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SSSR, ir Amerikos Prekyba.
Sunaikins 124 Laivus.
Daugiau Ginklų.
SSSR. Atsiekimai.

Rašo D. M. Šolomskas.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, b Išlaimesite 
Pasauli!

atskaitos parodo, kad vien lie- —
pos mėnesį ant $40,000,000 , 
mažiau prekių išvežta į už- J 
sienį, lyginant su birželio mė- Bedarbiai 
nešiu. Reiškia, dar mažiau 
rinkų randa užsienyje Jungti
nių Valstijų imperialistai.

Kas liečia prekybą su So
vietų Sąjunga, tai 1931 me
tais SSSR, per pirmuosius sep
tynis mėnesius pirkosi iš Ame
rikos už $74,287,364, o šie
met per tą pat laiką tik už 
$8,091,304. Viena todėl, kad 
SSSR, pati daug pasigamina į 
tų reikmenų, kuriuos pirmiau 
pirkdavo, o antra, tai yra at
sakymas į Amerikos storkak-' 
čių nuolatinį puolimą ant SS! 
SR. prekių: jeigu SSSR, ne-i 
gali pakankamai parduoti sa-1 
vo perkių, tai ji 
perka.

Iš Washington© 
kad J. V. valdžia 
124 laivus, o vėliaus bus su
naikinta dar 199 laivai, viso 
milonas tonų įtalpos, nes netu
ri jie ką veikti. Kapitalizmas 
visais galais braška. Sovietų 
Sąjungoje budavojasi vis dau
giau laivų, o kapitalistinėse 
šalyse jie naikinama. Vien 
Vokietijos prieplaukoje Ham
burge stovi apie 500 laivų ir 
pūsta.

n™ y* k. Suskaiiomi DIENRAŠČIUI ‘VILNIAI’ GRŪMOJA PA-
NEW YORK. — Miesto ’ ..

valdžia nuo pirmadienio -------------------
pradės suskaičiuoti bedar- Byla Perduodama Džiūrės Teismui, Kaucijos Padidintos nuo 
Joiicijai'aSirdaugniagesys i $3’000 iki $5’000’ Gelljėkim Dienraštį nuo Užpuoliką 
Jie vaikštinėsią palei stubas 
ir klausinėsią, kiek bedarbių 
yra kuriam name.

Farmeriai Sumušė ir 
Išvaikė 100 Policisty

CITY, Iowa.SIOUX CITY, Iowa. — 
mažiau ir i Stebėtinai kovingai laikosi 

i farmeriai. Štai rugs. 7 d. 
čia šimtas specialių policis- 

praneša, tų-šerifų bandė sulaužyti 
sunaikins j farmerių pikieto liniją ir

Anglijos imperialistai vėl 
nuleido du naujus karo laivus 

f] kruizerius “Achilles” ir “Gu
ardian” ir submariną “Por
poise.” Ir tuom pat kartu 
pradėjo budavoti tris naujus 
kruizerius, du po 7,000 tonų 
įtalpos ir vieną 4,500.

Štai rugs. 7 d.

praleisti trokus su produk
tais. Tūkstantinė farmerių 
minia pasitiko policistus, 
kurie pribuvo keturiais tro
kais. Jie garsiai sušuko: 
“Čia mūsų kraštas” ir puo
lė plytomis ir lazdomis va
noti “tvarkdarius.”

r niekšai apsisuko su trokais 
ir leidos atgal, iš kur buvo 
atvykę. Farmerių ūpas la
bai pakilęs po laimėto 
šio su policija.

Tie; tis.

mū-

Mainieriai Rengia
Alkanųjų Maršavimą

SCRANTON, Pa. — Per
eitą sekmadienį čionai bu- 

ivo konferencija šios apie- 

mileido naują galingą kruize-, "pribuv'o nu’o Tarybų 
ri “Balzano, kuris yra 9,000 .^ n r m 
tonų įtalpos ir labai apgink-Scrantono, Taylor, Old 
{uotas. Vis labiau ir greičiau I Eorgc, Dickson City, O y-

Fašistinė Italija irgi neatsi
lieka apsiginklavime, rugpjū-: 
čio 31 dieną, ji ant vandens (unkgS bedarbiu tarybų. At- 
w • -v 1 z-< « z-1 z^ r. avi z-v 1 « z-w» I x v* i t 1

imperialistai ginkluojasi 
rengias prie naujo karo.

ir

Kai- 
vi e š-.

Chinijoje po Chiang 
sheko rėžimu teritorijoje 
patauja cholera. Vien Shen
si provincijoje nuo tos baisios 
ligos jau mirė 30,000 žmonių. 
Cholera jau siaučia kelintas 
mėnesis laiko, bet galvų kapo- 
tojai mažai linkui to kreipia 
domės. Jie daro visokius pla-| 
nūs, kaip sunaikinti Sovietinę 
Chiniją.

phant, Archibald, Ėynon, 
Maifield ir Jessup. Konfe
rencija nutarė ir įsakė nau
jai išrinktam pavieto bedar
bių komitetui suorganizuoti 
alkanų mainierių bedarbių 
maršavimą į pavieto val
džios buveinę, kad reikalau
ti pašalpos.

7 ŽMONĖS NUSKENDO
TALCA, Chile. — Pasa- 

žierinis busas paslydo ir ap
sivertė, sublokšdamas žmo- 

Septyni prigėrė,Kada kapitalistų valdžių ines l upę.
iždai neša didžiausius neda-jO keturi tapo pavojingai su- 
teklius, tai tuom pačiu kartu (žeisti.
visai kas kita Sovietų Sąjun-i -----------------------
goję. sssR. iždas nuo i die- fordas Kapoja Darbinio- 
nos liepos iki 1 rugsėjo paau- . 11 ,v IT
go ant 1,400,000,000 rublių.'KaUlS AlgflS IS nllUJO
Pakilo ir aukso kiekis. » Tas

“Laisvės” skaitytojai lau
kia davinių apie valdžios ir 
lietuviškos buržuazijos už
puolimą ant Chicagos dien
raščio “Vilnies”. Rugsėjo 
6 d. turėjo įvykti teismas. 
Pati “Vilnis” apie tai pra
neša:

“Vakar kaltinamieji vil
niečiai stojo teisman. Byla 
betgi dar netardyta. Gran- 
džiūrė davė “indikmentą” ir 
byla eis džiūrei. Kada gran- 
džiūrė “indiktina” reikalin
ga išnaujo kaucija uždėti. 
Tas vakar ir atlikta.

“Už visus tris darbinin
kus—Andrulį, Millerį ir 
Krakaitį—užstatyta dabar 
$15,000 kaucijos. Užstatė 
ją d. C. Klibas ir d. Paukš-

“Šiandien 11 vai. įsakyta 
ir kaltinamiesiems ir ____
ją užstačiusiems būti korte. 
Kaip rodos, byla bus per
duota kitam teisėjui ir džiū- 
rei, bet kada ji prasidės, vei
kiausia priklauso nuo to tei
sėjo, kuriam paskirta — ka
da jis laiką nustatys.

“Padidinimas k a u c i j os, 
nuėjimas su byla pas gran- 
džiūrę, rodo, kad prokuro
ras, ar jo pagelbininkai, 
skaito bylą svarbia. Mato-

KIETOS ANGLIES MAINIERIAI KOVOS 
la PAZ. HPRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ; MAINIERIAI, 

S^SSS^^ATMUŠKITE BARONU PASIKĖSINIMĄ 
stą Fort Rojas Silva. O ke-' ------------------------

Uos dienos atgal Paragua- £jna fondai, kad Jungtinės Mainierių Unijos Reakciniai 
jaus kariuomenė užgrobė,

^kaucT! Bolivijos uostą Fort Huijay.
Vadinasi, prasideda tikras 
kruvinas karas tarpe tų 
dviejų valstybių.

Bolivija Užgrobė 
Paraguajaus Uostą

Lenkijos Valstiečiai
Surengė Sukilimą

BERLYN. — Laikraštis 
“Boersen Zeitung” gavęs 
pranešimą iš Lenkijos, kad 
vakarinėj Ukrainoj, Lenki-

mai dės dideles pastangas • jos pavergtoj, ties Volynija 
nubausti kaltinamuosius. ; įr Poliesije prasidėjo vals- 

“Lietuviams darbininkams tie^iu sukilimai. Valdžia už-
reik-ia subrusti dar labiau 
ginti savo dienraštį ir jo ve
dėjus. Šituo žygiu norima 
užduoti dienraščiui skaudus 
smūgis.”

dėjo griežčiausią cenzūrą 
ant visų žinių apie sukilimą.

Valstiečiai sukilę prieš 
taksų kolektorius. Jau iš
tisas mėnuo eina, kaip suki
limas prasidėjo ir dar teb
esąs nenumalšintas.IJETUVOJ DARBININKAI STREIKAVO

IR DEMONSTRAVO RUGPJ. 1 DIENA ’2**2raL"as
Pasirodo, kad Kauno dar- prie viešųjų darbų, kaip pa

NEW YORK. — New Ams
terdam kompanija ketina ne- 

už $2,500,000

Lyderiai Jau Sutiko Priimti Algų Nukaposimą ant 10%
anglies baronais John L., ; 
Lewis ir kiti unijos reakcio
nieriai jau sutiko nusileisti

Ateina žinių kad kieto
sios anglies mainieriai ren
giasi didelei kovai prieš an-- 
glies baronų užsimojimą nu- bosams. Jie jau sutikę pri- 
kirsti jiems algas ant 25 
nuoš. Eiliniai mainieriai 
didžiausiam sujudime.

Lietuviai mainieriai turi 
griebtis už darbo. Visuose 
lokaluose organizuokite eili
nių narių opozicijos grupes 
ir komitetus. Lokalų susi
rinkimuose dalyvaukite- ir 
šaukite mainierius kovon 
prieš algų kapojimą.

New Yorko laikraščiai pa
skelbė, kad konferencijoj su

imti algų nukapojimą ant 10 
nuoš. Žinoma, Lewis kol 
kas užginčija tuos gandus. 
Bet jau ne kartą Lewisas 
panašiai pasielgė. Jis visą 
laiką užginčijo pranešimus, 
kad jis rengiasi pasirašyti 
algų kapojimo sutartį su 111- 
inojaus valstijos anglies ba
ronais. O vienok paskui 
staiga sutartį pasirašė ir an
gliakasius pardavė.
. Mainieriai, budėkite ir 
mobilizuokitės kovai!

ŠIANDIE TARPTAUTINE DARBININKU 
JAUNIMO DIENA KOVAI PRIEŠ ALKI

binmkai revoliuciniai išstojo vyzdžiui, betono dirbtuves tikėdamasi kad fru m <-
—anip na darbininku meks-l biavoią’ tlkedamas1’ kacl tlum monstracijas.4- u Ca i S < pu laiku būsiąs panaikintas Tarntautinė Darbininkiškosfalto—50 darbininkų, kana- biaivvbės fctatvmas iarptautme_ uarominkisKos
lizacijos-kiek, dar nesuži- y lstatymas> Jaunuomenes Diena.

Šiandien, rugsėjo 9 d. Am- blokšti į bedarbių eiles. Ki- 
erikos Jaunųjų Komunistų ti milionai gavo nukapoti al- 
Lyga rengia masines de-j^a^; v • . .

per rugpj. 1 d., laike pasau
linių prieškarinių demonst
racijų. Smetonos valdžia 
buvo suareštavus 150 dar
bininku. Tilžės “Balsas” 
praneša:

“Streikavo visos eilės 
stambesnių ir smulkesnių 
įmonių darbininkai: strei
kavo Lapeno statybos dar
bininkai—virš 80 darbinin
kų, universiteto statybos 
darbininkai—virš 70, prie 
soboro remonto — apie 50 
statybininkų; streikavo veik 
visi darbininkai, dirbantieji

Tai bus

nojom. Be to streikavo vi
sa eilė smulkesnių įmonių. 
Manoma, kad streikavo 500, 
darbininkų. Kaip tik dar
bininkai bandė eit grupėmis, i 
tuoj juos policija suėmė. Iš respondentas praneša 
viso policija tą dieną suėmė Shanghajaus,

Mes šaukiame lietuvius 
darbininkus ir darbininkes 
dalyvauti Jaunųjų Komunis- .. 
tų Lygos surengtuose mitin
guose. Mes raginame lietu
vius jaunuolius demonstruos

Masiniai susirinkimai ren
giami visuose, didmiesčiuo
se.

Chinijos Mases prieš 
Japonijos Imperialistus

NEW YORK-“Times” ko- 
. is 

, kad visuose 
apie 150 darbininkų. Poli- miestuose prasideda visuoti
nos apsauga buvo stipri, lnas masių judėjimas prieš 
visų gatvių kampuose stove- i Japoniją. O Japonija siun- 
jo stipri policijos apsauga, čia vis daugiau kariuomenės 
Bet nepaisant to, prie mies- į Shanghajų ir kitus mies
to soboro buvo susirinkę tus. Korespondentas sako, į 

kad Japonijos valdžia labai j 
bijo komunistų veikimo tar
pe Chinijos darbininkų 
valstiečių.

Šioj kovingoj dienoj ti savo klasinį solidarumą 
’ darbininkiška jaunuomenė 

iškelia du vyriausiu obal-
i siu: Kova prieš alkį ir prieš 

naujo imperialistinio, karo 
pavojų. Milionai Amerikos 
jaunuolių kenčia badą su

su kovojančiu' proletariatu. 
Stokite į Jaunųjų Komunis
tų Lygą, vienatinę revoliu-1 
cinę jaunųjų darbininkų 'or
ganizaciją Jungtinėse Vals
tijose.

apie 300 darbininkų.”
CONNECTICUT VALSTIJOS PIKNIKAS 

DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ NAUDAI
KOMUNISTU PARTIJOS KANDIDATAI 

ANT BALOTO MAINE VALSTIJOJE
AUGUSTA, Me. — Maine 

valstijos revoliuciniai darbi
ninkai laimėjo didelį mūšį. 
Nepaisant visų pastangų iš 
valdžios ir bosų pusės pa
kenkti ir sutrukdyti, Komu
nistų Partijos kandidatai

. (DETROIT, Mich. Jau Fosteris įr Fordas uždėti 
suteiks Sovietų valdžia, pro-, kelios savaites stovi uzdary- ant baloto Maine valstijoj.
gą panaudoti tuos pinigus del i ti Fordo fabrikai. < Dabar 
aprūpinimo j produktais sayojspauda skelbia, .kad pijadė- 
šalies gyventojus, bei pi ėsti ■ po keletą darbininkų Im- 
industriją.

' z
Baltėse jūrose nuskendo vo

kiečių laivas “West,” į nelai
mės vietą greitai nuvyko So
vietų laivas “Sovnarkom,” iš
traukė tą vokiečių laivą ir at
vilko į prieplauką, žuvo pre
kės tik tos, kurios buvo ant 
laivo viršaus, o kitos išgelbė
tos.

