
Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite. Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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KRISLĄ]
Užbaigėm Garsiai ir 
Gražiai.
Ką Parodė Mūsų Piknikai 
Prie Naujo Darbo 
Laimėsime ir Vėl.

Rašo Kom leistas

Galima sakyt, -kad piknikų se
zonas jau užsibaigė. Jį užda
rėme vakar su spaudos pikni
ku Connecticut valstijoje. Ga
lime pasididžiuot, kad tą darbą 
baigėme garsiai ir gražiai.

Connecticut piknikas pavyko 
visais atžvilgiais, žmonių buvo 
nepaprastai daug. Diena irgi 
pasitaikė labai graži.

Suvada iš šios vasaros pikni
kų, rengtų mūsų spaudai, yra 
tokia: buvo skaitlingi žmonė
mis, turtingi revoliucine progra
ma, pelningi finansiškai. O tu
rime atminti, kad šiemet vasa
riniai parengimai įvyko žioty- 

. se baisaus krizio. Ne vienas 
nuoširdžiai atsidavęs darbinin
kas mūsų komunistiniam judė
jimui sėdėjo su savo šeimyna 
namie, delei finansinio neištek- 
liaus, kuomet jo troškimai ir 
mintys buvo išvažiavime tarpe 
tūkstančių jo draugų.

Mūsų draugai šiemet parodė 
daugiau veiklumo, gilesnio susi- 

» rūpinimo, karštesnio revoliuci
nio sąjausmo. Kitą kartą ir j 
tolimą koloniją jie važiavo, 
idant paremti savo judėjimą. 
Nebijojo nuovargio, nesigailėjo 
išlaidų.

Svarbu nepamiršt ir tas, kad 
mūsų oportunistai desperatiškai 
stengėsi pakenkti mūsų* pikni
kams. Mūsų piknikas Brook- 
lyne, jie rengia savo kermošių 
Cliffsidėje ir nusivilioję sauja- 
lę darbininkų, nuodija jiem pro
tą mūnšainu ir oportunistiniais 
plepalais prieš Komunistų Par
tiją. Mūsų iškilmė Philadelphi- 
joj, jie sušilę laksto ir vobija 
savo grupelę ūžti savo parengi- 
mėlyje. Mūsų parengimas Con
necticut valstijoj. Jie šumija 
Brooklyne. Visuomet tyčia ren
gia tuo laiku, kaip mes, idant 
pakenkus mūsų parengimui, ži
noma, jie prakišo—moraliai ir 
medžiaginiai. Iš visų jų pastan- 

• gų išėjo viso labo tik vienas 
didelis piš... Jeigu Prūseikos 

• ir Butkai protautų ne girtu pro
tu, tai dabar turėtų prieiti prie 
išvados, kad jų pastangos su
griauti lietuvių komunistinį ju
dėjimą nepavydėtinai subliūško.

Dabar, draugai, mūsų spau
dos ir ALDLD vajus šaukia mus 
prie darbo. Naujas darbas, bet 
tas pats revoliucinis tikslas. 
Vajai jau čia pat. Tik kelias 
savaites beturime delei prisi
rengimo. Išnaudokime kiekvie
ną valandą ir kiekvieną progą.

Ar jūsų kolonijoj jau pradėta 
rengtis prie vajaus? Ar jau 
kalbėjote savo susirinkimuose 
apie surengimą didelio masinio 
mitingo? Ar jau turite kalbė-
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orlaivių susikirti- 
septyni žmonės.

Madrid, Ispanija.—Iš čia 
išplaukė laivas, kuriame ga
benama 105 buvę monarchi- 
stai i Afriką del ištrėmimo.

Istanbul, Turkija. — Šia
me mieste kilo baisus gais
ras rugs. 17 d. ir nušlavė 
144 namus.

Taylorville, Ill. — Kruvi
noji policija provokuoja 
mainierius. ai rugs. 18 d. 

 

sprogo dvi bdiųbos—viena 

 

prie laikraščio ‘(The Daily 
Breeze” ir kita 
Building, kuriame randasi 
senosios Jungtinės Mainie- 
rių Unijos raštinė. Tuo jaus 
miestelio “piliečiai” kreipė
si prie gubernatoriaus su 
prašymu kareivių suvaldy
mui mainierių. Tai bus po
licijos provokacija, idant 
gauti kariuomenę prieš mai
nierius.

rie Burr

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoj 1932 metais 
buvo suareštuota 358,473 
žmonės, arba 24,144 dau
giau, negu 1931 metais.
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I lutokratas prezidentas Hooveris skaito raportą apie kariuomenės ir polici
jos kruviną užpuolimą ant veteranų W ashingtone.
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ANGLIJA PASMERKIA VOKIETIJA IR
UŽSTOJA IMPERIALISTINĘ FRANCI JA

Tokyo, Japonija. — Val
džia sako gavus pranešimą 
iš Maskvos nuo savo atsto
vo, kad jau' esanti padaryta 
ir už trijų dienų būsianti j Vokietijai, kuri, reikalauja 
pasirašyta žibalo sutartis .nuo Francijos ir Anglijos 

lygybės apsiginklavime ir 
atsisako dalyvauti tolimes
niuose darbuose “nusigink
lavimo” konferencijoj. No
ta aiškiai palaiko Francijos 
pusę ir pasmerkia Vokieti-

tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos.

LONDON. — MacDonal-., jos žygius'prieš Versailio
do valdžia pasiuntė labai aš
trią ir grūmojančią notą

Albany, N. Y. — Mokyk
loj krito ir mirė nuo bado 
Freeman J. Violette, 9 me
tų amžiaus sūnus eks-karei- 
vio. O jo broliukas randa- RUO TUt® IT
si ligoninėj ir kovoja su 
mirčia, irgi nuo bado. Tė
vas neturi darbo per du me
tu. Vaikas prieš mirtį pa
sakė, kad jis išbuvo visai 
nieko nevalgęs per 24 va
landas.

taika.
Šita Anglijos nota aiškiai 

parodo susikirtimą imperia
listinių interesų. Vokieti
jos buržuazija nori išnaujo 
auklėti militariškas spėkas 
ir ruoštis prie karo, o An
glija ir Franci j a nuo kojų 
iki galvos apsiginklavę ir 
pilniausiai prisirengę karui.

Fašistų Internacionalas
VIENA, Austrija—Šiame 

socialistų valdomam mieste 
t eistai turi suorganizavę 
“Ketvirtą Internacionalą,” 
arba “Fašistu Internaciona
lą”. Du fašistai sėdi ofise 
ir palaiko ryšius su juod- 
marškinių judėjimais įvai
riose šalyse. •

Kaune Buvo Iškeltos*

Nusižudė Bedarbis 8 Raudonos Vėliavos

NEWARK, N. J.—čia iš 
Passaic upes tapo išimtas 
lavonas Arthur W. Haslop, 
35 metų amžiaus, kuris gy
veno po num. 1,022 Hotve 
Ave., Bronxe, N. Y. Hąs- 
lop nušoko nuo tilto ir nūsi-

Philadelphia, Pa. — Apie
1,200 darbininkų demonst-

4 . 9 + : ravo l^d. prie co- žLdė/^ Jo 'pusbroTif Stad-
toją? Ar turite pakankamai h- uncilmano Frankelfeld ir 1anflpr qako kad Ha<don 
teratūras? Ar turite vajinin- rPikalavo našalnos Policis -• i r . ?P

irite surašė ukvat- re. aiav2 PasalPos- / oiicis- vaikštinėjo kelis metus bekus? Ar turite surašę ukvat- K. j- , „ v, ... 1U- < , v .ninkus, kurie eis palei darbi- ita! bal}de suareštuoti kalbe- i darbo, gyveno pusbadžiai ir 
ninku stubas 
“Laisvei” ir
jus ir del ALĘ)LD narius? p '

ALDLD kuopų valdybos, ką 
darote, kad .savo mieste įtraukti 
į vajų ne tik visus savo kuopos 
narius, bet taipgi revoliucinius 
darbininkus iŠ kitų organizaci
jų?

Apskričių komitetai, ar jau 
sutvarkėte maršrutus savo 
bose?

užrašinėdami tojus, bet darbininkai nelei-1 galų gale heteko sveikatos,’
Vilniai” skaityto- do- , 1 ir lygsvaros., " ; ''ir lygsvaros. (

KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAI i 
ANT BALOTO ILL. VALSTIJOJE

. Kauno spauda iš rugsėjo 
5 d. praneša:

“Pernai komunistai yra 
įvedę tarptautinę raudono
sios jaunuomenės dieną, ku
ri švenčiama pirmąjį rugs, 
mėn. sekmadienį. Ta proga 
vakar Kaune komunistai bu
vo iškabinę 8 vėliavas.” v.

Vadinasi, fašistiniai kro- 
kodiliai nepajėgė sunaikinti 
komunistinį judėjimą Kau
ne. Lietuvos darbininkai pa
liko savo partiją ir laikas 
nuo laiko ^pagrūmoja Sme
tonos gaujoms.
v / --------------------------- ;--------

Penki Žuvo Susišaudyme

ri-
SPRINGFIELD, Ill. ' — 

Milžinišką darbą atliko re
voliuciniai darbininkai Illi- 
nojaus valstijoj, surinkdami 
34,787 piliečių parašų, idant 
uždėjus ant baloto Komuni
stų Partijos prezidentinius 
ir valstijinius kandidatus. 
Darbas buvo nelengvas, bet 
draugų pasiryžimas nugalė-

Gandhi Pratinas Badauti
BOMBAY, Indija. — Pra- 

' įnešama, kad jau kelinta die
na Gandhi mažiau valgo, 
idant prisipratinus prie ba
davimo “iki mirties”. Be- jo visus keblumus. Įstaty- 
veik vien ant ožkos pienes mai tereikalavo 25,000 para- 
gyvcnąs. Jo pasekėjai la- šų, bet tapo surinkta daug 
bai susirūpinę Gandhi liki- daugiau, idant nedavus pro- 

mu. gos valdžiai atmesti dalį pa-

gyvenąs.
stokavo tūkstančių parašų > tų amžiaus, paėmė lašų nuo 
del savo kandidatų. > ' kosulio ir užtroško.

F

REMSIME IR GINSIME MŪSŲ ‘VILNĮ 
PASAKĖ TŪKSTANČIAI DARBININKŲ

Skaitlingas Connecticut Valstijos Lietuvių Darbininkų Pik
nikas Pasmerkė Valdžią ir Lietuviškus Fašistus, Kurie 
Nori Sunaikinti Komunistinį Dienraštį. Piknike Kalbėjo 
Mary Mooney, Motina Tom Mooney
HARTFORD, Conn. —| stijos, susirinkę Hartforde, 

Mūsų komunistinės spaudos i rugsėjo 18 d., griežčiausiai 
naudai rengtas Connecticut! J 11
valstijos piknikas rugs. 18 
d. išdegė kuopuikiausiai. 
Nepaprastai skaitlingai bu
vo susirinkę ’darbininkų ir 
darbininkių. Buvo svečių iš 
tolimų kolonijų, kaip iš 
Brooklyno, N. Y., ir Stough-! 
tono, Mass.’ \ 1

Piknike taip pat.dalyvavo 
ir kalbėjo Mary Mooney, 84 
metu amžiaus motina Tom 
Mooney. Jos kelis ištartus 
žodžius griausmingai sveiki
no tūkstančiai darbininkų. 

I Buvo skaitytas- laiškas nuo 
; Tom Mooney, kuriame jis 
kviečia darbininkus ir dar
bininkes su panaujinta ener
gija kovoti už paliuosavimą - . . - ■ • v . a <• a • • *

protestuoja prieš užpuolimą 
ant Chicagos ‘Vilnies’ ir 
prieš suareštavimą dviejų 
redaktorių Andrulio ir Kra- 
kaičio ir gaspadoriaus Mil- 
lerio.

“Šis užpuolimas ant “Vil
nies” yra užpuolimas ant vi
sos darbininkiškos spaudos. 
Mes reikalaujame nuo 
Illinojaus valstijos prokuro
ro, kad visi kaltinimai prieš 
“Vilnį” ir jos štabą būtų 

jtuojaus išmesti ir panaikin
ti.

“Mes taip pat smerkiame 
lietuviškus fašistus, kurie su 
Evaldu priešakyje sufabri
kavo skundus prieš “Vilnį”, 

iš kapitalistinių bastilijų vi- j “Mes pasižadame visais 
sų politinių kalinių. būdais remti ir ginti “Vilnį”

Piknike tapo priimta se- nuo visų .priešų ir užpuoli- 
kama rezoliucija delei dien
raščio “Vilnies” gynimo nuo 
užpuolikų:

“Keli tūkstančiai lietuvių 
darbininkų Connecticut vai- tinė “Vilnis”!”

kų.
“Šalin darbininkų spaudos 

neprietelius!
“Tegul gyvuoja komunis-

”3

LAWRENCE LIETUVIU NEZALIEŽNIN- 
KŲ KUNIGAS ŠLEINIS APNUODYTAS

rašų ir atsisakyti uždėt mū
sų kandidatus ant baloto.

Ir taip skaičius valstijų 
auga, kuriose Komunistų i 
Partijos kandidatai patenka 
ant baloto. Vilties yra, kad 
šiemet mūsų partijos kandi
datai pasirodys ant baloto 
kokiose 45 valstijose.

Sakoma, kad Illinojaus 
valstijoj Socialistų Partija 
su pereitu šeštadieniu da.

J-MUSKOGEE, Okla. 
Rugs. 18 d. čionai.įvyko 
sišapdymas tarpe policijos 
ir “banditų”. Mūšyje žuvo 
penki—trys policistai ir 
gengsteriai.

UŽTROŠKO LAŠAIS

SU-

du

SAN FRANCISCO, Calif. 
-Dr. Dock žmona, 84 me-

Gyduolės nuo Vėžio
WASHINGTON. — Svei- 

katos departmentas prane
ša, kad sėkmingai pavyko 
išrasti “vaistus”, kuriais | 
įČiepijus žiurkė neserga vė
žiu. Tas pats tiksią ir žmo
nėms. Ištikrųjų keistas gy
dymo būdas. Vėžio ligos 
bakterijų įleidžia į žiurkės 
kraują ir paskui žiurkė ne- 
bepagauna vėžio.

Jungi. Valstijos Rems 
Franciją ir Angliją

PARYŽIUS. PaJaiški, kad 
Amerikos ambasadorius po
nas Edge laikė slaptą kon
ferenciją su Franci jos pre
mjeru Herriot Spaudą pla
čiai su džiaugsmu skelbia, 
kad Jungtinės Valstijos pri
žadėjusios palaikyti' FraiicF- 
jos ir Anglijos pušį' prieš 
Vokietijos reikalavimą ly
gybės apsiginklavime. /

Vienas mūsų skaitytojų iš,primetamą prasižengimą.
Lawrence prisiuntė iš vieti
nio “The Evening Tribune” 
iškarpą, kurioj rašoma apie

Suareštuotas taip pat tū
las čilčius. Pas jį buvus 
rasta bonka, kurioj buvę

•Lawrence lietuvių nezaliež-! nuo(^a ^.ei. skysčio, kuriuo 
| ninką kunigą Šleinį, “Šven-1 s emis P rudavę ar
čiausios Širdies Jėzaus” pa
rapijos kleboną. Kunigas 
Šleinis dabar randasi miesto 
Fall River ligoninėje. Sa
ko, kad parapijonai prieš jį 
sukilo ir jis turėjo dumti 
pas savo draugą kunigą į 
Fall River.

