
Amerikos Darbininkai Kovos už Greitą Pašalpą ir Be
darbių Apdraudą po Komunistų Partijos ir Revoliuci
nių Darbo Unijų Vėliava. Amerikos Darbo Federaci
jos Reakciniai Vadai Priversti Išeiti už Bedarbių Ap
draudą, bet Kovą už Ją Jie Sabotažuos ir Trukdys.

čiausia iškėlė Amerikos Ko
munistų Partija ir revoliu
cinės unijos. Tas pats 
Green sakė, kad būtų paže
minimas Amerikos darbinin-

LINDEN, N. J.
Komunistų Partija rengia 

prakalbas ketvirtadienį, 8 d. 
rugsėjo, 8-tą vai. vakare, 
COLUMBIA HALL. Bus

p

No. 213

Du policistai tapo nu-

pa-

New York “Times” rugs.

bus

Ištvirkęs Kunigas ’Pateko į apeliacijai paduoti, kuri
Cirką ir Renka Pinigus

BLACKPOOL, Anglija.—

, Komisija.

VISIEMS ALDLD. NARIAMS

Šelps Kapitalistus
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BERLYN. — Hindenbur- 
gas mokinas iš Hooverio. 
Štai ir jis pasirašė patvar
kymą, kad federale valdžia 
skiria $720,000,000 įvairiems

Lietuviai farmeriai, remkite 
Komunistų Partiją ir jos kan-: 
didatus šiuose rinkimuose. Ko-i 
munizmas neša pasiliuosavimą 
ne tik miestų darbininkams, bet 
ir suvargintiems, prislėgtiems1 
Taimeriams. I

5 d. Pilsudskio valdžia pa
darė masines ablavas ant 
komunistų. Labai daug jau
nų kovotojų sugrūsta į ka
lėjimus.

SUĖMĖ 416 SUKILĖLIŲ
RIO DE JANEIRO. — 

Brazilijos federale valdžia

Amerikos 
“Matote,

Sovietų

Iki šiol būdavo 
valdžia tyčiojasi: 

nepripažįstame

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

šmugeliavo valdžios 
šaltinius Sinclairiui ir Dohe-j 
niui; su socialistais miestą vai-1 
dytų demokratai grafted ai to
kio plauko, kaip pats ex-majo- j 
ras Walkeris.. |.

šimčių savo jėgos. Per vie
ną savaitę sumažėjo 1 nuoš.

“Wall Street Journal”, 
rugs. 3 d., pripažįsta, kad

Miestelyje Lebanon, Texas 
valstijoj, grupė ginkluoti] poli- 
cistų užpuolė vieną juodveidžių 
namą. Jie būk ten j ieškoję 
juodveidžio jaunuolio, kuris 
gatvėje apsikumščiavęs su balt- 
veidžiu jaunuoliu. Penki juod
veidžiai, trys vyrai ir dvi mo
teriškės, neįsileido policistų ir 

* gynėsi
šauti, o vienas sužeistas. Juod- 
veidžiai pagaliau tapo suimti ir 
suareštuoti. Susidarė baltvei- 
džių minia ir bandė juos nu- 
linčiuoti. Tuo tarpu jiems ne- 
pavyko, bet veikiausia vėl ban
dys ir atsieks savo tikslą.

kovą. Laikos tvirtai.

reikalivimą, ' kurį pirmu-
Išėjo iš kantrybės ir farmeA 

riai. Visur renkasi grupėmis ir) 
mobilizuojasi kovai prieš trus-lj praneša, kad jos kariuome- 
tus ir valdžią. Pradeda atbus-/ neį pavykę apsupti Sao Pan
ti ir Pennsylvanijos farmeriai^]0 sukilėlius prie Minas Ge- 

raes. Nelaisvėn patekę 416 
ir nemažai esą užmuštų.

Varšava. — Rugs. 4 d.
Lenkijoj įvyko skaitlingi

i jaunų darbininkų j

Tiems juodveidžiams grūmo
ja mirtis—arba gaujos ranko
se, arba keliu buržuazinio teis
mo. Ar tie juodveidžiai turėjo 
teisę gintis nuo gaujos ginkluo
tų policistų? “Taip, turėjo”, 
komunistai atsako. Jų net pa
reiga buvo parodyti žmogžudin- 
gai policijai, kad ji negali tero
rizuoti juodveidžius ir žudyti 
juos jų namuose be rimto pasi
priešinimo.

PITTSBURGH, Pa. — 
“Labor Day” čia kalbėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green. Jis

vingus tvirtinimus,
“krizis jau” praėjo.

Valdžios blofinimas
kalingas politikieriams, nesį-‘“u"—‘t™.. 
ateina prezidento rinkimai. Į pu pernai pel. pirmus šešis 

mėnesius biznis pasiekė $69,- 
000,000! Štai kodėl daug ir 
kapitalistų kalba, kad reikia 
Sovietus pripažinti, arba Ame
rikos bizniui Sovietų durys 
visai uždarytos.
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policija turėjo kruvinus tikslus m^Siniai . , . . _,
prieš negrus, kaipo tokius, kad susirinkimai.. Vadovavo 
juos terorizuoti, gąsdinti ir pa- Į jauni komunistai. Rugsėjo 
laikyti po baltveidžių letena? •

Negrai gynėsi. Jie buvo už
pulti. Jie į ginklus atsakė gin
klais. Jie parodė, kad paverg
ti juodveidžiai nebeilgai duosis 
žudyti, linčiuoti ir terorizuoti.

KRISLAI
Teisė Gintis.
Mes už Jų Teises.
Farmeriai Bruzda. i/
Kom.Partija ir Farmeriai

Rašo Komunistas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Kostai Cta Nuleistas i AMERIKOS PRAMONE TOLIAU SMUN- 
oocialistus Darbininkus

BERLYN. — Ohlau mies
te teismas nubaudė ilgų me
tų kalėjimu grupę socialde
mokratų darbininkų, kurie 
priklauso prie “kovotojų or
ganizacijos”. K o m u n istų 
Partijos reichstago frakci
ja pasiuntė pasveikinimą 
tiems darbininkams ir pasi
žadėjimą kovoti už jų 
liuosavima. v

Juk net tie patys buržuazi
niai įstatymai nurodo, kad nie
kas negali be varanto veržtis į 
žmogaus stubą, terorizuoti gy
ventojus ir daryti kratas. Tie 
policistai neturėjo jokio varan
to. Antra, to jaunuolio jieško- 
jimas berods buvo tik prieka
bė. Užpuolimas ant juodvei
džių buvo padarytas kitokiais 
sumetimais. Kur jūs matėte, 
kad del vaikų susikumščiavimo 
gatvėje susidarytų grupė poli-|u* rU0gjma sukilimo.

• cistų jieškoti vieno is tų vaikų! 
O. kodėl jie nejieškojo baltvei- 
džio jaunuolio, kuris irgi kumš- 
čiavosi? Ar tas neparodo, kad

KA, BANKAI TEBEUŽSID ARINĖJ A, JUO
DA DIENA GRŪMOJA DARBININKAMS

I

Hooverio ir Kapitalistinės Spaudos Blofinimas Sproginėja 
Visais Kampais. Tik Komunistą Partija Rodo Darbi
ninkams Kelią iš Šio Krizio ir Mobilizuoja Juos Pasi- 
liuosavimui iš po Kapitalizmo

Koncertinis valdžios ir prekyba neina geryn ir ne
kapitalistinės spaudos blofi- simato, kad pagerėtų, 
nimas apie darbų gerėjimą 
neturi apgauti darbininkų, j 6 d. praneša, kad automo- 
Nuogi ekonominiai 
rodo ką kitą, 
faktai parodo:

Per rugpjūtį užsidarė dar 
83 bankai. Tik kelios die
nos atgal Oregon ir Idaho 
valstijose užsidarė dešimts 
bankų. Per paskutinius 
metus užsidarė 1,068 ban
kai su $550,000,000 depozi
tų. Taip praneša “Journal 
of Commerce”, rugs. 3 d.

O “T&e Annalist”, rugs. 
2 d. pareiškia, kad “plieno 

| pramonė dar daugiau nu- 
i smuko, negu pereitą savai-

EXTRA!
Rotterdam, Holandija. — 

Sukilo Holland-American li
nijos laivo “Rotterdam” jū
rininkai. Mat, šiame uos
te eina jūrininkų streikas. 
Kompanija ir laivo kapito
nas bijojo, kad ir šie jūri
ninkai neprisidėtų prie 
streiko, todėl norėjo laivą 
nuvežti į Southampton. Jū-( 
rininkai sukilo ir privertė 
laivą plaukti į Rotterdamą. 
Bet čia jiems pribuvus, tuo- 
jaus policija užpuolė laivą 
ir dešimts jūrininkų suareš
tavo ir laiko kalėjime.Į, „ , 
Jiems gręsia sunki bausmė v?’ v. u en ’ .? 11 ap nH°’

Pereitą sekmadienį “Laisvės”!! 
piknike Philadelphijoj sutikau j 
vieną lietuvį farmerį. Jis sa-( 
ko, kad jie organizuojasi. Lay Į 
ko susirinkimus. Sueina po kq- 
turis-penkis šimtus farmerių. 
Jau įkūrė Amerikos Farmerii^ 
Susivienijimą. Stato reikala
vimus pieno trustui. Rengiasi 
į kovą. Nebepaneša naštos. — —

Panašus bruzdėjimas pastebi-?I geri kalbėtojai anglų kalbo- 
mas New Jersey ir New Yorkd je. Kalbės ir lietuvių kal- 
valstijose. Vakarinėse valstijom boję d. J. Silirba. Prakai
te farmeriai jau išėjo į atvirą bos bus laikomos rinkimų 

, reikale ir kitais darbininkų 
klasės klausimais. Lietuviai 

Komunistų Partija pilniausiai )>darbininkai, ateikite masė- 
palaiko farmerių kovas. Ji šau-l’mis! 
kia farmerius suvienyti savo 
spėkas su miestų darbininkais. 
Juk priešas tas pats—trustai, 
korporacijos, valdžia, kapitalis-iį 
tai.' Plėšia jie farmerius, 
smaugia jie darbininkus.

Komunistų Partijos rinkimų 
platformos punktas No. 3 skam
ba:

“Greita pašalpa suvargin
tiems farmeriams be jokio su
varžymo iš valdžios bei banky, 
pusės; paliuosavimas suvargin
tų farmerių nuo taksų; neturi 
būt verstino rinkimo randų bei\ 
įįcolų."

N.ri Ar«ta.t ta-!, i AMERIKOS KOMUNISTU PARTIJOS REI-
Partijos Sekretorių z

BERLYN. — Federale 
valdžia kreipėsi prie Ham
burgo miesto tarybos su rei
kalavimu, kad jinai atimtų 
teises savo nariui draugui 
Thaelman, idant jį būtų ga
lima suareštuoti. Drg. Tha- 
elmann yra Vokietijos Ko- 

I munistų Partijos vadas ir 
sekretorius. Bet Hamburgo 
taryba atmetė federalės val
džios reikalavimą.

Amerikos Biznis ir
Sovietu Sąjunga

ninku. b u. praneša, Kaci automo-1 
faktai | bilių gamyba vėl nukrito že- 

Štai ką tie myn ir pasiekė 25.5 nuoš. 
savo jėgos. Per paskutinę 
savaitę gamyba sumažėjo 
beveik dviem nuošimčiais.

Tai tokie yra ekonominiai: mes 
faktai. Jie supliekia visus į valdžios, 
Hooverio ir spaudos apga-|rai varome, dar geriau, negu 

kad kitos šalys”. Bet dabar pra
sideda kitokios dainos. Pasi- 

rei 'r°d°’ kad šiemet per pirmus 
i šešis mėnesius tepadaryta biz-

Bet darbininkai neturi i 
jiems tikėti. Tik Komunis-I 
tų Partija patiekia kovingą! 
programą ir parodo revo
liucinį kelią iš šio krizio. 
Remkite Komunistų Parti
jos platformą ir kandidatus 
šiuose rinkimuose!

SOVIETAI PADIDINO PINIGU SUMA 
CIRKULIACIJOJ, PRAMONĖS DARBĄ 
VARO PIRMYN, KELIA DARB. ALGAS

New York “Times” kores
pondentas Du r anty prane
ša iš Maskvos sekamų svar
bių davinių:

Pirmas, nuo liepos 1 iki 
rugsėjo 1 Sovietų Sąjungo
je pinigai cirkuliacijoj paki
lo nuo 5,400,000,000 rublių 
iki 6,800,000,000. Taip pat 
yrą padidintas aukso depo
zitas. Tuo būdu nėra jo
kios infliacijos.

Antras, budavojimo ir in
dustrijos programa varoma 
pirmyn su visu ^smarkumu. 
Kasdien atidaroma nauji fa
brikai.

Trečia, darbininkams al
gos pakeliamos, idant page
rinus jų būklę.

Ketvirtas, naminė pasko
la sumoje 3,000,000,000 rub
lių tapo pravesta su didžiau
siu pasisekimu.

kaštuosianti $7,000. Tuo 
būdu kunigas pasidavė į cir
ką, įsitaisė bačką ir j on įsi
lipęs ištisas dienas stovi.

i Žmonės eina žiūrėti išdyku- 
Čia tapo, nuteistas kunigas j sį0 kunigo ir moka įžangą. 
Davidson už viliojimą ir ža- Į-------------------
ginimą jaunų mergaičių. Jis! 
dabar paleistas po kaucija. 
Bet “vargšas” neturįs pini7

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

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius,

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

KALAVIMAS BEDARBIU APDRAUDOS 
PAKLUPDĖ DARBO FEDERAL VADUS
Ponas Green Pripažįsta Bedarbės Augimą ir Bado Didėji

mą; Ateinanti Žiema Būsianti Sunkiausia del Darbinin- 
ką; Valdžia ir Darbdaviai Turėsią Maitinti Badaujančius 
Milionus

, o biznį vis tiek ge- pripažino, kad šioje šalyje
sistemačiai auga bedarbė ir kų imti iš valdžios pašalpą! 
masinis badas. Girdi, jo
kių optimistinių ženklų nė
ra, nepaisant spaudos ir val
džios tvirtinimų, kad krizis 
jau praėjo. Šiandien jau 
esą virš 11,400,000 bedarbių 
Amerikoje. Pripažino, kad 
algos nuolatos kapojamos. 
O ateinanti žiema būsianti 
sunkiausia iš visu krizio žie- 
fių. A

Bet kas svarbiausia, kaq 
onas Green pasisakė ui 
edarbių apdraudą. Ameri

kos-Darbo Federacija kovo
sianti už bedarbių apdrau
dą. Čia jau naujas daly
kas. Per metų metus, iki 
pat paskutinei dienai Ame
rikos Darbo Federacijos ly
deriai nachališkai ? kovojo

B draugi P^ešr ydartiu apdraudos

Vergai Sukilo ir Privertė 
Ekspediciją Grįžt Atgal r-b

> -- 4---  . . . ;
Pranešama iš Brazilijos, 

kad Brooklyno Muzėjaus 
ekspedicija į neištirtus rais-! 

|tus nepavyko. Jai vadova
vo tūlas Holdridge, 26 metų 
amžiaus. Jis- ir v 
pasisamdė grupę negrų ver
gų ir leidosi laiveliais upe į; 
raistą. Nusidavus 200 my-Į 
lių, vergams sąlygos pasi-j 
darė nebepanešamos, ir jie; 
pasipriešino ir privertė po
nus grįžti atgal. Vergai at
sisakė žūti raiste už kapita
listinės įstaigos interesus.

Ir ne iš gero Green pasi
sakė už bedarbių apdraudą. 
Jį privertė darbininkai. Vis 
didesnės ir didesnės darbi
ninkų masės pradėjo užgir- 
ti Komunistų Partijos kovą 
už bedarbių apdrauda. La
bai daug tos pačios Federa
cijos lokalu pasisakė už Be
darbiu Apdraudos Bilių, ku
rį įteikė kongresui alkanų
jų maršavimas į Washing- 
toną.