Šioj valstijoj valdžia at

.Įti į darbą, bet. tuo tarpu ąl- '
gos bus nukapotos kokiu 
vienu doleriu per dieną.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ r

ir

Paleis Reichstagą
BERLYN. — Numatoma, 

kad Papęnas išvaikys Vo
kietijos reichstagą ateinan
tį pirmadienį. Jis mano, 

Įkad kabinetas negaus dau- 
juos panaudojamas šimto | gumos reichstago pritarimo, 
metų senumo žiaurus įstaty- ’' ’ ................
mas.

Komunistų Partija veda 
griežčiausią kovą už bedar
bių teisę balsuoti.

ima balsavimo teisę bedar
biams, kurie gauna kokią 
nors pašalpą. Jie skaitomi 
valkatomis ir ubagais. Prieš

Nauji rinkimai turėsią įvyk
tai lapkričio 6 d.

• it

^SSSR. atidarė naują kanalą 
Karelijoje tarpe ežerų Sandai

ir Nigo. Tai yra dalis kanalo, 
kuris vedamas su tikslu su
jungti Baltas su Baltijos 
jūromis. Būsiamame penkme
tyje SSSR, yra užsibrėžus ka
nalizuoti ir praplėsti savo vi
dujinius vandens kelius, pagi
linant upes ir prakasant kana
lus. ' ' /

MAHWAH, N. J. — Nor
man Falconer, buvęs pasitu
rintis biznierius, bet vėliau 
subankrutavęs, plaktuku už
mušė miegančią pačią, o pa
skui nuėjo į garadžių ir iš 
paleisto automobilius nuo
dingu gazu įats užsitroški-

ATRADO SENOVĖS 
TVIRTOVES

BERLYN. — Branden- 
burgo provincijoj tapo at
kasta apie 400 tvirtovių 
(sienų), kurios buvo įtaisy
tos žiloj senovėje. Sakoma, 
kad jos buvo pabudavotos 
dar 900 metų prieš kristų.

“Daily Worker” ir “Vilnies” 
Piknikas

WORCESTER, Mass. -- 
Rugsėjo 18 d. čia Olympia 
parke Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje 2 
kuopa rengia pikniką “Dai
ly, Worker io” ir “Vilnies”

Gauname pranešimų, kad 
mūsų draugai Connecticut 
valstijoj labai energingai 
darbuojasi delei “Laisvės” 
pikniko, kuris įvyks rugsėjo 
18 d. Hartforde. Mobilizuo- 
jasi busais ir mašinomis 
traukti į pikniką iš ,visų 
miestų, miestelių ir kaimų. 
Didelė grupė laisviečių iį 
Brooklyno važiuos į Hart
fordo pikniką, v Garsusis 
Brooklyno Aido, Choro mer
ginų sekstetas važiuos da
lyvauti programoje; I Pikni
ke kalbės d. A. Bimba. Dai- 
nuoš visi Connecticut vals
tijos chorai.

Tai bene bus paskutinis 
šio sezono “Laisvės” pikni
kas. Visi kiti dienraščio

mės, kad kiekvienas. “Lais
vės” skaitytojas ir priete- 
lius per šias kelias likusias 
dienas kuoenergingiausiai 
darbuosis delei sutraukimo 
didelės minios darbininkų į 
šitą “Laisvės” iškilmę.

Pasaulio Fašistai Laikys 
Kongresą Vienoje, So
cialistų Mieste

3

naudai. Kviečiami daly vau-, piknikai šiemet buvo nepa- 
ti visos Naujos Anglijos lie- prastai skaitlingi ir entu- 
tuviai darbininkai. Apart ziastiški. Mes tikimės, kad 
kitos programos, piknike Connecticut valstijos lietu- 
kalbes d. Mizara iš Brookly- viai darbininkai ir darbinin- 
no.

' ; Iš Viennos ‘ pranešama, 
‘kad ateinantį pavasarį ten 
bus laikomas fašistų “Ket
virtojo Internacionalo” kon
gresas, Iš Amerikos atsto
vai bus nuo Amerikos Legi
ono.

Austrijos sostinės Vienos 
miesto valdžia yra socialis
tų rankose. Vadinasi, juod- 
marškiniai fašistai svečiuo
sis pas socialistus!

•’ s

Rengėjos.
kės nepasirodys prasčiau už 
kitas’ apielinkes. Mes tiki-

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapy] V

New Yorko ir Brooklyno Lietuviai Bedarbiai ir Bedarbės, Rytoj, 10 Valandą Ryte Traukite į Union Square Aikštę, o iš Ten M inia Maršuos j Mies- 
to Svetainę Reikalauti Pašalpos Bedarbiams ir Jų Šeimynoms. Parodykite Savo Kovingumą. Parodykite, kad Atsisakote Badauti,; , |

■' i i

•• ' ' ’ •
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ffnlted States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year.
Canada and Brazil, per year

■ ——— ; ———————

■stared as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act o|‘ March 8, 1879.

|3.00 
4.00 
14.00 
3.00

SUBSCRIPTION MtiĖBj
|6.00 United Statei,''six months-...
08.00 Brooklyn, N..X, six mouths.
|8D0 Foreign cbuntries, six ihonths. .$
.6.00 Canada and Brazil, six months. !■

LAISVE, LITHUANlAbJ MM 
Pablished by LAISVlI^Ihc.

Bvery day, except iupday, at 46 Ten Eyėlt Street, Brooklyn, New York

jo organas lietuviams darbininkams padarė naudingo,, baladojus 
kad jam darbininkai aukotų savo centus? Jau beveik Kuktai, 
metai, jie tą lapą leidžia ir “šviečia” darbininkus. Per tą Trimonis 
laika kiekvienas trale i o nersi tikrinti Prūseikos ir io pa- skundęsis.
metai, jie tą lapą leidžia ir “šviečia” < 
laiką kiekvienas galėjo persitikrinti Prūseikos ir jo ga- 
zietos linija ir kryptimi ir, žinoma, nauda.

Trumpai suėmus, jie atliko sekamus darbelius:
1. “Pataisė” Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją, pa

darydami ją “šnipų’,’ “provokatorių” ir “chuliganų” par
tija; tą pačią giesmę giedodami, kurią Grigaitis ir kiti 
priešai per metų metus giedojo. Iš to gerai pasinaudoja 
“Lietuvos Žinios”, “Naujienos” ir kiti darbininkų judėji-,' 

| mo priešai. Tai buvo ne kartą “Laisvėje” išrodinėta.
I AUNU III DARRINlNKH HIPNAI i 2* Pakart°j° Kišęs, Grigaičio ir kitų revoliucinio dar- JMvllyJy 1/ILilirlu bininkų judėjimo neprietelių provokacinius skelbimus,

Dėka[ liškiecių, kurie nesuprato...
Taip, kunigo “konsekruo- 

areštavo tris draugus, įos” - 1 ’ 
akmenį ir _ 
norėjo, bet su tūlais parapi
jiečiais, buvo kitaip: jie nėr 
leido kunigo “konsękrūotos” 
rankos kišti į jų kišenių...

Nepaisant fašistinės prie
spaudos ir (priklios kunigų 
propagandos/ vistik ir Dzū- « a a a • ' rt « • •

TEGYVUOJA 18-toji TARPTAUTINE

t X. / . t I • •

Rugsėjo 9 d., Amerikos revoliuciniai1 jauni darbininkai: 
minės 18-tąją Jaunųjų Darbininkų Tarptautinę; Dieną. 
Visoj šalyj bus ruošiami masiniai mitiiigai,1 demonstraci
jos ir žadinami dar vis buržuazinėj įtakoj, tę^są darbi
ninkų klasės- vaikai. » t n . i , ,,, . . < • , .

būk mūs spauda pasilaiko “Maskvos pinigais.” 
tam, šiandien Chicagoš skundikai su Evaldu priešakyje, 
pasiremdami tuo, įskundė “Vilnį”, 
grozdžia “Maskvos aukso,” ruošdami bylą.

3. Betarpiškai šmeižė, ir tebešmeižia, žinoma, labiau
siai galvinius draugus, Andrulį, Abeką, šolomską, Bim--- ---------------------- ’ -----------—< I J J . 1 ’ I ' . I ( • ' CJ> ■ ’ 7 ' 17 ' ■ €-7 V7

18-tOji' Jaunųjų Darbininkių Diena jauniesiems darbi- bą, Mizarą, Buknį ir daugybę kitų,^ veikiančių mūs orga-
ninkamš tūri nepaprastos reikšmės. Imperialistiniu .ka
ras barškina į duris. Imperialistų užpuolimas apt Sovie
tų Sąjungos gali būti paęląrytas bile-dieną. - i Tam vis
kam jaunieji darbininkai bus. pirmiausiai pašaukti; jie 
pirmutiniai bus pareikalauti būti pašaru imperialistų ka- 
nuolėm. Greta to, medžiaginės jaunųjų darbininkų sąly
gos Amerikoje pasibaisėtinos. Beveik pusė jų—bedar
biai. Šimtai 'tūkstančių benamių, ką pripažįsta pati, stam
baus kapitalo spauda. Visos iliuzijos, visi tie .migdolai,

nizacijose iv dirbančių prie dienraščių. - . . i . , ■
4. Šmeižė ir tebešmeižia, ardė ir tebeardo mūs organi

zacijas,'ALDLD, Moterų Susivienijimą ir, pastaruoju lai
ku, smarkiai< pradėjo atakuoti Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą, kartodami tas pačias provokacijas, kokias 
skelbė Bagočiai, Gegužiai, Jurgeliutės, Strumskiai ir 
fašistai, būk LDS naudos parių 
propagandai.

Tai štai jų didžiausi “nuopelnai”! “Mažesniųjų” čia

ten vyskūpūi 
vietinis ’• kunigus 

net verkdamas 
Girdi: ■

Vargšas klebonėlis! pasiti
kęs savo Vyskūpą ir Gerąjį 
Ganytoją gailiai ašarodamas 
nupasakojo visus Šavo vargus 
ir žmonių ryliškiečių rierangU- 
rną prie statybos darbo ir sa
kė: “Mielas Ganytojau, bešir
džiai, kieti akmenai ir tie su-

William Z. Fosteris, Komunistę Partijos Kandidatas j Pr<6-: 
; zidentus, Numaskiioja Wall Gatvės Kandidatą Savo Pra

kalboj, Sakytoj Columbus, Ohio
(Pabaiga.)

aziai, Kieti aKmenai ir ne su- „ i. t b-nrain
prato, kad juos kilnoja konse- Ro°seveltas Impellahstas •
kruotos kunigo rankos, supra- /Kokis įMLr. Roosevel.to nusi- 
to-nes visi atsigulė į pama-|/tat _ Rooseve!to, kuris
tus. Bet buvo n- yra tokių ry<kaitosi ..)ibe , kuris

■incm kurio n^ctiini’arn ' . . tĮ rengęs pasaulio klausimus is- 
.[ risti, kuris savo kalboj visur 

, l‘aš”—•rankos galėjo .paimti! V£l‘;tojf'’.kaiP:Mu’sfolinis. . . . 
' > padėti: ji ten, kur 1,rtRui 8";Wavimo^i?’Jo didžiau- 

an fninicj nnraniJ i Slu! pašigyrimū yra tAS, kad jis
buvo J. V. laivyno sekretoriaus 
padėjėju .laike, ^reitojįo. kaj'q ir 
po. tam jo nusistąįymąs buvo 
stoti už didžiausią "laivyną ir 
armiją ir palaikyti militantingą 
imperialistinį nusistatymą kiek-, 
vienu klausimu.

goj algos kyla ir gyvenimo lyg- 
Mels turim mo

kintis iš šitos pamokos. Jung
tinių Valstijų Komunistų Parti
jos galutinas tikslas ir 
kad padaryti tą čionai, ką Ruj ' 
.'sijos darbininkai padarė: pft- 1
naikinti įrailčią sistemą, kuri i'l
ijeiškia badavimą, bedarbį, kri*-r 
zius, fašizmą įr karą, ir įsteigt.* . • 
Ji šitoj, šą|yj Sovietų vąlęiįūą. , 
(Plojimas.) ' , •, v
, i ■ ,

ši tai yra i komunistų program ’/ 
ma, kurią aš trumpai paliečiau^ |" 
Jei jūs sutinkat su ją, remfcit. ( 
mus rinkimų kampaniją. Mes

kurias, išnaudotojai jaunus darbininkus migdė, sakydami, nei neminime.
Šitaip plūsdami, provokuodami ir draskydami mūs ii- taip jau ipatomai mažai te-būk “kiekvienas,darbininkas turi tą pačią pralobimo pro

gą”, išblaškytos, kai vėjo dūmai.
Vienatinė jaunųjų darbininkų organizacija—Jaunųjų tik /išku, jie turėjo prieiti galą.

Komunjstų Sąjunga—neatlaidžiai veda kovą už jaunųjų ' 
darbininkų geresnes sąlygas fabrikuose ir dirbtuvėse; darj^ne visiškai blogas komunistas”, kad gal gi jis turi 
veda kovą prieš tuos1 melus, kuriais buržuazija bando kiek tiesos, greit persitikrino, pastebėjęs tatai. Dauge- 
jaunuosius darbininkus palaikyti sau.

Djeja, Jaunųjų .Komunistų Sąjunga dūr persilpna 
skaičiumi ir Įtaka jaunuose darbininkuose. Ši, 
Tarptautinė Jaunųjų Darbininkų Diena, privalo, todėl, nueisiu, remdamas renegatus ? 
būti padaryta kuopasekmingiausia. Kiekvienas darbi-! Apsisvarstė. Atsalo ir atlėžo! 
ninkasituri lankytis į tuos masinius mitingus, kuriuos' Dabar Prūseika ir vėl zuis, prašydamas/š darbininkų 
jaunieji ’darbininkai Puošia. . Kiekvienas' darbininkas te-' piūig’Ų tęsimui to paties kontr-revoliucinio darbo. Be 
vas ir motina privalo raginti sąvo vaikus patapti ‘nariais I a^ejb, kad bus dar tokių, kurie duos. Iš savo pusės mes 
’ (Young1 ‘ ComiWitnist sakomė ’lietuviams darbininkams: Kurie, norite komunis-
Dienal i • 1 <»■' : ‘ ' tinį judėjimą [griauti, duokit Prūseikai-^dolerį, o kurie

Tegyvuoja ’18-toji'/Jaunųjų Dąrbininkų Tarptautinė tam priešingi—dūlią!
-•enat’ ./ '/. /'. [ .N

Šalin nnp’erialištinio 'karo ruošėjai: ir pasikėsinto jai i

Jaunųjų t Kofrmnįs’tų [Sąjįtngčs 
Diena J i. • ! 1 ■! ■ . <’ ■ '

Diena! ’

.Išrinkimas' turime gailti daugiau ; ’piliečių '' 
kijoj atsiranda laisviau pro- Rooseveltę reikštų ; tęsimą, jei padėjus sdvo^sąra-

- ' ~ taujančių žmonių. Didesnių
i ’,, , : ... . miestu Dzūkijoj nebera, ne-

į . duokles komunistine! Ib-ra fabrikų JirJ miest}1 pr0. 
letariato, todėl ten ir* revo
liucinio darbininkų judėji
mo nesimato.' Dvarų darb.

dar nepastiprinimą, militarinio sus balsavimui tūlose valstijose,
imperializmo Chinij.oj, Į Pąfcelbekit mums šitam darbe

gai augintą ir budavotą revoliucinį darbininkų judėjimą, 
Kiekvienas doresnis 

darbininkas, kuris iš karto ščyrai manė, kad Prūseika

lis tokių sugrįžo atgal į revoliucinį judėjimą. Dalis su- 
narių demoralizuoti, pasiliko nuošaliai. O kiti, dar kiek tiek 

18-toji seką Prūseiką, pradeda mąstyti, klausdamiesi: kur gi aš

(Young1 ■ Communist
iii •. i.