Bet Šleinis kovoja su mir- 
čia. Jis esąs apnuodintas, 
Nemanom'a, kad išliks gy
vas. Pranešime sakoma, 
kad policija suareštavo tūlą 
Joseph Turėk, 19 metų am
žiaus karštai tikintį jaunuo
lį, kuris kaltinamas apnuo- 
dijime kunigo Šleinio. Ku
nigas būk pasakęs: “Tu, 
Joe, esi išdykęs vaikas. Tu 
paėmeiL mano $2Č0, o man 
uždavei; juodų. 'Aš mirsiu. 
Tu turėtum būt nubaustas.” 
Bet Turėk užginčija jam

ną.
Kunigas Šleinis nuo pava

pi jonų gavęs devynis šimtus 
dolerių. Laikraštis nepasa
ko už ką.

Šleinis buvo didelis mul
kintojas Lawrence tikinčių 
žmonių—toks pat, kaip ir 
Rymo katalikų kunigai. 
Mulkino savo pasekėjus per 
14 metų. “Tautiškos bažnyr 
čios” darbininkai turėtų sy
kį ant visados įsitikinti, kad 
visus kunigus reikia vyti 
laukan ir patiems griebtis 
kovos prieš alkį ir vargą.

SOVIETU ORLAIVIAI DELEI LIAUDIES
' MASKVA* — Kapitalisti

nėse šalyse orlaiviai beveik 
išimtinai naudojami karo 
reikalams ir laiškų pernešio- 
jimui. Betgi Sovietų Są
jungoj orlaiviai įkinkomi į 
tarnavimą plačioms darbo 
žmonių masėms, ypatingai 
žemės ūkio reikalams. Štai 
šiais metais orlaiviais buvo 
aplaistyta net 810,000 hek
tarų žemės kovoje su viso-

ki.ais gyviais. Kitą metą 
bus apimta 2,500,000 hekta
rų.

Jau buvo rašyta, kad or
laiviai sėkmingai pradeda
ma naudoti sėjimui. šie
met, kaipo del išbandymo, 
buvo taip apsėta 25,000 hek
tarų, kitą metą bus apimta 
350,000 hektarų. Taip pat 
tfąšos bus beriamos ant lau
kų pagelba orlaivių.

Anglijos Bedarbiai
Kovos Lauke

BIRKENHEAD, Anglija. 
—Jau kelinta diena čionai 
verda bedarbių judėjimas. 
Darbininkai demonstruoja 
gatvėmis ir reikalauja pa
šalpos. Pasiima neprašę 
maisto iš krautuvių. Vieti
nė policija, kuri susideda iš 
trijų šimtų ginkluotų vyrų, 
pasirodė bejėgė prieš minių 
solidarumą. Todėl policijos 
galva kreipėsi su prašymu 
kariuomenės. Laukiama su
sikirtimų, nes bedarbiai at
sisako toliaus badauti.

žinių(Daugiau Pasaulinių' 
5-tam puslapy!)
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TURČIU VALDŽIA-ATSUKTA PRIES
DARBININKUS IR FARMERIUS

(Žemiazt telpa dalis prakalbos, paruoštos d. Wm. Z. Fosterio, 
komunistų kandidato į Jungtinių Valstijų prezidentų- ši

prakalba buvo sakyta Chicagoje, rugsėjo 10 d.) , , ,

'Trys mėnesiai atgal, šitoj pačioj svetainėj, aš buVau 
nominuotas kaipo darbininkų kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentą Komunistų Partijos- sąrašu. Čia buvo 
priimta kovos programa prieš badą ir imperialistinį karą.

Nuo to laiko darbo žmonių padėtis pasidarė aršesnė.
Hooveris padaugino savo veidmainingus melus apie 

gerbūvio sugrįžimą. Bosų spauda kasdien plačiai skelbia 
šituos melus ir pažadus.

Rooseveltas nusiduoda esąs priešingu Hooverio politi
kai, bet neišstato jokios programos pagelbai žmonių ken
tėjimams; jo programa nieku nesiskiria nuo Hooverio.

Norman Thomas nobažnai kalba apie socializmą kada 
nors miglotoj ateityj; jis ir jo partija pastoja kelią by 
ryškesniam žygiui prieš badą ir masių-kentėjimus.

Tolydžio badavimas ir kentėjimai masių greit auga.
Bedarbė dar vis didėja ir jau peržengia penkiolikos mi

lionų skaitlinę. Didžiuma tų darbininkų, kurie dar dir
ba, tedirba, apskritai, po dvi tris dienas į savaitę.

Algos kapojamos. Bendros darbininko įeigos šiandien 
yra tik vienas trečdalis to, ką jis gaudavo 1929.

Darbininkai greit baigia visus savo rezervus, ir ver
čiami gyventi ant labiausiai nepakankamų labdarybės 

t porcijų. Netgi ir tos, daugelyj atsitikimų, yra rūsčiai 
kertamos ir daugelyj atsitikimų—visiškai sulaikomos.

Sekama žiema atneša masinį bedarbių badavimą. < į 
Ši padėtis nėra pasėka kokios tai naturališkos ir neiš* 

į vengiamos katastrofos. * ■ :
Šitoj, pasaulio turtingiausioj, šalyj mes turime viską, 

—-kas yra reikalinga, pav^ydinimui, apgyvendinimui. :ir’ 
aprengimui visų gyventojų. Betgi dešimtys 'tūkstančių 
valgo iš išmatų dėžių, kuomet maisto sandėliai perpildyti 
maistu, kuris genda. •

Milionai išmetami iš namų, kurie paskui stovi tušti; 
badaujančios masės verčiamos jieškotis prieglaudos par- 

I kuose, gatvėse ir duobėse.
Nesuskaitomas skaičius moterų yra vejamos į beduonių 

eiles ir paleistuvystės lizdus, kad išsigelbėti iš bado 
t nasrų.

Šitokis tai paveikslas dirbančiųjų masių gyvenimo pa
saulio turtingiausioj šalyj!

Kodėl? Todėl, kad šalies turtas yra turčių nuosavy- 
. be—mažos klasės, kuri viską laikosi, kaipo savo; kuri tu

ri mašinas tiktai pelnui; kuriai masių likimas nerūpi.
Vyriausybė ’ nesirūpina badaujančių masių mityba. 

Priešingai, Jinai daro viską, kad apsaugoti kapitalistus 
r ir jų pelnus.

Pastarojo kongreso sesija davė penkis bilionus dolerių 
bankams ir didžiosiom korporacijom, ji nubalsavo duoti 
tris bilionus dolerių karo reikalams. Bet šis pats kon
gresas atsisakė duoti bent centą badaujantiems darbinin- 

| kams, farmefiams ir veteranams.
Valdžia išvaikė karo veteranus iš Washingtono ugnimi 

: , ir kardu. Bet ištiesė savo rankas ir atkišo ausis bankie- 
rių, geležinkelių magnatų ir kitų didžiųjų kapitalistiį 
agentams, kurie atėjo pasakyti valdžiai 'ko jie nori.

Ši politika—viskas kapitalistams ir nieko darbininkams 
ir farmeriams—tai bendra politika republikonų ir demo
kratų. Abi partija balsavo ir pravedė šitą nusistatymą 
ne tik nacionaliai, bet ir valstijose ir miestuose^

Kuomet iškilo klausimas balsavimo pinigų turčiams ir 
nieko masėms, tai taip vadinami progresyviai—Bofahai 
ir LaFollettai—atsistojo kapitalistų pusėje, prieš darbi
ninkų mases.

Laikas darbininkams ir visiems darbo žmonėms, bied- 
niems ir pavergtiems, stoti kartu ir veikti. Laikas nau
doti tą galią, kurią turi darbininkų klasė, kad priverst 
išnaudotojus duoti maisto, pastogę ir drabužio tiems,, ku
rie to reikalauja. Laikas jau išstoti prieš bosų klasę ir 
jų vyriausybę, ir politikierius, augštus ir mažus,,, su rei
kalavimais, remiamais suvienyta darbo žmonių galybe, ir 
tuo būdu nugalėti badą ir badavimą ir atmušti naujus 
puolimus, kuriuos pelnais godi bosų klasė bando pravesti.

Nepažaboti Melagiai
Worcesterio fašistinis la

pelis, “Amerikos Lietuvis”, 
spausdina tūlo Y. B., “grįžti- X
šio iš Rusijos Lietuvon”, pa
sakojimą apie Sovietų Są
jungą. “Pasakojimas”, žino
ma, kvailas, melagingas ir 
bjaurus. Girdi, “kas Rusi
joj dabar gyvena ir neturi 
vilties iš ten kur nors pas
prukt, jau apie-savo senatvę 
pradeda negalvoti. Kas kar
tą vis didesnis ir didesnis 
žmonių skaičius pradeda įsi
tikinti, kad savo mirtimi ne
teks mirti...” Sulyg pasa
kotojo”, 160 milionų Sovie
tų Sąjungos gyventojų ne
mirs savo mirtimi, kadangi

Ir paprasti darbininkai, ir 
vadininkai ir didžiausi Rusijos 
valdovai šiandien taip galvo
ja. Mirtis kaip baisiausia 
šmėkla su savo dalge ..visų, tar
pe maišosi ir visus baugina, i

(jalabijas
Vėl ir vėl matome buržu

azinėj spaudoje apie žudy
nes ir savižudybes. Pertek
liuj skęsta milionieriai žu
dosi ir smaugia kitus, štai 
paskiausia žinia: C. E. Du
bois, stambus biznierius, pa
sidarė sau galą Quincy, 
Mass. Prieš kiek laiko buvo 
žuvusi jo žmona. Pirmiau 
sakėsi, kad jo žmona žuvusi 
automobiliaus nelaimėj, Ka
nadoj. Greit jis griebėsi 
prie kitos mergos, fūbrikan- 
to dukters ir jau susitarė 
vesti. Paaiškėjo, tačiaus, 
kad policija dar vis nesiliau
na jieškinėjusi žuvusios Du- 
Bois’ienės. Ir štai DuBois 
nusišauna. Pagaliaus su
randama ir jo žuvusios žmo
nos lavonas, pakastas giliai 
skiepe Plymouth, Mass. Va
dinasi, jis ją pasmaugė.

Tai vis krikščioniškai iš
auklėtų, dievobaimingų, tur
čių darbeliai. Tai pirštu ro
do į puvimą visos išnaudoto- 

Visi bijo naktį, visi bijo dieną. I jų sistemos. Iš vienos pusės 
— — • • • . ’ ■ . • - _i . k ' 1 1 *1 1 • • t T •

susirinkimą ir daug svarbių' 
dalykų nutarta.' šiame Suši- 
rin’kime nutarta, kad choras 
^tdtų :į vajų, kurį skelbia A. 
L.’P.M.S. Tam darbui išrinkta 
komisija, kuri veiks, kad va
jus būtų tinkamai pravestas 
gyvenimam

Kadangi choras jau įsigijo 
savo pianą ir svetainės savi
ninkas sutinka, kad taip tikro
se ribose galima ir pašokti po 
pamokų, tai choras nutarė, 
kad pamokos būtų pradėtos 
anksčiau—7 :30. Mat, Svetai
nėje ilgiau negalima šokti 
kaip tik iki 10-30.’ Tuo būdu 
reikės greičiau suširinkti.

Kaip matote, . draugai ir 
draugės, > tai mūsų phoro pa
mokos. nebus nuobodžios. To
dėl mes kviečiame visus atsi
lankyti. Dalyvaukite chore 
visi—jauni ir suaugę. Choro 
praktikos įvyksta kas savaitė 
kiekvieną ketvirtadienį, 
dalyvaukite.

DARBININKU SVEIKATA
Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 

371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Dulkės Plaučiuose
Drauge gydytojau, 

kaimely yra draugas,

sis.” Jei dulkės dauginusia 
smėlio—“silicosis,” jei ang- 
glies — “anthracosis.” Pas- ,J 
t rasis apsireiškimas dažnai • 
vadinama angliakasių dusu
liu, “miners asthma.” Šito* 
kis dusulys nėra tikrasis du- * 
sulys, ką paeina nuo alergi
jos, nuo apsinuodymo “sve
timais” proteidais, kai žmo
gui trūksta kalkių.

kbkia skaitdžią 
istorija Stt teikė Rii- 

Jie at
ranka rankon su 
žmonėm ir dabar

Žiūrėkit, kbkią s 
painoka istorija Štifi 
aitos mtelektnalains 
<rjirkė eiti ranka ra 
savo darbo žmonėm

musu v 
susi

pratęs darbininkas italų 
tautos. Jis dirbo darbą an
glių kasykloj, kur gaudavo 
daug smėlio dulkių. Ir nuo 
to jis pradėjo ' sirgti. Jis 
nuvažiavo į sanatoriją, tai 
gydytojai išegzaminavo, pa
sako, kad nėra pagalbos, 
kad jam plaučiai yra pilni 
smėlio,Ar dalys plaučių yra 
trūkę. 1 Sakė, jam nėra pa
galbos. Tai,- drauge zgydy- j' 
tojau, maloilėkit pranešti 
per “Laisvę,” ar jam gali
ma pagelbėti ūr ne. Lauk
siu greito atsakymo. .

Atsakymas.—
Tie sanatorijos gydytojai 

teisybę sakė. Gyduoliškos, 
mediciniškos pagalbos to
kiam atsitikime nėra. Tai 

i yra labai liūdnas daiktas.
Štai kaip yra su dulkė

mis. Visokios dulkės nėra 
geras sveikatai daiktas, ir jų 
visada reikia vengti. E et 
dulkių yra visokių. Yra ne- 
tokių žalingų. Lengvosios 
dulkės, nuo vilnų, nuo vil
nonių arba šiaip rūbų, lehg- 
viau išsikrankščia, išsikosti, 
ir netaip greit patenka gi
liau į plaučius, į kvėpavimo 
pūslikes. Lengvosios dulkės 
greičiau prilimpa prie glei- 
vų, prie gličių ir kartu išsi
valo laukan. , .Bet kitaip 
yra su sunkiomis dulkėmis,, 
nuo smėlio, »nuo : akmenų, 
nuo geležies, ’ :nuo' anglių,- 
nu6 taip kokių 1 naugių. 
Sunkiosios dulkės yra aš
triais kampučiais. Jos nu
slenka žemyn kvėpavimo ta- 

______’ kais. Dalis jų ir gi išsikosti, 
Delegatai neįleidžiami į rašti- Į^t dalis įstringa į plėves,

Policįstas pareiškia, kad įsivelia jose ir ten pasilie- ............ .
ka. Ilgainiui taip dalinai mu, naujas narys turi 48' '• 
užsipildo kvėpavimo pūsli- metus.
kės, ir tada pasidaro sun
ku kvėpuoti, trumpa oro. 
Kraujas nebegali gauti pa
kankamai deguonies, negali 
gerai apsivalyti nuo nuo-

ir

BUFFALO, N. Y.

