for us to get 
these things.

The Communist Party, the

“beats” for news
They make weekly report un
less the news is of immediate 
importance. This week’s news 
is given here:

Frick Byer, 10 years old,! 
of 182nd Street was run over 
by a hit and run driver this 
week.

Ą family on Ęelmont Avę-1

■ V > Ž z ' ' 1 • • V •• 51' ■ ; į 7 i ; . ;ę ; ; > .• ; 7
___   kur išgir^tę-visokių faktų ir; daroma išvada, kad Vokieti- šis farmerius pasiipo^ėtį PQ 

four years of age hąve no fųr- 'labai svarbių’ dokumentaliųJ ja ketina ginkluotis, nepai- 
' ' “___‘_________ J 1 i[šąpt Frahcijos ir Anglijos

’ atsisakyrųo atmainyti Ver
salio taiką ir suteikti jai 
lygybę apsiginklavime.

by an ĄRN Reporter.

When we ĄRN reporters hąve a
We go to it, one and all—

And to our duties we attend
The workingclass to defend;
To the Daily Worker news

„ send,
For you to join us we intend.

Murray Bookchin—Age 11.

Mirtis Grūmoja 
Jaunam Darbininkui

= Gubernatorius Neduoda i paŽkeJbtas karo 
Kareivių, Pasitiki : stovis

SHANGHAI. — Kruvino
ji Chiang KaLsheko valdžią 
bijo liaudies sukilimo pries 
japonus ir savo mįlitaristus. 
Šiame mieste paskelbtas ku
ro stovis, sumobilizuotos vi
sos karinės ir policinės spė
kos. O priežastis tame, kad 
valdžiai pavyko susekai la
pelius, kuriuos išleido Chi
nijos .Komunistų Partija, 

: šaukiantį da.r^ininkus^ ir' 
darbininkes demons truot.

: e - J • . f . .... J

ATLANTA, Georgia. — 
Čionai kalėjime randasi An
gelo Herndon, 19 metų am
žiaus juodveidis jaunuolis. 
Jįs ąųąreštųo.tąs ląifeę be
darbių de.moųstraęijos ir 
kaipo vadąs Ątlaųtos Be
darbių Tarybos. Jam grū
moja nąirtįęs bausmė.

■ kaltinamas pagąl 1856 me- 
• tais, dar prieš civilį karą,

S.IQUX CITY. — Iowa 
valstijos gubernatorius Tur
ner atsisako tuo tarpu pa
siųst valstijos kariuomenę 
prieš streikuojančius farme- 
rius- Jis sako, kad “gar-

C

We must tell all the child
ren in our class that if we al) 
get • together and demand 
these things—and get our pa
rents to back us up—the 
schools will be forced to give 
us these things.

It has been done you know minėtą uostą atplaukia dąugę- 
—in many schools—and it lis prekinių laivą, sų įvairiomis 

prekėmis, kurias iškrauti rei
kalinga 300 darbininkų.

Mūsų bedarbiai neapsivylė, 
darbą gavo su atlyginimu 37 
centais į valandą, 
bą, turi gyventi 
bendrabutyj, kurį turi 
nuosavybėj vienas 
ir mokėti $1.00 
p r a g yvenimą. 
miestelyj ne 
kompanija darbo neduoda.

Atvykus kiekvienam bedar- 
pirmas klausimas būna: 

pinigų ?” 
n e kurį 
tai tas 

jokio

TORONTO, , O,NT,—Iš čio- ninku nuotaika 
nąi ęląųgęlįs bedarbių, kaįp ir'esant, pasirodo, 
kiekvienais metais., . praeit,arų 
pavasary, buvo išvažiavę prie 
Georgian Ęąy, į Port Mc. 
Nic.ob uo^tą darbo jięškoti. Į

sirinkimą ir1 sudarė planus 1 prieš imperialistinius plėsi- 
sulaužymui streiko. ; kuš rugsėjo 18 d.1 šita ren-

Teismai irgi ateinh poli- ,'giama darbininkų demonšt- 
ęijai pagelbon. Štai čia tei- i;racija šaltais šiurpuliais’su
sėjus Kėnaston nubaudė še- purtė Chinijos parazitus. "

Say, have you seen the Sep
tember issue of our New Pion
eer? You know we didn’t 
have an August issue because 
there wasn’t enough money to 
pay the printer—but, boy, this 
September issue certainly ma
kes up for it. It’s 24 pages 
long. And what a cover! And 
talk about what’s inside the 
cover.