/ :

pulti Sovietų ^Sąjungą? pasaulio darbininkų tėvynę! -. •. 
’ Tegyvuoja Amerikos -Jaunųjų Komunistų Sąjunga, 
Sekcija ’Jaunųjų Komunistų Internacionalo!1

APŽVALGA
Klerikalizmas Leidžia
Nagus Dzūkijoj

Kaip ir kas metai, šiemet 
Lietuvos vyskupai vizituoja 
savo “aveles”. Važiuoja jie 
iš parapijos į parapiją ir 
stiprina klerikalizmą. Su 
jais leidžiami speciališki

4 Kurie Norite Komunistinį Judėjimą Griau- 
) ti, Duokit Prusėikai DoL, Kurie ne-Dūlią!

Komunistinio jūdėjiftio griovikai ir plūdikai su Prūsei
ka priešakyje ir vėl bėdoj. Pristigo dolerių ardymo re
voliucinių darbininkų organizacijų kampanijai. “Šukei-s 
kite 800 dolerių,” barabanija liūdno paveikslo ricierius. klerikalų laikraščių kores- 

nes jalt “leidžia- pondentai,
.“susidarė apie'astuoni šimtai ne- populiarizuoti vyskupų dar-

kurių pareigaGirdi, mūs gazieta “auga normališkai,” 
ma 22 šimtus/’ Bet...
•datekliaus nuo gegužės iki pradžios šio mėnesio...” 
Toji suma lengva sukelti “aukomis ir Šerais.”

Šitaip tlumočija Prūšeika savo “Klampynėj.” 
“Bet juk tavo gazieta žlugs,” ne vienas, 

bininkas yra pasakęs ir dar pasakys 
pat pareiškia: “Klampynė” “N 
šimttis (o kur tie tūkstančiai?) ‘ištikimų draugų’...'' i

NėaBejotina, kad Prūseika ir Butkūs ir jiems tolygūs Į medžiaginiai nualinta dau- 
lakstys po lietuvių darbininkų Stubas, rinkdami aukas, giausiai smulkių valstiečių 
Pravartu, todėl, čia pasakyti tuo klausimu kelis žodžius, sritimi, bet ir ideologiniai 

Nesenai atsibaladojęs į Btfooktynų Bostono “aptieko- i esančia tamprioj kunigijos 
rius”, pasirodo, sakė teisybę draugui P., kuris apie tai | kontrolėj. Štai: mažas mies- 

r paskųį rašė .^Laisvėje”: Prūseikos.-abaze labai prasta.! cinkas Alovė (Alytaus apsk-. 
t < v .v. -_. .- ' .. I.Htyj). Pasak“Ryto”,

Alovės parapija turi organi
zacijų: 60(tretin., 100 maldos 
Apašt., 150 pavasarinirikų, vi
są kapą kat. moterų ir 300 
Ang. Sargį) vaikų, kurių dau
gumoje visi berniukai, susi

pratę, ženkluoti ir visi, su 
žvaigždutėmis. Tai gražūs bu
simosios katalikų armijos lie-1 

tiivitijcu pulkas.
KV(£ jau įleidžia savo šaknis 
ir pirmon galvon imasi kat. 
spaudos, kurios čionai parū
pino jau apie 100 egz.

J Visa, vadinasi, davatkų! 
j prganizaęijų virtinė.

bus ir vardus ir podraug 
plėsti juodą maską ant žmo
nių akių.

7"^! • ! KunigU>, matomai, dar-l^aug ~
. Todėl Prūseika ten Kuktos vizitas po Dzūkiją, 

žiugti negali, nes ji turi; Dzūkija, kaip buvo, taip ir 
\ y yy i pasiliko ne tik labiausiai

į “Rytas” labai 
daug rašo apie vyskupo

■ ŪBI

p-kų 187; moterų 86; angelai
čių 130; pareina keli šimtai 
kat. laikraščių. Taip, Nemu
naitis — tai moderniška ir 
kultūringa kat. parapija.

Iš tų “kultūros” požymių 
kunigų “Rytas” suranda se
kama:

Vieną kartą nemunaitiškiai 
tris žmogžudžius sugavo. Pa
tys sudarė teismą ir nusprendė 
mirtį. Moterys verkė ir pra
šė nežudyti, bei greitu laiku 
susirinko 
našlės ir 
reikalavo 
mirties,
juos sušaudyti, 
vaitę pradėjo suimtuosius kan
kinti. Marino badu, nuvary-: balsų. Vyriausia, tai kova už 
davo juos nusikaltimo vieton. pakėlimą darbininkų algų, be- 
!!• Uaiciai i-J ei Izrl □ vr, i V i n nf nlr i J ..U ..

visi nukentėję, visos 
padegėliai ir būtinai 

savo skriaudėjams 
Dar kartą nutarta 

Visą tat sa-

Laikosi žmonės tarsi ant gaidžio kojos.Kad -išsigelbėti, į 
nutapė, šauktisi aukų. < < • •;.

Ar! šėnai -Čia taš pats Prūseika ■ arm'dtų*’ gūi^sais1 šaukė, ; 
į kad siį*jud "visos lidttfvių darbininkų iridsėš”1? Ai’ šeriai 

jis šaukė/k^d paskui jį višaš kbmunistlrįįs jįidėjįmas? 
Ar se^ai jįs skelbė, kad jei jis savo “Klampynei” gaus 
2,000 skaitytojų, tai jau ir galės pilnai veistis? Dabar 
jis skelbiasi turįs “22 šimtus skaitytojų” ,ir Tand^ši sky
lėj ! f rūseika, beje skelbėsi,, kad jų piknikuose “tūkstan
čiai” dalyvauja, ir t., t. ir t. t. Greta Jų “didelių masių” 
paramos, tie žmonės yra apiplėšę mūs organizacijų iždus 
ir sunaudoję savo šlamštui. ,

Kodėl gi'šiandien jie skylėj? Todėl, kad tie Prūseįkųs- 
Bujkaus džiaugsmai buvo vėjais paremti.. Todėl, kad jie 
tų “tūkstančių” neturėjo, neturi ir beturės! ;

Jie savo lapeliui apmokamų prenumeratų, kaip esame! 
patyrę iš tikrų šaltinių* neturi'daugiau 600. Ir daugelis 
'tų, ką buvo užsiprbnumėravę, išsibaigus laikui, meta skai
tę. Kiti net viešai, per mūs diėnrąščius; reikalauja sulai
kyti, negalėdami kitaip atsiskaraskoti.

Štai kame to visb paslaptis!
Santikyj su tuo, kyla kitas klausimas: ką Prūseika ir

Lotynų Amerikoj, Europoj—vi
sam pasaulyj. Jo išrinkimas 
reikštų įtempimą kai’o pavojaus 
—didžiausio pavojaus, ■ grasi
nančio viso pasaulio darbinin
kams. (Plojimas.)

Ir kokis gi, imant konkrečiai, 
jo nusistatymas linkui Sovietų

*, . Aš jau nurodžiau

Jūs turite remti mus ne tik bal-^.; 
suodami, sutikdami iš principo,- 
bet turite raginti kitus darbų, . 
įlinkus stoti su mumis ir bal
suoti už komunistus, kad suda
rius kiek galint daugiau balsų, 
ir kad pravedus į valstijų sėi- 
melius savo atstovų. Pora ko-- ‘ 
munistų atstovų šitos valstijos 
seimely j parodys bosams tai, 
ką jie senai yra matę, Aš pra?:: 
šau jūs daryti daugiau, negu 
tik balsuoti už mūs pąrąša.

_ 1 • 
D.U.V.Iy. unijas, mūs kovingas, 
mažumas Darbo Federacijoj-;

organizuoti.
• Amerikiečiai lietuviai dar-
bininkai, paeiną iš Dzūkijos, • Sąjungos?
turėtų dėti pastąngų pasiųs- augimą imperialistų puolimo 
ti savo giminėms ir pažįsta- ant Sovietų Sąjungos. Vienu iš 
miems darbininkiškos lite- tų lyderių yra Amerikos vai- 
ratūros, knygučių ir atski- d^ia. Hooveris atsisako pripa- jqs stiprinti mūs partįją, 
ru laikraščių numerių, bei žinti Sovietų Sąjungą; jis ne

praleido nei vienos progelės pa-
WUY daryti ką nors priešingo jai. Jis kovotį prieš reakcinius lyderius, 

dalis P^/^g^s ir tik laukia progos U£ paėmimą kontrolės organize-'

iškarpų. Ne visa tai praeis, 
nes fašistinė cenzūra aty- 
džiai saugo; bet nors t___
vistik gali pakliūti. O tai stoti į koaliciją puolime ant So

vietų Sąjungos. Ir kokia gi Mr.
daug reikšt budihime smul-. R^osevelto; pozicija linkui sijos
kių valstiečių ir darbininkų

cijų. Tverkite ir stiprinkite 
bedarbių tarybas. Stiprinkite 
Komunistų Partiją. Mūs Park’. . 
tija auga. Šitoj: rinkimų kam?. > 
panijoj mes ( gausim nemažiau 
25,000 nftriy, • ,

socialistinės valdžios, kuri yra 
i pasaulio viltis? Jis nekalba apie 
tai. Nei jis, pei jo partija,nie* 
ko [nesako apie tai savo platfor- 
moj; Ir mės-fik galione: daryti ' Skaitykit Daily Workerf,

. .. . , I išvadą, kad irušituo (didžiuoju Palaikomą.herojišku darbininkų'
> Darbininkų ( Kliubas “Bal- ■ klausimu4, -kaip* ir kitais klausį-J P^raukojrmu, Jcad. ; sužinojus, 
suok Už‘ Komunistus”, orui at- ( mais, kuriuos ąš liečiau šian-! dęda^i pasaulyj,, Įcąd- 
vėstant, pradeda geriau veik-'dien, Mr. Rooseveltas priešin-j 
ti. Laikytame susirinkime, I gas Sovietų Sąjungai, kaip ir 
rugpjūčio 26 dieną, vėl 
draugai prisirašė.

l-r -W v - «•• *• * **-'*-^ V * X" —- — ——7 -------- - - - t

tų paaiškėjo, kad kliubas .yra1 neapkenčia Sovietų Sąjungos,' tinėj sistemoj? Išėjo iš mokyk- 
Piu- ivs, eina į beduonių liniją/' 
Ka-j Dargi jis laimingas, jei patei/

WORCESTER, MASS
Darbininku Veikimas Gerėja

Darbininkų Kliubas. -I LL. .'i

I pus tikru kovotoju apgynimui,., 
'savo reikalų. Jaunieji darbi- UUV1V/VU V41JL£^C4JL) IX * j . Į * . • ? j H » • 4 X *

______  4 Mr. Hooveris, ir kad jis yra pil- ninkai privalo stoti į Jaunųjų, , 
draugai prisirašė. Iš komite- niausidj santarvėj su šalies di- Komunistų Sąjungą. Kas/au
tų ir specialių komisijų rapor-! džiaisiais kapitalistais, katrie hia jauną darbininką kapitalis
tų paaiškėjo, ] 
pasibrėžęs plačiai veikti. Kliu- kurie tik laukia palankios pro-j los 
bo darbas yra daugiausia ve- 8'0S bandyti sunaikinti ją. . t ,
dime agitacijos už Komunistų 1 mes jieškome partijos, kovo-’ka į beduonių liniją (angliškai! 
Partijos kandidatus ir sukeli-' jančios prieš imperialistinį ka- , bread linė.—Vert.) Didžiumoj 
me finansų tam reikalui.

Rugs. 16 dieną Kliubas ren
gia masinį susirinkimą, kuris 
įvyks Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., Worcester, Mass. 
Kliubo nariai pasižadėjo ge
rai išgarsinti šį masinį susi
rinkimą tarpe lietuvių darbi
ninkų.

Rėmimas Komunistų Parti
jos kandidatų, tai nėra tik 
rėmimas jų, kad gautų daug 

Vyriausia, tai kova už

ir baisiai plakdavo iki neteki-' darbiams apdraudą, prieš al
ino sąmones. ~ 
galėjo kęsti. ! 
bažnyčion, liepė 
žintį, paprašė kleboną pasaky- 

. ti verksmingą pamokslą ir pri
rengti sušaudymui. Paskui' 
susinešė yisokių šaūjamų gin
klų, pištalietų, nanUniu revol
verių, .surūdijusių medžiokli
nių bei kariškų šautuvų ir ko
kiu puskapiu šūvių nudėjo pri
rištus prie tvoros razbainin- 
kus.;
Tai, žinoma, labai dora ir 

katalikiška, pasak kunigų 
Pagaiiat, "ir I ?^ano- Sufanatizuoti bub- 

Į zes ir davatkos sumosią sa
vo teismus, kunigas pasako 
“verksmingą” p a m o k s 1 ą, 
verstinai priverčia atlikti iš-

! rą, mes turime žiūrėti į Komu
nistų Partiją. Mūšų broliška 
partija Japonijoj kovoja prieš 
imperialistinį karą ir gina Chi- 
nijos sovietus ir Sovietų Sąjun
gą. Apgynimas Sovietų Sąjun
gos nėra uždaviniu tik vienų 
SSSR darbininkų ir darbo vals
tiečių. Tai uždavinys visiems 
pasaulio darbininkams. Kuomet 
kapitalistai bandys pulti Sovie
tų Sąjungą, galite būti tikri, 
kad darbininkai ją gins. 
(Griausmingas plojimas.)