F. Kl—ta.

Visi

Iš Bedarbių
Kovų Lauko

SLA 304 kp. Susirinkimo
Porą mėnesių atgal, prisi---

rašė vienas naujas narys prie 
SLA 304 kp. Aplikaciją iš
pildė, visi kp.x nariai priėmė • 
ir 'viskas būtų'buvę gerai. Bet 
štai praeitam susirinkime - 
sekrt. perskaito laišką iš 
centro, kad tas naujas narys 
yra sumažinęs metus. Būk 
tai skundas paduotas iš 304 
kp. Kylą didžiausia suirūtė. 
Vienas sako reikia metrikų iš • 
Lietuvos, kiti sako, reikia iš
rinkti komisiją del to tikslo.

, Viršininkai pašaukė naują 
narį ir klausia jo ar gali par
traukti metrikus iš Lietuvos. 
Naujas draugas išsitraukė iš • 
kišeniaus pilietiškas popieras 
ir sako, kad geresnių faktų 
jums nereikia, nes čia parodo 
mano metus. Pagal mano po
pieras yra išpildyta aplikaci
ja. Viskas yra išpildyta tei
singai. Paima iš jo rankų po
pieras fašistinis pirmininkas, 
kuris seniau skundė 304 kp. 
Pild. Tarybai. Pradėjo ro
kuoti naujo nario metus iš pi
lietiškų popierų. Drukavo 
apie 5 mindtes ir surado, kad r 
naujas narys 48 metų.

Pareiškia, kad naujas na- - 
rys yra sumažinęs 2 metu nes v* 
ant aplikacijos blankos jisai 
užsirašė 46 metų. Negali būt v 
p rimtas.

Paima 
tinka su

WORCESTER, Mass. — 
Rugsėjo 12 dieną įvyko bedar
bių demonstracija ant Salem 
Square. Buvo prakalbos, kal- 

» išrinkta 
komitetas iš susirinkusios pu
blikos priduoti bedarbių rei
kalavimus ponui Bekeriui. Ko
mitetas susidėjo iš trijų daru- 
gų.

Reikalavimai įteikta,, kad 
bedarbių vaikai būtų aprūpin
ti drabužiais prasidėjus mo
kyklai bedarbių vaikai yra 

j basi ir nudriskę, o čiū, jau šal
tesnis Qiias, ateina.

Kadū. ' komitetas 
žingsiiįus1 link' miesto 
visa m!inia šūjudoA'bet paėjus 
kelis žingsnius, pradėjo apsi
stoti. Nežinia, ar tai iš bai
mės, ar tai iš nesupratimo 
Nebuvo ūpo, nusiminę laukia 
ką delegatai sugrįžę pasakys

Nė vienas kitu pasitikėti ne
gali. Dažnai atsitinka, kad 
tėvai būva .sūnų žudikai, 
nūs—tėvų žudikais, 
nužudo draugus, 
žmonas ir žmonos 
kur tik kas eina, 
veikia, visur bijo, 
žino, iš kur atlėks kulipka ir 
pramuš galvos smagenis, iš 
kur ateis žmogus su valdžios 
žodžiais lupo.se • ir netikėtai išr 
traukęs aštrų peilį iš po skver
no suki^ tau jį į širdį.
Ar gi ^nebaisu? ! Pamisly- 

kit apie tuoš •b.dlševikus! Ap- 
sirgę jiėį u^šid^gę žudyniošį 
mapiją’ i Taip tjuk išrodo iš; 
Y.’ B. pasakojimo. Bet mums 
išrodo priešingai. Mums’iš
rodo, kad paties “pasakoto-; 
j'o” galva smarkiai apjgaiįųo- 
ta. Jo semegenyš perdaug 
įdegę. Mums išrodo, kad ši 
kvailybė, jeigu ji yra kieno 
pasakota, bet nesugalvota 
pačių fašistinių rašytojų, 
galėjo būti pasakota tik iš 
proto ligoninės pabėgusio 
žmogaus.

Net *pati “A. L.” redakci
ja, stambiom raidėm šį jova
lą įtalpinusi, deda prierašą:

Gaila tik, kad autorius nepri
duoda tų faktų, kurie paliudy
tų už ką tie peiliai ir tos ku- 
lipkos ir ta mirtis taip pigiai 
siūloma? Jeigu jau žmogus 
baudžiamas, tai turi žinot, už 
ką ir kodėl? O čia, tos isto
rijos autorius kaip tik nepa
sako. 

%
• Nepasako, nes neturi. Jei 
fašistinio lapelio redakcija 
turėtų, kaip anglai sako, sugrįž 
bent “horse sense,” \ . • i . . .J - nams musų reixaiai nerupi, jų — ----t
kib jovalo nebūtų laikf&štin ' l buri ir veikti, planuo- pareig.os savo ra§_ kad jų šarmai ir mineralai

-- - -- •' ,h TO,V’"” ™nn ar'tv’0 tinėse ir rūpintis žmonijos la- padėtų permušti ir neitrali-
bu, bet abu palieka raštines ir ZUbti kraujo IlėValuitiUS, 
važinėja lošti golfą. Jie gan- rūkstiš,' kurios jam gerai

-°J npįšdega, neišsivalo bekvė-' 
puojant pusiau užkimštais

Mes turim Stot į kovą, su- plaučiais. /
Naudinga jam Lutų, kad 

saulės nėra, bent kartą, po
rą? kartų savaitėje, po ke
letą minučių pasišvitinti 
virš - fijolkavaisiais spindu
liais — “Ultra-violet rays, 
of carbon arc ultra - violet 
lamp.”

Dijatermija ir gi galėtų 
jam kiek padėti. Tam tik
romis prietaisomis pakyla 
temperatūra pažeistose vie
tose; jos įšyla, gauna dau
giau kraujo, o, kur. prieina Į 
daugiau kraujo, ten geriau 
eina gyvybės procesai.
> Moksliškai tokis » plaučių

sū- 
Draugai 

vyrai savo 
vyrus. Tad 
kur tik ką 
Niekas ne-

bent “horse sense”

bedarbiai, benamiai darbi
ninkai žudosi iš alkio, del 
nepakenčiamo' skurdo. Iš
kitos pusės pertekliuj mirk-1 b6j- Bublis h. bu^ 4- irt/YY7AH/\ wy y m a v\ i a m n i riAnstą, išgverę milionieriai šau
dėsi iš raskažiaus!

“Komunistas” Strazdas 
“Naujienose”

Užpereito p e n k t adienio 
C h i c a g o s social - - fašistų 
“Naujienose” p r u s e i kinis 
Strazdas puola “Vilnį”. Gir-' 
di, “Vilnis” < “kabinėjasi” 
prie subankrūtavusioj Alijo
šiaus banko depdžitorių ko
miteto. Esą j^yjlriišrfrš^nu- 
gelio keliu įsuko savo agen
tus į teisėtąjį” komitetą, ku
rio Strazdas yra pirminin
ku. O “Naujienos” mums 
padeda, sako Strazdas.

Kaip greit renegatai "su
darė bendrą frontą prieš ko
munistus! Kada mes sakė
me, jog taip bus, tai tūli 
draugai netikėjo, vis many
dami, kad prūseikiniai bent 
taip greit nevažiuos pas Gri
gaitį.

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choro Darbuotė

Vasaros sezonas į chorą vei
kė neigiamai, tai choras nepa
augo per vasarą, bet biskį su
mažėjo.

Bet ūpas pas choristus yra 
geras. Taip pM yra vilties, j 
kad draugai, kurie pertraukė 
lankę choro pamokas, jbg jie 

: atgal į chorą. Orui 
tai to- vėstant, jau darosi geriau su-

pradėjo 
rotušės,

nę.
Bekerio nėra. Delegatai eina 
pas majorą ir ten neįleisti.

Kada delegatai sugrįžo, mi
nia juos greitai apstojo, kož- 
nas žingeidavo, kas atsitiko. 
Kada delegatai išdavė rapor
tą, minioj pradėjo kilti kerš
tas prieš poną Bekerį ir majo- dingų angliadario dujų, 
ra, kad jie taip pasielgė su be- žmogus atrodo pamėlyna-
darbių kom. Po to sekė pra
kalbos. Kalbėjo iš publikos 
patys bedarbiai. Pakilo dide
lis ūpas, kad maršuoti antru 
kartu ir griežtai reikalauti, 
kad delegatai būtų priimami. 
Bet tas nebuvo daroma, palik
ta kitam kartui. Taigi, drau
gai bedarbiai ir dirbanti dalį 
laiko, turėtume šiuo klausimu 
susidomėti ir rišti šitą klausi
mą patys. Matyt, kad po
nams mūšų reikalai nerūpi. Jų

iždininkas- Šitas su 
pirmininko pareiški

kp. viršininkų. Naujės " 
negalėdamas pakęsti 

kvailysčių, pareiškia, 
jūs negalite surokuoti ..

Yra “nusukęs” 2 me
tu. Bet x protokolų raštiniu, 
surokuoja tik 46 metus. Pasi- 
rodo, kad rokunda nesutinka' • 
tarpe 
narys, 
tokiu 
Jeigu
tokios mažos skaitlinės, tai ne
galite būt viršininkai. Pats 
pareiškiu, kad protokolų ' ras. 
teisingai surokavo ir taip yra , 
išpildyta aplikacija.

Sekr. pasiima pilietiškas po- 
pieras ir suranda, kad naujas,.,, 
narys turi 46 m.—teisingai iš
pildyta aplikacija. Pirmi
ninkas klausia narių, ką dary-....
sime< Vieni sako, reikia rink- .

vęs, pridusęs.
Pasakykite visa tai tam 

draugui. Pasakykite taip 
gi, kad jis visą laiką būtų 
tyrame ore, kad langai bū
tų visuomet atdari, kad jis 
gulėtų nuogutėlis - nuogas 
ant saulės, kada tiktai kur 
galima. Kad jis valgytų ge- sjmej vieni sako, reikia rink- ...

iti kom., kiti—reikia partrauk- • 
ti metrikai iš Lietuvos. Nau-,o, 
jas narys pareiškė, kad aš „ , 
jums savo popierių 
draskyti.
surokuoti pasiųskite j Wa- 
shingtpn, D. C. Iš ten jums 
prisius, manę, metus. , ,

Tai ,taip elgiamasi su prie-, , 
mimu naujų narių į SLA. To-, . 
del ta organizacija dabar ne- ,v. 
auga, bet puola nariais- .

•Pagaliaus tas daryta, vei- 
klausia,. todėl, kad kas mate 
naujame naryje neištikimumą. 

» Koresp. No. 2.

ra, nesugadintą maistą,— 
daugiau daržovių, vaisių,

talpinusi. Nes tai durnas i« “v0 veikimą meno srityje, 

šmeižtas. Choras jau yra pasibrėžęš
Greta to, kiti anti-sovieti- daug veikti-meno srityje.

niai laikraščiai, pereitą są-? Dabartiniu laii^ųęhoras jaft 
vaitę prirašė visa eilę nėsą4^hčšiaM prie savo metinio k o n- 
menių apie SgŠK ‘‘Naujfe^ eiulo. kuris Įvyks,.. 15^- ęlieną 
nos” ir vėl skelbią, kad pęiį'-’ 
kerių metų planas priyedė 
Sovietų Sąjungą prie bMof 
Tai jau nemažiau, kai tuKŠ^ 
tantis ir vieną kartą Grigai/ 
tis tą kartoja. “Di;aūgas”i 
laukia Sovietų Sąjungoj Re
voliucijos. Stalinas, Ipąsak 
kunigų redakcinio Straips
nio, jau beveik nuvergtas. 
Jo vieton atsisės Vžydelih’ 
KaganoviČius”, z kuris “ap
dulkins 'komunizmą.. <. ” O ’

Greta to, kiti anti-sovieti- daug veiktu meno srityje, 
niai laikraščiai, pereitą są-» . -

jie nyksta impoteticiniam yephska Sąndąra , >taciai 
įdukitn’ė, ^ovjętų Rusijos.
Grėft jie visi bus išitiii-į, ęu- 
iifrdanri už savo pečių išda- 
vikiį v^hJį!

neduosiu
Jeigu jūs negalite

na riebias; aĮgas iš miesto, Į 
bet darbo nędiybą.

glausjęipv sąyo f ęileę ir mąrfepalio. ;Manpnlč| kaU lietuviai; glaūsĮųių... sąyo (eile? ir mar- 
į'darbihinkai ne ' tik vietiniai, Į šuokim i kartu sti dėlegh-taišj į 
jbet ir apielinkės apsilankys ir miesto rotušę1 
parems mū'sti natinį įrengi- priversim tuos lyderius su mū- 

‘mą» Choras dalyvauju darbi-1 sų delegacija skaitytis. Turė- 
ninkų parengimuose,* i jkuomet kim mintyj šiuos, dalykus. Mo
kinos 'orgąnizarijos ruošia sa
vo patčpgirntiš.;
kad bhibras ^tšilygina darbi- driskę -ir basi, 
ninkams, k tiri s, paremia chorą lankyti 1 
finansiniai, atsilankydami į tinkamo 
parengimą. \ itinkirhe savo eiles, reikalau-

Choraš yra nutaręs rengti (kim randos kožnam bedarbiui, 
d./B. šalinaitei Selekciją apie į kovokim* prieš metimą iš stu- 
meną, o ypatingai apie muzi- bu, stokimę į bedarbių organi
ką. Mes tikimėį'kad d. Šąli-1 žarijas, lapkykim bedarbių 
naitės prelekcija' / duos gerų komiteto mitingus, kurie atsi- 
davinių visiems ,'mūsų choris-

{ ' I Tik Hada mes

Tu ve

■ kykla atsidarė, oras kas kart 
Tėi Reiškia, atšaldinėja, o mūšų^vaikai ap- 

Neilgai galės 
mokyklą neturėdami 

apsirengimo, i Drū-'

Toji karta, kurios nariai r- 
dabar turi apie 50 metų, ne- ,. 
gal tikėtis pamatyti komu
nistinę visuomenę. Ligi tol 

! w įtoji karta išmirs. O toji ” Į 1 *
įkarta, kuriai dabar • 15-ka 
metų, ji ir pamatys komu- 

užsikimšimas vadinasi ben- n^inę visuomenę.ir pati tą 
drn vardu apneuhioncikonio- visuomenę statys.—Leninas.il. Bedarbis.jui nepribuvus, chohis laike

būna kas ketvirtadienis, an-
tams ir darbinihkarhs abelnai. trą valandą po pietų, 29 En 

Rugsėjo 15 dieną, mdky£o- dicott St. ”

ūkininkai kelia revoliuci

► Tai nepažabotų mėlagiū
—Mafcfim Gorky. taitzijimai!

lupo.se


Antrad., Rugsėjo 20, 1932

Teismas Del Baltojo Šovinizmo
t

Linden, N. J., miestelyj, už tasis šovinizmas, džim-kroviz-
20 mylių nuo
rugsėjo 8 d. buvo įdomus ma
li.sinis darbininkų teismas,
renetas Komunistų Partijos

Nusirinko apie trys šimtai
darbininkų, vietinių ir iš apie- 
linkės.

Puslapis trečias

'Ii.

i)

< • i :

svetainė 
gailės.