Vadinasi, Komunistų Par
tijos iškelti obalsiai prigyja; 
Ir darbininkai kovos už be
darbių apdraudą po mūsų 
partijos vėliava. Green tik 
pasisakė už tą reikalavimą, 
bet praktikoje jis visaip ąa-' 
botažuos kovą už apdraudos 
įvedimą.

SOCIALISTAI STOJA UŽ VIENYBE SU 
REPUBLIKONAIS IR DEMOKRATAIS

Didysis Biznis Rems 
Poną Rooseveltą

HIDE PARK, N. Y. — 
Išleido pareiškimą vienas iš 
stambiausių Amerikos kapi
talistų, būtent ponas Ba
ruch. Tas milionierius sa
ko, kad Rooseveltas nėra 
joks radikalas, kad joks biz
nis neprivalo jo bijoti, jei
gu jis būtų išrinktas prezi
dentu,

Tas tiesa. Rooseveltas įr 
Hooveris abudu lygūs di
džiojo biznio agentai. To
dėl Amerikos darbininkai 
privalo remti Komunistų 
Partijos kandidatus dd. Fo- 
sterį ir Fordą.

Newarke Konferencija
NEWARK, N. J. — Rug- 

sėjo 11 d. Čia jaukiama la
bai svarbi masinė konferen
cija visų darbininkiškų or
ganizacijų. Jos tikslas bus, 
kad suvienyti baltveidžius 
ir juodveidžius darbininkus 
kovai prieš deportavimą 
juodveidžių į pietus ir prieš 

I mėtymą bedarbių iš stubų.
Konferencija įvyks po nu-|Ir Vokietijos Valdžia 

meriu 385 Springfield Ave. če1ns Kanitalishis
BOMBA APGRIOVĖ . 
MOKYKLĄ

HAVANA, Kuba. — Rug
sėjo 5 d. du vyrai įmetė 
bombą į naujai pabudavotą 
Dailės Mokyklą. Sprogimas j bankams ir industrinėms 
buvo toks smarkus, jog ųio- firmoms de 1 “sugrąžinimo 
kyklos langai išbyrėjo ir šie- .pralobimo.” O bedarbiai te- 
nos tapo apgriautos.^ 1 gul badauja!

Vokietijoj Noske su šeidema- 
nu, kurie paskerdė tūkstan
čius revoliucinių darbininkų.

Republikonai, beje, jau ir 
pirmiau buvo socialfašistų rė
mėjais įvairiuose' atsitikimuose 
New Yorke; jie, pavyzdžiui, 
rėmė socialfašisto teisėjo Pan- 
keno kandidatūrą. Dabar so
cialistų partija siūlo savo Hill
quita į majorus republikonams 
ir “nepriklausomiems” demo
kratams. Hillquitas gi yra 
Rusijos caristų a d v o katas 
prieš Sovietus; jis per teismą 
reikalavo, kad įplaukos nuo 
sovietinių naftos (kerosino) 
šaltinių būtų mokamos buvu
siems prie caro kapitalistams; 
jis tvirtino, kad bolševikai 
“neteisėtai” esą pasiėmę tuos 
gamtos turtus. Bet čia dar 
ne visi Hillquito “nuopelnai;” 
kaipo stambus šėrininkas an-, 

kiais republikoniškais grafte- gulies ir ledo korporacijos, Kiu
riais, kurie andai slapta pra^ quitas buvo streikų laužyto- 

žibalo jas. 
_____ i

- | Taip tai socialistai kovoja 
už socializmą—stengiasi suva
ryt darbininkus į Wall Stryto 
kapitalistų bučių. O tas nau- 

‘ bar vienu" dalyku socialist.. žinFą"'?’ 
tai stengtųsi atsimokėti kapi-' 
taligtų partijoms už bendra
darbiavimą : New Yorke jie ? 
lygiai arba dar aršiau, kaip 
Milwaukee], terorizuotų 
darbius ir
ĄVall Stryto kapitalistams taip (Daugiau Pasaulinių 
kruvinai tarnautų, kaip kad 5-tam puslapyj)

New Yorko socialistų vadai 
atvirai kalba apie susivieniji
mą su republikonais ir “nepri
klausomais” demokratais. So
cialistų kandidatas į šalies pre 
zidentus Norman Thomas siū
lo toms kapitalistų partijoms 
susijungti su socialistais mies
tiniuose rinkimuose ir perša 
meklerį milionierių advokatą 
Morrisą Hjllquita, kaipo visų 
jų kandidatą į majorus. Jis 
kandidatuotų prieš Džimį Wal- 
kerį. Už tą pasiūlymą viso
mis keturiomis stoja didžiau
sias socialfašistų dienraštis 
“Forward.” O ką socialistai 
žada mainais už talką demo
kratams ir Į-epublikonams ? 
Jie. žadą “teisingą” miesto <val_ 
džią. Toj valdžioj sykiu su 
socialistais sėdėtų ir republi- 
konai su demokratais; jie 
miestą valdytų išvien su to-

(kaip plienu, pabriežia darbi
ninkams, jog tik komunistai 
tėra darbininkų kovos ir vieni
jimo partija. Už ją tik ir 

b , balsuokite.
streikierius; jie i
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lams to neužteko. Jie plė
šia pinigus iš parapijiečių, 
dažniausiai vargšų, ir stip
rina savo tvirtoves.

Kaunas juk arti Sovietų 
Sąjungos. Prieš Sovietų Ša-1 
jungą reikia stiprinti buržu
azinis frontas, į kurį yra su
sibūrę tiek kunigija, tiek fa- 
šistija ir menševikjja (jų ly
deriai)—visa buržuazija su 
savo ramsčiais. O t, čia ku
nigų Universitetas ir pasi
tarnaus.

Darbininkai — sąmoningi

i

<>Vw

■
a

Mopro Kongresas 
Lapkričio Mėnesį

Šių metų lapkričio 
dd., Maskvoj įvyks tarptau
tinis Mopro (Tarptautinės 
Raudonosios Pagelbos) kon
gresas. Tai bus podraug ir 
paminėjimas dešimtmetinių 
šitos organizacijos sukaktu
vių. Mopro sekcijos veikia 
visam pasaulyj, kiekvienoj 
šalyj. Amerikoj yra Tarp-! 
tautinis Darbininkų Apsigy-i 
nimas. j

Pirm kongreso, kiekvienos ! darbininkai—-galėtų kai ką 
šalies Mopro sekcijos šaukia pasimokinti iš to. Mes, bū- 
savo suvažiavimus, kuriuo- galime imti pavyzdį iš 
se bus nuodugniai apsvars-! kunigijos nepaprasto susirū- 
tyta vietiniai reikalai gel-' pjnimo^ savo. mokyklomišt 
bėjime darbininkų nuo iš- (Klasiniai susipratusių dar- 
naudotojų puolimų. Juose; bininkų pareiga rūpintis ša
bus išrinkti delegatai į.vo, marksistine - leninistine 
Tarptautinį Kongresą. j apšvieta. Reikia steigti sa- 

Tarptautinio Darbininkų j yitarpio lavinimosi nwkyk- 
Apsigynimo, kaip jau ma-; l°#s> skaityti, studijuoti ir tą 
*tęte spaudoj, konvencija -(viską rišti, taikyti prie kas- 
suvažiavimas įvyks spalių i dieninių kovų su išnaudoto- 
mėnesį, Clevelande. Reikia jais. Be to, privalome la- 
visoni kuopom ir organiza-(biau susirūpinti platinimu.------- ------- 7 -------------
cijom prie to uoliai ruoštis. . savo spaudos,. pasiekimu (s o c i a 1 i s tinęs nuosavybės I 

, platesnių masių katalikų! griovikas ir vogikas bus 
darbininkų, kad. ištraukus, smarkiau baudžiami, 

; juos is po kunigijos skver-. ikj §jol būdavo. “'vo j 0 s visuomenes tvarką.; 
,nų ir atvedus j sąmoningų. burzuazmė spauda del to i Klasinis nriešas antisovie 
clarbininkų-komunistu eiles. kradej(? gvoIto jaukti, že- Į elementas,’ 

miaų telpąs Baltarusijos (prieš * 
' “Raudonojo Arto jaus” įžan-;įv. ' 

ginis straipsnis plačiau nu-1 
Rugpjūčio 6 d. Maskvoj; šviečia, kodėl socialistinių ( 

_ j Senųjų Bolševikų įstaigų griovikams ir vagi-'
Tas rąstas, jnatyti, • į)raUgij0S susirinkimas pa- šiams bausmė tapo paaš- 

rle’( minėjimui Vl-to

iŠ LAIKRAŠČIŲ
Kodel SSSR Pasunkinta 
Bausmė Socialistinės Nuo
savybės Griovikams?

, šas. Prieš tokius priešus 
ir yra nukreiptas Centra- 

! linio Vykdomojo Komiteto 
ir Liaudies komisarų sovie
tų nutarimas. “Apie vals
tybinių įstaigų, kolektyvų ir

Trečiadien.', Rugsėjo 7, 1932

svarbesnės padėties:: : : -Nėrą
Į I I f iJųngtlųėsiej Vąlsitijo^, kaip 

l'pMudinias 'visų frų negrų' :rasės"H 
darbo masių. O kaip su pono 
Roosevelto partija? Ką ji siūlo? 
Kad sužinoti tuo klausimu apiė 
jo partiją, pažvelgkite į pietį-

I nes valstijas. Tai yra p. Roo- 
| sevelto partijos tvirtovė. As
meniniai jis yra mylimas Bour
bon ų, lynčiuotojų pietinėse vals- 
tijose. Kokis jo atsinešimas .UJ 
linkui negrų masių? Tai yrari'ė- - ■ 
mimas ant 100% visos negrų 
masių priespaudos ir išnaudoji- . 
mo sistemos jos blogiausiose . 
formose. Pietuose, dabartiniu 

j laiku Alabama valstijoj, jie 
bando nulynčiuoti devynis nėg- 
ru's jaunuolius. Jie sufabrika
vo kaltinimą prieš negrus jau
nuolius. Jie visai nekalti del 

primetamo kaltinimo. :• r f 
Tikslas to bandomo legališko 

ra terorizuoti neg- ... 4 
Ponas • • -

visuomenės gamybos šeimi- 
(ninkais. O šitai ir deda so- 

cialistiniam darbui g
pamatą, susipratus; atsi-1 to SLlstiprinima ir jo apsau.

sknsį gojimą. ” 
! Socialistinės visuomenes

Bet dar yra gyvi senobi-1 turto vagys bus be pd^igai- 
nės vergijos prakeikti gy- Įėjimo baudžiami augščiau- 
venimo įpročiai, kurie ir siu socialės apsaugos laips- Iv* -i 1 » • J • • , • 1 1 r\

(Pastaruoju laiku SSSR'nešimą prie visuomeniškos 
yra išleista patvarkymas,' gamybos.
kuriuo einant, kiekvienas

udarninkai su naujo įstaty
mo pagelba sustiprins savo 
smūgį klasiniam pi ic^ui* 
prieš vagis ir ... 
kad duot kolektyvieciui ga
limybės ramiai dirbt sta
tant naują kolektyvinį ūkį, j 
aonaiui atsinešant prie vi-!

Pirmiau Teisybę, o 
Paskui Šmeižtus

Lietuvos draugų leidžia
mas “Balsas” rašo: i, Į v j • ’ a '• i ‘-j■‘LatuvosAidas-netaipį-i^A1®8’"31

nai bįivo padavęs šiek tiek'‘ft1?- 
singesnių davinių apie Sovietų ' jVyRo 
Sąjungą. r” —,v 
tilpo del “Lietuvos Aido i 
dakcijos neapsižiūrėjimo. Del j 
to rašto kita fašistinė spau- i 
da, ypatingai “Lietuvos žinios” 
ir “1 
šmą.
toki
niai eina vien bolševikų nau
dai.
rai teisybės rašyt apie Sovietų 
Sąjungą! Apie Sovietų Są-

.v •'L . ! smarKiau oaudziami, negu(šianJien dar nuodija nau-'niu mirties bausųie arba 10
; .juos is po kunigijos skvei-j lkl SJ01 būdavo. Amerikos H 0 s visuomenės tvarką.! metų kalėjimo. '

Darbininkų mases, gerės- 
norėdami1 nieji soęi.ąlistiųėš statybos 

socialistinę % 
, tvarką, stengiasi prisitaikyt 
(prie mūsų bausmės būdų, 
prie socialistinės apsaugos.

Koks nors vis u o m e n ė s 
turtų vagišis, pinigų aikvo- 

įtojas, buožė, aktyviai ve- 
Viso pasaulio akyvaizdoje i dantis kontrevoliucinį dar- 

Sovietų Sąjungos darbo ma-|pa, išanksto žino, kad Sovie- one Lmmnnicfii navHioi va. ' . - i i •« •

Rusijos j trinta.—“L.” Red.) 
(Komunistų Partijos kongre
so, kuris įvyko 1917 metais,

Rytas” pakėlė didelį triuk- rDgpj. b Ū. sčs, komunistų partijai va- (Q.-n1ino-nip lobni nlnčini
Tik 15-ka metų atgal, Ru- į dgaujant) Jkeičia

visą šalies ūkį, keičia desėt- ]abaį tankiai teismų pabau- 
nartiia savo Vl-taii kong- zmonill dos sprendimai daromi be-T) 4* i • r\ rw n rli keičią jų sąmonę. I reikšmingais.

Kas per šimtmečius ver-i

Ji pradėjo šaukti, kad j 
Lietuvos Aido” straips-

Juk negalima taip atvi-

sijos Komunistų Partija, ku
ri šiandien yra valdančioji

yra vartojama amnistija ir

resą laikė Petrograde nele
galiai, nepaisant, kad cariz- Todel paskutiniu laiku

jungą, o ypatingai dabar, ka- mas buv0 nuverstas ir ke- !?^os j1’ eksploatacijos buvo vįs tankįau lįk0 pastebima
da imperialistai taip sparčiai 
į karą ruošiasi, galima vien 
meluot. “Lietuvos Aido” re
dakcija susipažinus su užsipul
dinėjimais ant jos už 1

renskinė “demokratija” Ru
sijoj viešpatavo.

Leninas tuomet gyveno
dinėjimais ant jos už Sovietų nelegaliai, slapstėsi, kad ne- 
Sąjungai prielankų straipsnį, patekti į kerenskinių bude- 
imasi teisintis ir atsirubežiuo- lių rankas. Nepaisant to, 
ja nuo to straipsnio, kaip fa- jis buvo Vl-to kongreso dva- 
šistų nuomone klaidingo.

Savo “atitaisyme”, f ašis-1 
tų “Aidas” įrodinėja, 1__
Sovietų Sąjungoj verstinas 
darbas, kad bolševikai norį, 
kad juo’grėičiąu kapitalisti
nis pasaulis atsitaisytų, tai, 
esą, būtų geriau ir patiem 
Sovietam/ ‘ .......
kai!

Nepaisant to,

žmonėms į galvas skiepija- Luogįų grumojimąi kolekty- 
ma, tvirtai veikiama į jų vįeciam, vis tankiau pasi- 
psichohgtja, dabar Sovietų Rarįoja buožių pastangos 

sugriaut kolėktyvus,' sunai
kint kolektyviečių turtą.

Yra daug atsitikimų, kuo-

, vis tankiau pasi

sinis vadas. Jo patiektais 
- j dėsniais ir nurodymais kon- 
būk ■ &resas priėmė rezoliucijas.

v Partija tuomet nepaprastai 
augo.
les. Ji viena pasirodė ištiki
ma proletariato reikalams; 
ji viena stojo už sulaikymą 

Tikrai fašistiš- imperialistinio karo, ųz dar- 
bininkams duoną, uz paėmi- 

J__ _ mą galios į darbininkų ran
kas.; ■ . H i. ■■

Kongrese dalyvavo 157 
Į delegatai su sprendžiamais
■ balsais ir 110—su pataria-
■ mai£. Atstovauta apie 240,- 
000 narių. Priešakyj visų 
darbų stovėjo 'Stalinas su 
Sverdlovu. Jau tuomet, VI 
kongrese, ėjo kova su Troc-

Sąjungoje su šaknimis iš
raunama ir metama į istori
jos mėšlyną.