A swell story called ‘'Ange
lo goes back to school,” about 
a newsboy who—we 
tell. Read it yourself and find 
but what you can do to wip 
free food and clothing in your 
school this winter.

The last installment of the 
“Youpg Aviatqr,” and does it 
ęnįl. with a bang!

“Bloody Thursday,” the sto
ry of what happened in Wash
ington on July 28th when 
Hoover ordered the police and 
the army and the cavalry to 
chase the Bonus Marchers 

to b.ę tipe of the city. It is told bjr 
• len Kay who was there

KIYQ..OjMr saw it with her own eyes.
The biographies of Comra- 

[ de Foster and Comrade Ford, 
our working class candidates 
for the presidential elections 
this fall.

“Cotton Picking” a true 
story by Alice Cherry, a Ne
gro Pioneer. And more and 
more.—

Hurry up and get your co
py while the getting is good. 
Get a couple of copies and sell 
them to your school 
They’ll like it.

nių darbininkų, bet visi išlin-' 
do nakties laiku pro langus, 
nes su religiniais negalima bu
vo susitarti, kad nors kiek su
stabdžius skubinimo sistemą. 
Tikintieji į jokias diskusijas 
nesileisdavę, bet iš darbo ir 
už “rožančiaus, 
ro išvadą, kad tai- 
ronė.” Taip ir velka “gryną
ją vergiją,” i

Scottsboro Jaunuolius 
Kankina Dvasiniai

j barked
know

sort of
, of his
at the floor,

Please lUiss

Pradėjus dirbti, 
kompanija iškarto duoda apie 
10 valandų padirbti, o potam 
4—5 dienas atostogų ir taip 
kartojasi iki praleidžia 
pinigus ir įeina chinui į

... j 5—10 dolerių.

Aštuoni Scottsboro
Taip ir pada- nuo^ai tebelaikomi inirties 

dievo ko- kameroje. Jie skundžiasi, 
l “gryna- ^acl Juos išveda laukan tik- 

iš kurios neišbėgs tai tada, kada karia mirtin 
nuteistą žmogų, idant jau- 

, nuoliams parodyti. Tai

UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS BALSUOTOJI!

Kunigėliai visuomet giriasi 
kad krikščionybė 
žmones iš vergijos, 
tikriausias įrodymas, 
neišliuosuoja, bet 'paskandina 
žmogų į vergiją. Pirjniaus 
sukausto darbininko protą re
ligijos pančiais, paskui suriša 
darbininko rankas vergijos 
pančiais ir čiulpia darbininko 

‘ kraują.
Nėra abejonės, kad jei ne 

tas pasakiškas i;“dičvas,” tai to 
porto darbininkai tuojau su-

PIKNIKAS
NEDALIOJE

25 Ragsėj^ (September),
OLYMPIA PARKE

Dainuos Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Labor Sports Union ir 

Aido Choro Sporto Grupė

nuo sprando, nes kiekvienas 
gali įsivaizduoti sau tą vargin
ga padėtį. Pabėgti iš to vargo 
negalima, nes saugoja polici- 

g^lvoti, kada niekas nemato, ja> 
tai yra, vidurnaktį išlysti peri • . .
langą ir dumti į miškus. Ki-1 
taip elgiantis, tai galima pa
rpulti į nelaimę, nes minėta 
kompanija yra tbrtingiausia 
Kanadoj (Canadian Pacific 
Railway and Steamship Co.) 
ir turi čionai 15 policmanų, 
kurie stropiai saugoja, kad 
vergai nepabėgtų. Pabėgusį 
stengiasi kaip galint sugauti ir 
pristatyti chiniečiui pabaigti 
badu- marinti.