SSSR Krizio Nėra
Taip pat yra kova Kapitalizmas į rair nei

vietų jie nagauna jokios pašal
pos. Ir išnaudotojai turi dide
lį jaunuoliams uždavinį—jie," 
jaunuoliai, bus siunčiami į ko-- 
vos lauką mirti milionais, kad 
padidinus šito ir kitų kraštų”, 
imperialistų turtus. Jaunųjų, 
darbininkų vieta, todėl, yra Jau- . 
nųjų Komun istų Sąjungoj/- 
Stokit petys į petį su Komu-'" . 
nistų Partija. Būkit kovoto*. 
jais revoliuciniam judėjime.- > 
Jei jūs suprantate, kad kapitav 
listinėj sistemoj jūs turite veš-: 
ti griežtą kovą, jei jūs supran-, 
tate, kad jūs esate klasiniai; 
sąmoningas darbininkas, su-, b 
prantus, jog kapitalizmas griu- \ 
va, kad darbininkai pasirįžo^ ( 
panaikinti kapitalizmą ir sta- Į 
tyti socializmą, tai ‘jūs vieta 
yra Komunistų Partijoj, kuri 
kovoja už sočializmą Jir stato1 
Spyjetų’ Sąjungoj ir statys Š6- 
pialįzmą Jungtinėse Valstijose.- 
(Griausmingi aplodismentai.)"* '

Taip—kol tie'gų kapojimą iiv daugeliu kitų 
Paskui nuvarė j dalykų.

atlikti išpa-( prieš badą ir. artėjantį karą.
Šiose prakalbose bus if' mu- jų patarnautojai Thomasai ne- 

zikališka programa. Aido išgelbės kapitalistinės sistemos. 
Chtfras dalyvaus su dainomis.'Tiktai darbininkų ir farmerių 
Bus ii-solistų.- .. . , •, - valdžia galt išrišti,; didžiąsias

Rugsėjo 25 dieną yra ruo-1 problemas, liečiančias ,pasaulio 
šiama Olympia Parke pikui-. ;darbhlh}l<u. įnames gali išrišti 
kas. i Piknikas, rengiamą sų-j ekonominį krizp Tam, pavyz- 
šelpimui Komunistų Partijos: džio delei, pasižiūrėkit į Soviė-' 
finansiniai. Prie Šįo pikniko: Sąjungą. Tai vienatinė ša- 
rengiasi gerai Aido .Choro;kui’ nėra -ekonominio kri- 
Dramos Grupė ir Sporto Sky-. 
rius sudarymui geros progra- 

' mos 
! reiškė, 
skirtingėshis nuo visų šiame 

I parke buvusių piknikų. ' 
< Spalio 9 dieną Kliubas ren- 
I gia debatus, apie kuriuos bus 
vėliau pratiesta.

Kaip matote, tai Kliubas 
/‘Balsuok Už Komunistus” ve i- j---=
|kia ir turi pasibrėžęs gėrus^bo. 

, , [veikimui planus. Tik juos rėi 
a 1C ai O ka|jnga vykinti gyvenimain.' penktadienis kiekvieno mėne- 

’ Draugai, kurie dar nesate šio šio, Lietuvių Svetainėje, 29 
,____ > nariai ir simpatiuoja-

Ryliškių parapijoj, kuri ta- !fė kbinunistų judėjirriūi, tai at- vakarė.

- .. Jo
ki Rooseveltai ir Hooveriai ir

• • » M

yy

ir gali dėtis tik kunigų su-
■

nariai ir simpatiuoja-

I

Kliubas laiko susirinki
mus kas antrafe ir paskutinis

Endicott St., kaip 7:30 vai. 
. Viši, dalyvaukite.

Korėsporictenias.

rn ,rfA,.r,- Jen fanatizuotam kampe!
paį, Nemunaičio parapijoj, Bet> surapda kunigų ra-* 

šytojas, kad ir Dzūkijoj jau! 
kai kur žmones ( • y- 1 
akis, nesiduoda kunigams iš
naudoti! Taip yra naujoj kii^bo

po po karui įsteigta. Nūsi-1 eikite ir likite nariais šio kliū-

sako “Rytas,”
f . Nemuuatiškių yra 2721 ga> 
va, visi geri katalikai ir smar
kūs patriotai. Visi organi
zuoti: 70 tretin., M. apašta
lavimo 485; blaivininkų 500;

žioi Sęcializmas išrišo klausi
mą bedąrbės. ■ N'grąsįt žmo- 

O rengimo komisija pa- lieturinęio, darbo Sovietą 
kad šitas piknikas bus Sąjungoj. . •Kiekvienas dirbk ir 

J industrijos šaukiasi daūgiaū 
'! ddrbininkų, kad užbaigti indus

trial ižkci jos programą. Visam 
pasaulyj dai'bihinkų gyvenimo 
sąlygos vis bloginamos, algos 
kapojamos, bet Sovietų Sąjun

Popiežius Įsigijo 9 r; 
Naujus Automobilius

ROMA. — Cadillac auW-”' / • • » t» « •
mobilių kompanija padova-..* 
no jo popiežiui Pijui XI ke-A 

turis naujus gražiausius au
tomobilius, o Euick kompa
nija davė penkis. Vadinasi, 
milioniej’ius papa turės sį 
vo savastyje net devynis 
nūtijus autbmobilius! Mato
te, jam kidžio nėra.
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Puslapis trečiai

DETROIT^ MICH.
Is

Ką Gaus ALDLt) Nariai
Tai jau paduota į spaudą 

|1. R-.' Mizaros knyga apie 
Sovietų Sąjungą. Jos var-

bus ‘ ‘Sovietų Sąjunga 
Penkioliktais Metais”, kas 
reiškia, kaip atrodė SSSR 
savo penkioliktais metais 
gyvavimo. Knyga bus apie 
300 puslapių. Turės daug 
paveikslų. Padalinta į de
vynis skyrius, o skyriai į at-

daugelyje fabrikų ir kasyk- 1* • 1 v • •

kas bus; mums reikia susi- 
.pažinti su -tuom keliu, ku- 
riuom ėjo ir eina 165 milio- 
nai žmonių, su tais darbais, 
kurie nudirbti ir dar bus 
nudirbti, kad įvykinus so
cializmą, kaip pirmąjį laips
nį komunizmo.

Kiekvienas perskaitęs šią 
knygą įgaus pilną suprati
mą apie SSSR, apie tai,

lų ir surinkęs žinias apie 
ias pateikė mūsų žinojimui. 
Skaitant .apie atskirus fab
rikus, apie atskirus mieš
tus, kasyklas ir kitas įmo
nes, gauni supratimą, ko
kiu keliu ėjo darbininkų ju- kaip ten gyvena pasiliuosa- 
dėjimas, kokios kliūtys, ir vę darbininkai.
sunkumai buvo ant kelio ir daug ir labai daug skaityti 
kaip tas viskas nugalėta. ■ O knygų rusų kalboje, kiekvie- 
jeigu tas buvo su šia ar ki-iną dieną seku SSSR laik- 
ta dirbtuve, su tuom ar ki-1 Paščius bei žurnalus, bet

I nurodė trukumus ir pabrėžė, 
| gal tūli mano, kad reikalinga 
žinių skyrių likviduoti. Buvo 
davinių, kad permažai žinių 

Iteikiama į skyrių.
Susirinkusieji, apkalbėję sky

riaus reikalingumą, nutarė, 
Ikad būtų skyrius palaikomas . . ! - . « . . • zz .J I J * £ F* J * ** v IL

timu, Jei tokis korespondentų 
biuras likosi suorganizuotas, 
tai kaip ir rašėjų ratelis. T,as} 
ratelis turi būti prie nors ko--’ 
kios organizacijos kūno, kad i 
ir prie pr0|lėtoend.: dramos ]abai| daug peIn0 igio iš. 
grupės prijungtas, ■ kiri nud, tikslag> ,kad ,3U.
atnnai kooperuojasi- su įkviesti daug draugų ir visiems 

prąieihti' laiką draugiškai ir 
paskiaus ■ imtis vėl rimto dar
bo svetainėse, kuomet oras jau

v . . , . ---------- Tai reiškia, kad ši-
sėrimnkų susirinkimo. Pra- tes išvažiavimas yra rengia. 
dzioj gaijr ,tę užtekti tet atei-|mas draugi61iumo reikalui 
tyje reikėtų koresp. biurą .su-1 
tvarkyti ideologiniai • prie ‘at-

raščius ne tik žinių, bet ir WILKES BARRE, PA 
t .šiaip, ,iš. gyyęųimę, .klasių ,ko- t T.

vos, apsakymėlių ir vaizdelių.’
Prie to, lavintis gramatinių
taisyklių. . (

Susiorganizuodami, draugai 
ir draugės, padarė didelį žing- 

Bet, mano supra-

I

į Aido ęhpfo ; Jšdažiayįmas, 
kuris įvyks 10 ir 11 dienomis 
rugsėjo, bus vienas iš didžiąu- ;* 
šių ir geriausių išvažiavimų. 
Visi draugai kalbasi apie va- 
žiaVimą į šį išvažiavimą.

' J ’ . ‘ 1 * ! 4 f
Be to, reikia pasakyti, kad i I 

šitas išvažiavimas bus labai'“’t 
smagus ir . -draugiškumo at
žvilgiu.' Parengimas nerengia- 

!giąmas tuo tikslu, kad pada
ryti ląbąil daug pelno

Vilnies” Šėrininkų ir Skai
tytojų Sus’rinkimo

Rugpjūčio 31 d., 8 vai. va- 
Įkare, Detroito žinių skyriaus 
Į komisija, kuri veda dienraš-į 
tyj “Vilnyj” skyrių, su Kom-jant toliaus dienraštyje “ 
part. Liet. Biuro nariais, su-Įnyj.” Perrinkta komisija iš 
šaukė susirinkimą apkalbėti j penkių narių, kuri ves Detroi- 
žinių skyriaus reikalus. J su-'to žinių skyrių. Ir naujai li- 
sirinkimą buvo šaukiami “Vii-'kosi suorganizuotas Korespon- 
nies” šėrininkai, skaitytojai ir'dentų Biuras. I biurą įstojo 
bendradarbiai darbininkiškos 15 nriujų narių rašymui ko- 
spaudos. žinių skyriaus ko- respondencijų ir abelnų žinių 
misija raportavo, kad pasta-. į laikraščius: J “Vilnį,” “Lais- 
ruoju laiku yra trukumų sky-Įvę,” “Darbininkę” ir Liet, 
riuje, nes tik keli draugai ja- Darb. Susivienijimo organą 
me bendradarbiauja. Dabar-(“Tiesą” reikia rašyti. Taip 
tiniame bedarbės momente yim pat ir Daily Workeriui.; Susi- 
daugybės žinių iš klasių kovos ^rinkimo narių nuomonė yra ta, 

kad Korespondentų Biuras tu
rėtų vedėjus, rašymo reikale 

Jsteigti lavinimosi mokyklėlę, i sakomingų vienetų, turint 
Reikia organizuoti ir Jaugiau gu ■ reikalus su centmis.

Man teko

skitas dalis, larpe skylių tu fabriku, tai panašiai’ bu- šios knygos rankrašti pers
ius sekamieji:

Susirinkirhaš išnešė vienbaLL,

IŠVAŽIAVIMAS

f

I

f- A

A. Kalvis.

prie Sovietų valdžios ir šim-1 Sąjungos gyvavimas ir sek- ! šią knygą, nes jis yra pa-L v A A kJAAAl | Q <£ J U 1 1 fį U O įi. J V CL V A1 11 Cl O 11 OCA" | U <7 O V 7 J * . I

tai jų dar budavojama. Jie mjngas socializmo budavoji- i liuosuojamas nuo duoklių,

sa. mes turime knyga “Ru-

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI

B A

'Z'
'V

šiais melais įstojęs

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

,KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų j Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas.' Vsi tų. parką žino, šis parkas yra gana gar
sus. Čia būna valstijij fėrai ir kitoki dideli visoki parengimai.

Sąjungos' Centru orįanizaci-t'' 
niam klausime. Dabar korės-1‘ 
pondentų biuras taip sau tik ' 
suorganizuotas iš skaitytojų k,atvėstai 
šėrininkų susirinkimo. Pra-

RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI 
APSKRIČIAI CONNECTICUT VALSTIJOJ

Nedėlioję, 18 Rugsėjo (September), 1932
CHARTER OAK PARK,
WEST HARTFORD, CONN.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTE

korespondentų rašyti į laik-

lauko ir kitų įvykių, bet kiti 
“Vilnies” skaitytojai ir orga
nizacijų nariai pagelbon raš
tais į skyrių neateina.

Skyriaus komisija aiškiai

ar pagada—išvažiavimas 
čia yra daugv pastogių del tūkstančių žmonių; o

PIKNIKO KOMISIJA.

Broliška Vo ir kitur. Tas suteikia 
Tautų Sąjunga; Darbo Są- supratimą apie tai, kkš'bu- 

o ir kas yra ir kaip pro- jumą (namą, kuriame gulilygos, Unijos,
Po Fabrikus ir
Antras Penkmečio Planas ir
Sovietų Sąjunga ir Mes. Tai

Apdrauda 
Dirbtuves

kaičiau su dideliu patrauki
mu. Skaitai apie mauzole-

kai sakyta, devyni.
Knyga parašyta papras

ta, suprantama ir lengva 
kalba. Jos autorius savo 
akimis matė tai, ką senos 
Rusijos darbininkai turėjo; 
ir ką jie dabar turi, koki 
buvo jų gyvennamiai ir ko
kius dabar jie turi bei bu- 
davojasi. Miestai seni puo
šiasi naujais gyvennamiais, 
fabrikais, dirbtuvėmis, par- 

<kais; nauji auga, kaip gry
bai po lietaus. Kur buvo 
seniau girios, dykumos, da
bar jau yra nauji miestai 
turį po 100,000 gyventojų ir 
daugiau.

Carai buvo pavergę apie 
du šimtus įvairių tautų ir 
tautelių, visaip jas smau
gė ir persekiojo. Vien Kau
kaze yra apie 50 skirtingų 
tautelių. Išnaudotojai kur
stydavo jas vieną prieš ki- skaitytojui, 
ta ir todėl ten nuolatos 
^pfešpatavo nesutikimai ir 
virė kova. Sovietų Sąjun
ga tą klausimą jau senai iš
rišo. • Visos tautos ir taute
lės dabdr sugyvena santai
koje. Kiekviena iš jų turi 
pilną laisvę. Kultūriniai, 
poltiniai ir ekonominiai jos 
vystosi ir progresuoja. Nė
ra tautinio ; 
nėra jokios prievartos. 
Kiekviena iš atskirų sovieti-

letariatas tą atsiekė.
Darbininkai ir Darbo Są

lygos
o . . o • • I rodo iš lauko pusės ir vi-Sovietų Sąjungoje yra|daug namas, kokis užsilai- daugiau negu tris kartus', , . , .

tiek darbininkų, kaip kad ’ ky"T t f^lankanenyu ir 
buvo prie caro tvarkos ir i;1;odel skaitlingai lan-
vis dar jų stoka. Šimtai,i <0SJ. SSSR gyventojai ir 
tūkstančiai ir milionai vals-j sve®.la > pamatyti

Lenino kūnas) ir gauni 
vaizdą: kaip žmonės eina, 
kaip guli Leninas, kaip at-

i pa
saulio proletariato vadą. 
Perskaitęs tą skyrių, gau
ni tokį supratimą, jog tar
tum patsai ten buvai ir sa-j 
vo akimis matei ir visą tai 
jautei.

i

Skaitai apie darbininkų,

tiečių traukia iš sodžių į 
miestus ir įsilėja į darbi
ninkų eiles.