Dai bininkų klasė, atėmus me^_ pavagįa nuo laakų ko- 
iš eksploatatorių visuome- - - - —
nes turtus, sugebėjo juos kįėtis* ir't'41' 
netik savo lankose išlaikyt, | Nesenai buvo atsitikimas 
bet i$ pamatų pertvarkyt,, yerepijos selsoviete, kuomet

lektyviečių javus, išplėšia
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Masės liejosi į jos ei-1 pagerint ir šimteriopai .juos )3UOžiniams agentams kur-

Katalikų Universitetas Kaune
Rugpjūčio 28 d. Kaune' 

klerikalai atidarė savo uni-i
Tai( bus vienas ’versitetą.

juodųjų ^pajėgų centras, iš 
kurio bus stiprinama kontr
revoliucinės tvirtovės. Esa
masis fašistų kontroliuoja-.----o---- j —. -r -- -----
mas universitetas,' rodosi, I kiti del jo nelemnistinės teo- 
turėjo kunigiją patenkinti,!rijos, būk vienoj šalyj nega- 
nes ten buvo dėstoma teolo-Įlima bus socializmas statyt, 
•gija; ten .buvo’ir tebėra kle
rikalizmas stiprinamas. Če- likos metų!
pinskiai ir kiti žiauriai ko- valdančioji. Jai vadovau- 
vojo ir kovoja prieš kiek vie- j ant, šiandien proletariatas 
na pažangesnį studentą. Tik valdo šeštadalį ^pasaulio* ir 
nesenai tapo užgniaužta pa- pasekmingai stato socializ- 
žangesnių studentų draugi-j mą. Partija išaugo nariais 
ja “Aurora”^ Beį klerlka-jį virš 3-jų milipnų. Jaunųjų

► ’ < \ • >> l I * . A.' k. . .! ♦ J- f *

Kokia atmaina po penkio- 
Partija yra

padaugint.
Netik pramonė įgavo vi

sai kita išvaizdų (mūsų pra
monės gigantai ūžimą pirmą 
vietą pasaulyje)' bet ir že
mes ūkis, kuris anksčiau bū
vio išmėtytas į mažiausius 
šmotelius, kuris buvo mažai 
našus. Dakar kaimo, bied- 
nuomenė ir vidutiniai vals
tiečiai laisvai sueidami į 
žemės ūkio kolektyvus, pa
naikino piktažolėmis apau
gusias ežes ir kuria naujais 
socialistiniais pamatais že
mės ūkį. Ne be vargo visą 
tai Sov. Sąjungos darbo ma
sės atsiekė.

Darbininkai ir ko.lektyvie- 
čiai pilnįausiai jaučia save 

r?

stant buvo sugriautas lietu
vių kolektyvas ir išvogtas 
jo visuomeniškas turtas.

Sovietų valdžia yra gele-. 
žinė valdžia, revoliuciniai i 
drąsi ir smarki, be pasigai-

Komunistų Sąjunga —į virš 
5 milionų ; pionierių organi
zacija—į virš 6 milionų!' 

i Profesinės sąjungos turi 
( apie 17,000,000 narių! ' '"

jiems 
I----

f ■ T* j-'J ~ ---- ' '

i tyįnčiMvimo yi 
. fus pietinėse valstijose.

Rbošdveltas neištarė nei žodžio 
prieš?tą bandomą legališką lyh-

I čiavimą. Kodėl? Todėl, kad jis“’ 
į jį remia, kaipo pamatinę de- • ■ 
! mokratų partijos politiką, ir ;■ 
negrų masės turi sūprąsti tą 
pamatiniai. Ir kiekvienas, kas 
tik balsuos už poną Rooseveltą,

i balsuos tiesioginiai prieš neg- 
' rus Jungtinėse Valstijose.

Hypokritiškas O balsis
Demokratų partijos platfor

moj yra sekamas obalsis: “Ly
gios teisės visiems—specialise "• 
kų privilegijų niekam.” Ar jūs

i veidmainin- 
gesnį obalsį už šitą? Partija, ..Z 
kuri yra atsakominga už džim- 
krovizmo sistemą pietuose, tu- 

| ri drąsos atsistoti prieš maces . 
! šitoj šalyj su tokiu obalsiu!.
Niekuomet praktikoj jokis obal- - 
sis nebuvo labiau nepritaiko- _• 
mas gyvenime kai $is obalsis-r- 
persekiojimas juodveidžių' pie
tuose juk naudojamas visur. Ir 
čia tik viena partija kovoja 'už 
negrų teises ir ta partija yra 
Komunistų Partiją. Draugai, 
mūs partiją išstato .pačiam prie
šakyj (sąyo programos kląusip|ą. 
gynipio negrų masių teisių. 
Kad Jabiau pabrėžti šiuiš rei
kalą v irutis, mes nominavome 
kaipo vieną iš savo nacionalinių 
kandidatų, ' negrą darbininką, 
James 
dentą.

Idlll pj. ' 4

f chuliganus, «allte įsivaizduoti

saugiai atsinešant prie 
suomenės turto, apsaugot 
darbo masių nuosavybę, ku
ri sulyg reikšmės yra lygi 
valstybinei nuosavybei.

Kas išdrįs liest socializme 
nuosavybę, tas bus visu 
smarkumo ir be pasigailėji
mo' naujų- įstatymų pas-

1J

Kas Yra Rooseveltas?
William Z. Fastens, Komunistų Partijos Kandidatas j Pre

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

ta už taksų neapmokėjimą. Ta
tai faktinai yra pono Roosevel- 
to politika linkui biednųjų far
merių. Yra viena partija, ku
ri gina farmerių reikalus, tai 

niai vadovavo revoliucinės dar- j Komunistų Partija. Priešaky- 
bo unijos arba mažumos senose (je mūsų reikalavimų delei far 
unijose, 
Darbo Unijų Vienybės Lygą, j 
Tarp streikų, kuriuos pastaruo- ' 
ju laiku vadovavo revoliucinės 
unijos, buvo mainierių streikai 
Pannsylvanijoj ir Kentucky, 
tekstilės < 
Lawrence, burokų .darbininkų 
streikas Colorado valstijoj, šis į 
yra veikimas prieš algų kapoji-( 
mą, o ne kalbėjimas, kaip kad | 
daro Roosevelto rūšies apgavi
kai.

(Tąsa)
Beveik kiekvieną svarbesnį 

streiką prieš algų kapojimą šio-' 
je šalyje bėgyje pereitų dviejų į 

b 
metų tiesioginiai ar netiesiogi-į

sjuorganizuotos per; merių stovi reikalavimas, kad 
nebūtų prievarta kolektuojama 
skolos nuo farmerių... Biednų
jų farmerių partija Amerikoje 
yra Komunistų Partija, ir tūks- 

. . . . . . tančiai farmerių po visą šiądarbininkų streikas v . . ,. .............. salį pradeda suprasti tą svar- 
! bų faktą. /

Skurdas, Farmų Sunai
kinimas

'* Ir ką gi Rooseveltas siūlo
Įėjimo draudžianti kaip eks- fermeriams? šiuo laiku daug

(kalbama jo prakalboje ir plat
formoj apie demokratų partijos 
duosnumą linkui farmerių. Pir-

ploatatorius,, taip ir chuli- ' 
ganus (Leninas).

, Mūsų įstatymai nukieip- mjnUsiai, kokia Hooverio poli- 
ti visuomenės nuosavybės ; tika? Prie republikonų adminis-
sustiprinimui, socialištinės 
tvarkos apsaugojimui, so
cialistinio ūkio gynimui.

Visuomenės nuosavybė kuolą už taksų neapmokėjimą—( 
skaitosi netik vien žemė, fa- 4" ———-  
brikai ir dirbtuvės, kurie be 
abejonės priklauso proleta-

“Piktadarystės Prieš* 13 
Milionų Negrų”

Paimkime kitą svarbų klau
simą, kuris stovi prieš Ameri
kos žmones, ir pažiūrėkime, ko
kis Roosevelto. nusistatymas tuo 
klausimu. t Aš. turiu minty neg
rų klausimą. Jungtinėse Vals
tijose yra arti 13 milionų neg
rų. Kapitalizmas šioje šalyje 
turi daug piktadarysčių, bet aš 
abejoju, ar jo kitos piktadarys
tės yra taip baisios, kaip pik-

traęijos desėtkai tūkstančių far- tadąrystė, papildyta prieš 13 
meęių subankrutavo, ir 150 mi- milionų negrų. Mes galime iš
lipau akrų žemės tapo konf is- (j ieškoti visą pasaulį, ir nebus 

i kitos tokios gyventojų dalies bi
tą pripažįsta patys republiko-, le šalyje, kuri kentėtų tokią sis- 
nai. O. kaip su pono Roosevel- tematišką baisią priespaudą, 
to partija? Mississippi valstijoj, persekiojimą, kaip kad kenčia

rinei valstybei,—bet kiek- kuiia kontroliuoja demokratui 13 milionų negrų čia Jungti- 
vienas traktorius kolektV- partlja’ nies matoftie demokratėse Valstijose. Lynčiavimas, 
v ečht Ide-vienas fermerių politiką. Tįk ke-į išskyrimas,' diskriminacija vi-
rublis kopet-acijo" nlSlleslal atgal nlės .matSme formoj, ir Hooverio vai-
viečiu

iki šiol negirdėtą atsitikimą— 
Sovietų valdžia galinga.! 14V per vieną dieną išlicituota

.IX

W. Fordą, į vice-prezi- 
:(Plojimai.)
(Bus daugiaus)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI .

Wm. Mickalites, Benld, III. — 
Ačiū už prisiuntimą iš angliš
ko laikraščio ištraukos apie še- '.i 
rifų užpuolimą ant mainierių. 
Pasinaudojom. Tuo, tačiaus/ . 
mes nepasitenkinant. Mes ma-. ■ > . 
nom, kad draugai manieriai (ne r 
tik, žinoma, Illinois valstijoj,... 
bet ir visur) turėtų mums siųs
ti ne tai, ką rašo kiti apie dar- ;. ' 
bininkų kovas, bet patys mai- ” 
nieriai savo raštus. Apie šį ’° 
mainierių žygiavimą į Frank- > 
lin apskritį, tiesa mūs spaudoj ' •' 
buvo rašyta, bet palyginamai • • > 
nedaug. Nebuvo dramatiškai • 
nupiešta tas įvykis, nors lietu- 
vių mainierių maršavime ir su
sikirtime su šerifais dalyvavo 
daug, štai kodėl mes trokšta
me kuodaugiaušiai raštų iŠ pa
čių mainierių, pačių kovos daly
vių. Organizuokite, draugai, 
darbininkų korespondentų biu- 
rus ir rašykite savo spaudai •'** 
plačiai ir pamatiniai. . Nesiten- 
kinkit siuntimu liberalų ištrau- L 
kų.

Plėšikai Pavogė
Milioną Dolerių

CHICAGO, Ilk—Ir vėl 
caga “pagarsėjo”. Rugs.

t

<

Chi- -
4 d. J J 

aštuoni plėšikai užpuolė Koch -į 
kompanijos namą, suėmė 14 .CJk 
žmonių ir išlaikė juos uždarę 
14 valandų. Iškraustė kasą ir 
visus baksus, kuriuose šiaip y 1 
žmonės turėjo pasidėję pinL .. 1

Pa- 'y 
vogta visas milionas dolerių!

džia visa tai toleravo—ne, ne
- v • . vien tik toleravo, b,et tatai su-

■faimų uz taksų neapmo- budavojo ir yrą atsakomingą
sepi.Y,li niilionąi ąkrų už tai. O kaipxsu ponu Roose- gus bei brangakmenis, 

vagia*ia—-yra liaudies prie-i po demokratų valdžia išlicituo- veltu?
. ■ i j . • Į • 7 i | >. ( . ; i ' i i • i $

šventa ir neliečiama. Kas i
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VOLGOS-MASKVOS UPIŲ KANALAS --------------------- .---------------------- —
pagelbėkime mažųjų kolonijų ( 

. I 
draugams , susiorganizuoti i

at

buvo tik svajonė. Seniau 
buvo rašoma tik apysakos 
apie tai, kad Maskva turi 
patapti didele prieplauka, gi 
sovietinė valdžia už dviejų 
metų ją padarys tokia.

Kada kapitalistinėse šaly
se viešpatauja didžiausias 
ekonominis krizis ir desėt- 
kai milionų darbininkų ba
daudami eikvoja energi
ją, praleidžia laiką nieko ne
pagamindami, tai tuom kar
tu Sovietų Sąjungoje, kur 
viešpatauja proletarinė dik
tatūra, atliekami milžiniški 
darbai—budavojimas socia
listinės tvarkos.

D. M. šolomskas.

Jau pereitais metais So-} būti baigti iki kovo mėnesio 
vietų Sąjungos Komunistų sekamų metų. Kovo mėnesį, 
Partijos plenumas nutarė 1933 metais, bus imtasi už 
pravesti kanalą tarpe augs- generalių darbų kanalo pra- 
tutinės Volgos ir Maskvos vedimui/ Kanalas turi būti 

kuri teka per SSSR.1 iškastas ir baigtas iki pa- 
sostinę Maskvą. Iš pra- > baigai 1934 metų, 
džios buvo manyta, kad ka-į šis kanalas bus kiek ilges- 
nalas nuo Volgos bus pra- 'nis už Volgos-Dono kanalą, 
dėtas ties miestu Starica ir į bet jo pravedimas atsieis pi- 
jis turės 200 kilometrų ii- giau. Vienok jo svarba so- 
gio. Tai buvo originalis cialistinei sostinei yra labai 
planas inžinieriaus Aleksie-■ didelė.
jevo. Bet tyrimas parodė,! Sovietų Sąjungoje yra ga- 
Iftid galima pravesti daug i Įima gyveniman pravesti 
pigiau ir trumpesniu keliu.! tas, kas prie caro sistemos 
Naujas planas tapo išdirb-į .. - .....

KODĖL AHA 2-ra KUOPA PRIEŠINGAYfcnime. i

;VIENYBEI SU LIET. D. SUSIVIENIJIMU 
Volgos, kiek žemiau mies-l 
to Korčeva, ties įpuolimu į1 
Volgą upės Dybny ir eis pro I 
Dmitrovką, skersai "77 ’ 
Kliazmą, išilgai Chimki upę ■ 
ir bus sujungtas su Mas-i 
kva upe netoli Pokrovskio 
ir Ščukino. Kanalas turės 
128 kilometrų ilgio ir jo pra- 
vedime reikės išimti 43,000,- 
000 kubiškų metrų žemės.
Kanalo plotis dugne bus 40 i visi komunistai ir 
tnetrų, viršuje 60 metrų ir [rengiasi vienytis su kokia ten į torių jis nėra buvęs), 
gylis veik 5 metrai. Kana- anglą organizacija ir tada mu
lu galės plaukti ir apsilenk- SU kuopoj galės prigulėti ir straipsnį,

Vienok jo svarba so-

sugaištas laikas ir kelionės 
šos. Seime, prakalbose, 
kuopų susirinkimuose, kur 
renkami pirmininkai, 
Rod gėris turi 
kandidatūrą. Jam draugijos

APLA. 2-roj kuopoj pri- 
* įklauso apie 209 narių. Išsky- 
upe Aus keliolika progresyvių ir ke

lis klerikalus — biznierius, li
kusi dalis susideda iš katalikų 
darbininkų. Mūsų “progresy- 
vis” F. Rodgeris, klerikalas reikalai svetimi, jeigu nėra at- 
Zabela, Franckevičius ir kiti, lyginimo, 
prikalbėjo tiems darbiniu-1 Centro pirmininku 
kams, būtent LDS. randasi j tus. 

kad LDS.