žiavus, pamatysite prie gazo
lino stoties iškabą; “vakarie
nė.” Važiuojant North Main

kp.
va-

rienė vienok įvyks, nes didelė 
Atsilankiusieji hėsi- 

Vakarienės 'tikietaP f

Kelrodis:
Važiuojant iš ' Bridgeport© 

North Ave., davažiavus Beth-

, t .Nori, pavergti, Darbininkus
■ j 1 Čia yra Greenway Wood 
jllecjl Kompanija, kuri ireika-

•abelnai darbininkus.;, mea turi-: 
me'nurodyti, kaip valdančioji 

| klasė skiepina išnaudojimo ir 
pavergimo tikslu tą suprati
mą, būk 
mažesnės 
baltieji.
bininkas 
juoda ?

Kalbėtojas nurodė, 
Mitlago turi prisipažinti 
klaidos, turi tą klaidą atitai
syti ir turi pasilikti Komunis
tų Partijoj. Negali būt dides
nės gėdos, kaip būti išmestam 
iš Komunistų Partijos, pareiš
kė-jis. “Ir aš geriau sutik
čiau suputi kalėjime,- geriau 
sutikčiau, kad man galvą nu- 
.pjaptų, negu būti išmestų r iš susirinkimas.

Fabrikantai Bando Pavergti Darbininkas •
t » * •• » t i f » • t » t i c * t • j , i * i t i i * i

Yorko, 'mas (Jim-Crowism-atskyrimas 
į negrų nuo baltųjų), nežiūrint, 
ikad ji žodžiais stoja už neg- 

su-|rų lygybę. Komunistų Parti
ja ne tik žodžiais, bet ir dar
bais gina negrų darbo masių 
teises, kovoja už pilniausią 

ie" negrų lygybę su baltaisiais, už 
teisę negrams visur dalyvauti 

komiteto su baltaisiais, sakė kalbėtoja.
pirmininkas, atidarydamas su-į Toliaus kalbstoja nurodg. 
sirinkimą, paaiškino, kokiam kad> paviršutiniai žiūl.int, gal 
tikslui šis masinis teismas su- j kam h. ga)j atl.odyti> jog atsi. 
rengtas, ir perstatė teismo !gakymas baitajai merginai eiti 

‘procedūrą. Šis masinis teis- šokti gu negru (deI to> kad'jo, 
mas buvo surengtas Komųnis- oda juoda) yra privatinis da.'•
tų Partijos nariui, Antanui ) kas_ Bet taip nėra, kuomet revoll"cu!es Partijos—Komu-
Mitlagui (ukrainietis), del joiplačiau j dalyka pažiūl.i. Jei nistų Partijos, pareiškė drau-
v ” .-.v., ..... m - gas Alexander, tardamas!

šiuos žodžius iš gilumos 'savo 
širdies. ' 1 ' > - • ’

suprati-
negrai yra žemesni,
vertės žmonės, negu, čiutė Tom Mooney motina ir 

; dar-1 draugas Moore. < 
oda

LAWRENCE, Mass. — Pas
taruoju laiku čia 'važinėjo ipo;

iki Aiškina! daly-liauja visai pavergti savo dar- 
ibininkus, kurie jai dirba, ši

Teismo rengimo

~ # ' ! puiUlrtU į ucvijnci paznu i i. ei į

žalingo atsinešim© linkui neg- gU taj yra privatinis dalykas, į
rų—delei baltojo šovinizmo.

Kaltinimas

Draugė Grecht, New Jer
sey valstijos Komunistų Par- J 
tijos distrikto organizatorė, | 
kaipo kaltinimo prokuroras 
patiekė faktus kas liečia Mit-1 
lagos nusikaltimą. Ji nurodė, 
kad tūlas laikas atgal Mitla
gos duktė, 14 metų amžiaus, 
narė Jaunųjų Komunistų Ly
gos, atsisakė šokti su to pa
ties branduolio Jaunųjų Ko
munistų Lygos nariu, jaunuo
liu negru, viešame parengime 

' (piknike). Ji atsisakė su tuo 
jaunuoliu šokti tik del to, kad 
jis negras. Tame parengime, 
o vėliau Partijos ir Komjau
nuolių Lygos vienetų susirinki-' 
muose kilo diskusijos, ar ji ge- Į Bet K o m u n i stų Partija 
rai padarė, taip pasielgdama.! griežtai kovoja prieš valdan- 
Tai buvo aiškus baltojo šo- čiosios klasės skleidžiamas ne- 
vinizmo pasireiškimas. Tai' apykantas vienų darbininkų 
buvo išreikšta paniekinimas. prieš kitus; griežtai kovoja 
negrų. Ir kuomet tuo klausi- j prieš visokias valdančiosios 
mu ėjo diskusijos, tai Anta- klasės darbininkų išnaudojimo 
nas Mitlago, jos tėvas, užėmė ir pavergimo formas, 
prieškomunistinę poziciją. Jis j 
parodė savo atvirą baltojo šo- 

^vinizmo nusistatymą. Jis sa
vo žalingą filozofiją praplėtė, 
pareikšdamas, jog komunistai 
“nori sulaužyt: gamtos įstaty
mus-” Jis taipgi padarė išve
dimą, būk negrai esą kokie tai 
žemesni gyvūnai už baltuo-1 
sius, būk jo duktė bus skaito- Gynėjo Argumentai 
ma “ištvirkėlė.” jeigu ji šok-. 
sianti su negrais. Ir kuomet 
jam buvo nurodyta, kad jo to
kis atsinešimas linkui negrų 
yra prieškomunistinis ir buvo 
Išreikalauta, kad jis savo 
klaidą atitaisytų, tai jis griež
tai laikėsi savo buržuazin’O 
supratimo.

Patiekus raštu Mitlagos 
baltuoju šovinizmu persigėru
sių s pareis kimus, draugė 
Recht nurodė, jog jo atsineši
mas linkui negrų yra priešin
gas Komunistų Partijos nusis- 

u tatymui negrų klausime; kad 
Mitlagos atsinešimas linkui 
negrų yra buržuazinis atsine
šimas. Kaip tik darbininkų 
išnaudotojai ir p a v e r g ė jai 
skiepija 
munistų 
niausią 
taisiais, 
litiniai, 
munistų 
bile kokį negrų diskriminavi
mą, atskyrimą nuo baltųjų, pa 
žeminimą, prieš skaitymą neg
rų žemesniais žmonėmis už 
baltuosius. Ji nurodė, kad 
Komunistų Partija negali to
leruoti nei mažiausio nusista- 

^tymo prieš socialę negrų lygy- 
'bę su baltaisiais. Ir kaip gi 
mes galėsime suorganizuoti 
negrus ir baltus darbininkus į 
Komunistų Partiją, į kovingas 
revoliucines darbininkų orga
nizacijas, jeigu mūsų Partijoj 
vyraus supratimas, būk neg
rai vis vien yra žemesni už 
baltuosius, būk jie esą bloges
ni už baltuosius? Negrai dar- 
bįninkai, matydami baltąjį šo
vinizmą Komunistų Partijoj, 
nestos į kovą po jos vadovy
be; jie sakys, kad ta partija 
nei kiek nesiskiria nuo darbi-1 
ninku priešų partijų, nuo re-{ 
publikonų, demokratų ir sočia-* 
listų, kuriose viešpatauja bal-į

Ir kuogi negras 
kaltas, kad jo

kad 
prie

tai buržuazija aiškina, jog del 
“privatinio” dalyko negrai ne
leidžiami didžiumoj vietų kar
tu maudytis su baltaisiais vie
šose maudynėse, negrai nelei-'još vėliava ir kovoti ne tik 
.Ižiami kartu su baltaisiais į I prieš buržuazinį baltąjį šovi-

j teatrus, 
' klas ir tt- 
tymas prieš negrus yra diskri- mą darbininkų ir 
minavimas negrų, jų pažemi-: valdžios Jungtinėse 
nimas.
klasė,
didelę 
klasės

į viešbučius, į valgy- nizmą, bet ir už galutiną ka- 
Bet tokis nusista- pitalizmo nuvertimą ir įsteigi

mą darbininkų ir farmerių 
Valstijo- 

Tą daro valdančioji se. Jis nurodė, kad nėra, jo- 
nes ji mato sau iš to ■ kios diskriminacijos prieš tau- 

naudą; valdančiosios tas, prieš skirtingų rasių žmo- 
tikslas paskirstyti dar--nes Sovietų Sąjungoj, kur vieš- 

bininkus, nustatyti vienus dar
bininkus prieš kitus, negrus 
prieš baltuosius, baltuosius 
prieš negrus, čiagimius prieš 
sveturgimius, kad labiau juos 
išnaudoti.

irj nuodu'g 
kris.

Kalbėtojas .ragino darbinin
kus priklausyti T. D. A. ir ki
tose darbininkų ; organizacijo
se. Sakė, kad reikia kovoti

Jiem prakal
bas surengė vietinis Tarptau
tinio Apsigynimo skyrius. 
Darbininkų prisirinko pilna Scottsboro negrus jaunuo- 
svetainė, buvo daug ir stačių, jjus jr vįSų politinių kalinių 
kuriems’nebuvo galima susės- laisve.
ti. J

Sulaukta iki 8 vai. ir jau I 
manyta, kad kas atsitikb su 
kalbėtojais, kad dar jų hera. 
Bet gauta telegrama, kad kal
bėtojai pribus 20 > minučių' po 
8 valandai.< Tuojaus pradėta 

Vietiniai .draur 
gai pra.dejo j kalbėti. Drau
gai nįu.rpdinėjo, . kaip .policiją 
terorizuoj.ą idarbiųinkpę, ne
leidžia , jįem susirinkti . gatvė
se ir daužo be reikalo darbi
ninkus. Kalbėtojas ųurodinė- 1 
jo, kad sekančiais rinkimais 
reikia balsuoti už komunistų

Iš ALDLD 32 Kuopos 
Susirinkimo

ta kompanija išleido savo dar
bininkams reikalavimus ir rei
kalauja juos pasirašyti, kuo
met darbininkas gauna dar
bą. Tarno kontrakte sakdma, 
maž daug, sekamai: < f

“Šiuomi aš, norėdamas gau
ti darbą, pareiškiu, kad sutin
ku' su: 'i 1;

kąrįenę,, kuri atsibus rugsėjo 
2b d-, pas d'rgi K. Maigą Ėlrri- 
wc)od Ifillirtg Station, R. F. D., 
Box 41,' Route ' 34, Bethel, 
Corin, šokiai’ prasidės 2 vai. 
po pietų, 4 vai. bus duoda
ma vakarienė, po vakarienei 
vėl: bus šokiai ir trauksis, iki; 
vėlam laikui. Bus ir minkštų ; 
gėrimų; 'muzikantai bus geri J

Draugės ir draugai galės 
linksmintis kiek tik norės. ‘ Ši 
vakarienė bus visai skirtinges-” 
nė nuo pereitų metų vakarie
nes. Gaspadinės yra pasirį-HĮ

uo-
“1. Aš dirbsiu visokį dar-*. geriau' valgius pagaminti ir 

bą sulig marjo gerįąusios išga-į1 daugiau jų bus. Aš jom ti
les ir ,pildyšių tdkią£ taisykles) kiy, ,nes tai yra gerai prityrę 
kurias jūs išlepsite del biznio prie valgių gaminimo, 
vedimo.

Į susirinkimą atsilankė 
daug narių, bet 'dalykus svars
tė' gerai ir rimtai, šiame, su
sirinkime įbuvo svarstyta laiš
kas, kurį prisiuntė Centras rei
kale Komunistų Partijos rin
kimų kampahijos. Laiškas ra
gina prisidėti ,prie linkimų

; kampanijos. į ( j
Kuopa nutarė gelbėti’ par

tijai ir pAemė knygelių su 
kuponais pardavinėti, kad'su
kėlus finansų Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijai.

Be to, reikia pasakyti, kad 
šiame susirinkime gauta 3 
nauji nariai. Tai labai gerai, 
kad mes jau gauname naujų 
narių. Todėl turėtų būti mū
sų vajus pasekmingas.

Rugsėjo 24 dieną įvyksta 
ALDLD. 37 kuopos ir *LDSA. 
8 kp. vakarienė. Bus gera va
karienė ir muzika. Visi da
lyvaukite šioje vakarienėje.

Vakarienėje dainuos keli i 
chorai, kaip tai: Liaudies Cho-! 

jras, Laisvės Choras (iš Bos-' 
tono), bus ir kitų programos

Vieta taip pat yra labai
“2. Aš nedalyvausiu jokia- puiki, nauja svetainė ir viso- 

me streike arba bile kokiame ki yra parankumai. Kas. no- 
sustabdyme darbo arba1 bile | rėš maudytis, yra didelis prū- 
kokiame planavime panaikin- i das. Atrodo kai tikri byčiai. 
ii jūsų dirbtuvėj “open ęhop’’ ĮC^d įLą dieną ir. lytų, tai vaka-

Susirinkusius jis kvietė vie
nytis po Komunistų Parti-, 

kandidatus.
Baigiant kalbėti, įeina į sve

tainę ir močiutė Moohey. Taip 
pat ir d. Moore. Darbininkai 
pasitiko kalbėtojus 
tiškai. 
cionalas. 
senelė Mooney. Jinai 
nėjo, kad darbininkai 
ganizuotis po Komunistų Par
tijos vadovybe ir nesiskirstyti 
į tautas ir rases.

Prisiminė, kad kapitalistai 
pūdo jos sūnų bastilijoj. Ji 
pasakė, kad jisai visai nebu
vo nei tame mieste, 
įvyko ta eksplozija.

Paskiaus kalėjo 
Moore. Jisai kalbėjo 
landą ir pusę. Jo kalba labai programa- bus labai gera ir 
patiko, nes labai gerai kalba žingeidi.

patauja darbininkų ir valstie-1 
čių valdžia. Nebus to ir Jung
tinėse Valstijose, kuomet dar
bininkai ir biednieji farmeriai 
nuvers kapitalizmą ir paims 

j galią į savo rankas. Bet kad 
tą atsiekti, mes turime drutin- 
ti savo eiles, turi visi, baltie
ji ir juodieji
i draugiškai vienytis
Komunistų Partijos

darbininkai, 
į kovą po 
vėliava.

Sudainuota
Paskiaus

entuzias- 
Interna- 
kalbėjo 
nurodi- 
turi or-

kuomet

draugas
apie va- dąlyvių. Tai, kaip matot, tai

sistemą.
“3. Mano darbas gali pasi

baigti per mane, arba per jus, _ 
pranešant žodžiu, arba laiški tik 75c 
ku žemiau nurodytu adresu, i

“4. Atsitikime, kuomet ma-! 
no darbas pasibaigia, aš, lai
ke vienų 
nesikišiu į jūsų kostumerius

metų netrukdysiu,• , i ei, rasite kelia po dešinei, tai 
nuosavybę, biznį arba darbi- ^ra kelias 34, tik biskį pava-
ninkus.”
/ Tai tokių reikalavimų reika
lauja iš darbininkų, kurie no-j 
ri gauti darbą minėtoje kom-i^’ išJBridgeporto, davažiayus 
panijoj. Kaip matome, tai jie 
tikrai nori pavergti darbinin
kus ne tik dirbančius, bet 
kuomet jie ten jau nedirba.