Darbininkai veik visur 
dirba tik po 7 valandas į 
dieną, o kur pavojingas dar- [ 
bas sveikatai, ten tik po 6| 
valandas. Nušviečiama, ko-i bei Raudonos Armijos kliu- 
kiose sąlygose randasi jau-įbą, muzėjų, valdžios įstai- 
nimas, kas laukia kiekvie-i gas, Kremlių, teismus, kū
ną darbininką jo senatvėje,! rortus, ir tt. ir tt. ir gauni 
kodėl jie yra organizuoti į!įspūdį, tartum patsai ten 
darbo unijas, kaip ir kodėli buvai ir asmeniniai dalyva- 
pakeliamos darbininkų ai-1 vai. |
gos, kas nustato jas ir eilė Į 
kitų klausimų. Visa tai pa-i 
prastai ir labai supranta-j 
mai išdėstyta ir perduota

Tame reikia atiduoti d. R.1 
Mizarai kreditą, kur jis ei-. 

i na, kur dalyvauja, jis viską 
/mato, nuo jo nepasislepia! 
? mažiausias dalykėlis; jis' 
* moka perduoti dalyvių ty-I 
! pus, jų kalbos toną, jų fi
zinį stovį, jų. atsinešimą ir

‘ Penkių Metų Planai (
Pirmasis penkmečio pla-!

nas jau baigiamas įvykinti vjsas įas apystovas, prie ku- 
gyveniman su 1932 metais.
Kas buvo pirm penkmečio 
plano ir kas dabar yra, tai 
yra ką nuveikė per tą lai
ką SSSR darbininkija? Ko-

rių tie draugai darbuojasi. 
Esu tikras, kad kiekvienas 

ai ir kiekviena, kurie perskai
tys šią knygą, tai ne tik 

į savo žinojimą praplės, bet 
ir kitiems galės daug paša- ' 
kyti ir priešų puolimus da- ! 
romus ant Sovietų Sąjungos 

; sėkmingai atmušti. j 
Knygą leidžia Amerikos1 

Sovietų Sąjunga“'kada jis’Lietuvių Darbininkų Lite- 
bus pravestas gyveniman?, ratūros Draugija (A. L. D. 
Kodėl taip dūksta visi dar-J-'- D.) Kiekvienas jos na- 
bininkų neprieteliai ir lei-irys gaus ją už 1932 metus, 
džia pasRalus apie penkme-'taip jau prigulintis, taip ir. 
čio nepasisekimus? Kodėl dar šiais melais įstojęs.' 
imperialistai grūmoja So- Kiekvienas,, kuris yra ALD i 
vietų Sąjungai karu ir kas LD nariu , ir neturi darbo, | 
juos sulaiko nuo puolimo? i negali pasimokėti duokles, j 
Kokią įtaka daro Sovietų' jis, kaip ir kiti nariai, gaus j

prispaudimo, ?el Pla"ing*s "kis yra ' 
m-ifvartos limas SovletU Sąjungoje, ir ĮjllCVdllUo. ..... .. . .. 1į_ i kodėl jis negalimas kapita-, 

niig. respublikų, autonominių j ^s^nčse šalyse? Kokis bus i 
respublikų bei laisvų sričių! antra1s Planas'
yra tik draugiškais, fede-!^’ I kokią poziciją^ atsistos 
ratyviais ryšiais susijungę 
su kitomis sovietinėmis res
publikomis ir, tokiu būtu, 
jos yisos sudaro Sovietų 
Sąjungą.

Fabrikai - Dirbtuvės
> Kiekvienas fabrikas bei 

:Jkiekviena dirbtuvė turi sa- 
wo istoriją. Vieni išaugo

Brcoklyno Aido Choro Merginų Sekstetas

turi-istorija, apie tai: kaip mas j kitų kraštų darbiniu-.jejgu negali pasimokėti. 
toje vietoje buvo pradėtas ^us? jr daugelis kitų klau-j Knyga bus gatava ir kuo-
darbas, kokios buvo kliūtys, 
kaip jos nugalėtos, kaip dar
bininkai energingai dirbo ir 
juos išbūdavo j o. O seni, 
kuri^ yra išbudavoti dar ca- •

simu.
knygoje.

Knygos Svarba

Visa tai rasite šioje ,poms išsiuntinėta mūsų va- 
. . [jaus laiku. Reiškia, vajaus 

[metu kiekviena kuopa ga
le suteikti naują ir taip 

Daugelis draugų gal pa- naudingą knygą kiekvie-
ro laikais,jie turi ilgesnę manys, jįe apie tai jaurnam, naujai įstojusiam dar- 
isto riją.,, būtent: kokis buvo Spaudoje skaitė, kad jiems bininkui.
H o y» hminkn icnoiidniiYviocį . . v ... r .d a r bininkų išnaudojimas, 
kaip proletarai vedė kovas, 
koki sukilimai atsibuvo, kas

visa tai daug maž yra ži
noma, kad apie Sovietų mokėkite duokles.

Todėl visi draugai pasi- 
Taipgii\oki sukilimai atsibuvo, kas o • v.-. . .■Pivo iš to fabriko kovotojų, Są.Jungą d,aug . zimų kiekvieno pareiga yra gauti.

mūsų spaudoje ir knyga ne- daugiau ir daugiau naujų 
Eikite pas savo pa-i 

many- žįstamus lietuvius darbinin
^*<aip prasidėjo revoliucija ir i , • . • •

kaip darbininkai organizavo
savo jėgas koVai Su puolan-| ®e^ .
čiais. aįt jų priešais. So--mas- Sovietl? Sąjunga gy- kus j namus, kalbinkite juos
— ' • • •’ yra vu°Ja Jau veik penkiolika! į mūsų revoliucinę šeimyną,

tauti| me^’ P mes> lietuviai dar-
_____fabrikų, bininkai, neturime nei vie-
dirbtuvių, kasyklų, elektros nos knyg°s apie SSSR. Tie-

vietų Sąjunga, tai ir 
rinkinys: įvairių 
žmonių, miestų.

gamybos stočių, upių, ko
lei^
ir sudaro darbininkų ir val-
lel<jwų ir tt., o tas viskas Mia 1919 Metais,” bet tai 
ir sudaro darbininkų ir vai- tik tų laikų įspūdžiai apie 
stiečių tėvynę, kur jie yra Sovietų šalį, tik tas, ką tos 

knygos autorius matė 1919 
metais. O mums reikia ži-

valdytojais./
Drg. R. Mizara apvažia

vo daug miestų, pabuvojo Inoti, kas buvo, kas yra ir

gaukite naujų narių, sustip
rinkite jau gyvuojančias A j 
LDLD kuopas! Tverkite, į 
kur dar yra proga jas su
tverti ir sudarykite sąlygas, 
kad “Sovietų Sąjunga Pen
kioliktais Metais,” būtų kuo 
plačiausiai paskleista tarpe 
darbininkų.

D. M. šolomskas.

siai rezoluciją prieš lietuviš
kos buržuazijos užpuolikus 

i ant dienraščio “Vilnies”. Su
sirinkime buvo plačių diskusi
jų
kia
yra
dos 
nio

I lanko.

<
Kairii dalyvauti šiartie išva- 

■žiavime labai prieinama. Su- 
Jbatoj, JO dieną rugsėjo, 7 vai. 
'vakare, vakarienė bus tik 15 
’ . 1 / t |
centijL Nedėlios ryte pusry
čiai taip pat 15 centų. Pie
tūs nedėlios dieną, 3 vai. po 
pietų, kairiuos tik 25c. f i

Todėl Aido Choras kviečia 
visus draugus dalyvauti šia
me išvažiavime. Mes užtikri 
name, kad visi būsite paten 
kinti šiame išvažiavime.

Komisijos Narė O. Z.

‘Vilnies” plausimais. Rei- 
pastebėti ir tas, kada tik 
šaukiamas abelnos spau- 
susirinkimas, tai pruseiki- 
“tavoro duetas” irgi atsi- 

Kaip su kokiu “rei-
|kalu”, tas “duetas” vis tą pa- 
Į čia komediją nori lošti susi- 
jrinkusių tarpe: tai kad jiems 
šėrai būtų atmokėti, tai kitų 
priekabių jieško. Nors buvo 
jau nekartą nurodyta, kad ži
nių skyriaus komisija ir “Vil
nies” skaitytojai neturi jokių 
teisių šėrų atmokėjimo reika- 

įlais, bet tie žmonės vis kabi
nasi. Bet vėliaus, “duetui” 
pakrėtus juokų, visi suprato, 
kad jie yra atėję į susirinkimą1 
iš papratimo, kad sukelti ka
čių koncertą. Ar del stokos 
laiko, ar del kokio nerąngu- 

i mo, tęsiantis, diskusijoms, ne
buvo susirinkime klausimas 

! paimtas svarstyti, kaip finan
siniai ateiti 'į pagelbą 1 “Vii-' 
niąi”, tik svarstyta, kad dirb
ti visiems. Kuogreįčiausi'ai, tu-, 
retų organizuotai darbą' * pra- ■ 
dėti vesti, tai Detroito. Orga-J 
nižacijų Sąryšio Komiteto na-Į 
riąi. Išjudinti masiniai lietu-' 
vius darbininkus, kad atremti' ■ t i 1užpuolikų ' .pasikėsinimą ųsu^į;. 
naikinti dienraštį “Vilnį”,’ tai 
reikia visiems gerai dirbti. 
Nors šaukiamam susirinkime 
komisijos buvo skelbta, kad 
bus vienas iš “Vilnies” redak
cijos narių, d P. Krakaitis, 
bet del kokių priežasčių ne
pribuvo. Susirinkime, vienoj 
linijoj, draugai ir draugės už
sibrėžė spaudos reikalais dau
giau darbų nudirbti, tai be 
atodairos ir stokime prie dar
bu.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (bu paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinitf iš Lietuvos 

; darbininkų ir kalino biednuo-

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

t , > , , 1 1 i

Kas užsisąko “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų ( 
kovai prieš fašistų valdžią, 
mdnūs gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikoj 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: iyalo užsisakyt “Balsą.4 :

“BALSO”’ KAINA AMERIKOJE^
’Metams ’ . ». .< . , • |1.50- 
(šešiems mėnesiams . . ^.80 
Pavienio ’nritn. kaina . .05 *

• '1 LIETUVA 
per BREMENĄ .

greičiausiais jūrų laivąis

BREMEN 
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės: 
57 BROADWAY, NEW YORK

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

Orchestra.
2. KALBĖTOJAI: A. Tutenis, jaunuolis. Išgirsite, 

kaip jaunas pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
turėtų imti pavyzdį, kaip vaikus išauklėti. Atsiveskite sa
vo vaikus, lai mato ir išgirsta jie.

3. A. Bimba, kalbės apie darbininkų spaudą, apie se
kančius prezidentinius rinkimus, apie ex-kareivių kovas, 
apie sekanti bėdai bių ir ex-kareivių maršavimą į Wash- 
ingtoną gruodžio mėnesį ir apie tai, ko gali sulaukti dar
bininkai sekančią žiemą.

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

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

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

7. TĖMYKITE: Šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande
nys, vadinami: Borjom ir Narzan, čia tų gamtinių, mine
ralinių ir garsių po visą pasaulį ir sveikatai taip brangių 
vandenų, galės gauti kas tik panorės, už labai prieinamą 
kainą. Pirmiau tik turčiai galėjo jais naudotis.

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

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

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

Dar pirmas toks' parengimas šioje Connecticut valstijos 
sostinės apielinkėje.

Nepaisant lietus, sniegas
įvyks
šokiams svetainė didelė.

INKVIZICIJA
KETURIŲ AKTŲ DRAMA SU DAINOMIS

, Kaina 50 c.
qITAS veikalas labai gerai nušviečia dabartinės 

Lietuvos darbininkų gyvenimą, kovas ir Srrie- 
tones valdžios' inkvizicijas, kurias jis daro darbi- ' 
ninkams. šiuose kankinimuose policija ir milici- . 
ja bado darbininkų panages, ylomis, degina elek
tra, muša šampoląis, lankais varžp galvas ir kito
kius kankinimus daro darbininkams, kurie kovo
ja prieš fašizmą.

! » ’ i / ’ • i . * .
“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 inkvizicijai’ ?

“Inkviziciją” parašė d. Palanta. ' Išleido Meno 
Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie draugai norite gauti 
veikalo platinimui arba sau, rašykite ir siųskite 
pinigus Meno Sąjungos sekretoriui :

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

| 
H



Puslapis Ketvirtas Penktad., Rugsėjo 9, 1932

A. Buiski. / : . r ' i: i . i • Į b-• 1 Vertė D. M. šolomskas.

| VARPAMS GAUDŽIANT |
WILKES-BARRE, PA.

Darbuojasi”, Bet Nieko

r: NEWARK; N J: r : : r r:
Sietyno Choro :menesinis-’ sųsirip-» 

kim£s įvyks pirmadienį, 12 d. rugsė-f 
jo (Sept.), po numeriu 180 New York

f

(Tąua)
Kunigas visus maldininkus sū nuoširdų-’ 

mu peržegnodavo ir įteikdavo kiekvienam 
lapelį su paaiškinimu:

—Perskaityk ir gerai pagalvok apie per
skaitytą. j nai ant stalo degtinė, vynas, antys, žąsis,

Moterys nasidėio lanolins kartu sn “na-i na> ar Sirdi> kaiP Jie ten ūžia?

Per atdarus langus iš pulkininko kam-

Bet įgeriau lai bus dabar tyliau, kad kar
tais kas mus neužkluptų iš ten,—ir jis gal
va linktelėjo į pulkininko kiemą.

—Nieko, dabar, prieteliau, nereikia jų 
bijotis; jiems mes neapeiname. Dabar te-

skaitytą.
Moterys pasidėjo lapelius kartu su “pa-P’ Len uziar

šventintomis” skepetaitėmis, o vyrai atsi- Per atdarus langus iš pulkininko kam- 
traukė į šalį ir skaitė; ten buvo parašyta barių veržėsi juokas ir garsios kalbos. Gir

dėti buvo, kaip jie šaukė “ura!” matomai, 
gėrė vieni už kitų sveikatą. Tas riksmas 

‘išjudino šunis, kurie pradėjo loti. Vėliaus 
iš atamano kambarių nors Betvarkėje pasi
girdo caro himnas.

taip :
“Visi kareiviai, kurie kariauja prieš bol

ševikus ir tame skaičiuje Dono kariuome
nė, yra įrankiai dievo rankose prieš anti
kristo pasiuntinius. Atsiminkite, kazokai, 
kaip beginkliai ir mažame skaičiuje jūs 
nugalėdavote gerai ginkluotą ir skaitlingą 
priešą. Tai yra aiški dievo pagelba jums. 
Atminkite, Dono kazokai, kad jūsų perga- 

. lingas ėjimas pirmyn į šiaurę del paliuosa- 
vimo Rusijos nuo bolševikų ir prasidėjo po 
pamaldų mieste Novočerkaske prie “ste
buklingosios” dievo motinos iš miestelio 
Aksakija, užtarėjos ir apgynėjos garbingo
sios Dono kariuomenės. Drąsiau, Kris
taus kareiviai! Lai suteikia galią ir per
galę viešpats dievas ir visagalis sutverto- 
jas Dono baltųjų kariuomenei, jos žygiuo
se ne tiktai paliuosuot Dono, bet ir Mas
kvos šventenybes, kur bedieviai bolševikai, i 
tie antikristo pasiuntiniai, jas pajuokia ir! 
niekina.