Lietuv. Žvalgyba Remia kaa,d d 
Rusų Baltagvardiečius

žiui, jiėnjs, grąžina J miš
kus, .duoda ' piniginės pašalpos 

jir 1.1. Dar vienas dalykas. 
.1919 metais ypatingai 
jkiai Lietuvos valdžia persekio- 

Lietuvos, kaip valstybės pri-įdavo darbininkų 
klausomos 'nuo i 
kūrimosi metu svarbią rolę 
lošė rusų1 baltagvardiečiai. Jų 
pilna buvo žvalgyboje Jie pa
dėjo buržuazinei Lietuvai 
kurti savo žvalgybą. Jų pil
na buvo ir kariuomenėj tarp 
karininkų, pilna buvo ir

___  .. __ _ _________j organizaci- į 
imperialistų, į jas, daug areštuodavo ir nei 

j vieną sušaudė. O tuo tarpu' 
rusams monarchistams nekliu-l 

jdė organizuotis, nors rusų mo-' 
Įnarchistų tikslas buvo ne vien 
j kovot del sovietų valdžios nu-j 
jvertimo, bet jie kartu rūpinosi! 

ibi-j Lietuvą prijungti prie
'Misterijose. Rusų baltagvardie-: atstatytos monarchistinės Rusi-j 
čiai daug darbavosi, kad la-!jos. Ir aišku kodėl taip el-

smar- j darbininkiškas draugijas,

• jsilankykime ant jų pikniko, į 

nes draugai woodburieciai vi

sados būna ant mūsų parengi-į 

mų. Prie to, bus gera progra
ma, dainuos pirmu kartu Vi
lijos Choro Oktetas, tai bus ko j 
klausytis. Muzika šokiams t 

naujai' grajys per visą dieną.
Simpatiza torius.

sukurstyti Lietuvą prieš ggsi Lietuvos valdžia ir jos 
Sovietų Sąjungą ir suartinti ją žvalgyba. Komunistai kovo-j 

jo prieš naudotojus, o Lietuvos} 
[ valdžia ir buvo naudotojų vai-i 
[džia; rusų gi baltagvardiečiai! 
kovojo prieš bolševikus, kaip-

biau

su Lenkija. Ypatingai smar 
kaus uolumo rodė rusų balta 
gvardiečiai 1919 ir 1920 m. 
kada jie kūrė “žaliąją” armi 
ją, leido provokacinius lape-' aršiausius naudotojų priešus, 
liūs ir laikraštukus ir t.t. Ru- Bendri klasiniai Lietuvos kon- 
sų baltagvardiečiai buvo su-, trevoliucionierių ir rusų bal-j 
interesuoti nuvertime Sovietų 
valdžios 1919 ir 1920 m. ir su- 
kurstymu naujo karo prieš

tagvardiečių reikalai ir reika
lavo vįenų ir kitų bendradar-1 
biavimo. Ir šiandien Lietuvos 
fašistai gatavi parduot ir 
Francijai ir Lenkijai, nes Lie
tuvos buržuazijos, buožijos ir 

tai jau'gį rėmė rusų baltagvardiečius,; dvarininkijos kišeniaus reikalai 
garbę” priimti ]<ad išnaudot juos kovoj prieš stovi augščiau visokių nepri-

lė-j Sovietų Sąjungą, nes be karo 
ar I nesitikėjo jie nuversti Sovietų 
dk valdžią. Lietuvos valdžia ir-

komunistus ir aplamai kovoj klausomybių. 
prieš revoliucinį darbininkų J 
judėjimą. Lietuvos kontrrevo-į 
liucionierių ir rusų baltagvar-' 
diečių buvo sudaryta tampri! 
sąjunga kovai prieš komunis-| 
tus ir Sovietų Sąjungą.

žemiau mes talpinam buvu-j
— a* , . - , - ; , .. ... , šio žvalgybos viršininko Lip-j
ti vienas pro kitą laivai iki!ne^rah ir dar kitokie bau-.PLA diaugiją? Ne, jeigu ka-Aįaus laišką, rašytą rusų bal- 
trijų metrų pasineria vande-;baL” • įda ir ras,e’ taL.t.lk. apgindamas .tagvardiečiui. Tas laiškas ra-
nin, turinti 4,000 tonų įtal-! Tokiu būdu didžiuma 2-ros savo ypatą. žiūrint į tą zmo-, gyĮas 19 spalio, 1920 ar 1921 
DOS 16 metru pločio ir 106 kll°p°s narių yra griežtai nu- SM. net gaila darosi. Puola,im (daįa nevisai aiški). Iš to

- • --................... - Aš ne-:k«>P galėdamas progresyvius lai-ko turinio aiškiai m,Uyti>
. žvalgybos ■ darbininkų reikalus kovotojo, 

rusų baltagvardiečių buvo "l^m Mooney. San Frar.cizcc

Jis buvo APLA. 
kelis me- 

pasididžiavimu 
džiani-

R. T.—(“Balsas”)

(Jis su 
pasakė, kad centre už WATERBURY, CONN

Ar jis parašė nors 
agituodamas

vieną

metrų ilgio. Reiškia galės ^nLus kadi“’ varo demoralizacijos darbą
plaukti gana dideli laivai. k.‘llt nu. \u»s. dalblnlnkus’ k, lDrieš APLA „ < žinodal
J1S gales perleisti desetkus, djdžiuma jų darbininkų Iaik. mas, kad nieko nelaimės. Bet 

jtokis jau užsispyrimas. Tiesa, 
į dar sakosi “simpatizuoja” Ko-

15 munistų Partijai, bet lietuvių 
komunistų, tai jam nėra. An- 

j ot jo, tai vieni “milionieriai,” 
o likusi dalis 

tai jų pakalikai. Aš neturiu 
nieko ypatiško prieš iF. Rodge- 
rį, bet įą čia-’ parašiau, tai vis
kas teisybė. Todėl, kad ne-, parašytas rusiškai), 
reikėtų Rodgeriui 
laiko eikvoti, besiteiraujant, į ginalo, 
kas

Tarptautinis Darb. Apsigy- 
■ nimas rengia Mooney motinai i 
prakalbas, 19 d. rugsėjo, 1932 
m., Eagles svetainėje, North 
Main St., Waterbury, Conn., 
8 vai. vakare. Senutė Moo
ney yra mot'na garsaus už

milionų tonų tavoro į me 
tus laiko. įraščių neskaito. O kuopos su- 

jsirinkime irgi negali teisybės5' 
išgirsti, nes randasi apie L. 
triukšmadarių, kurie pradeda 

gos vandenį į šį kanalą. Ka- rėkti ir kojomis trypti kiekvie- .
nale bus padaryta keletas nam nariui, kuris tik bandytų 11 genero ai, 
šliuzų (pertvarų), kurhj! nurodyti, kokia būtų nauda su- “
aagelba jis bus ant augs- vien««s tas dvi o’-ganįzacuas 

vunvu ij6uiuvo,^iiy&u t esu vpatiškai kalbėjęs fcu
ir nuolatos aprūpintas van- () ]ju katalik kuriems pa. 
deniu. Bus padaryta uz- aiškinus visas sąlygas vieny-! 
tvankos ant upių Viazij Uce, kiausime> pasirodo, kad 
Kliazma ir Ghimri, išilgai jje nemato tame nieko bloga, 
bei skersai kurias bus pra- Reikia pasakyti, kad APLA. 
kastas kanalas ir pagelba 12-ros kuopos susirinkime būna į 
tų užtvankų aprūpinamas: didelė betvarkė. ” ’ 
kanalas vandeniu, bei ant [laike susirinkimo z i
jų bus įrengta didelės elek-, 
tros gaminimo stotys.

Iš pradžios reikalinga 
'elektros energija, prie kana-1 
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lo, bus gaunama nuo Vol-į kai, išgirdę abiejų pusių paaiš- 
gos elektros pajėgų gamini- kinimus, patys nuspręstų, ku-j 
mo Stoties, O paskui išilgai rioj pusėj teisybė. Bet ant' 
kanalą bus išbudavotos nau-[nelaimės taip nėra.

,m>s stotys, būtent ties Rže-1 Dabartiniu laiku jie labiau. 
yu, Starica, Klin, Fedorov- į j
fei, Kliazina ir Ugliča. Šios ■ n‘“ o“
stotys galės suteikti į me-lsina net fiziškai, 
tus laiko iki 
kilovatų—valandų elektros ką? Už tai, kad tie draugai, ‘talistų 
energijos. ,

Dabar iš Maskvos mies-'giasi išpildyti APLA. 
to išilgai upes Maskva-01$,a- seimo tarimus. 
Volga iki Nižni-Novgorodo 

van- 
bus 
iki

Bus įrengta keturios sto
tys, kurios trauks iš Vol-

esnės lygumos, negu Volga'™ k

Kad nariai' 
užsilaikytų } 

ramiai ir duotų vienybės šali
ninkams išsireikšti laisvai sa
vo mintis, tai šiandie tokių i 
suiručių ir neapykantos nebū-' 
tų tarpe mūsų. Nes darbinin-

parašė, tai ir pasirašau.
A'lėk s (indra S h er b in a s.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

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

J. BARKUS
Box 129, G. P. O 

New York, N. Y.

INKVIZICIJA
KETURIŲ AKTŲ DRAMA SU DAINOMIS

Kaina 50 c
qITAS veikalas labai gerai nušviečia dabartinės 

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

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

“Inkviziciją
Sąjunga.
veikalo 
pinigus

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

platinimui arba sau, rašykite ir siųskite 
Meno Sąjungos sekretoriui :

46 Ten
V. BOVINAS

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
kad- tarp Lietuvos 
ir 
tamprūs ryšiai ir kad žvalgy
ba teikdavo rusų baltagvardie- 
čiams Įvairius davinius apie , 
Sovietų Sąjungą, kad paleng-, 
vinti jiems darbą karo provo 
kavimui prieš 
gą.

Mes dedame 
iš rusų kalbos

laiško vertimą 
(laiškas buvo 

Be to, 
brangaus i vertimas padarytas ne iš ori- 

o iš laiško projekto, 
parašyto Lipčiaus ranka.

SCRANTON, PA.
Gerbiamas Uzer!

Darbininką
Čionai kasyklose atskala ! 

krisdama užmušė lietuvį dar
bininką Antaną Isodą (?— 
Red.). Velionis buvo dar tiki 

i 36 metų amžiaus, vedęs. Ne-j 
i laimė įvyko rugpjūčio 23 die
ną, 8 vai. ryte.

Velionis buvo patyręs dar-}^‘. 
šia įpykę ant draugų Gasiu- bininkas, bet per didelį sku- 

Jiems gra-, bumą negalėjo apsižiūrėti ir 
kaip tai: apsisaugoti nuo nelaimės. Sku- 

1,400,000,000! kumščia ir net kulka. O už binti verčia darbininkus kapi- 
’ j sistema. Reikalauja 

i kurie yra C. P. K. nariai, sten- daug darbo, o mažai apmoka 
23-čio už tą darbą.

Daugelis at- Tose kasyklose darbas yra 
virai sako, būtent, dd. Gasiu-j labai sunkus. Oro čia veik 
nas ir Miliauskas sauvaliai tai i nėra, labai karšta ir tvanku. 

Darbininkai turėtų reikalauti, 
kad darbo sąlygos būtų page
rintos.

Kitose 
Marvino 

tei- bininkai 
g , bet žais. Gydytojas dirbo apie kė-}

L askvos su Leningradu. Iš- jjs žinojo, kad seimas priima lias valandas, kol juos atgai-1 *•••1 i♦ i j • !

yra 1,050 kilometrų 
dens kelio. O kada 
pravestas kanalas, tai A
Nižni-Novgorodo bus tik vęs Ce"tro L R?dgers: 
800 kilometrų.

Kanalas tarnaus greites
^iam susisiekimui vandeniu'sę būti'''vic“e-pirminin‘kY 
. askvos su Leningradu. Iš- jis žinojo, .....

^^&i jį bus galima gabenti rezoliuciją vienybės klausimu vino.

daro. Bet gal kas paklaus, 
kodėl “mylintis” teisybę, bu-

nepaaiškina, kad tie draugai 
nėra kalti už tai? Juk jis 

j23-čiame seime turėjo'

kasyklose, būtent, 
D. ir H. keturi dar- 
buvo pritroškinti ga-

Mano pastebėta, kad kaip 
į rusiškuos, taip ir kituose mo- 
narchistiniuose 1 aikraščiuose 
pasirodo stebėtinai tikros ži
nios apie Sovietų Rusiją, tu
rinčios didelio panašumo su 

įmano slaptu būdu gaunamom 
žiniom. Kadangi tų žinių 
šaltinis be abejo slaptas ir jo 

įteikiamos žinios jokiu būdu 
■ negali būti skiriamos spaudai, 
j tai jų pasirodymas monarchis- 
| tiniuose laikraščiuose yra la-, 
biau kaip negeistinu. Po įvai-! 
rių bevaisių jieškojimų ir spė
liojimų, man pasilieka tik at
kreipi jūsų domę į. tai, ar kas 
nors iš jūsų organizacijos gau
tąsias jums nuo manęs 
traukas ir žinias apie 
Rusiją neperduoda į 
chistinius laikraščius 
žinios ir sutikimo? 
mūsų darbo pasis 
limesnio gavimo 
vietų Rusijos prašau jus at
kreipti į tai rimtą domę ir apie 
pasekmes pranešti man. Su 
pilna pagarba

San Francisco 
mieste, 1916 metais, laike mi- 
litaristų parodos prisirengimui 

ipįprie pereito pasaulinio karo, j 
pačios valdžios provokatorių. 

' padėta bomba minioj sprogo, j 
Sovietu Sajun-1 u^mu,^dama dešimtį paroduo- 

,tojų. Po eksplozijos, valdan
čioji klasė, su pagelba Ameri
kos Darbo Federacijos biurd-1 
kratinių viršininkų, suplahavo 
du geriausius darbininkiškų / 
reikalų kovotojus, T. Mooney • 
ir J. Billings nuteisti. Nors 
teisme buvo stiprus įrodymas, 
kad tiedu draugai tuo laiku 
buvo išvažiavę su prakalbomis 
į kitas kolonijas, kapitalistų 
teismas vistiek juos “rado kai-, 
tais” žmogžudystėje, 
mirties bausme, bet 
ninku pusės stiprūs 
privertė Kalifornijos 
torių teismo 
keisti

Nuteisė 1 
iš darbi-! 
protestai 
guberna-

nuosprendį • pa- 
amžinu kalėjimu.

du draugai, už darbi- 
reikalus kovotojai, pū- 

kalėjime jau penkiolika1

BIIM

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

san-
Sovietų 
monar- 

be jūsų 
Vardan

ekimo ir te
zinių iš So-

ninku 
domi 
metų.

Draugai, waterburieciai ir} 
apielinkės mažų miestelių dar-Į 
bininkai, ateikime į protesto 
susirinkimą ir užprotestuoki
me prieš valdančiąją 
prieš pūdymą kalėjime 
geriausių kovotojų.

ALDLD. 28 kuopos mėnesi-1 
uis susirinkimas atsibus 
r u gs ė j o, Da r b! n i n k iš k ų 
gijų kambariuose, 774 
St., kaip 8 vai. vakare.
gai, šis susirinkimas

klasę, | 
mūsų i

reikmenis iš Onegos ežero, ir kad 23-čias seimas paves A 
Karelijos girijos bei che-;PLA. C. P. K. tą rezoliuciją ninkai, 
miški dirbiniai, grūdai, fab-įvykinti gyvenimam Jam jau'laimėje, 
rikatai ir kitos reikmenys.; organizacijos reikalai nerūpi, pribuvo

Maskvos mieste bus įreng-įj’8 Jau atsisveikino su progre- dų. 
ta didelė prieplauka, nes ka-į syviaįs darbininkais, gal tuoj ta” 
nalo pagelba bus pakeltasi®u?r,š prie dvasios šventos.” 
Maskvos upės vanduo. Ka-!La“niagos ke ionęs, Pranuk! 
dangi upė Maskva įpuola į!, vei<la.pasa y *» vad F- R°- 
Okavupę, o pastaroji į Vol-; Hucinis darbininkas> jis buvo

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. • atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Franci joj ir kitur: metams—1 dol., 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Prickal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.