DANBURY, CONN
LDS 107 ir ALDLD 184

bendrai rengia šokius ir

New Town, matysite platų ke
lią po kairei, tai yra kelias 
34, pavažiavę 5 mylias ir ra- 
site vietą. Važiuojant iš Wa
terbury, dav ažiavę New 
Town, kur stulpas viduryj ke
lio, sukite po kairei tik biskį 
pavažiavę, sukite po dešinei;

15 mylias pavažiavę, rasite vie
ta.

4

Siurba.

/

a

judėjime, 
Komunistų

iš
atstovai 
organizacijų.

buvo susirinki-
iššauktas daryti 
Bet jis visą laiką 

ir tylėjo ir atydžiai tėmijo teis-

949-959 Willoughby Ave.
Tol. 8tagg

DARBININKU (STAIGA

Salės del Balių Koncertų, Bai 
kietų. Vestuvių. Susirinkimų • 
tt. Puikus steiČius su naujau 
.dais įtaisymais Keturio* hr< 
Hų alleys

KAINOS PRIEINAMO*

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KTSHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir K046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

20 nariu
nuo

?C- Ah -fa'f J;>■ * * į?.

Komunistų Partija, todėl, 
netoleruoja ir negali toleruoti

.baltojo šov.nizmo tendencijų 
savo eilėse. Draugė Grecht 
nurodė, kad Mitlago pasirodė 
atviru baltuoju šovinistu
del to jis turi būt prašalintas Į mo eigą, 
iš Komunistų Partijos eilių.

Mitlago apgynėju buvo 
draugas Alexander, negras 
veikėjas, Komunistų Partijos, 
narys. Jis sakė, kad apgyni
mo pusė turi pripažinti, jog 
Mitlagos nusistatymas yra la
bai žalingas. Bet jis pabrė
žė, jog šiame teisme ne tiek 
Mitlago, kaipo asmuo teisia
mas, kiek teisiama Amer, visa 
kapitalistinė sistema del bal
tojo 
kad 
riuo 
yra

tokį supratimą. Ko- 
Partija stoja už .pil- 

negrų lygybę su bal- 
kaip ekonominiai, po- 
taip ir socialiai; Ko- 
Partija kovoja prieš

Džiurė iš 20 Narių

Džiurė buvo 
iDžiūrę sudarė 
įvairių darbi n.

i Kaltinamasis 
me. Buvo 
pareiškimą.

Džiurė išnešė nuosprendį, 
kad išmetamas iš Komunistų 

: Partijos, kad jeigu jis nori vėl 
patapti Komunistų Partijos 
nariu, tai turi nuoširdžiai dar-! 

.buotis revol'uciniam judėjime, 
turi darbuotis ir kovoti už 
negrų teises, turi pardavinėti 
negrų darbininkų leidžiamą 
laikraštį “Liberator,” per me
tus laiko privalo studijuoti ; 
Komunistų Partijos nusistaty- į 
mą negrų klausime. Sutikęs 
pildyti visas teismo uždėtas 
pareigas ir tatai įrodęs darbu, 
už šešių mėnesių gali paduoti j 

^prašymą priimti jį atgal į Ko- j 
munistų Partiją.

Vienas draugas iš Lindeno 
praneša, kad Mitlago, nors 

'nieko nesakė susirinkime, iš-

šovinizmo. Jis nurodė, 
baltasis šovinizmas, ku- 
yra ( persiėmęs Mitlago, 
vaisius Amerikos kapita-; 

listinės sistemos, sistemos žiau
raus darbininkų išnaudojimo ir 
pavergimo.

Del tokio ■ prieškomunistinio 
Mitlagos nusistatymo mes kai- !š s^tainf.s! 
ti, kalta Komunistų Partija, 
sakė kalbėtojas. Kad ir čia 
pat L’ndene, kokį Partija da
rė žingsnį ,kad plačiai supa
žindint darbininkus su negrų 
klausimu, kad nurodyti darbi
ninkam, kaip žalingas yra 
darbininkų klasei baltasis šo
vinizmas? klausė jis- Tokiuo 
būdu mes neturime reikalauti 
nukirsti galvą Mitlagui, bet j SKAITYKIT IR PLATIN- 
turime giliau į dalyką pa- ( KIT “LAISVĘ” '
žvelgti. Su išmetimu Mitlagos 1 ___ \
iš Partijos dalykai nepasitai
sys, jeigu mes nedėsime pas- BROOKLYN LABOR LYCEUM

sakojo, jog teismas padarė 
ant jo nepaprastą įspūdį; jis 
daug pasimokinęs, ir stengis 
pildyti jam uždėtas pareigas, 
visais galimais būdais darbuo
sis komunistiniam 
kad vėl sugrįžti į 
Partiją.

tangų supažindinti darbinin
kus su Komunistų Partijos nu
sistatymu linkui negrų. Aš 
žinau, kad yra daug baltųjų 
šovinistų Komunistų Partijos 
tarpe, bet jie nedrįsta savo 
nusistatymą parodyti atvirai, 
kaip kad Mitlago padarė. To
dėl mūsų užduotis yra šviesti 
narius tuo klausimu, šviesti ir



t
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streiką.-". Kitaip: vargiai ‘ galė-
3. I sime nugalėti tą, padėtį, k^rią 

I (kompanija bando pravesti 
| mainierių apsunkinimui. ; :

► pravesti 
apsunkinimui. ; !

STAMFORD, CONN.t [
Mothei* Mooney ir’ Richard B. Moo-^ 

re kalbės Stamforde, pėtnyčioj, irug-!| 
sėjo (Sept.) 23, 8 vai. vakare, Co-( 
lumbus Hall, Guernsey St. Jų pra-‘ 
kalbos aukojamos kovąi už laisvę T.‘

. . Mooney ir 9 negrų jaunuolių. Lie-' 
11 i tuviai darbininkai skaitlingai daly-į 

vaukite tose prakalbose.
(224-226)

i U

ANGLU KALBOJE KNYGOS
(Tąsa)

O pulkininkas, vos išėjus kunigui, apsi
rengė ir pasišaukė kazoką Šagajievą, ir įsa-

—Štai pasiimk,—tarė Taras.
—Na, kaip gi jūs jį nusinešite, senele, 

nors tiesa, Jonas yra diktas ir tvirtas. Vei-
kė atnešt raktus nuo durų, kur buvo laiko- kiaušiai tu, senele, prilaikyk jį už kojų, o aš 

■ nueisiu pasakyti kunigui, nes jis gali bijotis 
. —Tą pasakęs, Taras

mas senelis Andrius. į .
—Ir Osmanui su Tusevu pasakyk, kad viePas an^ kapų. _ 

jie prisirengtų, kaip reikia,—jau riktelėjo nuėJ°, ° vartai užsidarė.
ŠagajievuL ....................... Pelagija drebančiomis rankomis atiden-

Vakare 50 kazokų jau jojo linkui kasyk-Į gė apsiautalą, apčiupinėjo neužgijusią žaiz-
lų. Miestelis nutilo, o kada tamsi naktis i dą ant žando ir vėl pridengė, 
uždengė savo skraiste, vienas paskui kitai 
valstiečiai traukė į Kosorotovsko krūmy
nus, kur buvo įsakyta visiems vyrams su-i 
sirinkti, kur jau buvo pristatyta ir slaptai 
laikomi ginklai. Nutarta pradėti sukilimą, j Bijausi aš. 
rytui auštant, nes ryte tvirčiau žmonės 
miega. ' 
nierių ir vietinių kovingų draugų su Kuz^ 
minu priešakyje. Mainieriai ir Kuzminas kodėl jis tokis keistas? 
nuo pat jų pribuvimo gyveno dykumose ir 
slapstėsi nuo baltųjų.

—Imk, Jonai,—tarė ji sūnui,—o aš kas
tuvą nunešiu.

—Oi, kas tai motin,—nusiminė Jonas.—

“ * ”■ “ —Ko gi tu, žioply, bijaisi? Štai vaikas
Taip buvo nutarta atvykusių mai- beprotis. Juk tai tavo tėvas, tėvas.

—Tėvas?—nepasitinkinčiai tarė jis,—o

Auštant
Per visą naktį meldėsi senelė Pelagija 

prie “dievo motinos” paveikslo. Visą laiką 
stovėjo ant kelių ir ašarojo. Kada per lan
gus prasidėjo jau rodytis aušros žymės, i 
langą pastuksėjo Tarasas, pulkininko sar
gas, ir pasakė senelei, kad eitų ir pasiimtų 
vyrą.

—O ką jis patsai, ar jis nesijaučia, ser- nas ir visai apsistojo, 
ga?—nusiminusiai pradėjo senelė.

—Patsai? O kur tu, senele, matei, kad 
negyvėliai vaikštinėtų patys? Jis jau bai
gė savo kelionę.

Ant senelės tartum kalnas užgriuvo ir 
prislėgė ją prie antstovėlio.

—Todėl jis tokis, kad mudu abu kvaili į 
esame. Na, nešk, vaikeli.

Jonas lengvai pakėlė sustyrusį kūną; mo
tina jam padėjo užsidėti ant pečių. Jonas 
pasitaisė ir nusinešė savo sunkią naštą... |

—O tėvas kaip gi?—sustojo kiek pa
ėjęs Jonas, tartum norėdamas ką tai pri
siminti.—Jis juk žadėjo mano tėvą ati
duoti? *

—Štai jis tau ir atidavė.
—O kodėl jis tokis?—sunkiai mąstė Jo-

jau mainieriams 
darbininkams susi- 

Ypatingai šiuose rin- 
balsuoti

Laikas 
visiems 
prasti. 
Rimuose visi turime 
už Komunistų Partijos kandi
datus. Už draugus Wm. Z. 
Fosterį ir James W. Fordą.

Mainieriai, balsuodami už 
komunistų kandidatus, mes 
balsuosime už savo klasės rei
kalus. Tai bus reikalavimas 
geresnių darbo sąlygų, dides
nių algų ir kova prieš algų ka- 
pojimą.

Tad reikia ne tik patiems 
balsuoti už komunistus šiuose 

i rinkimuose, bet reikia ir ves
ti kovą už juos, kad ir ! kiti 
darbininkai balsuotų. Tik 
viena Komunistų Partija ko
voja už darbininkų klasės rei
kalus-

PLYMOUTH, PA.
laikomas svarbus susirinki-Bus 

mas Lietuvių Laisvų kapinių bendro
vės. Įvyks 25 rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, svetainėje 40 Ferry St. Draugai! 
Visi susirinkite, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstymui, Nors dauguma 
draugų gavo laiškus, kuriuose pra
šoma parinkt aukų arba paaukoti 
Įvedimui vandens ant kapinių žemės, 
tačiaus priminsime ir per spaudų, 
jog vanduo labai reikalingas visiem 
ir prašome 
tam tikslui, 
nuos $300, o 
čia. 
du:
te: J. Staškevičius, 10 Melrose Ave., 
Wilkes Barre, Pa.

pasirodyti su aukomis 
Vandens įvedimas kai- 
orgahizacijos kasa tuš- 
siųskite iždininko var-Aukas

Kazys Dandavčikas, adresuoki-

(224-226)
■AV

•vy
Vilkaitis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania/ 
anthracite district during the seventies to improve their, Conditions.’

144 pages—$1.00

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA . *
By WM. Z. FOSTER t j

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

350 pages—$1.^

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN . i

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

—Einam, einam tu, kvaileli,—traukė mo- 
! tina jį už rankovės.—štai patsai tėvas pa
reis, tai tu jo ir paklausi patsai. Supranti?

Išėjo už miestelio. Jau matomos kapų 
liepos ir topoliai, apgriuvusi tvora, kalne-! 

Ji negirdėjo, liai ir kryžiai; didžiuma jų buvo pakrypę 
kaip atsikėlė Jonas, tik pamatė jį greta jos.! į dešinę, kairę, priekį ir atsilošę 
Tarasas papasakojo, kaip budeliai atamano < Ant kapų senelė rūpestingai pavaikščio- 
kieme užplakė du žmones. Vieną iš jų pa- i jo ir sustojo prie senos liepos visai arti 
laidojo, kur visus politinius laidoja, o And- ‘ vartų, kurios šakos nulinkusios1 iki pat ze- 
riaus kūną atiduoda, nes kunigas to reika-jmės; čion ji įsmeigė į žemę lopetą.
lavo. —Kask čionai!—prisakė sūnui.

—Kunigas sakė, kad tu, senele, esi labai i Jonas pasispjaudė delnus ir ėmėsi darbo, 
dievota ir todėl jis sakė, kad reikia tavo Senelė atsisėdo ant artimiausio kapo.; pa
vyrą krikščioniškai palaidoti. Reiškia, eik rėmė galvą rankomis* ir i sėdėjo lį^jūdėda- 
pasiimk ir palaidosi. Tik jau greičiau, nes ma. Nakties tamsa sklaidėsi—aušo, 
atamanas išjodamas prisakė, kad senelis Jonas smarkiai—kasė žemę, visai nepa-1 
būtų palaidotas šią naktį, kad niekas ne-j silsėdamas. Greitai jau matėsi jo tiktai 
matytų, ir baigta. Ir kunigas sakė, kad jį Į galva. .
pakviesti, kada ant kapų jau viskas bus' 
prirengta. Na, ko gi tu, senele, išsižiojai?
Ką gi, ar iki ryto aš tavęs lauksiu? Imk|nabagėliui! 
kastuvą, kviesk Joną, ir marš! Jonas su didelėmis pastangomis išlipo iš

Senelė atsistojo, susvyravo, kaip girta, o cįuobės ir tuom pat kartu vartuose pasiro-

—Užteks, Joneli,—tarė jo motina, kada 
ir jo galva pradėjo slėptis duobėje,—užteks

paskui pradėjo drąsiau žingsniuoti. Jonas 
su kastuvu ant peties sekė paskui ją. Mie
stelio gyventojai miegojo.

—Palauk čionai,—tarė Tarasas kada pri
siartino prie pulkininko kiemo; pastuksėjo 
į vartus. Iškišo galvą kareivio kepurėje 
sargas ir įleido Tarasą. Vartai užsidarė, 
bet greitai ir vėl atsidarė, ir Tarasas su ki
tu kazoku išnešė ką tai ilgą pridengtą ir 
padėjo ant žemės.

•dė Taras, o paskui jį sekė kunigas Palla-

—Čionai kunige, matai, jie visai netoli,— 
kalbėjo Tarasas.

—O, jau ir duobė gatava!—nustebo ku-j 
nigas.—O tai kas? Tai tu Pelagija? |

Senelė sėdėjo ant kapo, kaip ir negyva,! 
tartum negirdėdama jo balso. ‘ ;

(Bus daugiau)

Sustreikavo Mainieriai Capause Kaleryj
—i— i
jo mašineriją vadina “belt
line.” Tai reiškia, kad su 
diržais traukia anglį į karus, 
isai užėmė visą 
(sluogsnį) sustatė 
Senus darbininkus 
Pasiėmė - naujus iš
Privertė juos pasirašyti, kad 
jie dirbs po 
landą ;
rius į dieną.

Kompanija 
neatsako už susižeidimą. 
del vyriausia del šių priežas
čių darbininkai ir sustreika
vo.

venf’, 
mašinas, 
paleido. 