“Ir jūs, rusai gyventojai, gyvenanti Do
no teritorijoje, palaikykite kovingus kazo
kus, kurie už visus kariauja. Lai jums 
ateina į pagelba dievas visagalis ir' lai iš
klauso jūsų ‘maldas “stebuklingoji” dievo 
motina ir mūsų užtarėja. Išvien, visi 
krikščionys, prieš neprietelius bolševikus!”

Vyrai skaitė tuos lapelius: po to sulenk
davo ir įgrūsdavo į aulą bei tabako krep
šelį. O vienas skaitė, keliu eidamas, ir 
pabaigęs išskėtė rankas, nesuprasdamas 
jo turinio.

—-Negaliu suprasti, prieteliau Vasiukai, numesdamas į krūmus cigaretą.—Jei- 
‘j ką čia apie .mus jie_parašė? Ar^tai^.į karo gU ga]ėtaj pas mus būti, daug energingiau 

j ir mes veiktume. . .•v i ':
—Tai galimas daiktas, bet dabar man

būtinai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui.

(215-216)

SO. BOSTON, iviAŠS.
LDSA. 13 kuopos ’ susirinkimas 

įvyks rugsėjo 14 dieną, 8 vai. vaka
re, Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Visos draugės būtinai 
dalyvaukite ,nes t u rime daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi yra 
atėjusios knygos “Moters Kovotojos 
del Komunizmo.” Malonėkite atsiim
ti jas, taipgi atsiveskite ir naujų 
nariu. 4

: j '' THE MOLLY MAGUIRES i 

By ANtHONY BIMBA ’ i ; I
The determined struggles of the miners in the Pennsylvania^ 

anthracite district during the seventies to improve their condition#^
144' pages—Sl.OO

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

Vietiniai sklokininkai dar
buojasi, kad Aido Chorą su
griauti, o jei to negali pada
ryti, tai jie mano nors kiek 
pakenkti. Bet reikia pasaky
ti, kad ir tas jiems nepasise
ka.

Kodėl tie asmenys taip 
“darbuojasi”, kad kenkus mū
sų chorui? O todėl, kad cho
ras auga ir vis daugiau ir dau
giau gauna įtakos darbininkų 
judėjime. Choras pats savai- 
mi auga ir gauna naujų narių, 
o ypatingai jaunimo, čia augu
lių vaikinų ir merginų.

Vienas jų asmuo, kuris jau 
gana politiniai darbininkų tar- 

!pe nusigyveno, kad jam net
, , . , .TV.aV'fi .j ii i nervai suiro ir įpuolęs despe-

’ uol r • -vi -i • . . v_ . , v Iracijon, net “peiliu į pašonę”Stebuklingąją iškilmingai jnese į baz-1grasina kai.kuriems aidie.
nyčią ir sudege visas žvakes. Iki tamsos į čiams. Jo varda nereikia nė 
seneliai ir senelės ėjo prie paveikslo ir suiminėti, nes jį ir taip labai ge- 
ašaromis meldėsi, ir iki tamsos pulkininko 
name ėjo baliavojimas.

Girtų balsai, dainos ir šūkavimai veržė
si ir naktį iš atamano kambarių, o paga- 
liaus naktį pulkininkas ir archivyskupas 
susikabinę išėjo į kiemą ir pradėjo daryti 
peržvalgą “garnizono”—savo esamų karei
vių ir kazokų. Kazokai, kuriems taipgi 
šis-tas teko nuo puotaujančių stalo, atsa
kinėjo į pasveikinimus girtu rėkimu, o dar kuopos įvyks 12 rugsėjo, 8 vai. 
daugiau įsismaginę pradėjo šaudyti į orą 
ir viso miestelio gyventojus išjudino. Iki 
vidurnakčio tauškėjo šautuvai ir kilo gir
tųjų dainos iš pulkininko namo ir kiemo.

Kada girtieji svečiai suvirto miegoti, 
kur kuriam pakliuvo, tuom kartu ir Ko- 
sorotovo krūmynuose susirinkę vargdienių 
vadai baigė savo reikalus aptarti. Krū
mynuose buvo šeši tvirti vyrai;-jiems pra
nešimą padarė tik parvykęs Mikas Zernov 
ir jie rūkydami cigare’tus klausėsi.

—Na, o dabar, drauge Mikai, kur , ar 
į kasyklas trauksi?----- paklausė jo Vasiu-

rai jau Wilkes-Barriu lietuviai 
darbininkai pažįsta. O ir ši-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Sėkr. K. Zinskiene.; i 
, ,(217-218) |

. ...... , ■*

WORCESTER, MASS.
Lietuvių už Komunistų 'Partijos 

kandidatus Balsuotojų; Kliubo susi
rinkimas įvyks rugsėjo 9 d., 7:30 ; 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visi; 
kliubo nariai, draugijų bei kuopų at- j 
stovai; visi darbininkai ii’ darbinin- j 
kės, piliečiai ar nepiliečiai yra kvie
čiami dalyvauti susirinkime. Balsa
vimo laikas artinasi, tai laikas
padirbėti smarkiau ir neatidėliot ant 
toliau.

L. už KPKBK. Šekr. V. N.
’ (214-215)

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. ■ • ' ' >

. ( 1 350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK
i FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to Workers’ children.
■ • 110. pages—$1.25

REDUCED PRICES ON.THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
Svarbus susirinkimas ALDLD. 28 

. va
kare, 774 Bank St. Visi nariai ir 
narės būtinai dalyvaukite, nes turi
me atlikti nominacijas į Centro Ko- 
Rugs. 10 ir 11 Lyros Choras rengia 
aptarimui.

Tarpt. Darb. Apsigynimo 13 kuo- » 
pos susirinkimas įvyks 11 rugsėjo, K 
10:30 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, k 
29 Endicott St. Visi nariai malonė- ! K 
kite susirinkti, nes yra svarbių rei- Į fe 
kalų aptarimui. Taipgi atsiveskite j 
ir naujų narių į šią organizaciją. > B

Org. | ■ 
(214-215) ■

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

Kp. Org. J. Strž.
(215-216)

TORONTO, KANADA
ALDLD. 162 kp. susirinkimas bus 

12 rugsėjo, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Darbininkų Kliube, 382 Queen St.

. Kp. Rast. J s.

SCRANTON, PA.
' LDSA. 54 kuopos susirinkimas įvyk

11 dieną rugsėjo, 2 vab po pietų, 
paprastoje vietoje. Visos narės da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų. ‘ :

t < O. Janušauskiene.
(215-216)frontą šaukia, ar vėl kokias mokestis nori i 

1 ant mūsų užkrauti? ;
Vasiukas augštas ir diktas vyras, jo akys

protingos; atsiplėšė jis šmotą nuo lapelio, negalima pasilikti. Kasyklose visa jau pri- 
įsipylė į jį tabako ir susisuko cigaretą, o rengta, tiktai manęs ten laukia su žinia; 
tabako krepšelį ir lapelį perdavė savo kai- • būtinai tenai turiu būti. Ten yra -darbi- 
mynui.

—Suk, brolau, į jį tabaką,—popieris nie 
ko sau... Sakai, kad negali suprasti, kas 
parašyta? Čia yra parašyta, kad biednieji 
į frontą eitų, mokėtų taksus, aukotų, o 
vyskupas su savo pasekėjais ir kitais ponais! . .
galės už tave dievui pasimelsti; na, o da- gyvent0Jai- ,
bar ar supratai! • ! —Sukils, nereikia abejoti, mielas drau- po pietų, Easton Baking Co. š

—Tad lai jie patys ir kariauja, jeigu jie j ge. Šiandien tavo lapelius graibstė, kaip (tainėje, 34 n. 7th st.
nori, o kas man ir už ką aš turiu kariauti! 1 žuvys maistą. Na, jau ir privargino mus ^yvaukltc ir naujų at«lvesklte> nes

-—Matai, taip ir yra: ponai, negalėdami i tįe nevinonai. Tik žinai, valstietis ir yra ma.
atsilaikyti • prieš bolševikus, nori mus į tą Į. valstietis. Pakol mums seksis, jie pagata-| 
vežimą pakinkyti. įvi iki Novočerkasko baltuosius varyti, bet!

—O tą kaip gi suprasti? jeigu kokis nepasisekimas, tai jau tada vis-|’
—O tain ir sunrnslc kari iio vpnonasi nri- i:™., i..,I

. Ten yra darbi-
i ninku tūkstančiai, ir patsai pagalvok, ko
i’ kis tai bus įvykis, kada mainieriai sukils.

’! Suprantama, tada jūsų atamanas nusisku-
; bins tenai, o jūs tada galėsite čionai pra-’ 

dėti veikti. Na, o kaip jūs, draugai, mano-! 
te, ar pas jus sukils valstiečiai ir miestelio I

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 12 d. rugsėjo, 8 vai. va
kare, Rusų<- name, 995 N. 5th St. 
Būkime visi, nes turėsime apkalbėti 
svarbių dalykų kaip tai, prisirengi
mas' prie vajaus. Veikalų apkalbė- 

ir 1.1. Atsilankykime visi ir 
narių atsiveskime.

Sekr. Potukas.
(215-216)

j i mas 
naujų

EASTON, PA.
ALDLD. 13 kp. susirinkimas įvyks 

11 rugsėjo, kaip 3 vai. 
šve- 

Visi nariai

daug svarbių klausimų svarsto-

Sek r. B. E. S.
(215-216)

PATERSON, N. J.
LDSA. 38 kp. susirinkimas įvyks. 

9 d. rugsėjo (Sept.), 7:30 vai. va-1 
kare, pas drg. Buslavičicnę, 120 La- Į 
fayette St., Paterson, N. J. Visos i 
draugės būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime.

Organizatorė.
(214-215)

PLYMOUTH, PA.
Rugsėjo 11 d. įvyks už Komunistų 

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

Kliubo Rąšt. T. • Visockis, j 
•i - įi; < i I (214-215)1 

_______ t »
WILKES BARRE, PA. ;

ALDLD. 43-čia 'kuopa laikys susi
rinkimą rugsėjo 11 dieną,. 10 vai. 
iš ryto, Poteliūno svetainėj, 53 Barik j 
St. Draugai ir draugės, malonėkite!1 
būti susirinkime visi. Yra prisiųsta ! 
nominacijos blankos iš centro sek- 1 
retoriaus, reikia nominuoti ALDLD. 
Centro Komitetą 1933 m. Taipgi yra 
daug svarbių tarimų. Draugai, bū
kite visi ir atsiveskite naujų drau- ' 
giĮ 
pą.

prisirašyti j ALDLD. 43-čią kuo- '

Sekretorius S .Pietaris.
(214-215)

NAUGATUCK, CONN.
ALDLD. 75 kuopa laikys savo su- j 

sirinkimą bendrai su LDS. 124 kuo- 1 
pa, sekmadienį, 11 d. rugsėjo, 10 Į 
vai. ryte, pas d. J. Korį, 81 Lewis St. 
Taigi visi draugai ir draugės atsi
lankykite ir 
rių

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 ŠILK f
By GRACE HUTCHINS

L Wages, profits, .speed-up, mergers-and-unemployment,in the silk
I Arid rayoh industry and the conditions of. labor!. I ; J <

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
J . . By ROBERT ,W| DUNN -i i, ,.i.

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

<. • Regular: $2.00; Popular $1,00
- • ? - ; 1 ■ f—------ ♦------:——l------------ -! 1—‘

LABOR AND LEATHER 1
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

P

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00
atsiveskite naujų na- 

del abiejų organizacijų.
J. J. Ynamaitis.

(214-215)SHENANDOAH, PA.
Paskutinis Piknikas šį Sezoną

Rugsėjo 10 ir Lyros Choras rengia 
šalę rusų kapinių. 

“Vilnies” vedimui 
kovos su lietuviškais fašistais Chica- 
goj. Todėl vietos ir apielinkės lie
tuviai darbininkai, nepraleiskite šios 
progos. Skaitlingai dalyvaudami pik
nike, smagiai praleisime laiką ir pa
rengsime dienraštį “Vilnį” ir sykiu 
Lyros Chorą, kuris visuomet patar
nauja darbininkiškom organizacijom. 
Piknikas prasidės šeštadienio vaka
re, 5 vai. ir tęsis iki vėlai naktį 
Sekmadienio ryte, nuo dešimtos vai. 
Bus

—O taip ir suprask, kad jie rengiasi pri- k0 galima laukti. žinai, valstietį vis! 
versti mus spėka. Matai, jeigu būtume traukia prie savęs žemė. | v
palaikę bolševikus, kada jų valdžia buvo, į . , , _ . . . ^au.nų flkniką.’. (tai jau dabar jokio karo ir vargo nebūtųj ~^al. su^^imas ^ils. Jeigu jau kitur ,„a.L.p„enLaS..!“L:

—Taip, mielasis, jeigu tada būtume tu-,taįP’ kaKP draugas Mikas pranešime atzy- 
rėję dabartinį protą. Bet buvome žiopli, mė j o, tai baltieji ilgai ^neissilaiky s.
O pagaliaus kas gi ir žinojo, kad taip da
lykai susidės, o jeigu būtume žinoję...

—O dabar ar jau žinai, kur yra tavo vie
ta šioje', kovoje?—nusijuokė Vasiukas ir 
apsidairęs padavė kaimynui kitą lapelį:—
pusti tu
geriau, negu kunigijos popierį.
! -O tai kas dar per lapelis?-išvyniojo įart’'sd mainieriais ’išstosime.' Šupran-j

versti mus spėka.

—Laimėsime, jeigu kartu su mainieriais 
išstosime. Jie pradės, mes juos palaiky
sime, o mus palaikys kiti darbo žmonės, 
nes visur didelis nepasitenkinimas.

1 —Taip, jau negali valstiečiai pakelti jun
gtai iimk ir perskaityk, gal būt jį suprasi j go,-^atsiliepė kitas.

. —Pergalė bus mūsų pusėj e, jeigu mes
gera muzika šokiams. ■ , 

Lyros Choro Koresp.
. b . z(2’15-216)

kaimynas lapelį, bet perskaitęs ant .jo vir- j 
šaus obalsį: “Visų šalių Proletarai Vieny
kitės!” net apmirė nustebęs. O tu, priete
liau, tai kur tu jį gavai?

—Gerai. Kur buvau, ten ir gavau, bet 
tu tyliau: matai, kad aplinkui yra žmo
nių: žinai, kas tyliau eina, tai toliau nu
eina.

—Nesibijok prieteliau, šį bei tą ir aš jau 
suprantu. Tylėsiu, kaip miręs. O jau aš 
maniau, nėra vilties, kad jie pas mus ir 
vėl sugrįžtų; tai dar, reiškia, ne viskas pra
laimėta.

—Taip, prieteliau, yra galva, bus ir barz
da; yra ponai ir jų pavergtieji, bus ir kova.

I tarną, sukilimas užpakalyje pagelbės Rau
donajai Armijai priešus mušti ir fronte. 
G karo fronte dabar mūsų reikalai stovi 
gerai, nes Budennij diena po dienai jau i 

• puls Voronežą. > . <
—Kokis Budennij? Nejaugi tas, kuris 

pirmiau pas mus Kaziurinkoj gyveno?
—Tas pats,—atsakė Mikas.
—Pasakyk, kad jūsų loska, jog aš tėvą 

pažinau, rodosi, jis bernavo pas ponus. O 
matai,, sūnus komandierius Raudonosios 
Raitarijos, ir dar muša senus ir mokytus 
generolus. Na, ar pas ji daug raitelių?