VARPAS BAKERIES, Inc
Drau- 
Bank
Drau- 
labai

svarbus, nes yra parėjusios A 
LDLD. Centro valdybos vir
šininkų nominavimo blankos, 
reikia jos balsuoti. Apkalbė
sime ateinantį ALDLD. vajų, 
kurs atsibus spalio mėnesyj, 
reikės išrinkti komisiją, 
rie dar i ALDLD. nesate 
simokėję už šiuos metus, 
užsimokėkite. Jei kurie 
galite užsimokėti del
bės, ateikite i susirinkimą, 
pasiaiškinsite ir būsite paliuo- 
suoti nuo duoklių su pilnomis 

tuvos žvalgybos ir rusų bal-j teisėmis gauti knygas.
Ir jie pasiliko i Lietuvių Darbininkų Susivie-

Vadinas, Lietuvos žvalgyba 
rinko davinius apie Sovietų 

pasakoja patys darbi-, Sąjungą ir tuos davinius teikė 
kurie buvo toje ne- rusų baltagvardiečių organi- 
tai gydytojas prie jų zacijai Lietuvoj. Tie daviniai 
tik po dviejų valau-! paskui tilpdavo rusų balta- 

Tai matote, kokia “grei- } gvardiečių spaudoj. Tas Lip- 
parama, kad darbininkai čiaus laiškas kartu rodo, kaip 

.gali ir numirti kol gauna pa- tamprūs buvo ryšiai tarp Lie- 
gelbą.

Darbininkai turėtų nekentė-į tagvardiečių.
ti, bet kovoti už pagerinimą I tampriais iki paskutinių die-įnijimo 126 kuopa rengia pik- 

• darbo sąlygų visose kasyklose.1 nų. Rusų baltagvardiečių laik- niką, 11 d. rugsėjį), J. Plungio 
t organizuotis ir kovoti rastis, kurį rėmė ir žydų bur-(ūkėj,

darbininkų žuazijos dalis, “Echo” stačiai, piknikas įvyks 
nesnauskime, iš žvalgybos gaudavo nemažą'

. Ir šiandien Lietu
vos fašistai ir materialiai re- 

Angliaksys. jhiia rusų baltagvardiečius. Pa-

Kaip uz-4» 
tai 
ne-1 

bedar- 1

gą, ties Nižni-Novgoi o-du, jr yra oportunistas, saumylis1 Reikia
tai tada Maskvos miestas 
pasidarys sujungtas su Vol
ga iš dviejų pusių.

Dabar atliekami priren
giamieji darbai, kurie turi

užsispyrėlis. Kiek aš jį pa-i už kasdieninius 
žįstu (o jau bus 7 metai), jis; reikalus. Tad 
nėra užėmęs draugijose 
kios vietos nei valdyboj, nei'vą prieš tą žiaurų išnaudoji- 
komisijoj, kur nėra apmokama mą.

Kiek aš jį pa-i 
na 7 mptni'l iic '

jo-1 darbininkai, stokime visi į ko- medžiagos.

Woodbury, Conn. šis 
ant numerio 

6-to (kelio), dvi mylios nuo 
Woodburio ir penkios mylios 
nuo Watertown, Conn. Drau
gai ir draugės, waterburieciai,

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38—40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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A. Buiski ’1 1 ’ ’ ’ i , i • ‘ Vertė D. M. Šolomskas.

Į VARPAMS GAUDŽIANT f
(Tąsia) Kuzminui pakuždėk, kad jis vakare nueitų

Pelagija nusiminusiai šaukė, tikėdamasi, į Kosorotovo krūmynus ir kad savuosius,
jis žino ką, ten atsivestų, šį pundelį jam 
taipgi perduok, bet tą padaryk ' taip, kad 
kas nors iš atamano valdininkų nepama
tytų. O svarbiausiai nesikalbėk su juom 
daug. Pasakyk jam, kad Mikas įsako ten 
būti. Eik, motin. O pundelį, geriau po 
sijonu neslėpk, nes dar išmesi. Taip ske
petaite apsuk ir bus gerai, ir taip su ske
petaite ir paduok. Na, eik" greičiau.

—Viešpatie, ir pasidžiaugti, pažiūrėti ne
leidžia, taip greitai jau ir siunčia!—skun-

kad ją kas nors išgirs. Bet iš užpakalio 
ramus balsas tartum juos pridengė:

—Tai tu, tėvai, ištikro veltui,—gero iš to 
nieko nebus. Sėskis ir palauk, pakol tau 
motina pridės šlapią skepetaitę...

Jaunas vyras įlipo per tvorą, apsikratė 
nuo savęs šiaudus, ramiai uždarė vartus, o 
paskui, padėjęs Andriui ranką ant peties, 
privertė jį atsisėsti. Tik vėliaus atsigrė- 
bė Pelagija ir džiaugsmingai sušuko:

—Mikai! Sūneli mano! i d-gi motin‘.
Andrius patrynė akis rankove; pervedė] 

akimis per sūnų, tartum iš dangaus iškri
tusį, ir ramiai prakalbėjo:

—O iš kur tu, Mikai?
—Kur buvau, ten dabar nesu. Tiesiog krūmynus ir patvorius 

jums pasakyti, išlindau iš po jūsų patvorio. 
Aš čionai jau nuo pat ryto sėdžiu. Maniau
iki vakaro ten ištupėti, bet šie įvykiai pri- lu siunčia, kuris būtinai reikia atlikti.

—Prisižiūrėsi dar. Bet neverk motin, 
juk aš esu gyvas.

—Gyvas, tai gyvas, bet kokis tai gyve- 
inimas! Kaip kokis žvėrelis slapstaisi po

—Eik, senute, jau eik,—vėl pradėjo An
drius rūstauti,—juk tave su svarbiu reika-

—Sūneli, ar dar pamatysiu aš tave?!
—Pamatysi, pamatysi, aš čionai su tė-

Pelagija nuėjo per vartus, kelyje atsisuk-

vertė pasirodyti. Tėvai, perdaug dar ma-: 
žos jūsų spėkos; palaukite, greitai tam bus ! 
galas. Motin, paduok šlapią skepetaitę tė- vu pabūsiu, 
vui prie žaizdos. Suvilgyk gerai, pridėk, 
tai gal būti kraujas apsistos. Nieko! Pa-. dama ir skepetaitę prisidėdama prie akių,
viršutinė tik žaizda, tik oda perkirsta. Oi,! Viršum miestelio plaukė varpų gaudimas, 
tėvai, tėvai! j Ant Gatv5s

—Palauk, Mikai... Bet kaipgi tu čion pa
tekai? Ką gi ar jau bolševikai vėl atėjo?

—Ne... Mūsiškiai pakol kas ar toli. Aš 
tiktai čionai atbėgau pažiūrėti, kokia pas 
jus tvarka. O štai jau ir šlapia skepetaitė. 
Sėdėk, tėvai, ramiai, o aš tave paveizdon 
archivyskupui aprengsiu.

—Štai kaip dievas davė,—džiaugsmingai 
kalbėjo Pelagija.—Ko gi mes čionai sėdi
me? Einame geriau vidun.

nią : lietuviškos buržuaži'jbš -šii gaspadines'- : ’pagamins : gerus 
policijos paį^lbap aritį pusryčius'ir! y ei g’al&siftie įžais- 
'dienraščio “Vilnies:” * ’ J ' h L f 1 * I

Ątriųšimui šio* b0ūfads u^-

, tą dolerių. Šie draugai au
kavo po $1: ■ J. Wizbor, P. 
Vaičionis, A. Staniulis; .po 
50c.: V. Žukas, P. Taras, J. 
Kentrus ir A. Gudaitis; po 
25c.: M. Barkauskienė, J. De- 
reška, Saulėnas, Urbonas, J. 
Byronas, V. Makutaitytė, A. 
Žalys, P. Ramoška, A. Kliep- 
čiauskas, F. Klaston ir B. Ma> 
kutienienė. Viso $8. Smul
kiais $2.70. Viso surinkta ir 
priduota draugui šolomškui 
$10.70. . Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū.

“Laisvės” Reporteris.

ti per visą ' dieną. * • • *
; Visi draugąį žino Aido Cho-

publimo, draugai sumėtė • kele- rd narius. Jie visuomet sten
giasi visur dalyvauti ir yra 
draugiški del kitų draugų. To
dėl mes kviečiame dalyvauti 
kuo skaitlingiausia šiame pa
rengime. šitas atsilankymas 
yra parama mūsų chorui, kuris 
visuomet dalyvauja darbinin
kų parengimuose. Choras tu
ri labai daug pakvietimii dai
nuoti darbininkų parengimuo
se ir niekuomet neatsisako. 
Mes tikimės, kad ir kitų or
ganizacijų nariai parems mus, 
dalyvaudami šiame parengi
me.

KELRODIS: Išvažiavus Lu- 
zernę, ant kelio į Harveys 
Lake, pavažiavus porą mylių, 
tėmykite Aido Choro iškabas; 
(ženklus) ant kampų. Tokie’ 
ženklai bus prikabinti prie | 
stulpų, kur įtik; reikią •; suktis.1 
Reikią važiuoti pro Cunsing- 
hanis farms Huntsville, Dam.

Komisijos Narė.
* i • ' i ---------- » - -------

LAWRENCE, MASS
Partijos

čia bu- 
Komu- 

kam- 
kad

ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

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

anthracite district during the seventies to improve their conditions.
144 pages—>1.0^

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

. i 350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK
. FOR CHILDREN , . •

Short Stories and poems valuabje to workers’ children. 
: . . . ! . ' 110 pages—$1.25

Prieš bažnyčią, ant tam tyčia įrengtų 
laiptų, apipintų žaliumais ir kvietkomis 
pastatė “stebuklingąją.” Juodas, kaip 
gonas, archivyskupas, apsuptas kunigu ir i 
jų padėjėjų, dėvintis ant galvos paauksuo-' 
ta kepure, pradėjo laikyti pamaldas. Pa
maldas laikė skubindamas, tartum nore-... 
damas greičiau baigti jau įkyrėjusi jam 
“darbą,” ir tuom kartu jis piktai žiūrėjo 

i į du jaunus pagelbininkus, kurie nevyku- 
—Nieko, čionai gerai, o tvarte bus dar šiai pastatė paveikslą ir nelabai tinkamai 

geriau,—einame į tvartą, tėvai. O tu, mo- tarnavo jam, paduodami įvairias 
tin, nesirūpink apie nieką, o svarbiausiai i nis. 
tylėk apie mane, nei žodelio niekam nesa
kyk. Pati žinai, kad jeigu priešai sužinos, 
tai veikiausiai jau gyvas neliksiu, o man 
dar kelias tolimas priešakyje; pas jus tik 
pakelyje apsistojau. Kitą kartą gal būt 
ilgiau galėsiu pavie^etj, o- dabar tiktai iki 
sutemai. O tu tėvai pasakyk man štai ką: 
Ar Vasius Kuzmin dar čionai yra? Ar dar 
jį nenužudė priešai ? ;

—Taip, Mikai, jis yra čionai. Taikėsi ir 
prie jo, bet kažin kaip nelaimė praėjo.

—Tai labai gerai. Tai tu motin štai ką: 
eik “stebuklingąją” pasitikti, o Vasiui

Retkartėmis. jis, i 
traukdamas, davė jiems nurodymus:

—Pagalį pakelkite. Ek, akli velniai, ar 
nematote, kad knyga nukrito. Puodelį pa
duokite. Lėkštę del aukų geresnėje vieto
je pastatykite,—kur tu ją slepi? Kitą lėkš
tę reikia atnešti: i ar špangi, kiek yra die
vobaimingų žmonių! ,

—Kur, kaip degloji, lendi?—piktai tarė 
jis kokiai senukei, kuri tarpe jo ir jo pa- 
gelbininko lindo į priekį.—Paveikslo nema
tei ar ką? Pripoteriavai jau, sene, nuo ma
žens. ..

Piknikas Komunistų 
Kampanijai

Rugpjūčio 28 dieną 
vo surengta piknikas 
nistų Partijos rinkimų
panijai. Pelnas skirtas, 
kuo daugiau paskleidus pro
pagandos tarpe darbininkų, 
kad jie balsuotų už draugus 
William Z. Foster ir James W. 
Fordą sekančiuose rinkimuose.

Piknikas puvo ruošiamas 
tartautiniai, tai ir žmonių, 
buvo įvairių tautų. Kiek ga
lima pastebėti, tai darbininkai 
pasitenkinę tarptautiniu pikni- 

;1<b ku. Visi buvo smagūs ir links- 
ci” I mi.

Piknikas buvo gerai pamar
gintas su įvairiais žaislais, kaip 
tai lenktynėmis jaunų ir se
nų, moterų bėgimu ir 1.1. Pasa
kyta gera prakalba taip pat. 
Kalbėtoja ragino darbininkus 
sekančiuose rinkimuose balsuoti 
už Komunistų Partiją.

Taip pat padainavo Liaudies 
kuris 

savo maldą per- j darbininkams labai gerai pa- 
: 'tiko. Draugui B. Petrukevi-

čiui labai gerai sekasi choras 
sumokįnti.

Liaudies Choras' rengia iš-. 
važiavimą 18 dieną rugsėjo, 
išvažiavimas įvyks Mapol (o 
gal Maple?—Red.) Parke. 
Choras visuomet dalyvauja 
darbininkų parengimuose, tai 
ir darbininkai visi privalo da
lyvauti šiame choro išvažiavi
me.

reikme- i Choras Internacionalą,

Bus daugiau

PHILADELPHIA, PA

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD. 188 kuopos extra ssui- 

rinkimas įvyks nedėloje, 11 rugsėjo, j 
10 vai. ryte, 3014 Yemans St. 
nariai 
kito

Visi i 
ir narės skaitlingai susirin- į 

ir į paskirtą laiką.
Organiz. Į 

(213-214)|

DETROIT, MICH.
APLA. 47-tos kuopos mėnesinis! 

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

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

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

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

k ■■ ; ’ ; Regular. $?.ę0; Popular, $1.00DETROIT, MICH.
Vėliausias sezono pabaigoj pikni- I 

kas su dovanomis. Prie įžangos ti
kietų bus duodamos trys dovanos. 
Rengia LDSA. 17 kp. ir ALDLD. t>2. 
kp., nedėlioję, 11 d. rugsėjo (Sepr- 
tember), Beechnut Grove darže* (pas1 
d. Urbantą) ant Middle Belt Road. 
Pradžia 12 vai. dieną. Programa pra
sidės 5 vai vakare. Įžanga 25c. 
ypatai. Del šokių grieš Proletarų 
Meno Orkestrą. Įvairumo bus daug: ■ 
lenktynės, virvės traukimas Detroi- , 
to su Hamtramcko jaunuoliais; bly- ■ 
na i 
rių

LABOR AND AUTOMOBILES .
! By ROBERT W. E>UNN . i (

Etxposcs Forel secret police an/d, fspeędrup, General Motors wage 
systems and mass' layoffs in; Detroit’s “wonder1 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
Prie šio išvažiavimo prisi

dėjo ir Parko Bendrovė—davė 
parką veltui, tai reiškia 25 
dol. Parko Bendrovė aukojo 
25 dol. del rinkimų kampani

jos.
ALDLD. 37 kuopos susirin

kimas įvyks 9 dieną rugsėj-o 
(Sept.), 7 vai. vakare, pas 

i draugą Dvarecką, 44 Walnut 
.'St. Visi draugai ir draugės 
turime dalyvauti, nes šiame su
sirinkime turime labai daug 
reikalų aptarti. Reikės apkal
bėti parengimas, kuri rengia
me bendrai su LDSA. kuopa, 
rugsėjo 24 dieną.