Maistas labai blogas ir ne
higieniškas, daugiau nekai
nuoja chinui, kaip 10 centų į 
dieną del užlaikymo kiekvie
no darbininko. Bosai visuo
met užlaiko tokį skaičių dar- 

Jbininkų, kad visi gautieji dar
bininkų pinigai turi grįžti chi- 

on nui į kišenių, nes duoda dirbti 
November pirmoj eilėj tiems, kurie dau- 

7th is not so far off and No-|giau prasiskolinę, 
vember. 7th is a very import
ant day. It marks the fif
teenth aniversary of the day 
when the 
kicked out 
established 
mėnt—the 

> We all 
late and greet the 
workers and especially their 
children who have been hel
ping real hard in building up* 
the Soviet Ujiion.
Pioneer has special greetings
lists. Every boy and girl who nešiu minėtoj kompanijoj. Tai 
reads this corner should send ^iesiog žmogaus negalima pa- 
for at least one. We have 

'loads of them at the office—

KALBĖS DRG. P- MlkNYS 
“Laisvės” Administratorius, iš 

•< Brooklyn, N. Y.

Russian workers 
all the bosses and. 
a workers govern-’- 
USSR.
want to congratu- 

Russian

Darbas labai sunkus, nes 
dirbusieji 3 metai atgal pasa
koja, kad tuos pačius laivus 
tuomet imdavo 20—25 valan
das iškrauti, o dabar tą patį 
darbą su tuo ,pačiuvi skaičium 
darbininkų padaro per 4—-5 
valandas. Išeina darbininkui, 
per valandą laiko perleisti per 
rankas 45 tonus miltų maiše
lių. ’ L /

Galima lengvai suprasti, ko-
The Newikia to darbininko yra išvaizda, 

kuris padirba bent porą me

čionai 
; daugelio 
tų, kad 
daėjo iki 
iŠ alginės 
grynąją vergiją.

Klaidinga būtų manyti, kad. 
tiktai tam vienam porte su- 

visur, 
kaip 

jeigu 
vis.ur, 

rožan- 
išnaudotojų, tai 

nebus galima darbininkų pa
vergimą sulaikyti.

Laikas būtų pagalvoti apie 
tai ir Toronto pąrapijonams, 
darbininkams, sutraukyti tuos 
mulkinimo pančius ir stoti prie 
revoliucinių organizacijų, ku
rios yra pasiryžę duoti smūgį 
pavergimui. Dvasišką “tėve
lį” reikia pasiųsti į tą uostą. 
Tegul jisąi tepąį pats sąų už
sidirba gyvenimą-

grįžo vergija, ji grįžta 
tiktai netaip sparčiai, 
minėtam uoste- Bet 
darbininkai taip elgsis 
kaip tenai elgiasi—su ‘ 
čiais ginsis

Žinti, kaip jie būna nuvargin
ti sunkaus darbo ir bado.

Atsiklausus apie tą chiną, 
fai pasirodo, kad tas aziatas 

Every name that appears on'yra gana turtingas, turi kele- 
these lists will be printed in(tą 
the big November issue of the ir 
New Pioneer and sent straight su

only real leader of our fathers Į to the Soviet Union to show ir policija. Be jo žinios komp. 
and mothers, doesn’t for one the Russian Pioneers and their nieko nedąrę, jis pTiįpią darbi- 
minute forget about us ' a^id |;parepts that the workers and, ,nipkus ir tt.
our needs—and they are rea- farmers children of the Unit- Pasiteiravus, kokia darbi-

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
8rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin ft Vin«

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

*‘BĄLSĄS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas j 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
^(įąkcva, M&j E^o'riąs. Užsaky
mus. galima daryt' ir- pev pąštą.

‘‘Bako”,5kąlna 19,32; metams 
Tilsit, yM, l^emelstrasše 26, ’“Balso”

Yąlįįięmęj, Vrąncijpj, Belgijoj, 
Lįųksę^burge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
mąfąms —- 2: iparkėą; 6 men. — 1 
rpaiOį -ąt^irąš efcs. 10 fęnig.

■ Ąm^įkoj f- ’‘•!4-—
<w; <?; nišn. -

— 2 yųb.;, 6 men. 
—y V <$«,—lų kap.

prąnęšti visįęiųs ’ Ą'.^įĄ.
2-ros kp. pąpi.ąm.s, kąd
A. Cenfro Pildomasis. Kępiįfe- 
tas, ap.ląikęs skundą 3-jų ųą.- 
rių, anf Ą.p.Ę.Ą. 2-ros kpį tu
rės A.p.L.Ą’ 2-pęs, kųo.po^ įš- 
kląu^įn^jirpo. sųsų^pkį^ą.