Bus daugiau

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darb. Susivienijimo 82 kp. 

susirinkimas įvyks nedėlioję, 11 rug
sėjo, 2 vai. po pietų, 110 W. Mar

ket St. Visi būkite susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui. Valdyba.

(215-216)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia vieną iš di

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

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

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

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

O. Z.
(213-215)

>

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR į RESEARCH ASS’n. . ,

Conveniently |0rtąnged jĄcts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, nours, the organization of industry, the Sotiet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, , working women, young workers, etc., etc. An indispons- , 
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85 '

PITTSBURGH, PA.
Draugai, ALDLD. .33 kp. nariai. 

Nedėlioję, 11 d. rugsėjo pripuola 33 
kp. reguliaris susirinkimas, todėl vi
si būkite LMD. svetainėj, 12 vai. 
dieną, kad galėtume greitai atlikti 
susirinkimą. Susirinkimas bus var- 
bus, todėl visi nariai turite daly
vauti. Visus kviečia kuopos

Komitetas.
(215-216)

PHILADELPHIA, PA.
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 ąusipratusius darbininkus ir 
darbininkes mūsų rengiamam išva-’ 
žiavime dalyvauti. Bus gardžių vai-, 
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)
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VIETINES ŽINIOS
Negras Drg. Patterson Kalėjimo Viršininkų Begė

dystė Linkui Revoliucinės 
Darbininkės Helen LynchKomunistu Partijos 

^Kandidatas i Majorus

*1 / ' . .: i t . ‘J. • , *  ---------———...... .......... -
pjūtį mėnesį Amerikos gele- grama bus įvairi, kokios Conn.Įihišką kokie niekadėjhi ją su- 
žies gamyba^sumažėjoj ant dar ngra K J laikė, išgedi
7.30 nuos. O per paskuti-į ■ , ■;

Inius metus laiko nusmuko;bes draugas Bimba tame iš- 
ant 58.5 nuoš.

 I NEW YORK. — Moterų ka-
NEW YORK. — Komunis-1 Įėjimo viršininkai bandė be

tų Partija nominavo negrą d. gėdiškai pasielgti su drg. He- 
Wm. L. Pattersoną, kaipo sa- len Lynch’aite, kada jinai bu-.

vo nuteista 10 dienų kalėti už 
dalyvavimą bedarbių vaikų de-

vo kandidatą į New Yorko 
majorus. Rezignavus demo-III Mr J V A . A w * o T

fcratui majorui Walkeriui, bus i monstracijoj. — Demonstravo, 
specialiai rinkimai į tą vietą. • reikalaudami visiems bedarbių 
Walkeris apsitraukė iš vietos, | vaikams veltui pieno, jniesto 
norėdamas išvengti tolesnių kaštais. , ;
tardymų jo grafto; bet, sako, 
išnaujo kandidatuosiąs. Bal-

Kada atvežė Lynchląitę į 
I-j kalėjimą, viršininkai norį^o ją 

savimai ous lapkričio 8 d., sj-,egzaminuoti panašiai, į’kaip 
kiu su balsavimais visų kitų ^d.; yį.a egzaminuojamospro- 
kandidatų. } , stitutės. Tie ponai ir ponios!

Drg. Patterson, Kom. Par-j bandė tuom suniekinti jauną 
tijos kandidatas į majorus da-! revoliuc. darbininkę. Bet jinai1 
bar randasi Washingtone ;! nesidavė jiems taip save egza- 
darbuojasi už paliuosavimą(minuoti. Užtat jie Lyrich’ai- 
įkalintų negrų ex-kareivių. Jis.tę specialiai baudė—uždarė 
yra narys T. D. Apsigynimo ją vifehui vieną į tamsią kalė- 
tarybos, sudarytos kovai už jimo kamaraitę, ir ten ją bū- 
paliuosavimą Scottsborb negrų tų <j;ar ilgiau laikę. Bet kitos 

kalinės pradėjo bruzdėti, tru- 
kšmą kelti, protestuoti ir ren- j

> streiką, Į 
jeigu Lynch’aite nebus paleis-! 

iy^-bę, ko' tėraUjok“ame btr* |ta . t,amsiosl kamaros. Tad 
žuaziniame krašte. Sugrįžęs i v^ninkai ir buvo priverst, ją 
iš Sovietų, drg. Patterson veik- pa luosuo '• !
liai darbavosi Industrinėj Me
talistų Unijoj 
Mainierių Unijoj.

kandidatų.

jaunuolių.
Jis yra kelis metus gvvenęs _ . , „ 2. , ,

Sovietų Sąjungoj, ir sako, kad ?8sl Paskelbti bado 
tik toj šalyj v;sos tautos turi p -

—
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SUVIENYTA FARMERIŲ 
| LYGA EINA Į KOVOS 

LAUKĄ

Kal_ laikė, išgėdino, ir peilio smū
giais nužudė. Tėvas,= nesu
laukęs valgio, parėjo namo, ir 
gavo žinią, kad duktė jau 
senai nuėjo pas jį. Tuomet 
žmogus suprato kame dalykas, 
nes jis, būdamas miške, gir
dėjo merginos klyksmą. Tuoj 
viso Merkinės miestelio žydai 
išsileido jos jieškoti. Ir sura
do gulinčią tankiuose krūmuo
se negyvą su perpjauta gerkle 
I ir šiaip kūne padaryta kelios 
j žaizdos. Drabužiai apdrasky- 
jti. Daktarui ištyrus, paaiškė
jo, kad ji buvo užpulta ir iš- 

tuomet, kuomet Aidas turėjo | gėdinta prieš nužudymą. Sa- 
Ji su dideliu Pasisekimų

i važiavime. Dainuos iš Brook- 
lyno, N. Y., Merginų Sekste-
tas.
bus.

j

Bitininkas, ir kiti dalykai

Kor.
MAPvSHFIELD, Wis. — 

Konservatyviška Farmers’ 
Holiday Association sušau
kė masinį susirinkimą rugs. 
6 d. Bet čia pribuvo ir kal
bėjo Jungtinės Farmerių 
Lygos ‘ sekretorius d. 
dolph Harju. o* .
entuziazmu pasitiko 7,000l'iiems nepasisekė mūsų chorą bas.

7 i n it n n rl r\ 11 n n t rn r i l.r c I n w\ o

susirinkusių farmerių. Drg. 
Harju kvietė farmerius plė
sti savo kovą, streiką gilin- 
ti ir sakė, kad Jungtine ^čiaT nesiduoda'"i 
Farmerių Lyga pilniausiai save SUVedžioti.

WILKES-BARRE, PA

(Pabaiga nuo 4 pusi.) 
tas žmogelis visai suiro tik

ir kuomet j koma, ne vieno žmogaus dar- 
Jau sulaikyta trys vyrai.

KOresp.i panaudoti savo tikslams.
Na, ir kaip čia nebus pik-i 

ta. Juk buvo padaryta “ge-l 
iras” jų naudai planas, bet ai-1 Mikas Petrauskas Sefga Proto 

apgavikams; 
Nėra pini-' 

pritaria jų pastangoms pa-'gų, darbininkai atsisako sklo-. 
gerinti savo būklę.

HARTFORD, CONN
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Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų 
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgoj. Kaina 15 centų už puskvortį. 4 ‘

i
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Brooklynė Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

Būnant Katine, sutikau vie
ną buvusį amerikietį. Besi- lt 
klausinėjant apie kitus buvu-J' 
sius amerikiečius, prisiminiau. 
apie kompozitorių Miką Pet
rauską. Papasakojo man, kad

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE 
Union Avė. kampas SchPles Street;ką remti. Ot, šiokios prie- 

1 žastys ir varo tuos elementus 
į desperaciją.

Aido Choro nariai 
gerai. Jie 
darbą visai 
sei. Todėl 
darbininkai.

62

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

laikosi i
naudingą petraūskas rimtai serga proto 

•■iajliga. Sakoma, toji liga pa- 
V1S1 staromis dienomis pasireiškė 

gana aštrioj formoj. Maža 
viltis yra pagyti.

o

dirba i 
darbininkų kla-

juos remia
Rugs. 2 d. įvyko “Vilnies” 

klausimu prakalbos. Oras pa
sitaikė taip karštas, tiesiai du
sinantis, tai nedaug į prakal
bas susirinko. Dar vis pas 
draugus yra to išlepimo, jei 
vieni gali ateiti į prakalbas, 
ar šiaip į mitingą karštame ar 

nieko neatsi- 
kiti “negali”

Choristas.

IŠ LIETUVOS

o
7

O

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Avė. 3

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y,

5Arit Visko Krizis, Bet ant 
Gimdymo. , ,

Kaip žinoma, Lietuvoje da
bar viešpatauja negirdėtas pi- 

(iniginis krizis (žmonės sako— 
“kryžius”). Krizis ne tik ant 
pinigų, bet ir ant visko, kas 
reikia pirkti. Vienok vaikų 
gimdymas nei kiek nesumažė
jo. štai liepos 4 dieną viena 
30 metų pilietė iš Marijampo
lės apskr. Lietuvos Raudono-. 
jo Kryžiaus ligoninėje pagina-j 
dė 4 kūdikius (dvi mergaites' 
ir du berniukus), kas pasitai-; 

ir pra ',<0 vieną kartą iš 512,000 
moteris i 8:imdymų‘ šis įsitikimas-Lie-[ 
kaimo l^uvor> Raudonojo Kryžiaus Ji-1 

Aukštadvario valsčiaus. Nužu^goninėje yra pirmas. Kūdi-.j 
Tai ir dyti nakties laiku iš rugpj. 18^' ^v1’ mot,na Jauclasl 
bandėj i 19 dieną. Rasta išplėšta sto-ira1, 
ir da-i£’e (šiaudiniame) skylė, kas į 

davė suprasti,'kad žmogžudys’ 
pikta, ar žmogžudžiai įsigavo vidun

šaltame ore, ir 
tinka, tai kodėl 
ateiti.

Kalbėjo d. P. 
čiai aiškindamas 
puolimus ant darbininkų or- j 
ganizacjjų ir laikraščių; pla-r 
čiai aiškino Chicagos lietuviš-lir J° žmona Magdalena, 
kos buržuazijos,; tautininkų, 'atsitiko Kleriškių vienkiemyje, 
fašistų ir socialfašistų viso- Semeliškių valsčiuje, Tiakų 
kius skymus viliojimui iš dar- apskrityje. Nužudytieji is 
bininkų dolerių su visokiom Amerikos parvyko metai laiko 
bendrovėm, “bi.ngolais,” “ku- ^tgal. Venckutonis, sakoma, 
jolais”, “aliejų šaltiniais” ir' parsivežęs gerokai pinigų iš 
kitokiais vardais. O mūsų‘Amerikos. Kleriškėse jis pir- 
dienraščiai “Vilnis”, “Laisvė” ko tris valakus žemės i 
vis darbininkus persergsti, kas j dėjo ūkininkauti. Jo 
nusususiai, lįetuvįš.K^i buržua- paeina iš Pašvenčių 

zijai yra “Vilnis” ir “Laisvė”, ---------- ------ --------
kaip kaulas gerklėje, 
pirmiau kelis 
pulti “Vilnį” 
bar užpuolė.

Buržuazijai 
kad mūsų komunistiniai laik-|Per stogą, j 
raŠčiai stovi sargyboje darbi-.v°uą suvaryta net 
ninkams, kad mūsų dienraš-j[revolverio kulkos; . 
čiai įgauna didesnes ir didės-' nušauta lovoj trimis 
nes minias darbininkų, o lie-1 Venckutonis rastas viduryj as- 
tuviška buržuazija smunka,1 l°s> matomai, kovojo su užpuoj 
negalėdama taip lengvai vilio-i 

---------  jti dolerius iš darbininkų. 
Ne vien tik katalikų baž- Draugas Buknys sakė, šių 

Štai! nyčios kunigai moka muilin- prakalbų nėra tikslas sušaukti 
kas paaiški: rugpj. 27 d. Čiajti akis tamsiems parapijo- vien tik dideles minias žmonių. 
Young Peoples Socialist Le- nams. XT “ jų--------------------------------------- rl°""
ague buvo surengus pikni- protestonų bažnyčia, 
ką. Ton buvo kalbama ir New Yorke vyriausios pro- 
balsuojama, kurios partijos 
kandidatai atstovauja dar
bininku klasės interesus. 
Nustebo socialistai vadai, 
kuomet sūsiririkę jauni so
cialistai liūlžlhiškbj daugu
moj padavė balsus už komu- tį.

Lynch’aitė, tuo būdu, vakar 
ir Naciorialėj išėjo iš kalėjimą ir tuojaUs nu

vyko sakyt prakalbą masinia- 
Nominuodama P a 11 ersoną me mitinge atvirahne ore, ant 

Komu- kampo 7th St. ir Avė.- A. Ji-
nistų Partija pareiškė, kad ji-;nai yra Komunistų Partijos 
nai į kandidatus rinkimams‘kandidatė į valstijos seimo at
skiria geriausius savo narius, stovus.

kandidatu j majorus,
Buknys, pla-

buržuazijos

O 427 Lorimer St.,
Apipiešė Ameriko-Nužudė ir 

na i/ jo Žmoną ,
Rugpjūčio 19 dieną anksti 

j ryte rasta nužudyti Simanas 
■Venckutonis (60 m. amžiaus.)

Tai

anBUE

Bijoma Vaiky Para- jJezuity Nuosavybė 
lyžiaus Epidemijos Ispanijoj Išdalinama

CAMDEN, N..Jt — Ne' MADRID, Ispanija. — 
tik Philadelphijoj, bet visoj Į Parlamentas išleido įstaty- 
apielinkėje bijoma plėtimos 
vaikų paralyžiaus. Tuo bū
du atidėtas mokyklų atida
rymas. Pasirodo, k&d dė
lei bedarbės nedamaitinirtias t .. ______
darbininkų vaikų suday.0 zuitai tuos didžiausius tur- 
puikią dirvą tai baisiai H-p 1 ’ ,v ’
gai.

m-ą, kuris sako, kad jėzuitų 
konfiskuota nuosavybė, ku
ri siekia $30,000,000, turi 
būt išdalinta labdaringoms 
įstaigoms. Tie parazitai je-

nijos darbininkų ir valstie
čiu, v

kartus 
Chicagoj

Koresp.

baisiai SKAITYK LAISVE
Į Vėnckutonio la-| IR KITIEMS UŽRAŠYK 

aštuonios i j
'revolverio kulkos; jo moteris

Jaunieji Socialistai Nu 
balsavo už Komunistų 
Partijos Kandidatus

j >

Protestonu Kunigai Liepia 
'Tikintiems Melstis

kulkomis. i DraugijŲ Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

CHICAGO, Ill.

likais.
Areštuotas Nužudytojo Žentas j

Atvykus policijai, pirmiau-!'