L. K... Biuras.

bus kepami ir bus daugiau jvai-' 
žaismių '

FORCED LABOR IN THE U. S. ’
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

(213-214):likosi išdalin- 
kurie labai bu

knygas, kurios 
tos tarpe narių, 
vo patenkinti.

ALDLD. 6-to
A. J. Smitas,

5809 N. Fairhill St., 
Philadelphia, Pa.

atgaivinta kuopa ir buvo nu
tarta šaukti kitą susirinkimą 
ant 31 d. rugpjūčio pas drg. 
Pietą, 7928 Harley Ave. šia
me susirinkime likosi vienbal
siai narių instruktuota valdy
ba, kad atsikreiptų pas Rau- 
linavičių ir pareikalautų
grąžinti knygas, archyvą, kuo-l 
pos valdybos knygas ir kuo-!

Skloka Sugriauta, ALDLD. 
Kuopa Atgaivinta

West Philadelphijoj per ke
letą metų ALDLD. 105 kuopa 
gyvavo ir savu laiku jinai šiek 
tiek veikė darbininkiškame ju
dėjime. Atsiradus sklokai, tos 
kuopos draugai sako, Raulina- 
vičius surinko duokles ir paė
mė knygas nuo kitų valdybos! 
narių ir sugriovė kuopą, pasi
traukdamas su skloka. Tos 
kuopos draugai didžiumoje 
turi naktinius ir ilgų valandų į 

hedMydami?“'" ALDlF “ 6-to ]baisiai Pasunk«J°- 
Apskričio valdyba atsilankė;
Keletą sykių pas ' draugui įr. j. ■ .... T. . .y su šokiais 1-ma diena lap-
tiek pat narių, kiek jinai ture-! (rlcl(>- Ia,pKI‘ nutarta “ «k iš Elizabetho, bet ir
jo__9 narius < < U P^aįbas toje apielmkeje. į§ apielinkės.

. * , Kuopb$ nariai išsidalino pre- Į
Apart vieno Raulinąvičiaus,! zidentinių rinkimų kampani- 

vietiniai draugai aiškina, kad jos štampas ir bandys sukelti įaj priežasčių 
RaiilinaviČius visą laiką did-!dalį kvotos, nes visoms Phi- 
žiuodavosi savo kuopa. Gir-j ladelphijos organizacijoms už- 
di, jei jis tik pasitrauktų, tai' dėta sukelti $500. 
kuopos jokiu būdu niekas ne- Valdybą išsirinko iš. šių 

Jis neturėjo šimpa- draugų: Organizatorė d. Va- 
•lantienė; prot. sekret. d. Plė-

105

su-!

pos iždą.
Draugė Valantienė paauko

jo ir nupirko kuopos valdy- 
| bai laikinas knygas. Tos kuo-Į 
pos nariai rimtai diskusavo 
dabartinio krizio naštą,

Apskr. seki-.

ELIZABETH, N. J
Elizabethiečiai G na Darbinin

kų Dienraštį “Vilnį” 
Nuo Užpuolikų

Rugpjūčio 28 d. ALDLD.
nuo 54 jr vietine Tarpt. Darb. Ap-

darbus, tai taip ir kentė nieko^u.rios da'-“« gyvenimas sigynimo kuopos tur6jo ben. 
,baisiai pasunkėjo, Diaugai dpai surengę pikniką '_____

•diskusavo, kaip sustiprint kuo- žįnOmoj vietoj, Meadow Gro- 
Nusitarė surengti balių ve> Cranford,, N. J. Dąlyva- 

: dieną lap- v0 gana skąitlingas būrys žmo-

WILKES BARRE, PA

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia vieną iš di

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

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

kiekvieno j

visiems

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

sutvertų.
tijos ne tik tarp tų pačių na
rių, bet ir abelnai tarp tos ta; finansų sekr. d. į^emėža; 
dalies miesto lietuvių. Jis vi- ‘ 
$us durnino, o save labai augš- 
tino. Už tai, jie sako, mūsų- 
kuopa neaugo. Pas Aktovą 
buvo $8 pinigų, o dalis pinigų 
buvo pas RaulinaviČių. Jis 
turi visas knygas valdybos ir 
visas prisiųstas knygas už 1931 
metds, draugams na
riams neišdalino.
„ Rugpjūčio 10 4 U

diena ’ likosi

kasierium d. Vaitkus. Visi 
draugai pasiryžę auklėti kuo
pą ir greitoje ateityje gauti 
daugiau narių. ’

Sklokos avantūristinis va
das pasiliko be armijos, vie
nutis, numaršavo pas opozici
ją, o visi nariai pasiliko dar
bininkiškame judėjimo fronte.

ALDLD. Centras prisiuntė 
vis'ems ’išleistas (1931 metų)

Skaitl ingai ir 
gražiai pasirodė Newarko Sie
tyno Choras, nors del kokių 

i jų mokytoja, 
draugė šalinaitė nedalyvavo. 
Bet turėdami gabių chorisčių, 
kurios reikalui esant gali va
dovauti chorui, tai po vadovy
be vienos choristės sudainavo 
gana gabiai keletą dainelių.

Programoje dalyvavo ir vie
tinis Bangos Choras, po va
dovybe V. Žuko, -išpildydami 
savo užduotį labai vykusiai. O 
tai reiškia, - kad Bangos Cho
ras žengia dideliu progresu 
pirmyn. Draugas D. ,M. šo- 
lomskas, kuris atvyko su ke
letu draugų iš Brooklyno, 
trumpai pakalbėjo apie abel- 
nas darbininkų kovas visam 
pasaulyj, o ypač apie užpuoli-

Puikus Išvažiavimas 
’ 7 ti Aido Choras rengia; puikų 

išvažiavimą, kokio dar nėra 
buvę. Išvažiavimas įvyks 10 
ir 11 'dd. rugsėjo mėnesio, Va
linčiaus farmoje, pas Petraitį. 
Draugo- Valinčiaus farma jau 
yra gerai visiems žinoma. Tai 
labai gera ir puiki vieta. Vie
tos yra,, gana pasivaikščioti ir 
žaisti, suvesta elektros šviesa. 
Per visą naktį bus galima lai
kyti išvažiavimas.

Yra kviečiami visi draugai, 
ir choro simpatikai dalyvauti 
šiame išvažiavime iš visos ap
ielinkės'. ‘ Tikietų nebus, bet 
bus-įvairių valgių, kaip tai, kep
tų bulvių, kopūstų,; namieje ga
mintų dfešrų ir kitų 
Aido Chįoro nariai 
syti labai gerą ir 
gramą.

Muzikantai bus
norėsite šokti, tai galėsite šok- 
tik kad ir per naktį. ‘ Ryte

valgių. 
žada sutai- 
įvairią pro-

geri, kurie

O. Z. | 
(213-215) 1

PA.PHILADELPHIA,
Lietuvių Darbininkių Susivieniji

mas Amerikoje 5 Apskr. rengia di
delį išvažiavimą, 11 d. rugsėjo (Sep
tember) Burlholme Parke. Kviečia
me visas 5 Apskr. kuopas ir nares 
ir šiaip susipratusius darbininkus ir 
darbininkes mūsų rengiamam išva
žiavime dalyvauti. Bus gardžių val
gių ir gėrimų. Apart to, bus viso
kių žaislų vaikams, jaunimui ir su
augusiems. Geriausiai atsižymėju
siems žaidimuose dalyviams bus duo
damos dovanos. Kviečia visus

Komisija.
(213-215)

9

NEWARK, N‘ J.
LiDSA. 10 kuopos susirinkimas bus 
rugsėjo, 7 vai. vakare, Kubio sve

tainėje, 79 Jackson St. Drauges!
Visos būtinai susirinkite pažymėtu 
laiku, nes tą vakarą svetainė bus už
imta, tad mes turime anksčiau at
laikyti savo susirinkmą. Neužmirš
kite atsivesti naujų narių.

Organizatorė.
(213-214)

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By' ROBERT W. DUNN

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

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASŠ’nJ >

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 worpen, young workers, etc., etc. An iudispens-

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

able on labor, Regular $2.00

USE THIS ORDER BLANK

427 Lorimer Street
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Treciadien., Rugsėjų 7, 1932 Puslapis pęiikfo#

Iš Sovietų Sąjungos
Metalas

Per penkdienį (7-VĮII-ll 
—VIII) visose SSRS meta-

Augant pramonei ir gy- 
, keičiasi mūsų i 

miestų veidas.
, n ............... Užmiesčiuose vieton že-

ffrlurgijos gamyklose istirpin- • .
tą 81,3 tūks. špižo ir 70,2 j lių, mes matome šviesius, 

<st. tonų plieno. | daug augštų puikiai įtaisy-1
'f raktni-ini ' ^Lls namus darbininkams.

Į Tiktai 1932 m. į miestų sta-1 
Per penkdienį (9-VIII-J tybą !

13-VIII) O r d ž o n i k’i dzės' apie 3 mlrd. rublių.

SOVIETU VALDŽIA PASTOJA KELIĄ 
VALSTIEČIU KOLEKTYVUS DRASKYTI

MASKVA.—Per priešų agi
taciją bei kitokiais saumylin-

atgauti savo 
patvarkymas 
sutvarkymo

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NA U JOŠ ’ VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass, 

j Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.

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

Organizatorius, M. Šleiva,

4 80 Lcnnan St. į 
tūlis, 

6Crawfo»d 
Finansų raštininkas, A. Siekis,

P. O. Box 
Protokolų raštininkas, S. Rasimavičiua, 

‘ 140 Mechanic

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
, MOLINE. ILL. , .

St. Valdyba 1931 Metam:
Pirm. K. Yufika, 325—4th Avė., Mo

line, III.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—

25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb

Avė., E. Moline, III. yi. . . . T> ,
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, 

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

Avė., E. Moline, 11L
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th Si

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

Moline. III

4,
St.kyti kolektyvą ir 

seną sklypą, šis 
reikalingas delei 
esamų kolektyvų.

Pavyzdžiui, būdavo taip: I 
Keli šimtai valstiečių suėjo į 
kolektyvą, suliejo žemę į daik
tą, panaikino šniūrus ir ežes 
ir bendrai apdirba mašinomis. 
Bet štai kiek vėliau atsirado 
du ar trys, kurie užsimanė iš-

į žemę įgausiu stube- gais sumetimais valstiečių ko- 
| lektyvuose atsiranda tokių, 
kuriems “nusibosta” kolekty
vas ir nori išeiti iš jo. Sovietų 
valdžia nepriešinga tam. Kam 
nepatinka, tegul eina ir vėl 

i privati
niai. Bet negalima daleisti, 

vardo traktorių gamykla ■Milžiniškas: Knltnins: ir Pn- kad be, kurie buožių suagituo- ____ .
lUUZimSKas nuliui OS ll KO ti b._ga kolektyvų> atgautų|eiti iš kolektyvo ir reikalauja, 

savo seną žemę ir suplėšytų ko- 
Todel išleis-

(Charkove) išleido 260 trak-^ 
toriu, Dzeržinskio vardo i

Sąjungoje įdedama žemgs sklypą knisa

ilsio Medynas
1935 m. Leningrade bus lektyvų laukus

|i traktorių gamykla (Stalin- j pilnai užbaigtas statyt mil- tas patvarkymas, kad tie, ku-
grade)—355 traktorius. Įžiniškas kultūros ir poilsio 

i medynas, kuriam lygaus ne- 
! ra visam pasauly. Jis ran- 

Per penkdienį (9-VIII-1 .?a!ų\ J° F’
.-.o 04. r j 4. • dziulej teritorijoj bus sta-^3-V II) Stalino vardo auto-, dionaiJ 100,000 žJmJonių> savi. 
mobilių gamyfcla (Maskvoj) iveiklumo dailgs bazgtr “su. 
is eido 180 automobilių, Mo-' ma toju stotis>« 2>000 žmo- 
lotovo vardo automobilių1 
gamykla (N. Novogorode) 
—160 automobiliu, v

Automobiliai

v z • jatrai, estrados, lėlių teatras, 
. kino atidarytos estrados.
( Medyne bus įtaisyta: vai- 
ikų miestelis, penktos dienos 
'poilsio baze, gamybinio ma
rinų parodymo aikštė, že- 

m> ga-'mės ūkio eksperimentų lau-
zoo- 

vagonų technikos kampelis, etnogra
finis medynas.

(Iš “Raudonojo Artojo”) 
Atrasta vieta, kur randa- ! --------------------

si magnezitas (magnito ge- Profesorius KėsinOS Išžagini 
ležies ruda) Chibinuose, 15 iy m • 
metr. į šiaurę nuo Moče-Gu-1 lliCrglllį 
ba. Magnezitas turi savyje 
nuo 30 iki 50 nuoš. grynos

Uždėtas Naujos Cukraus j 
Gamyklos Pamatas 

I

Rubcovo rajone (Vakari-! 
nis Sibiras) 1932 
mykla stos darban. Gamy-:kas, biologijos stotis, 
klos našumas—10 
cukraus į dieną.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

st.
st.

rie nori pasitraukti, gali gau
ti tiek pat žemės nuo Sovietų 
valdžios, bet jie negali dras-

kad jiems jų žemės sklypas 
būtų sugrąžintas. Vadinasi, 
vėl būtų suplėšomi laukai ir 
visas kolektyvas apgriauna-į 
mas del kelių. elementų. Tam [ 
dabar pastojamas kelias.

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ąshley St.
M. Naktinis, 42 Putnam St.

W. Hartford, Conn. y 
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.
J. Vasiliauskas, 70 Ward) PI.,
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas,

31 Amity
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

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

i kare.

st.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
1932 METAMSVALDYBA

R. Tratulis,

Pagelbininkas

Rašt. K. Striupailis,

201 W. 16th 
G. Kardauskas,

Draugijų Adresai, Kurios į
Turi “Laisvę” už Organą i

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St. 
Pirm. pag.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTU

S. Pinkevičius,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka, 

500 Lawrence St., ‘ 
Kasos glooėjai: J. M.

42 Tyler St., 1 
ir A. Raudeliunas, 

75 Union St., ! 
Maršalka M. Uždavinis.

4 Corbet Place, Lowell, 
Draugystes mėnesiniai 

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karso.nas.

Lowell, Mass. 
Karsonas,

Lowell,

Lowell,

Mass.

Mass.

Mass, 
susirinki-

Moterą
Pašelpine Draugyste Birute 

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

! Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St.

I Prot.. rašt. T. Zlzen,. 678 N. Main St.
1 Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St.
| Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjos: • 
9 Broad St.

st.

201 W. 16th St.

19 E. 19th St.

35 W. 16th St.

S. Wood Ave.

19. E. 19th St.

13 E. 17th St.

Pirm.

Pirm.

Prot.

Fin. Rašt. M. Andrunaitč,

Iždinįnkaa J. Užkurėnas,

Kasos Globėjai:
L. Barkienė,

ir W. Biliūtė.

Maršalka K. Meškauskas,'
1802 S. Wood Ave. . V. Baronienė,

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

mą seredą mėnesio, .7:30 vai. vakare, po Ligoniu Rašt. M. Potaus, 184 Ame* St, 
numeriu 1601 Wood Ave., Linden Hall, Lin- Maršalka J. Šlman*kienė, 88 Vine St. 
den, N. J. - Viso* gyvena. Mouteilo. Ma**.

1501

Pirmininkas, Chas. Margis,
1323 Muskegon Ave.

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,
7,30 Nason St. N. ' W. 

Protokolų Sekr. Kari Rasikas,
R. R. No. 9, Box 117. 

Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 
ir Svetainės Randavotojas,

1108 Elizabeth Avė.

121

228

255

muzikos ir dramos te-iAPLA centro KOMITETO cl^dinh!kas
Clark PI.

Nut. Sekr. 
i Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 .Ingalls 
I Ave., Linden, N. J. |
' Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 i ždininkas Ant. Daukša, 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 
144 So. Park St., II Iždo Globėjas i
J. Krakauskas, 300 First St. j m.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 i 
So. Park St. į j.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway | |
Aušros Draugijos susirinkimai [ 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie- t 
no men., L. L. ^svetainėj, 269-73 i« 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- (a 

i džia 8-ta vai. vakare. I •

ANTRASAI

ANTRAŠAI 1932 M.
C'elkis, 900 Talbot

Stašinakas, Box 655,

A. P. L. A.
Pirmininkas, A.

Braddock, Pa.