Pittstono-

Kaip 5 valan- 
pikietninkų

kur kam
Visi keliai

SCRANTON, PA. — Rug
sėjo 14 dieną, ryte, dar kaip 
6 valandą, Capause kaleris 
(kasykla) išėjo streikan. Ry
te dar 3 vai. jau vienas ki
tam mainieriai perdavinėjo 
žinias, kad prasideda streikas. 
Darbininkai pradėjo ruoštis į 
pikieto liniją,
dą ryte jau buvo 
suėję apie 60.

Visi pasiskirstė, 
buvo liepta eiti,
apstatyta. Darbininkai, kurie 
važiavo arba ėjo darban, bu
vo sulaikyti. Apie 5:30 vai- 
ryte jau buvo pikietininkų 
susirinkę apie 500.

Visi darbininkai buvo sulai
kyti ir grįžo. Tik vienas nie
kingas lietuvis darbininkas nu
ėjo ir pasakė bosams, kad jį 
sulaikė.
Kodėl Maineriai Sustreikavo

Priežasčių yra daug. Svar
biausia, tai pastaruoju laikų 
atėjo ponas Ęrady, buvęs Coal 
Ko. vice-prezidentas, į slopą 
su visa savo mašinerija. Tą

50 centų l va-

Darbas pasidarė nepaken
čiamas. Čeverykai pasidarė 
sunkūs—sveria apie 10 svar
ių. Akiniai apdulka, negali
ma nieko matyti. Be to, dar 
jie labai pavojinga dėvėti, nes 
yra šlapia, tai labai,greit ga
li pagauti elektros viela, ku
ri labai greitai gali, darbinin
ką nukrėsti.

Mainieriai buvo priversti 
dirbti viršlaikius. Kurie dir-

arba po keturis dole- pirmiau nuo 7 ryte iki 3 :30 
, vakare, tai dabar jau reikia

taip pat nieko
To-

Yra Ir Daugiau Priežasčių „

_____ .... ____ i reikia 
dirbti, nuo 7 iki 5 vakare. &ai 
kurie darbininkai pareina 
apie 7 vai.

Paskiaus mainierius, .ku
riuos nužiūri, meta lauk. Vi
sos šios nepakenčiamos sąly
gos ir privertė mainierius eiti 
streikan.

Bosai jau senai pradėjo 
siusti ant darbininkų. Jie pri
vertė darbininkus pirktis gele
žines kepures (“halines”) ir 
akinius. Taip pat apkausty
tus su geležimi čeverykus. 
Mainieriai turėjo išmokėti už 
“halmes” $2,50, akiniai-$1.60, 
čeverykai—$5.00. Viso dar
bininkai turėjo išmokėti po 

$9.10.

Rengiasi Ir Kiti Darbininkai 
Streikan

\ Mainieriai ir kitų kalelių 
laiko susirinkimus ir‘turės ei- 

zti į streikai jei jie nori išsiko
voti geresnį gyvenimą, šio
se sąlygose jau negalima pa
kęsti ilgiau.

Gai 
riams

reikes visiems mainie- 
kietosios anglies eiti r į

MONTELLO, MASS.
Lietuvių darbininkų, Kliubas Rė

mimui Komunistų Partijos rinkimų 
i valdvietes rengia pikniką, rugsė
jo (Sept.) 25, pradža 11 vai. ryte, 
Lietuvių Tautiško Namo parke. Šis 
piknikas gal, bus paskutinis šį sezo
ną. Bus geri kalbėtojai ir bus vi
sokių užkandžių ir gėrimų. Bus taip- Į 
gi mineralinių vandenių š Sovetų Są- 
gi mineralinių vandenių iš Sov. Sa
tinai dalyvaukite minėtam piknike ir 
paremkite darbininkų judėjimą.

Rengimo Komisija.
i (224-226)

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
nijai. Taipgi, draugai lietuviai 
darbininkai, malonėkite atslankyli 
kuo skaitlingiausiai. Įžanga tik 50 
centų vpatai; vaikams '35c.

Iš Pittsburgho imkite karą N. 15, 
išlipkite ant Dakota Ave. ir eikite 
iki Box 245, ten rasite žmogų, kuris 
parodys vietą.

(223-226)

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

P. 7-to distrikto piknikas, ant Work
ers Kempes; vieta labai visiems ži-

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

noma; bus geri kalbėtojai ir gera 
programa. Dalyvaukite visi ir pa- 

j remkite K. P. savo centais.
Komitetas.

1 x (223-225)

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
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
• , r

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

šaltinių
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

riam naudingas ir gero skonio mineralinis 
vanduo. Kaina 40 centų už kvor-

1 tinę bonką
NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 

akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 
jėgos. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
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 Stagę St
Telefonas Stagg 2-2452

Kituose Miestuose ir Valstijose

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO t
9 William Street Pittston/ Pa

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės
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'‘LAISVE”
• < ’ • >

427 Lorimer Št., Brooklyn, N. Y
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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

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 g

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

| LABOR IN THE SOUTH
H By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL
©i- The industrialization of the South and present conditions and ‘
W struggles of white and Negro workers and farmers., . . (

i Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

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

, ; j Regular $1.^0; Papular $1.00

i

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

USE THIS ORDER BLANK

for which please send the checked

Name

Address

City.

I enclose $ 
to:

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

bei kiti

išrinkti

ne

Neikit Balsuot Šiandie Pittsburgh Pa

o

SUBSCRIBE TO THE

(Centrai Revolutionary, Cultural Organ in English)

pačiam kunigui» , , 51 cvj V tnaua paupeliu nuui^ui
į į. nęl]aii|nę, į^ai nėšiįįeipįa į die-

o

MARXIST LITERARYWORKER’S STRUGGLES.

O

NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York City

9]

*

JUOZAS KAVALIAUSKAS<f>

Už Dyką <!>
A.P.L.A. Reikalai <1>

<♦>

<♦>

<♦)

Nauji Sovietą Judžiai

IALDLD 185-tos KUOPOS
I NARIAMS E. NEW YOR-
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per- 
pa- 

taip 
dir-

J.—Ger- 
redakcija, 

šį pareiški-

5

"o

Prakalba pasakė S. J Stem- [lietuvis Policistas Norėjo 
r k d lik rijotizm ig Amster- . AAn . ,v J

prieškari- Gauti 10,000 Doi. is
i k°nferen- Kunigo ČiŽaUsko

A.P.L.A. 2-ros KP.
SUSIRINKIMAS

ir lietuviškos, turėtų

15 
įvyko 
Šioje 

atsto-

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

'Siuntinėja “Klampynę”

organizacijose, apie į 

delei Bedarbių Ta-' 
Nes laikraštis 

vien finansais, 
O žiemai arti-

ALDLD 2 kuopos susirin
kimas įvyks 22 dieną rugsėjo, 

i Kliubo Svetainėje, 376 Broad-j 
j way, S. Boston, Mass.
rinkimas prasidės 7:30

S0. BOSTON, MASS 
i , 5 4 /A k k

ALDLD 2-ros Kuopos 
Susirinkimas

McKees Rocks, Pa.—Turiu 
pranešti visiems A.P.L.A. 
2-ros kp. nariams, kad A.P.L.

Pruseika ir 
pasekėjai, x
visuomet ro Partija padeda reakcijai

Gana Stambūs Nuveiki 
mai Brooklyno Be-

l darbią Tarybos

ber, ką tik sugrįžęs iš Amster
damo iš pasaulinio ]_ 
nio kongerso. Visi 
cijos dalyviai išreiškė jpasiry- 

! žima smarkinti kova už bo- j *■ •j nūs ex-kareiviams ir už kitus
I jų reikalus.

Šiandie 5 vai. vakare bus 
masinis mitingas Union Sq. iš
lydėjimui veteranų delegatų į 
Clevelanda. Ex.

rybą nebežiūrėtų, kaip į kovos 
organizaciją. Norint, vadina-j 
si, Bedarbių Taryboje gauti į 

pavalgyti, reikia ir pačiam va-, 
ryti josios darbą pirmyn.

Konferencijoj išrinkta seka-,
mi komitetai:

Negrų komitetas;
Jaunuolių bei vaikų kom
Prakalbų, Maisto 

komitetai.
Visos organizacijos, reiškia, KE IR RICHMOND HILL

BROOKLYN.—R u gsė j o 
d., 61 Graham Ave., 
bedarbių konferencija, 
konferencijoj draugų, 
vaujančių kitas organizacijas,
buvo daug mažiau, negu 
eitoj konferencijoj. Tas 
rodo, kad organizacijos, 
pat ir darbininkai, mažai 
banti ir bedarbiai, dar nesu
pranta svarbos, arba nemoka 
įvertinti Bedarbių Tarybos vei
kimo. Manau, kad daugelis 
dar nežino, ka Bedarbių Ta- 
ryba veikia bei nuveikė.

Šičia paduosiu kelis svarbes
nius atliktus darbus tik per 
šią Bedarbių Tarybą, kuri ran
dasi po num. 61 Graham 
Ave., Brooklyne:

Iškovota desėtkam bedarbių 
šeimynų greita pašalpa iš mies 
tinio Relief Biuro; sustabdyta 
desėtkai evikcijų, tai yra be
darbių šeimynų mėtymų iš na
mų, bei iš jų savininkų iškovo-' 
ta net keletui šeimynų po $20- 
$25 gavimui kitų kambarių,' 
gurias savininkai atsisakė to- ’ 
liau laikyti bei priimti Relief i 
Biuro čekius apmokėjimui už | 
tų bedarbių kambarius.

Dabar eina blokų organiza-' 
vimo darbas; ir šioj konferen- į Rams mulkinti, būk tai jie turį Į

u : j ■

ntMt

DETROIT, Mich.—Policis- 
itas, Podolskis, kuris yra suta
ręs vestis su Veronika Bukan- 
čiute, pareikalavo iš kunigo 

į čižausko 10,000 dol. Jisai 
1 šiuo laiku priėmė $100 pini

gais, kurie buvo suženklinti ir 
į čekį ant $7,400.00. Pirmiau 
|iš kunigo paėmė $2,500.

Bet kunigas Čižauskas tą 
dalyką pavedė policijai, kuri 

pastovius komitetus iš trijų na- ALDLD 18o-tos kuopos me->jo sužiedotinę Veronika Bu- 
rių, kurie lankytų Bedarbių | nesims susirinkimas įvyks ket- (kail£iutę. Veronika Bukantis 
Taiybos susirinkimus ii j pla- virtadienį, rugsėjo (Sept.) 22 į fRnkančinfė'i kelis metus dai
lintų “ 
darbių Tarybų organą (kurio 
kaina yra 2c.). ( .

Taipgi esate kviečiami J jį 
rašinėti ir žinutes, kas veikia-j 
m a jūsų 
darbuotę 
rybos ir 
pasilaiko 
bet ir raštais.
nantis, bus dar daugiau kovų 
todėl ir daugiau žinių.

J. Seeger.

. < ruŠsejo (Sept.) 22 i (Rakančiutė) kelis metus dai-
Hunger Fighterj, Be- d., 8-tą vai. vakare, pas Misevi-1 navo bažnyčįos chore, kuomet 

čius, 115 Montauk Ave., Brook-. kunigas laikydavo mišias. Ji 
’ lyn, N. Y. į prisipažino, kad palaikanti ge-

Visi nariai ir narės pribūkite,. rus ryšius su kunigu, bet ku- 
i nes yra labai daug svarbių rei 

psvarstymui.
M. ^isevičie.nė, Sekr.

New Yorko valstijos bendro 
fronto rinkimų komitetas iš
leido atsišaukimą į darbinin
kus, kad neitų balsuoti šiandie 
“primarėse,” arba “nominaci- 
niuose” balsavimuose. Šie 
balsavimai yra tiktai darbinin-

cijoj paaiškėjo, kad jau suor- j balsą pastatyme buržuazinių 
ganizuota šie blokai: Moore ’partijų kandidatų. 
St., Siegel St., McKibbin St., 
Boerum St., Meserole St. ir 
DeKalb Ave. O tai tik apie 
trijų savaičių darbo pasekmės.

Blokų komitetų ’darbas yra

Tie kan
didatai išanksto pastatyti ka
pitalistų ir jų politikierių.- Per 
Jokius “primary” balsavimus 
politikieriai nori tik iš anksto 
patirti, kiek gali tikėtis įvai- 

rengti atvirame ore prakalbas, rios partijos balsų reguliariuo- 
mitingus savo bloke ir suorga- se> 
nizuoti visus darbininkus gy
ventojus tuose blokuose. Blo
kų organizavimo pagelbon yra 
šaukiamos visos organizacijos, 
taigi ir lietuviškos.

Bet daugelis gal dar nesu
pranta, kam tie blokų komite
tai organizuojami. štai ve 
kav/ > 1 Mašinos Kepa Blynukus

visi bloKii komitetai eilios *
kartu su Bedarbių Taryba 
1) kovos už įvedimą dykai pie 
no stočių del bedarbių vaikų Į ^quai e— 

^šavo blokuose; 2) kovos už nu astejiu 
piginimą elektros ir gazo, nes 
juk kiekvienam įkyrėjo mokė-' 
ti po dolerį už myterį kas mė- į 

nuo, vis tiek ar žmogus varto
ja elektrą bei gazą ar ne. 3) 
Bedarbiams elektra ir gazas | - ---- -
turi būt duodama veltui; 4) i " ųy —y 
kovot už numažinimą rendų Isu 
iki žemiausio laipsnio, nes da-! 
bar mažai uždirbanti t____
ninkai veik visą savo uždarbį į 
sukiša į rendas. Ir kam gi; 
darbininkai turi tuom padėt j 
kapitalistams suverst krizio! 
naštą ant darbo žmonių spran
do? Tegul namų savininkai į 
padeda kapitalistams, jeigu i 
nori.

Visos organizacijos turėtų i 
finansiniai prigelbėt Bedarbių 
Taryboms. Nes Bedarbių Ta
rybos neturi jokių įplaukų, o 
pinigų reikia, kaip tai, lape-! 
liams spausdint, už popierą,! 
už rendą ir 1.1. i

Organizacijos bei kuopos 
turėtų ištisai prisidėti prie ar
čiausios Bedarbių Tarybos, 

,y * mokant po dolerį per mėnesį į! 
Tarybos iždą. O biednesnės 
kuopelės, kurios neišgali po 
dolerį, bus priimtos po 50 cen-'r f ...
tų bei paskiriant šiek tiek pa-i tx-Kareiviy Konferencija 
ramos Bedarbių Tarybai nuo j ---------
savo parengimų.

Dar šioj ]
tarta įrengti “sup kiČiną” 
veikliems Bedarbių Tarybos 
nariams; reiškia, bus duoda- 

\/ha užvalgyti tiktai aktyviams 
Bedarbių Tarybos nariams, 
kurie visai neturi laiko išeiti 
pasijieškoti sau maisto kitur. 
Pašaliniams nebus čia duoda
ma valgio, nes, kitaip, atrody
tų, kad Bedarbių Taryba virto nų Legiono kuopos ir vienas 
į kokią tai labdarybę, panašią delegatas nuo Ispanijos-Ameri-| 
į salaveišius, ir niekas į Ta- kos karo veteranų kuopos.

balsavimuose, kurie įvyks 
lapkričio 8 d.