Ęe.rp^ąipasįs Ą-P-L-A. k°,W efe
tjtųęiją įr ąplįg pątvąr^y^0 
-Centro, P. Ęo.m- sąukių nępą- 
prastą Ą.^.į.Ą. 2-ros k p. ąp-

•sKOMWISrAS”
kas niffiU.O )

Kam metams: Lietuvoj: ats-
kkj W- me'

ceut.;. USkjrl pkz.—10,c.;
— mai'ke; atski- 
IS.: metams — 1 
0 kap.

sirįmų^a, kųicįs įvyks ”ąski*'s
vakft- 1 ‘wntIo’s Darba” pavalo skaityt

re, X932. ffi., W V s»-

■Roękę, I*,. . i<, ■
Visi A.'Ę.L.A. mariai; daly- SSR™met

dar-

;ys. ’
|32. Įvetąms: Lietuvoje: at- 
—, 25c.; i»0tąms

-y*, um*., Vokietijoj- 'metams—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komųtjistį” ir “Partij’os 4arba” 
galima užsisakyt “Bąlso” adresu.

Draugai Dąrbininkai! Skaitlingai su
sirinkite į‘ savo Partijos rinkimų kam
panijos pikniką. Parodykite kapitalistų 
klasei savo klasinį sąmoningumą!

Kviečia RENGĖJAI.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir Nęw Jęję- 
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. ' 

Telefonai: Bell—Oregon 4116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z | NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 Ai M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai

* Nedėliom—9, A. M. iki 4 P. M. ' įsikūręs 25 Metai



PAJIEŠKOJIMAS
Nušautas
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GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Pajiėškau apsivedimui draugės, 
pageidauju, kad būtų ūkininkė arba 
turėtų kitokį pastovų apsigyvenimą. 
Su pirmu laišku siuskite ir paveiks
lų.

A. Volun, 241 E. 19th St., New 
York City.

(223-225)

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1J 82

Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Be Parankos

<♦>

<♦>

o

GEORGE NOBILETTI

O

o
o

o

opatogi šermen’ms.
Rep.

o

o

Paukščio Liudijimas O
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Tel. Jefferęon 3-6993
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skai-
427 Lorimer St.,

oo o

PARDAVIMAI Telephone, Evergreen 6-5810

PARSIDUODA J. GARŠVA
Graborius

102

sa-

BROOKLYN, N. Y,

t£G]

SU- ir

ir Medi-
iHi

(221-226)

5 Metai Kalėt už Opiumą 5

I Telefonas, Midwood 8-6261
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Ma- 
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FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Aves 
YORKE

I R šeimvnų 
1 šeimynai, 
kainos.

Thos. ] 
629 <

UNDERTAKER
laidotuvių direktorius,

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vesęiijoms, 
krikitynoms ir pasimažinkjimams.

231 Bedford Avenue

Valandos:
Subatomis
Apart Nedčldienių

YORK — Penkiems

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

geriausias meisteris tarpe lie-

Y ORK.—Gaisrininkų 
“sutiko” nusimušti

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Savo Studijose 

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631 

929 Broadway
Tel. Pulasky 5-1538 

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telefonas! Stagg 2-9181

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

K-SPINDULIŲ DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniaisi ir iventadieniais 

tik suaitarus.

Bet: 
užsimokėt j 

už josi 
per k e- Į

PARSIDUODA
Parsiduoda groscrnė arba reikalin

gas pusininkas (partneris). Gerai 
i&dirbta biznio vieta per daugelį me
tų. Kaina žema. Taipgi pusininkui 
lengvos sąlygos. Atsišaukite: 171 
Perry St., arti West St. New York 
City.

(221-226)

p-

~Q
S

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

je ir puikioje vietoje, dabartiniame 
laike biznis labai geras ir galima 
puikų gyvenimą darvti, kuris su
pranta biznį. Yra vėliausios mados 
Įtaisymai. Taigi kam toks biznis 
būtų reikalingas, kreipkitės po šiuo 
antrašu:

853 3rd Ave. So. Brooklyn, N. Y. 
kampas 31 Gatvės. Telefonas South 
8-8719.

teisėjas j 
paukščiais,

KRAUJO .SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa ir chronlikas vyrg Ir 

matarų ligas kraujo ir odas. 
Padarau iityriną kraajo ir ilapgasa.