Vice pirm. K.
Kensington, Pa.

Sekretorius J. Gasiuna*, 626 Woodwaiad
McKees Rocks. Pa

Iždininką* -I. Yesadavičiu*, 538 8rd
New Kenbiugtor.. Pa.

Iždo eilobėja;?—
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. Urbonas, 1925 Harcums

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

Avė

New

Ava

Avė.,

Braddock, 
Way, S.

Ave.,

Pa.
S..

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas.
Franckevich^ 3409 Carson St.

St., Carnegie I 
Avo. Shonan- !

B.

Paulauskas,

Barkauskas,

lUQIIIQIHQIIiaili IQIIIQIIISIIII iSlilOIIIQIIIQIIISIIIQHISIIIOIII

1131 Walker Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

Ligonių Lankytojai

1326 McReynold Avė.
Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo
1351 Broadway

Globėjai:
Avė.

1307 Davis Avenue

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys

PHILADELPHIA, Pa. —! 
geležies. Iki šiol dar“nebu- cia nusižudė prof. W. S. į 

I Schluter, viršininkas Whar-| 
į ton School of Commerce and ’ 
Finance. Kuomet detekty- .■ 
vai atėjo jį suareštuoti, tai j 

Naujos Dzer- jis nusišovė savo ofise. Oi 
areštuoti jį norėjo už tai, ■ 

AT . _ v. . . . j kad jis padarė pasikėsinimą:
Nauja Dzei zinskio vai do jaunos juodveidės dar-1 

gamyklos domna Ni. 7 (Ka- bininkės, kuri nuėjo jo ofi-

vo atrasta tokios geros rū
šies magnezito. Klodo gilu
mas—virš 100 metru, v

Pavyzdingas
r žinskio Domnos Darbas

menskoje), įsijungusi į vi
sasąjunginį metalurgų kon
kursą, padidino špižo ištir- 
pinimą. Rugpjūčio 5 d.
domna davė 697 tonus špižo j are§tuotu įr nenoromis jpo-

ZįH,0* Plano>_rugpjūčio licija buvo pasiuntus detek-
6 tonU 118,6. nuos.; įyvus Schluterį suimti.

san darbo prašyti. Ji liudi
jo, kad profesorius bandė'ją 

i po prievarta išžaginti. Ji 
ireikalavo, kad policija jį su-

Kp.
2 P. ____________
Sta.. Pitsburgh, Pa.

I 3—P. Saduliene, 108 Cre»* 
Pa.

' 4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
i doah. Pa.

5— M. Glaubičius.
McAdoo, Ta.

6— S. Telksnis. 7709
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Avo., 
wood. Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 
Pittsburgh. Pa.

9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.,
Kensington. Pa.

1 10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 
Height*, Ill.

I 11—Anna Adomaiti*, 
gahela, Pa.

1 12—John Kinder!*, 
Ambridge. Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa.

14— Geo. Urbonas, 434 
dock. Pa.

15— P. Kavaliauskas. 300 
Pa.

■J. Šileika. 142 Pine
K. Levine, 242 
Turtle Creek,, Pa.

Preikšą, P. O. Box 201, 
Va.
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 Link Ct., Maspoth, 
Y

Sodeikis, . 125 So. Pearl St.

Corliss i

Monroe St.,

Aberden Ave.

Brent.

s. s
New

D.

ROCHESTER, N. Y.
Ružinskan,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J.'..i
'Komikas, J. Rusockas,

• Revizijos Komisija:
M. Žuvis, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Avo.

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

šaltinių

830 :
Darbininku ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

81 Kasciuško

10.19—4th St., Monon-

439 Maplewood Ave.,

42, Rices Landing,

Library St., Brad- . 
i

Todd St., Aliquippa, klišis,
r. v. »• i t> I WilkinsSt., Nanticoke, Pa. I o

Penn Ave. Extension, , -

Mindon,

Ba-
290
St..

“Komsomolka” Ko,voją už 
Pirmenybę

Rugpjūčio 7 d. “Komso- 
molka” (Magni togorske)

Argentinos Politiniai 
Kaliniai Skelbia Kovą

•ĘUENOS AIRES. — 
udarninkai pasiekė didelio i gentinos kalėjimai 
laimėjimo. Domna ištirpino 
1,094,6 tonus špižo. Sutin
kam asai planas perviršytas 
194,6 tonais. Visos komjau
nuolių domnos pamainos

‘ įdirbo pavyzdingai.

( kimšai prigrūsti politiniais, 
i kaliniais. Jie laikomi be 
teismo nepakenčiamose są
lygose. Štai rugsėjo 5 d. 
dviejuose kalėjimuose net 
53 politiniai kaliniai pagrū
mojo nusižudymu ir britvo- 
mis suraižė sau pilvus. Oj47-į( 
kiti 250 kalinių paskelbė ba- 

paleista darban streįką# jje reikalauja 
Brensko kokso-chemijos ga- įejsmo įr pagerinimo kalė- 
myktoje (Kadievka, Don- jimo gal 
bas). Naujoje krosnyje dc-Į 2____________
ginamos kalkės pasižymi ge-i d • i j n* i a
ra rūšimi ir apsieina 20 kad PietŲ AoiCiT 
nuoš. pigiau paprasto degi- ikoje Nesą Komunizmo 
nimo būdo, vartojant mine-’  
ralinį kurą. Amerikos Tarp tau tinių
\ įSantikių Komitetas paskel-

Nauja Grūdų Kombaino savo raportą apie Pietų 
Konstrukcija išdirbta Uk- i Ameriką. Visas raportas 
rainos ž. ū. mašinų statybos > sukasi aplinkui komunizmą, 

instituto. Kombainas dirbs, Komitetas ramina Jungtim 
jLsų Čeliabinsko gamyklos ” ..................... ... • ’' ’

■traktorium. Vidutinis kom
baino našumas—3 hektarai

Pirmoji Sąjungoje Kalkių 
Krosnis

Auga Sovietų Miestai

Jie reikalauja

I 17

19— J. 
W

20— L. 
22—P.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio.
25— J.. Dielinlnkaitis, 41 Eckert St., Buffa

lo, ®N. Y.
26— J. Šeris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard

ville. Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, III.
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— A. B. Shatkui, 1256 Scribner

Grand Rapids, Mich. 
I 34—J. Audiejaitis, P. O.

ton, Ill. 
35—K. Bagdonas, 114 N.

kin, Pa.
i 36—Joe Pečeliūnas, 1009 

, Harrisburg, III.
A I 37—L. Aimanas, P. O. 

I Shannon. Pa.
qqnan_ , 38—M. Tamv ’.ienė, 
oauoa . Frankfort. III.

' 39—Tony Zedolek, 
linsville, II).

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
III.

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 
III.

43— M. Lingevičienė, 424 Fordney Ave., 
Saginaw, Mich.

44— Ona Noreik, 709 Maple St., Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienė, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa.
46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford,

Ind.
. K. Alvina*. 2322 Scotten Ave., De

troit, Mich.
48— —J. Sabaliauskas, 416 

eraville. Pa.
49— A. Matulevičius, 2,79 

Brooklvn, N. Y.
50— Joo Shimkcts, 1331

Pittoburgh, Pa.
51— P. Maslaveckas, 69 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina Mikužienė, 

Chicago. »n.
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa.
54— Geo. Brakni*. 222 

Pontiac, Mich.
55— V. Bionskis, 

ington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316 

Wilkes-Barre. Pa.
67—John Norkus, 851 

ton, Pa.
58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St., 

Brighton. Masa.

O.

Avė.,

Box 113 Royal-

Vine

So.

Box

102 E. 4th

514 Autumn

1388 Andrus

St., Shamo-

Hobson St.,

568, Castle

i St., West

Ave., Col-

St., Akron,

400, Benld,

2545 W. 43rd St.

Coal St. Min-

So. 5th Street

Goebel St. N. S.

S. Empire St.,

970

Elm St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Alson Ave., Wash- 

George Ave., N. End. 

Ferdinand St., Scran-

SV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

Valstijų kapitalistus, kad 
Pietų Amerikoje jų intere
sams negrūmoja joks komu
nizmo pavojus!

VAT.DY-BA 1931 METAM: 
V. GeluWevrtnus, 51 Glendale St. 
pagelb M. Miškini*, 9 Burton St.

Augant SSRS industriali- ™UNISTŲ FRAKCIJĄ
° • įeit/ A ■ r-i UL’llllflIŠVARĖ Iš SEIMOzacijai, žymiai išaugo nauji 

miestai. Ten, kur 1926 m. 
buvo tušti laukai ir girios,' 
dabar pastatyti nauji mies- 
tai-milžinai: Stalinskas, Ma- 
gnitogorskas ir kiti. 1931 m. I 
Stalinske buvo priskaitoma todėl seimo prezidentas sau- 
virš 46 tūkst. žm., o Magni- vališkai suspendavo iš seimo 
togorske—virš 64 tūkst. visą frakciją trim sesijom.

BERLYN. — Rugpj. 24 d. 
atsidarė Turingijos sėimas. 
Komunistų Frakcija atsisa
kė patriotiškai saliutuoti, ir

Draugystės D. L. K. Gcdemino 
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas, J. Ivanaitis, 610 Ridgeway 
Ave. Tel. Glenwood 6613 M.

Pirm, pagalbininkas, J. Miller, 8 Ludwig 1 
Pk.

Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 
Clifford Ave.

iždininkas, K. Galinaitis, 29 Pulaski St. j 
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas- i 

tner Pk. i
Frofinansų Raštininkas, J. Andrųškevičius, I 

35 Reed Pk.
Maršalka. F.

St.
Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A.

60 Dayton St., P. Andrušunas, 
i St., M. Ycnčis, 45 Townsend 

Švedas, 943 Avenue D.
Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnesį 

antrą sekmhdienj, savoje syetainėje, 575 
Joseph Ave. «...

VIENYBES DRAUGYST® 
MONTELLO. Ma*».

V»I<Ty*a 1931 metam:
W. Geluievičia, 51 Glendale St. 
pacglb, A. Sauka,

256 Ame* St.
Nutarimų rašt. j. Stripini*.

49 Sawtelle Avo. i
Turto rašt. K. Venalauakia, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Amea St.
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St. |
Iždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtelle Avo.,'

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Balu J 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskai, 
102 Hantington St. 
Vi«i Montell, Ma**.

DETROIT, BIIČH. j

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio | 
Keistučio Draugystės valdybos antra- ! 
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.

Pirm.
Pirm.

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. 1 “Bal
sų” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresii: DeutschlUnd, 
Redakcija, Max Laborius; Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina '1932 metams
Tilsit,. Pr., Memelstyasse 26,/‘Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markės; 6 mėn. — 
markė; atskiras eks. 10 fenig.

Amerikoj ir kitose valstybėse: me
tams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c.

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—-1 rub.; 1 ekz—10 kap.

1

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.; 
Vokietijoj: metams — markė; atski
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

Pirm.
Pirm. _ _
Užrašų rašt. J. Sto»kus. 20 Faxon St. 
Finanaų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtoll Ave. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale 
' St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.

Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare, Lietuvių 
Tautiškam Name.

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gatąveckas, 109 Cyess 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. S- Pittsburgh, Pa.

PITTSBURG HO IR 
PRIEŽFAŠISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

414

EJ-

St.,

B0RJ0M daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
' akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda
- jėgoy. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

KJDEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ j 
62 Union Avė. kampas Šcholes Street.

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

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

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

lliamSmOIlIQIIISIIIQIIfQIIIQIIIQIIIQIIIQIIISmSIIIQIIIQIIIOIIISItlSIIISIIiaillQIllGIIOIIIQIIIi

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar-

zivciiuc, ueiivii, luivii, j

Vicerpirm, Vincas Palkauckas, 4925 ■ ______ _ K... ...... ... .......
| bo klausimams
j “Partijos Darbą” privalo skaityt 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz

Ogden Avė.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 

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

tion Ave.
Kasos Globėjai: __J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton i 
Ave

iiioina

7148

25c.; Amerikoje metams 
Eva Vėgėlienė, 7715 į—l.doL; Vokietijoj: metams—2 m.; 

| SSRS.: metams—2 rub.
i “Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso”, adresu.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

isiiiaiiioiiiaiiiaifiQiiiQi :::::::::::: i>nn°THE
SUBSCRIBE TO .THE

man IQIIIQH1SIIIQ mQiiiQiiiQiiiaiiiQiiii

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

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

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

and others. Book reviews and other features.
MARXIST LITERARYWORKER’S STRUGGLES.

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

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

IQIIIQIIIQ IIIOIIIOIIIQIIIQIIIQIIIOIIIQIIIQmOI

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažamės, taip pat f Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios

» ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
-oų- pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- v'-' mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydymefe I naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir
/ Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. AL ikl 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėlioin—9 A. BL iki UP. M. Įsikūręs 25 Metai

t



Puslapis šeštas LAISVI Trečiadien., Rugsėjo 7, 1932

VIETINES ŽINIOS
July Greatneckiečiy Bėdos 104 Mėty Senis
[su “Naująja Klampyne” Buvo Pabėgęs
j Kaip kitur, taip ir Great; NEW YORK.—104 metų

___________________________ * /J|Necke ne vienas darbininkiš- amžiaus Samuelis Rothsteinas 
17 J 1 IT’ • T* •______ 1 £* T) 1 !-ko nusistatymo žmogus pa- buvo pabėgęs iš senių prie-
IlOuCl V1S1 lunme Llaiyvantl Iv U. 1K,O1Č j nesmagumą su “Nau- glaudos. Buvo suimtas ir at-

įjaja Klampyne”. Pruseikos1 gal sugražintas.

Maršavime del Ūmios Paramos Bedarbiam
_________________  —. Jse kolonijose, kaipo “yzi”.

Miestinis teisėjas Jacob S.idami, o turi palengva badauti. Kad pruseikiniams atrodo tie

metų

“Laisvėje”. “Bolševikus” ru
siškai parašė M. Aleksejev; 
lietuvių kalbon išvertė V. Le
nius’ ; išleido “Vilnis”.

ŽVĖRIS TĖVAS

žmonės nestovinti ant stipriųSykiu su tuom New 
yra centras imperialistinių be-Į darbininkiškų kojų, todėl jie 
sirengimų karui prieš Sovietų tiems žmonėms 

savo gazietą 
ko, beje,

Da-
bus pa-

miesto
virš 60

Did-

Antra vertus, “demokrati
niai” valdininkai dar niekada 
taip nevogė, niekuomet taip 
kiauliškai nekyšiavo ir nelė
bavo, kaip dabar.

Tokius dalykus suminėjęs, 
vietinio Komunistų Partijos

Strahl kelios savaitės atgal 
per radio paskelbė, kad 150,- 
292 bedarbiai liko išmesti iš 
kambarių į gatvę už neužsi- 
mokėjimą rendų bėgyje pir
mų šešių mėnesių šiemet, 
bar išmestųjų skaičius 
siekęs jau 200,000.