Šiandieniniai balsavimai ne
turi absoliučiai jokios reikš
mės. darbininkams; ir todėl 
jūs esate raginami neit ir ne
balsuot šiandie tose humbugiš- 
kose būk tai “nominacijose.”

Aną dieną tiinuosi po Times 
Square—New Yorko centrą.

i minią žmonių ties 
Childs valgykla. Prisibruku. 
Lange stovi didelė mašina, ko

i' ri kepa blynukus—griddle ca- 
| kės, kaip juos ten vadina. Iš 
I kubilo bėga skystoka tešla, 
i kurios tam tikras kiekis iš- 
; drimba ant karštos blėtos. Pa- 

Mašina paima 
iblynuką apverčia, kad apkep- 

darbi- ant abiejų pusių, ir nuima... 
Iki šiol languose stovėdavo 

J; mergina arba net dvi kepimui 
, ' blynukų. Dabar mašina už- 

kriziol*ms vietas. Tai reiškia di- 
!desnę bedarbę, didesnį algų 
kapojimą.

Kalbėjaus andai su lietuve 
darb.'ninke, dirbančia 
restorane.
sus 
kai 
gali 
gds 
jamos. 
davo. 
nebėra: mažai kas teduoda.

Laikas ir labai laikas Val
gyklų darbininkams pradėti 
organizuotis į kovingą darb

ininkų uniją ir kovoti!
Stebėtojas.

Kova už Paliuosavimą 
14 Fioridiečiu

NEW YORK.—20 darbinin
kiškų organizacijų, tame skai
čiuj trys kuopos Amerikos Dar 
bo Federacijos, savo konferen
cijoj Harlem Casino pereitą 
sekmadienį išrinko pastovų ko
mitetą kovai už paliuosavimą 
14 darbininkų, kurio liko įka
linti už dalyvavimą demons
tracijoj Tampa, Florida, per
nai lapkričio mėnesį.

Šį ketvirtadienį vakare bus 
I masinis protesto mitingas ir 
demonstracija, ant kampo 106 
St. ir 2nd Avė., reikalaujant 
tuos darbininkus paliuosuoti. 
Kalbės Is. Amter, Kom. Par
tijos kandidatas į New Yorko 
valstijos gubernatorius. Pro
testo ii' reikalavimo rezoliucija 
bus pasiųsta Floridos guberna
toriui.

'nigas tai užginčino.
Kunigas čižauskas pareiš

kė, kod Podolskis pareikalavo, 
i kad kunigas pabaigtų jam su- 
! mokėti 10,000 dol. Bet kuo- 
jmet jau paskutinių pinigų Po
dolskis atvažiavo pasiimti, tai 
I kunigas jo laukė su detekty- 
I vais ir areštavo.
i Su šia žinia “Laisvės” skai
tytojas taip pat prisiuntė ir 
laišką. Mūsų skaitytojas da
linai sako savo laiške apie šį 
dalyką:

Policija eina ranka rankon 
su bažnyčia, bet vienok bando 
apgauti tą pačią bažnyčią ir 
jos kunigą. Be to, policija, 
kuri turi ginti šalį nuo krimi
nalistų ir žulikų, o jos nariai 
užsiima tokiais darbais.

Be to, tas kunigas labai 
tankiai per savo pamokslus 
kalba, kad darbininkai 
klausyti “dievo”, kad 
kia skaityti 
rašeiu.
gali apsaugoti 
visų nelaimių, 
kunigui ir 
“ąpieyų”.

Nai o ;kada

kimo- Ir atžymėta,/kad pre 
numerata pasibaigs su 32 Noq: 
1933 m. ' . ’

Matydamas, kad tie žmonės 
be jokios sarmatos bruka sa
vo “sušvinkusį” tavorą, tai aš 
viešai per “Laisvę,” kaipo dar
biu. klasės laikraštį, pareiškiu, 
kad aš griežtai protestuoju 
prieš siuntinėjimą man “N. 
G.” (tai yra “Klampynės”), 
kaipo darbininkų klasės reika
lų išdavikų laikraščio. Nes. 
“N. G.” niekam nėra daugiau I 
leidžiama, kaip tik tam, kad, 
demoralizuoti darbininkų vie
nybę ir tarnauti kapitalistinei 
valdžiai. O aš iš pat jaunų 
dienų buvau ir dabar esu ir j 
pasiliksiu už darbininkų kla- j 
sės vienybę, o kapitalistų kla
sės priešu.

Todėl aš duodu suprasti p. 
L. Pruseikai ir kitiems .jo bi-' 
čiuliams, kad jis nekištų tos 
savo purvinos mazgotės man, 
nes aš jos nenoriu- Ir griež
tai reikalauju, kad jūs su sa
vo “N. G.” eitumėt ten, kam 
jūs tarnaujate, tai yra , pas 
kapitalistų klasę. O pas ma
ne ja? vietos nėra.

Jos. Yonkus.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo P i 11 s b urgho; 
distriktas šaukia konferen
ciją spalių 2 d., 10-tą vai. 
ryte. Įvyks Labor Lyceum 
svetainėj, 35 Miller St. Ne

UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS balsuotojųPIKNIKAS

NEDĖLIOJĘ

25 Rugsėjo (September), 1932
OLYMPIA PARKE

Dainuos Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Labor Sports Union ir

1 Aido Choro Sporto Grupė

KALBĖS DRG. P. BUKNYS
Laisvės” Administratorius, iš 

Brooklyn, N. Y.

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

Kviečia RENGĖJAI.

turi 
nerei- 

bedieviškų laik- 
Jisai sako, kad dievas 

nuo visko, nuo 
tik reikia duoti 
bažnyčiai ant

vą, bet greitai šaukiasi polici
jos- Taip pat kunigą užpuo
lė geri katalikai, o ne sykį ku
nigas sake, kad bažnyčia daro 
žmones gerais.

učių- Tai reiškia, kad patys kata- 
Susi- i W<ai vieni puola prie pinigų, o 
vai. kiti prie policijos. Dievišku

mas jau nieko nereiškia. To-į vakare.
Visi draugai privalome da-'del ir aš jau netikiu kunigams 

lyvauti šiame susirinkime, nes J1’ tai bažnyčiai.
turim daug svarbių reikalų j 
aptarti. Reikia rinkti delega
tai į 7-to Apskričio konferen
ciją. Paskiaus prisirengimas 
prie ateinančio vajaus.

Taipgi bus pranešimai apie 
mūsų kuopos veikimą šiais 
metais. Taip pat visi drau
gai, kurie negalite užsimokė
ti duokles del nedarbo, tai 
ateikite į susirinkimą ir būsite 
paliuosuoti nuo mokesčių.

Kp. Sekr. V. W.

Gerai, kad tas policistas ne
atėjo apsimaskavęs, nes tai 
kunigas jau būtų sakęs, kad 
tai bedieviai ir bolševikai už
puolė jį. Tuomet ir katalikai 
būtų pykę ant bedievių. Bet 
dabar gerai žinoma, kad baž
nyčia nieko gero neduoda 
darbininkams.

Sąjungietis Burdingierius.

Childs
Pasakoja, kad bai- 

išnauddjimas. Darbinin- 
neorganizuoti. By kada 
išmesti iš darbo bosas. Al- 
menkutės ir jos vis kapo- 

Seniau bent tipų gau- 
Bet šiuo tarpu ir jų. j A. Centro Pildomasis Komite-

i NEW YORK. — Sekmadie- 
konferencijoj nu-!nį Darbininkų Ex-Kareivių Ly

ga turėjo konferenciją Stuy- 
vesant Casino svetainėj. Iš
rinko delegatus į visos šalies 
eilinių veteranų suvažiavimą, 
kuris bus laikomas Clevelan- 
de rugs. 23, 24, ir 25 d. ” 

Konferencijoj dalyvavo 33, 
jų tarpe 6 negrai ex-kareiviai, 
vienas atstovas nuo Ameriko-

l PATERSON, N. 
biama “Laisvės” 
patalpinkite į “L.” 
ma.

Sklokos pape L. ! 
kiti jo suklaidinti 
kur tik nesusitiksi, 
tikrina, kad jie “Naujosios 
Gadynes”, tikriau pasakant, 
“K 1 a m pynės”, nesiuntinėja 
uždyką. Ir, girdi, be paties 
skaitytojo sutikimo niekas “N. 
G-” nesiunčia. Tai tik taip jie 
kąlba. Bet faktai visai ką ki
tą rodo. Štai kad ir man, 
kaip jie siuntinėja “N. G.”

Ė. Kindaras, atėjęs į mano 
įstaigą ir nieko neklausęs už
rašė “N. G.”, bet griežtai at
sakiau, kad man priešdarbi- 
ninkiško laikraščio nereikia ir 
aš nenoriu, kad toks priešdar- 
bininkiškas laikraštis, kaip 
kad yra “N. G.”, gulėtų ant 
mano stalo. Bet E. K., išeida
mas pro duris, pasižiūrėjo įs
taigos numerio ir už kelių die- 

ai ovi. , -nų žiūriu, prišitiii’Čia “N. G.”
McKees Rocks, Parijau virš kaip du mėnesiai, 

(223-224) ‘kaip siuntinėja be mano suti-

tas, aplaikęs skundą 3-jų na
rių, ant A.P.L.A. 2-ros kp., tu
rės A.P.L.A. 2-ros kuopos iš
klausinėjimo susirinkimą.

Remdamasis A.P.L.A. kons
titucija ir sulig patvarkymo 
Centro P. Komf šaukiu nepa
prastą A.P.L.A. 2-ros kp. su
sirinkimą, kuris įvyks 23 d. 
rugsėjo, kaip 7:30 vai. vaka
re, 1932 m., Fraternal Hall, 
523 Chartiers Ave., McKees 
Rocks, Pa.

Visi A.P.L.A. nariai daly
vaukite minėtam susirinkime, 
kur išgirsite visokių faktų ir 
labai svarbių dokumentalių 
įrodymų.

Joe Mažeika,
A.P.L.A. 2-ros kp. Pirm. 

602 Federal Str. ,

visos kitos lietuvių darbinin
kų organizacijos turi pasių
sti savo, delegatus į šitą 
svarbią apsigynimo konven
ciją. Mūsų organizacijų val
dybos turi šitą klausimą pa
kelti organizacijų susirinki
muose ir prižiūrėti, kad vi-1 
sur būtų išrinkti delegtai.

Anglijos Valdžios Pro
vokacija prieš Indiją

LONDON. — Čionai pra
nešama, kad mieste Calcut
ta, Indijoj, esąs išleistas la
pelis, kuriame šaukiami vi
si indusai tuoj susivieny
ti ir išskersti visus europie
čius. Kaip diena aišku, kad 
šis provokatoriškas, lapelis 
yra išleistas Anglijos poli
cijos Indijoj, idant sudrū- 
tinti kruviną terorą prieš 
Indijos revoliucinį judėji
mą. Mat, policija turės 
priekabę daryti ablavas ir 
areštuoti jai nepatinkamus 
kovotojus.

Numetė Klerikalus ir 
Atėjo pas Komunistus

BERLYN. — Colognes 
jaunųjų komunistų susirin
kime atėjo ir įstojo į Jaun. 
Komunistų Lygą Jaunų Ka
talikų Vyrų Susivienijimo 
vadas. Jis pareiškė, kad jis 
pamatė, kad klerikalų Cent-

ir fašizmui ir -kad tik ko
munizmas suteikia Vokieti
jos darbininku klasei išeitį 
iš šio krizio.

MASKVA.—Sovietų fil
mų įstaiga planuoja padary
mą trijų didelių judžių. Vie
nas apims revoliucijos isto
riją ir Penkių Metų Planą, 
o antras bus užvardintas 
“Leninas”, kuris apims pa
statymą “Dnieprostrojaus.” 
Treti judžiai bus padaryta 
apie tai, kaip karas prieš 
Austriją ir Vokietiją tapo 
paverstas į civilį karą prieš 
Rusijos carizmą ir buržua
ziją.
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ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; Toward a 
Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip Rahv ; Fire Sermon,- by ;S.‘, 
Funarof. Two Short Stdries by Myra Page and' 
J. S. Allen depicting the class struggle in the; 
South, and

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

and others. Book reviews and other features.
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<!> Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

<♦>

<f>

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon K1S6 
Keystone—Main 1417

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

t i/liS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. ' Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas LAISVI

VIETINES ŽINIOS
Brooklyne Kalbės Drg. Kodėl Nebuvo Parašyta pakenkė

Israel Amteris apie Tuos Išvažiavimus

Vs koje dar yra tokių savęs ne
gerbiančių ir neišmanėlių, kad 
tulus iš jų galėtų pritraukti ir 
be kelinių pašokinėję. Tai tu- 

I retų įsitėmyti pruseikiniai ir 
’ kitą kartą taip padaryti.

• Bet tas jų cirkas mums ne- 
i, nes tuom laiku bu

vom jau beveik viską išparda
vę.

J. Sgr.
BROOKLYN. — 

ter, Kom. Partijos 
j N. Y. valstijos

Israel Am- 
kandidatas 
gubernato

rius, kalbės dideliame masinia
me mitinge, atvirame ore, ant 
kampo Grand St. Extension ir 
Havemeyer St., šeštadienį va
kare, rugsėjo 24 d.

Pirm prakalbų bus demons
tracija. Darbininkiškos orga
nizacijos su vėliavomis ir pla
katais, taip pat pavieniai dar
bininkai ir darbininkės susi
rinks 5:30 vai. tą vakarą prie 
61 Graham Ave., ir demons
truos iš čia į Grand St. Exten
sion, protestuojant prieš be
darbių marinimą, reikalaujant 
tuojautinės visiems jiems pa
ramos ir išreiškiant pritarimą 
Kom. Partijai, kuri tik viena 
iš visų tekovoja už darbininkų 
reikalus.

Socialistai Nesiskirtą nuo 
Demokratą ir Republikoną, 
Sako Morris Hillquit

NEW YORK. — Socialistų

Kažin kodėl nieko nebuvo; 
parašyta apie Tarptautinio 
Darbiniu] 
išvažiavimą, kuris įvyko rug
sėjo 11 d.

kų Apsig. 17-tos kp. I Sėdėsiu Pirmoj Eilėj,” 
mn Vnns ivvko rufif- J

d Forest Parke? VldiaS KnaUClUS
Nors, rodos, kuopos organiza-1 
torius buvo pasižadėjęs jį ap
rašyti, bet to nepadarė, lyg 
kad išvažiavimas jokios svar
bos neturėjo. Kiti gi tikėjo
si, kad organizatorius parašys, 
ir todėl patys nerašė. O nau
jienų šiame išvažiavime buvo, 
dėlto, kad tą dieną įvyko net 
šeši išvažiavimai Forest Par
ke.