DR. MEER
116 W. 44th St., Room 182 

New Tark, N. T.
Valandas Priėmimai 

Ryte nuo 10 Iki 1, Po pietų nue I 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo U ryto iki 1 pa pietį) 
Telefonas Lackwanna 4-2180

E o 
S o
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NOTARY 
PUBLIC

SAVININKAI MARGIUKAI
Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

EAISVa Pirmad., Rugsėjo 19, 1932

Du Skenduoliai ! Nušovė Streikierį PAJIEŠKOJIMAI

Pasikalbėjimas su W. įaiįyl Plėšikus 
Z. Fosteriu, Kom. Kan

didatu į Prezidentus
New Yorkan sugrįžo, ne- 

sveikuodamas, Wm. Z. Foster, 
Kom. Partijos kandidatas į 
prezidentus. Jis buvo persi
dirbęs . rinkimų kampanijoj, 
ir daktarai jam įsakė kiek pa
silsėt.

Drg. Foster turėjo pasikal
bėjimą su Daily Workerio re
dakcija. Minėdamas Hoove- 
rio pareiškimą, kad ateinan
čią žiemą “nieks Amerikoj 
nebadaus”, Foster nurodė, 
kaip dabar yra šelpiami be
darbiai : Syracuse miesto val
džios labdarybė duoda tik 9 
centus bedarbiui per dieną; 
Binghamtone bedarbis gauna 
apie 11 centų, tai yra tik treč
dalį to, kiek yra skiriama už
laikymui kalinio- Ir tai tur
tingiausioje N. Y. valstijoje, 
kurios gubernatorium yra Fr. 
Roose velt, “labdaringasis” 
bloferis, demokratų kandida
tas į prezidentus. Tas pat ir 
republikonų valdomose valsti
jose. O žiemą bus nei kiek ne 
geriau, tik dar blogiau.

Drg. Foster atžymėjo ky
lančias masines farmerių ko
vas, kurios, sako, vis gludžiau 
vienysis su darbininkų kovo
mis. Didelės svarbos jis deda 
Amerikonų Legiono nubalsavi- 
mui kovoti už bonų išmokėji
mą ex-kareiviams, prieš legio
nierių vadų valią. Bendros 
darbininkų, bedarbių ir ex-ka- 
feivių kovos už gyvenimo rei
kalus turės didėti. Bet tik 
Komunistų Partijos vadovybė
je tos kovos tegalės pasiekti 
tikslo ir, galų gale, pervesti 
visą pramonę ir valdžios ga
lią į darbininkų klasės rankas.

Nelaimė Andriui 
Malinauskui

BROOKLYN.—Andrius 
lirfauskas, 18 Ainslie St 
Žiavo rugsėjo 17 d- 9 vai. ry
tą su rankiniais ratukais par-! 
sivežti ledo; įkrito į atdarą 
“surpaipę”, ir išsilaužė koją; 
tuojaus buvo nuvežtas į St. 
Catherine ligoninę.

Linkime drg. Malinauskui ! 
greitai pasveikti.

Jis yra darbininkiško judėji
mo rėmėjas ir “Laisvės 
tytojas.

Gaisrininkų Oficieriu 
Nusirausimas Algų

NEW
Oficieriai
algos po $250 per metus; tas 
nųsimušimas bus naudojamas 
prieš paprastus gaisrininkus, 
kaipo buomas priverst juos 
“sutikti” nusimušt algas. Ofi- 
ciqriai gi, inspektoriai ir kiti 
paprastai kyšiais papildo 
vo .algas •

7 Dėžes Vogtų 
Brangumynų •

NEW YORK.—Policija 
ėmė'septynis baksus auksinių 
daiktų, perlų, deimantų ir ki
tų brangumynų apartmente 
po num. 47 St. Nicholas Ave. 
Areštavo septynis vyrus, kaip 
vagius arba vogtų daiktų pri
ėmėjus.

| NEW
Imetams kalėjimo nuteistas Ir
ving Schaffer už pardavinėji
mą opiumo ir kitų narkotiškų 
svaigalų.

Į Staten Islando pakraštį | NEV/ YORK.
vanduo išnešė lavonus vieno j Jerome Driesen, moteriškų 
vyro ir vienos moteriškės. Ne-1 skrybėlių darbininkas streikie- 
žinia, ar patys prigėrė ar kas I rys, per susikirtimą su streik- 
juos užmušė ir vandenin įme-1 laužiais. Įtariamas šovikas

NEW YORK.__Magistrą-I Joseph Policare areštuotas.
i tas teisėjas Ford laiko kalėji- ■ 
!me be parankos iki teismui še
šis vyrus, areštuotus už daly
vavimą vienos krautuvės api
plėšime. Jis sako, kad ir kiti 
teisėjai turėtų be kaucijos lai
kyt kalėjime areštuotus, įta
riamus plėšime, ypač jeigu 
pas juos randama revolveriai.