Harleme ir kitose 
dalyse neturi darbo 
procentų darbininkų,
miestyje yra daugiau kaip 1,-jdistrikto komitetas šaukia vi- 
200,000 bedarbių; nei ketvir-jsus į milžinišką maršavimą- 
ta jų dalis negauna jokios pa-Į demonstraciją rugsėjo 10 d. 
šalpos iš miesto bei privatinių Į iš Union Square į City Hali, 
labdarybių; nei į 
leidžia jaunųjų ir 
darbininkų. šimtams 
bedarbių grūmoja 

kreipiasi

įkiš nesi-i Tegul nuo mobilizuotų darbo 
pavienių I minių sudreba išnaudotojai ir 

ateivių valdonai; tegul jie pamato, 
deportavi- jog milioninės masės yra pa

inu, jeigu jie kreipiasi pa-įsiryžusios į neatlaidžią kovą 
šalpos. Ypač vykdoma įsta-luž teisę gyventi—už tuojauti- 
tymas, kad jeigu ateivis bė-lnę reguliarę pašalpą kiekvie- 
gyje 5 metų nuo įvažiavimo • nam bedarbiui ir prieš algų 
Amerikon reikalaus kokio su-j kapojimus. Tai kapitalistai
Šelpimo, jis turi būt deportuo
tas, kaip “publikos”1 apsunki
nimas. 1

Brooklyne, New Yorke, vi
soj didmiesčio srityj kas kar
tą daromi žiauresni policijos 
užpuolimai ant duonos reika
laujančių vyrų, meterų ir vai
kų. Mašinaliai kapojami dir
bantiems uždarbiai; daėjo iki 
to, kad šimtai tūkstančių dirb-

;su savo “tvarka” yra kalti del 
(šios bedarbės; jie ir turi mai- 
•tint visus bedarbius. Mes per 
i masinę kovą galime ir turime 
i priversti juos patenkinti tą 
■ mūsų reikalavimą.

Lietuviai bedarbiai ir dir
bantieji, susirinkite 11 vai. 
dieną, rugsėjo 10, Į “Laisvės” 
svetainę. Tad sykiu keliausi
me į šį svarbųjį žygiavimą.

Protesto Mitingas prieš 
Vaikę įkalinimą

Ko Reikalaus Rugs. 10 d. 
Maršuotojai

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
ir Downtown Bedarbių Tary-

NEW YORK.—šimtas dele
gatų nuo bedarbių maršuoto- 
jų rugsėjo 10 d. įteiks miesto

ba ruošia protesto mitingą 
prieš trijų vaikų sumušimą ir 
įkalinimą. Policija ir teismas 
su tais vaikais taip pasielgė 
todėl, kad jie dalyvavo vaikų 
demonstracijoj, kur buvo rei
kalaujama pieno ir duonos be
darbių vaikams.
, šis protesto mitingas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 8 d., ant 
kampo 7th St. ir Ave. A, New 
Yorke.

“Socialistą” Santarvė su 
Rooseveltu ir Klerikalais

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Senis sakė,! 
kad jis ėjęs jieškot savo duk-

O’Shea sudaužė galvutę ir na
gais kruvinai apdraskė kūną 

(savo 6-šių mėnesių kūdikio.
Kada motina ėmė klykti, šau
kdama pagelbos, jis ją su kū
dikiu laukan išmetė. Tėvas 
įsiuto del to, kad perilgai ver
kė kūdikis, kuriam dantukai 
kalasi.

NEW YORK.—Girtas

SO. BROOKLYN, N. Y.

ir siuntinėja |
veltui; pašilai-Į 

ir taip, kad tokis pe-j LDS. 
karštas sklokininkas'si prie

sezoną.nusiunčia “Klampynei” pus- 
dolerį; na, ir siuntinėkite ją 
tam ir tam. Be žmogaus už
sisakymo, be jo pageidavimo 
pradeda klemšiot pas jį “Klam
pynė”; ne tai, kad jis klampy- 
niečiams pritartų, bet sako: 
“kad jau eina, tai tegul eina, 
ma ją velniai.” jdelė.

Bet kame čia bus nesmagu- -gvetainė 
m,as tiems “apsikenčiantiems” Į 
žmonėms? Ogi tame, kad ko-Į 
munistiniai nusiteikę darbinin
kai i juos pirštais rodo; sako, 
“tu vistiek bent iš dalies pri-' 
tari pruseikiniams”. Bažijasi 
žmogus, kad su renegatais ne
turi nieko bendro; kad jisai 
nei cento prenumeratos nemo
kėjo, bet visus draugus jam 
sunku įtikinti; o revoliuciniai 
darbininkai visai teisingai ne
kenčia to sklokos šlamšto, 
kaip tik galima būtų nekęsti j 
purviniausią ir f-1----- 
daiktą ant svieto.

Tad ir kyla klausimas: ar
gi taip ir negali nusikratyti 
“Klampynės” tie, kuriems ji 
daro tokius nesmagumus iš 
draugų pusės ? Ko reikia, tai 
tik paštui pranešti, kad dau
giau tą šlamštą mums nesiun
tinėkite, ir bus užbaigta.

Švarus žmogus 
konus iš savo 
“Klampynė” yra 
tarakoną, žiūrint 

. jsusipratusio darbininko 
-1 pažįstančio vadovybę Ameri- 
Įkos Komunistų Partijos.

Kor.

jimo 50-tos Kuopos Darbuote

50-toji kuopa rerigia- 
didelių darbų sekamą 

Jau paimta svetainė 
dienai spalių (Octo-!

ber), kur bus suvaidintas vei-j 
kalas “Bedarbiai.” Tai puikus', 
ir užinteresuojąs veikalas, ša
lę to, bus ir dainų, kurias iš
pildys geri dainininkai.

Svetainė paimta puiki ir di- 
Tai Finų Darbininkų 

kuri randasi po nu- 
Jmeriu 764 40th St., So. Brook- 
ilyne. |

Taigi visi Brooklyno lietu
viai darbininkai pasižymėkit 
ta diena, ir neužsiimkite nie- 
kur, o dalyvaukite 
Po vaidinimui bus

pas 
puikūs

mus.
šo-

kuopa

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

Ant Šią Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & 
3rd & 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South Gth 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923j South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin ft Virt*

Pa.

&

ft 
&

Noblc Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

XV iGc rSoOoOoft jOoooOc rSc Ara ** kmjOc >
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Mūs LDS. 50-ta 
vuoja gerai. Bet, žinoma, 
pas mus dar ir tam tikrų 
silikimų arba buvimo įtakoj 

.taip vadinamo “bepartyvišku- 
v .. . . Imo.” Pereitam kuopos susi-
zalingiausia i ... . , Tzbrinkime buvo gauta Komums-i 

tų Partijos kampanijai pa
remti tam tikrų tikietų ir laiš
kas, prašąs kuopą paplatinti 
tarpe darbininkų tų tikietų,! 
kad sukėlus kiek tiek darbi- 
bininkų propagandai pinigų. 
Buvo tokių narių, kurie prieš-j 
taravo, sakydami, kad mūsų 
organizacija yra bepartyviška, 
kad mes neturime kištis į po

litiką. Jie sako, kad pašalpos 
.draugijos nesikiša į jokią poli
tiką. Bet tai netiesa, draugai. 
Mūs organizacija yra darbi
ninkų organizacija ir todėl ji 
turi remti darbininkų klasės | 
kovas, vedamas už bendrus vi- 46 Ten Eyck St., 
sų darbininkų reikalus. Ko- 

i munistų rinkimų kampanija — 
! yra kampanija prieš kirtimą! 
darbininkų algų, už socialęl 
bedar. apdraudą, prieš reakci-Į 

Todėl mes, kaipo darbi- 
panaikintos privatinės prekybos įstaigos Amtorgo at- ninkai, turime tą\kampaniją ir 

turi stovas P. A. • Bogdanovas sek- visas darbininkų

išpliko tara- 
stubos. O 
bjauresnė už: 
į ją akimis 

privaldžiai šiuos rtrkalavimus:
Ne mažiau, kaip po $10 į' 

savaitę kiekvienai bedarbių! 
šeimynai, susidedančiai iš dvie! 
jų narių; dar po $3 kiekvie-. 
nam nedirbančios šeimynos!
nariui; Po ?i į dieną kiekvie- Kiek Amerika Praranda 
nam pavieniui bedarbiui.

Jokis bedarbis neturi 
išmetamas iš kambarių 
rendos neužsimokėjimo; 
būt 
darbų agentūros; miestas 
įsteigt nemokamus darbi] 
rus, kuriuos kontroliuotų 
tys darbininkai.

Iš miesto iždo turi būt
$100,000,000

bnt Prekybos su Sovietais 
del 

turi

L.

NEW YORK. — Sovietų ją

biu-imadienį per radio pranešė,įremti.
pa-Į kad per pirmus šešis mėne-| Tiesa, 

Įsius šiemet Sov'etų Sąjunga tikietų.
pa- pirko iš Vokietijos

— Katalikų skirta $100,000,000 bedar- 000,000 daugiau 
re-ibiams šelpti per žiemą.

Miesto valdžia turi užgirti 
bedarbių apdraudos sumany
mą, kurį išdirbo Komunistų
Partija ir Bedarbių Tarybos.

už $50,- draugai

O Nor- 
“džcntel-

NEW YORK.
žurnalas “Commonweal 
mia socialfašisto Norman Tho-Į 
maso kandidatūrą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, 
man Thomas vadina
manu” šios valstijos guberna
torių Rooseveltą, demokratų 
karididatą į prezidentus. “So
cialistui” Norman Thomasui 
Rooseveltas yra “džentelma- 
n.as,” nors Rooseveltas, būda
mas laivyno ministeriu, 
ir plėšė darbininkus ir 
tieČius Haiti salos, W’all 
to kolonijos. Viskas, ką 
man Thomas suranda 
Rooseveltą, tai kad jis nesu
stabdė Wall Stryto gemblerys- 
t?s; Norman Thomasui atrodo, 
kad tatai jis pats galėtų ge
riau paaryti.

Puikus susig'edojimas “so
cialistų” su reakcionieriais.

Areštuoja už Nesutikimą 
Badauti ir Tylėti

gy- 
yra 
at-

INC

kampanijas

žudė 
vals- 
Stry- 
Nor- 
prieš

Vaikas Geresnis Daktaras 
už Tris Daktarus

DOUGLASTON, L. L—Trys 
daktarai pripažino, kad Orin 
Campbell 17 metų vaikas, jau 
prigėręs, ir nuėjo sau nuo pa
jūrio. Bet kitas

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

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

, J. Weiss.
(212-213)

PAJIEŠKOJIMAI
Kam Reikalingas Bučeris

Esu gerai patyręs per ilgus metus 
| buferio užsiėmimą. Vartoju anglų, 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbas. Galiu 
važiuoti, kad ir į kitas valstijas, kam 

bučeris.
Kam rei- 

kreip-

bus reikalingas prityręs 
Darbą atlieku geriausiai, 
kalingas tokis darbininkas, 
kites šiuom antrašu:

W. BUČERIS,
Brooklyn,

tai

N. Y.

kuopa nutarė paimti į 
Ir kai-kurie tie patys 
kurie buvo priešingi, I

mašinerijos patys pirmutiniai pasiėmė ti- 
?. keli- Rietu.

- kad iš Jungti- ningai prieštaravo.
ir kitų būt nų pramonės 

imui daiktų, ne ’ ‘ ' '
nių Valstijų. Sovietų preky
bai su šia šalimi kliudo nepii- 
pažinimas Sovietų 
pusiau-boikotavima.'i 
produktų ir nedavimas k 
tų iš amerkc-nų pusės.

Jie, vadinasi, nesąmo-

LDS. Narys.

redi-

I Antras Teismas Žmogžu-
CONEY ISLAND.—Areštą- J- Dptpkfwam 

vo du bedarbius, F. Kwinter|aZlaro "CieKtyvam 
ir, M. Haskell, kurie atėjo į i 
šelpimo biurą reikalauti pa-' 
gelbos ar neišėjo laukan, kuo
met biuro viršininkai paliepė 
jiems nešdintis.

šį ketvirtadienį, 8 d. rug- ryta antra džiurė. 
sėjo, sueikite visos į “Laisvės

vieno de

Susirinkimas pra- 
Susirinkime 
Komunistų 

kampanijos 
dalyvauja-

MINEOLA, L. I. — Pirmo 
ismo grand džiurė nesusitai- 
?, ar pasmerkt ar išteisint 

"policijos detektyvus, H. Zan- 
j derį, L. Pearsallį ir F.' J. Tap

ine* 1 V IT - i peną, kurie kaltinami, kad be-LDdA. PlBOS KUOpOS Narėms kvosdami užmušė jaunuolį 
---------- Hyman Starką. Dabar suda- 

Detekty- 
jvai nukankino Starką už tai,

svetainę, lygiai 7 valandą va- kad, kaip jie įtaria, jis buvo 
kare. Ten pasiskirstysime užpuolęs apiplėšt 
poromis ir eisime narių jieš- .tektyvo motiną ir sumušė jąją, 
koti ir kviesime jas eiti į su-j 
sirinkimą.
sidės 8 valandą, 
bus raportas iš 
Partijos rinkimų 
ir kaip mes joje 

berniukas, 'me. Taip pat reikės aptarti,
Robert Spieth, 18 metų, ėmė kaip pagerinti mūsų kuopos 
“skenduoliui” mankyt krūtinę darbą LDSA. 
ir visaip jį gaivinti, kaip tik vaukite visos.
mokėjo; ir Orin Campbell at- kurios neatsiėmėte naują kny- 
sigavo. Dabar jis randasi; Ii- gą. 
goninėj, bet tikrai pasveik
siąs.

vajuje. Daly- 
Dar yra narių,

Ateikite „ir atsiimkite.
LDSA. 1 Kp. ’Sekret.

K. Šolomskienė.

VMKtM

Telefonas: Stagg 2-9165

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

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

tik susitarus.

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA , SEKANČIUS < DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠAMU; IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM' PRIVATIŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTER( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS. REIKALAIS'1 KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Amiaa ir chroniika* vyru 

mataru ligai kraujo ir adaa. 
Padarau iityrimf kraujo ir (lapavo.

DR. MEER
W. 44th St., Room It!

New York. N. V. 
Valandai PriCanimai

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

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES’
156

Kojy Nesveikumai 
Vokietys Specialistas P JI] 
Garankščiuotos krau- FAIa

jagyslės, niežinti ek~ 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų sų- F/Uy
tinimai, paeinanti nuo J
gyslų Įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ ylJi
DR

Siuomi pranešu ’ savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo . studiją 

naujon vieton, 
®po numeriu 

512 Marion SL, 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

MEYER eKJ 
208 West 54th St.

New York City 
2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Stagg 2-4409VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-58Knyga “Bolševikai” tai ne
įvertinamai svarbi darbinin
kam knyga, ir daugiausia ne 
del to, kad nušviečia baiseny
bes ir negirdėtą žiaurumą ca- 
ristų. baltagvardiečių bei bal
tųjų kazokų laike piliečių ka
ro Rusijoj, bet dar labiau del 
to, kad nupiešia, kokią rolę 
lošia popai-kunigai. Iš tos 
knygos gerai suprasite ir ko
kioj pozicijoj šiandie stovi 
Pruseika ir kompanija, taip
gi “Grigojienos”, “Keleivis” 
ir kiti kontr-revoliūciniai gai^ 
valai, ir kodėl mes turime su 
jais kovoti, ir kaip i juos žiū
rėti.

Perskaitę šią knygą, 
dažinosite, 
atsargumo ir gudrumo 
turėti kiekvienas ]

J. GARŠVA
Graborius

taipgi 
kokio kantrumo,■ 

.___ > turi.
revoliucinis j 

darbininkas ir darbininkė,' 
idant laimėti revoliuciją bei i 
išlaikyti josios laimėjimus. O 

BROOKLYN. — L. Bloom,;tokis žinojimas yra svarbus 
Is. Stein ir M. Perlman užpuo-, kiekvienam, ypač šiame krizio 
lė troką, vežusį $10,000 vertės ir reakcijos laike visame kapi-Į 
cigarų ir cigaretų. ( Privertė talistiniame pasaulyje. Juk 
vežėją sėst į plėšikų automobb nei vienąs nežinome, kokią, 
lį; išvežė jį už miesto ir iš--būtent, rolę turėsime vaidinti 
metė; su troku gi jie nuvažia- ryt-poryt kovos fronte.
vo kįtais keliais. Bet vėliau 
tap d visi trys areštuoti.' - i i < ■■ i . H . -

Išplėšė $10,000 Vertės 
Cigarety

Kiiyga, ‘‘Bolševikai” yrą pi
gi, tik 50, cęntų. Gaukite ją

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba, pasiklauskit “Laisvės” 

ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402 Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.” į
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8*6261