Pirma “naujienybė,” tai pru 
seikimai menševikai, kurie pir
miausi atsibeldė; ir nors jiems 
priklausė pikniko vieta No. 3, 
bet jie, matyt, buvo “pašme- 
ravę,” ką reikia, ir tuo būdu 
jiems buvo leista No. 

j riausia vieta, kuri tą 
.priklausė TDA. 17-tos 
i išvažiavimui. Man

1, me
diena 

kuopos 
atrodo,

i kad ta pirmenybė jiems kašta
vo kokią penkinę; bet negai
la, nes veikiausiai jie vis tiek 
sulindo į skylę, 
ta kuopa, nors 
vietą nustumta,

O mūsų 17- 
į prastesnę 
padarė virš

kandidatas į miesto majorus, $1() pelno, iš ko $5 tapo paau- 
Mor. Hillquit, milionierius ad
vokatas, turėjo pasikalbėjimą 
su reporteriais republikoniško 
N. Y. Tribune didlapio. Jis 
sakė, kad socialistai, jeigu bū
tų išrinkti miestą valdyti, pa
darytą pagerinimų švietime, 
sveikatos reikaluose ir t.t. Bet, 
girdi, “tuos pagerinimus ga
lėtų padaryti ir bile kita par
tija,” tik kad esą jos sugedu- 
s’os per ilgą viešpatavimą; 
bet, antrą vertus, socialistų 
pai-tija taipgi galėtų sugesti, 
ilgai bebūdama valdžioje, pri
dūrė sočialafašistų kandidatas 
į majorus. Bet jis kalbėjo tik
tai ap’e demokratų ir republi- 
konų partijas. Ponas Hillqui- 

*tas “nepastebėjo” Komunistų 
Partijos, kuri savo kandidatu
I miesto majorus stato negrą,gi Aido choras vis dar daina- ’ 
darbin’nką Wm. Pattersoną.

Besikalbėdamas su kapita
listų la:kraščio reporteriais, 
Hillquitas nei nežadėjo įvesti 
reguliarį šelpimą visiems be
darbiams; ir pats pripažino, 
kad socialistų valdyba abelnai 
nesiskirtu nuo buržuazijos val
dybos. Tą gi faktą patvirtina 
socialistų valdžia Milwaukeej, 
kur bedarbiam ir streikieriam 
socialistinė pol’cija lygiai skal
do galvas, kaip ir New Yorke 
Tammany Hall mėlynsiūliai.

kotą “Laisvei.”
Apie 2 vai. po pietų, pasi

rodė du lietuviški dangaus 
agentai ,stambūs vyrai, gražiai 
apsirengę, kad net ir kalnie- 
riai jiems antraip apsisukę; ir 
kad jūs matytumėt, kaip tam
sios materėlės prie jų kimba! 
o jie irgi nuo jų nebėga. Iš 
mūsų Aido Choro dainomis su
žavėtos publikos tie atbulkal- 
nieriai pradėjo rinkti laukan 
ir barti savo aveles, o varyti 
jąsias prie savo biznio, nes 
rapijos parengimas buvo 
lia TDA.

Vienas atbulkalnierius,

pa- 
ša-

UZ- |

Savininkai Reikalauja 
Įstatymų prieš Rendu 
Streikus
* NEW YORK.—Išleisti įsta
tymus prieš rendaųninkų strei
kus; baust kalėjimu tokius 
streikierius ir agitatorius,— 
štai ko pageidauja Bronxo 
namų savininkų sąjunga. Sa
vo susirinkime pereitą šešta
dienį tie savininkai padarė ta
rimą reikalauti, kad valsti
jos seimas išleistų tokį įstaty
mą. Jie taipgi tarėsi sudaryti 
juodąjį sąrašą prieš tuos, ku
rie dalyvauja kovose delei 
rendų nupiginimo. • 1

Ar seimas drįs išleisti mini
mą įstatymą, priklausys nuo 
to, kiek balsų gaus Komunistų , 
Partijos kandidatai šiuose rin-i 
kimuose. Jeigu komunistai 
gaus gana daug balsų, tai bur- 
žujiniai įstatymdaviai gerai 
pamislys, ar imt tokį sumany
mą bent svarstymui seime.

Kalbuosi su senu brookly- 
niečiu kriaučium. Jis man :

—Girdėjau, kad greit Men- 
keliūniūtė dainuo? Brooklyne 
—ar tikrai ? • ,

Išimu apgarsinimą ir paki
šu, 

į .—Tai mano mėgiamiausia 
dainininkė—tai geriausia dai
nininkė Amerikoje.

—žinoma, kad geriausia,— 
atsakau. Ji buvo geriausia 
dar prieš du metu, prieš va
žiuosiant į Italiją—dainos ir 
muzikos šalį—kur pasiryžu
siai lavinosi. Dabar mūs Kon
stancija dar toliau pažengusi. !

—Ar pats girdėjai ją dai
nuojant ?

Kol kas ne. Menkeliuniutė 
dar niekur viešai nedainavo, 
kuomet sugrįžo iš Italijos. Šis 
jos pasirodymas bus pirmuti
nis Amerikoje.

—Pagauk man tikietus pir
mose eilėse. Eisiu su visa fa- 
milija. į

Menkeliuniutės ir Aido Cho-, 
ro bendras koncertas įvyks j 
spalių men. 2-rą dieną, Labor RegistruokitŠS i 
Lyceum svetainėje, Brooklyne. ~ .
Be draugės Menkeliuniutės,, Workers School 
dainuos Aido ir Sietyno Cho- ‘ -------
rai. Greta to, bus visa eilė I 
kitų solistų, apie kuriuos pa- yra 
kalbėsime vėliau.

Tai bus pirmutinis šį sezo- travimas baigsis su paskutine 
na koncertas Brooklyne. Gau
kit tikietus iš anksto. Pasirū
pinkit geresnes sėdynes, t •

> t Stebėtojas.

šokęs ant alaus dėžes, pradėjo inoA 1 Ifn 
sakyti “spyčių,” niekindamas °
komunistus ir šiaip susipratu- i Susirinkimo
sius darbininkus. Bet kadai!- 

Iš Rinkiminės Moterą 
Konferencijos

Antrad., Rugsėjo 20, 1932

PAJIEŠKOJIMAI

kad anglų, rusų, vokiečių ir 
ispanų kalbų. j

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) !

GEORGE NOBILETTI

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Mužikos Mokinimo

Pareigas po

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

ir Mokįnių 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.

Tel. Jefferson 3-6993

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau apsivedimui draugės, 

pageidauju, kad būtų ūkininkė arba 
turėtų kitokį pastovų apsigyvenimą. 
Su pirmu laišku siųskite ir paveiks
lą.

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

(223-225)

NEW YORK. — Sekmadie
nį 120 delegačių nuo 100 dar
bininkiškų organizacijų daly
vavo moterų darbininkių kon
ferencijoj Irving Plazoj, kad 
sutelkti didžiausias spėkas rin
kimuose už Komunistų Parti
jos kandidatus ir platformą. 
Kalbėjo drg. I. Amter. Iš
dirbta platūs planai pasmar 

'kiniam veikimui.

NEW YORK.— Darbininkai 
raginami užsirašyti į 

'Workers School, kur užsiregis-

diena šio mėnesio. Apart ko
munizmo, politinės ekonomi
jos, istorinio materializmo ir 
kitų teorinių kursų, Workers 
Sch. mokina prakalbas sakyt, 
komunistiniam laikraščiam ra
šyti žinias ir straipsmus, taip
gi mokina Įvairių kalbų, kaip

PARDAVIMAI

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
t Bedford Ave. Brooklyn, N.‘ Y;

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

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC 
(B I EL A U S KAS) 
G R A KORIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI C LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS lx MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTU MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA,

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chronlikaa vyn| Ir 

metanj liga* kraujo ir adaa. 
Padarau lityrimą kraujo ir ilapuma.

■ DR. MEER i
156 W. 44th St., ’ Room 

; > Naw Tark. N. T.
Valandaa Priimlniai

Ryta nuo 10 Iki 1, Po pietų nuo 
iki 0 vai. vakare 

SekMadienfaia nuo 11 ryto Iki 1 pa
Telefonas Lackvranna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume 
riams, kad uerkėliau savo studija 

naujon vieton, 
po numeriu 
B?2 Marion St., 
kamp. Bro id- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
. t u d i j a daug 
geriau jrengta. 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

102

pletvj

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Telefonas? Stagg 2-tlfiH

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, PLY.
K-SPINDULIŲ DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS?

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

tik sunitams.

susi-
8 d.

;vo ir parapijonai ramiai klau
sėsi dainų, o į kunigo spyčių 
niekas nekreipė atydos, tai ir 
jis, nušokęs nuo dėžės, laukė, 
kol Aidas nustos dainavęs. O 
nustojus, tai kaip katinas ant 
lašinių palties šoko ant bak- 
so, ir davai kunigiškai niekint 
darbininkiškus žmones. Bet 
čion jis sutiko garsingus “būū- 
ūū! būūū-ū!” Kada užtenka- I 
mai iš darbininkų jis gavo to
kių “pasveikinimų,” tai kaip 
iš ugnies nušokęs davai gie
doti “Lietuvą, Tėvynę 
tas nudėvėtas dainas, 
garsai, kaip nunešiotos panče-; 
kos, karstėsi girioj 
džius.

Parėkavus kiek, ir 
gas ant bakso; čion 
jis savo dainas, kad 
čios geresnės už darbininkiš
kas, kad kraujas jo gyslose 
užverdąs, ir t.t.; kurstė para- 
pijonus prieš darbin./ fir vėl 
gavo garsių “būū-ū!” Mat, čia 
tai ne bažnyčioj; kiekvienas' 
čionai gali išreikšti savo jaus
mus linkui savo išnaudotojų- 
nenaudėlių; ir reikia pridurti, 
kad tie mūsų “būū” tai “cū- 
da:unas” daiktas, nes !kaip tik 
mes jį šitaip “pasveikiname,” 
tai ir vėl atbulkalnierius ant 
žemės, ir išnaujo griebiasi sa
vo dainų, ir jau gauna mote
riškų balsų savo “chorui.” Bet 
mūsų Jaunųjų Komunistų Ly
gos nariai ir narės ir čia ne
duoda jiems ramybės savo dar- 

ir išmetė laukan iš Town Hall, bininkiškais obalsiais ir sdai- 
kur sekmadienį turėjo prakal-1 nelėmis.- 
bas tokie socialfašistų šulai' Pakrikus tam. kermošiui pas

1 parapi jonus, tai fruseikos 
menševikai pradėjo klaunų ro
les lošti ir pynacus ant žemės 
barstyti, kad sutraukus pas sa-

PARSIDUODA
Ant South 3rd Street, N.

3-jų agštų su skiepu mūrinis namas, 
3-jų šeimynų, kiekvienai šeimynai 
maudynė. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Ant South 4th Stree, N. 94, 3-jų 
augsią su skiepu namas, dviem šei
mynom su trim maudynėm. Nori
me jūsų pasiūlymą kainos.

Union Avenue, dviejų šeimynų 
murins namas, 12 kambarių, dvi 
maudynės. Norime jūsų pasiūlymą

377,
Tas

112

rojo susirnkimą ir pasidalino | kaįX']es strMti N.72, 4rių augštų,

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVApo me-

Graborius

(221-226)

5

56

ir Medi-

t

durti, kad lietuviškoje publi-

i^inouiamsiiiamaiiiaiiiauisiiiaiiisiiisiiiatHaiiigitiaiiiaiusihSiHaiiiaiitaiiiūinsHiSHi;
n

v

vėl kuni- 
jau gyrė 
jos esan-

NEW YORK.—Viena mote
rs išdrįso pakalusti, kodėl so
cialistai bijo stot į debatus su 
komunistais, ir už tą klausimą 
socialistai ją sumušė, apspardė

Brooklyn, 
“Laisves” o 

o 
o
□ 
o 
r>

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Valandos:
Snbatomis
Apart Nedčldienių

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 

. BROOKLYN, N. Y.

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. '

DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J > BROOKLYN, N. Y. I|

II

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare j

operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki •,8 šeimynų, 5 kambariai kiekvienai 

šeimynai. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

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

Stagg 2-3947.

VOKIETIS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 '
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčitSklnimais .

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

je ir puikioje vietoje, dabartiniame i 
laike biznis labai ’ geras ir galima 
puikų gyvenimą daryti, kuris su- I

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadwa; 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių; kapinių; parsamdo au- 
tomobilius ir karietas ve sėli Joms, 
krikštynoms ir; pasivažinėjimams.

i 231 Bedford Avenue

; BROOKLYN. N. Y. •
, l į p* ■ • I :
»?<•,"___________ ' . i i

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
; SAVININKAI:

Jurevich ir K. Galiūnas

■ . i
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LDSA. pirmos kuopos 
rinkimas įvyko rugsėjo 
Narių atsilankė vidutiniai. Pri 
sirašė trys naujos narės,
parodo, kad mūsų kuopa pasi
ryžus savo kvotą išpildyti šio 
vajaus laikotarpyje.

Kuopa turi suorganizavus 
korespondenčių grupę. Drau
gės jau pradėjo darbuotis; tu-

Nukerta 15% Algos Spaus
tuvių Darbininkams

NEW YORK. — Kapitalis
tinių spaustuvių bosai kerta 15 
procentų uždarbio visiems sa
vo darbninkams. Prezidentas 

• spaustuvininkų unijos, priklau 
sančios prie Amerikos Darbo 
Federac., p. Hewson apie tai 
tiktai pranešė nariams, ir nei 
piršto nepajudina kovai prieš 
šį algų kirtimą darbininkams.

Moteris Sumušta už Klau
simą, Duotą Socialistams

korespondavimo darbą. Tai 
naujienybė moterų tarpe. Per 
tokias korespondenčių grupes 

ir ki- prasilavinsime rašinėt į mūsų 
kurių darbininkišką spaudą.

Drg. Karosienės išleistuvių 
vakarėlio komisija raportavo, 
kad vakarėlis pavyko vis’ais 
atžvilgiais. Ta pati komisija 
pasidarbavo ir surinko aukų 
$27.50. Iš kuopos iždo paau
kota $5. ’ ' '

Komunistų Partijos kandi
datams rinkėjos piliečių para
šų raportavo, kad jau turi pu
sėtinai surinkusios parašų.

Literatūros platinimas eina 
sėkmingai. Platinąme 50 eg
zempliorių . , “Working Wo
man” ir 25 egz. “Darbinin
kės.”

Vajaus reikalai apsvarstyta 
ir palikta taip, kaip buvo nuo 
pradžios, kad kiekvieną ket-

PARSIDUODA
Parsiduoda grosernė arbą reikalin

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

(221-226)

kaip Noirnan Thomas, Morris 
Hillquit ir kitu Socialfąšistų 
kandidatas į J. V. prezidentus 
Norman Thomas tuo sykiu de
klamavo apie demokratijos pa- ve publiką. Ir turip č|a pri

ll gerinimą. 4 ' ' '

vę” ir vaikščiot po stubas,'kal
binant darbininkiškas moteris 
ir merginas į naujas nares ir 
renkant “Darbininkei” prenu
meratas.

Tad, visos draugės, prie dar
bo! Juk vajaus pasekmės pri
klauso nuo mūsų pačių veiki
mo. Jeigu dirbsime gerai, tai 
savo užduotis atliksime ir gau
sime naujų narių ir savo spau
dai skaitytojų.

NAMŲ SAVININKAMS 1 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:
i i ..j -i c ■ jt n i , ■>. » - ■, 

JUOZĄ MICKONĄ ’ ’■
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją

SKAITYKIT, PLATINKI!
H < ■ “LAISVĘ.”

DeKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

Telefonas, Midwood 8*6261
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