Graborius Garšva Didina ir I
Gražina Vietą

Šiomis dienomis Garšvos 
biznio įstaiga apardyta iš vi
daus ir iš lauko. Viską per
dirba naujai, padidins ir išde- 
koruos ją šermenų patarnavi- j 
mui. Bus tinkamesnė, ne-i 
gu pirma, nes bus erdvesnė ir 
atatinkamai papuošta.

Taisymo darbas eina spar-i 
čiai, ir už keleto dienų viskas 
bus įrengta. j

Lietuviai pradeda priimti i 
amerikoniška būda šermenų i *• i
rengimams: vietoje laikyti j
šermenis namuose, vis daž- į 
niau tai atlieka graboriu įstai-; 
gose, kurios tinkamai įtasytos | 
tam reikalui. Po pertaisymo,! 
graboriaus Garšvos vieta bus j 
gan

NEW YORK.—Kelios 
vaitės atgal Julijos Quitterie- 
nės papūga (“pale”) buvo iš
lėkus iš namų- Kiek vėliau ji
nai,eidama pro paukščių krau
tuvę, išgirdo savo papūgos 
balsa, “Hello, Mamma!” Krau
tuvininkas buvo patrauktas 
teisman, kad sugrąžintų jai 
papūgą. Ir teisme krautuvi
ninkas sakė, kad nėra įrocly-! 
mų, kad papūga būtu priklau
sius Quitterienei. Bet kaip: 
tik jinai įžengė į Essex Mar-, 

- keto teismą, tuojaus ją pasvei-i 
I kino papūga, “Heilo, Mam-j 
Į ma.”

Tada teisėjas be jokių dau
giau klausimu pripažino, kadI 
papūga yra Quitterienes. 
savininkė turėjo 
$7 krautuvininkui 
paukščio užlaikymą 
lias savaites.

Bet atrodo, kad 
perdaug pasitiki 
kaipo liūdininkais.

Ant South 3rd Street, N. 377, 
3-jų agštų su skiepu mūrinis namas, 
3-iu šeimynų, kiekvienai šeimynai 
rneudyne. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Ant South 4th Stree, N. 94, 3-’n 
augštų su skiepu names, dviem šei
mynom su trim maudvnėm. Nori
me jūsų pasiūlymą kainos.
■ Union Avenue. dvieju šeimynų 
murins namas, 12 kambariu. dvi 
maudynės. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Scholes Street, N.72, 4riu augštu. 
į, 5 kambariai kiekvienai 

Norime jūsų pasiūlymą

E. Rogers,
Grand St.. Brokklyn, N. Y.

Stagg 2-3947

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

417 Lorimer Street,

►»<

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

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

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

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:

DAILY WORKER
50 East 13th St

MOT. LAUKUS
214 Bedford Ave.

• Tel. Evergreen ,6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

. Ateikit Persitikrini.

New York

TEL. STAGG 
2-5043

Sovietu Kaukazo Šaltinių

Jau sulaukėme iš Sovietu Sąjungos pasauliniai pa
garsėjusiu mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltiniu

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
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 

jūgoų. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
Union Avė. kampas Scholes Street

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stag^St
Telefonas Stagg 2-2452

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ii 

, gimdymo organų

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedėliotu nuo (0 iki 2 1
(Idos ligos gydomos su X-ray įr 

patinusias gyslas jČirškininoaie
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NAMU SAVININKAMS i 
GERIAUSIA PROGA J

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

maliavoti, manykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I EL A U SK A S) 
G R A BORIUS 

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

MŪSŲ. ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXMXXXXJOCXMXXXXMXXXMXXX )OOOTMX10(>OCX 
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MODERNIŠKUUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5988

JONAS STOKES
Fotografas

fiiuomi pranežu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numerli) 
512 Marion St., 
kamp. Bread
way, Chauncey 

1S t r e e t stoti* 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoj 
d t u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 ild 1, 2 iki I, Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVĘ.”

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau,per 28 
metus. > , ; 1

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6