Nuo jų neatsilieka I b’ gauti aukų daug, čia svar
stai bumas yra tame, kad išaiš

kinti mūsų draugams ir sim- 
Įpatikams tikslus lietuviškos 
buržuazijos dabartiniam už
puolime ant mūsų dienraščio 
|“Vilnies”; kad darbininkai ži
notų jų manievrus. Draugai,

šiai buvo sulaikytas Venckute- Avo- Tcl- 
nio žentas, kuris kartu gyveno. Pk.
Bet po ilgo tardymo žentas į 
tapo paleistas namo. Vienok 
žmonės kalba, kad šis paleidi
mas areštuoto 
tikrų policijos 
kavimais. Visi 
žento darbas.

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

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivanaitis, 640 Ridgeway 

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

testonų bažnyčios galvos iš
leido bendrą įsakymą visiem 
pasekėjams melstis ištisą sa
vaitę, pradedant su spalių 2 
d., kad dievas duotų Ameri-'SLlsj‘rjn|^^ suaukavo del gyni-j kartą buvo pagriebęs geroką j 
kai “taikos ir galybės” išei- mo “Vilnies” nuo nevidonų 'Puoštą savo uošvio pinigų ir.

Jie pareiškime blofina, ’sekančiai: J. Beržinis $1; po nor^jo išdumt kur nors, bet
vjua.vio m Bernotą buvo sulaikytas ir pasodintas Josei,h Avc> 

J. Ramanauskas, J. Mažeika,.kalėjimam Vėliau pats uoš-j
nistų kandidatus dd. Foste- būk šis krizis esąs pasekme 50c. P. Giraitis, J. 
rį ir Fordą. Lyderiai laks- “mūsų moralio ir dvasinio■ »

padarytas tam 
manevrų išro- 
kalba, kad tai 
Mat, jis jau

! Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 
I Clifford A ve.

Iždininkas, K. Galinailis, 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk.
Froffnansų Raštininkas, J. Andruškevičius, 

35 Rced Pk.
Maršalka, F. Sigankvičius, 84 Kosciusko 

St.
Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. 

laišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 
Wilkins St., M. Ycnčis, 45 Townsend 
J. Švedas, 943 Avenue J).

Susirinkimai atsibūna kiekvienų mėnesį 
antrų sekmadienį, savoje svetainėje, 575

l'A U 1 Cv j I

Kazlaus- v’s B išėmė iš kalėjimo, dova- 
balsavusieji už komunistus ■ talą ir kapitalistus protesto- kas, L. Žemaitienė. J. žemai- 

nei Y. Staugaitis; po 25 c

tė ir rėkė ir reikalavo, kad! supuvimo.” Bet prieš kapi- S. Makoveckas, J.

pasirodytų viešai. Jaunuo- niški parazitai nesako 
liai išėjo ir sustojo grupėje.! žodelio. 
Vadai siuto ir grūmojo iš-j---------------- -
metimu iš Socialistų Lygos. Tinime
Jaunuoliai pareiškė, kad jie •JUSmUKimaS UDlJOSe 
įsitikinę, jog vienatinė par-

nodamas jam prasikaltimą. 
. a Be to, šis žentas čia žinomas, 

Karalius, O. Visotckienė, O. j kaipo ne 
Giraitienė, J. Kazlou, B. Mu- žmogus.

kokios reputacijos 
’olicija veda stro-J
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NEW MASSES, 63 West 15th Street, New York City

^iiiionri5iir[<>nir<qiiMriHinoini>iui4i^

r t e ‘ »9 ■ 9 - #Veltui Patarimai ir Ištyrimai

iiGiiiDiiiciiioHieiiieiiiBiiiBiiieiitomoiiisiiiEiiiEiiisiiii

5

o

"o'

o

V
"o'

O.

s

’o

£

Ba- 
290 
St.,

IIIIBIIiaiiiailiailIfllIiBIIIBIIiailiaillBIIIBIlIfllHBlIlBlIlBIlIBIHOlHBIliBIIIOHIŠmOlllBHIBIII

iiiaiiioiii iiiisHiBiiiBiiiaiiiBiiiaiiiBiHBmamBtiiaiiiamaiiismoiiiaiii

E

< >

(Centrai Revolutionary,. Cultural Organ in English)

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Act 
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia/ by Moissaye J. iOlgin;i Toward a 
Proletarian į Novel, by V. J. Jęrome; Literary 

: ' Class-War, by Philip Kahv; Fire. Sermon, by S.
- Funarbf. ' ‘Two Short 'Šttfriėš,:by1 Myra Page,and 

, J. S. Allen depicting the clafes struggle in the
1 ■ South; I and -1 ■ 1 ' • ; i - > r i /
SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”

I ■ ' ’ 1 ’ ft . . 1 I
Cartoons by BurcJcj Klein, Sogloy, Quirt, Kruckjnan 

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

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

__

“'H

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.

Į Pirminiu. M. Birbenąs, 6388 Sparta 
l Avenue, Detroit, Mich.
-Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.

1439 South 2nd Street 
THILADKL PHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Key/stone—Main 1417leranka, Veiveris, S. Lutvinas, tyrinėjimą.

Su Plėšikai Mažai Pasipelnijo
I Turtų raši. A. Jekstis, 1462 Junc- 

kad tio-n Avė. . , £ >. •
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

. Dayton Ave., Eva Vegeljenė, 7715 
I Dayton Ave.
Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Ave

D. Navickas, P. Savickas, 
įsmulkiais $8.15.

Nors ir ėjo paskalai, 
nau-|^as amerikonas dar turi daug 
- - | tūkstančių dolerių, bet, sako- 

Oak Park -ma’ ^ad pas jį rasta tik 30 
Conn Visi nes’ ka*P duktė tvirtina, ------------------------—--------- —
‘T nkvAts“ ir jis tik tiek teturėjo stuboj LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

Kriti MiiiM-iKui vivi .ivv- ..T/-. • - i i . . . ; inrip ■ (DRAUGYSTES, HARTFORD, CONNKT T D u Cin uJ V11& uv«y Į Vilnies skaitytojai, visi or-nUlinClUOII DUdelf! likos milionų bedarbių, kad[ganizacijų darb. nariai I 
neapsakomai skaudžiai ken- nai tūri pasidarbuoti, kad šis

tija, kuri yra darbininkų, tai i NEWCASTLE, Anglija. { 
Komunistų Partija.

Mainieriai Norėjo

čionai darbo uniju kongre-L ‘.‘La?svSs” .ir “viln!es 19 .
kalbėjo Amcnrkes..Darbo. chai.ter .

Ilederacijos atstovas ponas iWest Hartfordj
I Franklin. lis pripažino, cdnp vaIstijoj
; kad Amerikoj yra virš dvy-1 “vilnies

PEORIA, Ill.—Policija vos! 
išgelbėjo policistą Skinner,! 
kuris užmušė kalėjime mai- 
nierį Virant ir paskui pako
rė prie kameros durų. Sii-' p . 
sirinko trys šimtai mainie- Geležies Gamyba Nusmuko 
rių ir reikalavo mirties tam 
budeliui.

: 'prie savęs. 't oi-| r ,
būti-1 Panašios žudynės Lietuvoje,

, ne naujiena. Skaitant laik- j
I Čia senosios darbo unijos, i'piknikas būtų sėkmingas. Ap- ^šfius/v tankiai užtinkl tokių, 
i Jis pasakė, jog kai kurios ginkime, draugai, savo spaudą šventablyvų kaimui
i unijos jau neteko 50 nuoš. nuo užpuolikų. Mūsų spauda, v . <> .
savo nariu. i tai musų ginKias pnes viso- . *

___ ___________ | kius apgavikus, prieš visokius Aįie trys savaitės atgal ne-'
bendrovių organizuotojus

Vąldyba 1932 Metams
Pirm. A. Grižkevičius, 136.6 Broad St.
Vica-pifm. P. KrikšCJus, 33 Hamilton St. 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudkon St. 
Fin. Rašt.\J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. Giraitis. 174 Ašhley St.
M. Naktinis, 42 Putnam St.

i’w. Hartford. Conn.
IŽDO GLOBfiJAI

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

31 Amity St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

. , ir toli Merkinės girioj tapo nužu-j
;šėrų pardavinėtojus ir ginklas dyta 21 metų graži žydelkaitė. __....... .

. , įprieš visą išnaudotojų klasę. Ji nešė savo tevdi, dirbančiam dlen* ki61«vien0 RiaAoBio. Laisvės choro sve-
NEW YOfcfc. — Per rtlg-| Visi garsinkit šį pikniką. Pro- miške, įlietus, ir einant per 1 karT*’ 69 rRrk St ’ prftdžm 7,30 VRl’

čbvi' -p

DR. ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
♦ kasdien—9 A. M. iki 8 P. M.

Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M
Kalba Lietuviškai , į 

įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas LAISVI

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

NAUJI BIZNIERIAI

i

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

(214-219)

Willamsburg’o apielinkėje. A. D. B.
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.Y. 

(214-216)

NEW YORK.—Trys

PARDAVIMAI
PARSIDUODA re^taurantas arba jei 

kas nori, gali eiti į pusininkus 
(partners) su šio restauranto savi- 
nivku, vienam sunku apsidirbti. Bū
tų gerai, kad žinantis restauracijos

PAJIEŠKOJIMAI
merginos, 

našlės arba gyvanašlės, kuri sutik
tų gyventi ant farmos. ' Amžiaus,, 

'Apsišaukite 
laišku ir kartu prisiųskite savo pa-.’ 
veikslą F. P., Rj p. 2, Marne,, Mich.

(215-217)*

REIKALAVIMAI
į REIKALINGAS kambarys vedusiai 

porai. Geistina, kad būtų pas
Laisvės” svetainėje, laisvus žmones, netoli nuo subway, 

Tuomet Aido Cho-

de-
iki

PAJJEŠKAU apsivedimui

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranėiu savo kostume-
riams, kad . perkėliau savo studiją 

nąujon yieton, 
po n u m'e r i u 
EI2 Marion SL 
k a m p. Broad
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Dar Vienas Bedarbiu VIETINES ŽINIOS I Laimėjimas Brooklyne

NESULAUŽYS MŪSŲ MARŠUOTOJŲ EI
LIŲ DEMAGOGAS MAJORAS McKEE
Kad Užkirst Kelią Jo Nelemtiems Manevrams, Visi Sukatoj 

Būkime 10-tą Valandą Union Square, New Yorke; Iš Ten 
Maršuosime j City Hali

BROOKLYN. — Būtų bu-_____________
vęs išmestas laukan bedarbiSįVažiuokime SU T. D. ApSlgy- 
su jo šeimyna, trimis kūdikiais , r

liš namo po num. 155 Boerum 1111110 17 Kp. į Forest Parką 
jSt., rugsėjo 7 d. Bet Bedar
bių Taryba suruošė demons
traciją; susirinko didelis bū
rys žmonių.

Pradėjus draugams sakyti
I prakalbas, pribuvo keletas po-
• licmanų; tuoj pradėjo stum
dyti Vaičius (?), liepdami eit 
skersai gatvės. Prakalbų pir
mininkė paprašė 'visų draugų 

Stovėkite visi, 
Didžiojo j kaip vienas; mes turime ko-

šokiai prie šaunios muzikos, kio skirtumo prieš negrus ir. 
Ir visą tą programą galima | ateivius darbininkus kas link ■ 
girdėti, matyti ir su draugais 1 bedarbių pašalpos gavimo. , . 
visuose smagumuose dalyvau-j Paliuosuot visus tuos, kurie 
ti tiktai už 25 centus įžangos.' buvo areštuoti už kovas delei

I bedarbių šelpimo ir prašalinti 
'policiją nuo visų miestavų 
šelpimo biurų.

Tarptautinio Darbiu inkų 
! Apsigynimo 17-ta kuopa ren- 
igia išvažiavimą rugsėjo (Sep
tember) 11 d., Forest Parke. 
Išvažiavimas rengiamas, kad 
sukelti finansų politiniams ka
liniams. Sulig Tarptautinio i

NEW YORK. — Miesto ma
joras McKee nori suskaidyt ei
les maršuotojų, kurie šią su- 
bątą iš Upion Square trauks į 
City Hali su bedarbių reikala
vimais. Jis nenori matyt pa-jbių Taryba užbėga jo manev-Į 
čios maršuotojų masinės de- rams už akių; ir šaukia v.sus ■ 
monstracijos. Majoras, todėl, bedarbius ir dirbančius j Un- 
žada priimti 100 maršuotojų j ion Sq. 10 v. prieš piet., suba- 
delegątų ne vėliau kaip 12 j toj. Iš čia desėtkai tūkst. nu- 
vaiaridą dieną. " ‘

! Tas Tammany Hall politi
kierius iš pat karto įinojo, kad j 
maršuotojai 12 valandą tik su-j 
sirinks Union Square. Jam 
buvo pranešta, kad į City Hali 
atmaršuos 2 valandą; ir tuo- kai buvo šaukiami 11 valanda dus; todėl pasišaukė namo sa-j 
met 100 delegatų nuo mar- tą dieną j “Laisvės” svetainę. į vininką ir komisiją. O komi-j 
šuotojų ateis į miesto valdy-(Dabar tatai yra pakeista. Vi-(sija išėjus pranešė, kad savi-, 
bos rūmą išdestyt bedarbių si važiuokite stačiai i Union ninkas sutinka laikyti tą $e- 
rėikalavimus tuojautinės regu- Square, kad tenai būtumėte 10 darbio šeimyną dvi savaites, 
liarės pašalpos. jval. (Union Square yra tarp h- suradus pigesnius

Ką tad majoras McKee da-'14 ir 17 gatv.i? New Y°.rke Urius P^°k6S už i
ro’ ‘ Jis tyčia paskiria pasi- lengva* P>YazluoJamas beve.k,vieną renoą; taip pat atiduos 

j . , . visomis pozemin ųmatymą su mars, delegatais . ...
dviem valandom anksčiau, ne-į 
gu atžygiuos desėtkai tūkstan-' Į majoro McKee demagogi-i 
čių bedarbių maršuotojų į Ci-.ją, į jo mekleriškus manev-Į- 
ty Hali aikštę. Ponas majo- rus tinkamai atsakykime; dar j 
ras stengiasi nematyt tų mi
nių, kurios demonstruodamos 
paremtų r e i k a lavimus sa
vo delegatų, kurie tuo kartu 
būtų City Hall’e. Tai viena; 
o kita majoras pasiryžo supa
ralyžiuoti organizuotą ir mobi
lizuotą maršavimą, kuriam bu-Į bininkės, ką tik
«-—■■■■ ■ - ............................................................................-W ■ ■■ ■ --‘J-.T :-------------- -■ ■■■- V

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

Darb. Apsigynimo vietinio dis- Į visokių gėrimų ir užkandžių, 
trikto nustatymo, mes turime' ■ - (214-216)
sukelti ne mažiaus kaip 
šimt dolerių tam reikalui 
spalių (October) 1 d.

Tok is yra mūsų išvažiavimo 
tikslas. Bet taipgi minėtina, nuo 34 ‘iki 40 metų? 
kad tai bus paskutinis išvažia
vimas šį sezoną ,į girias.

Draugai darbininkai ir dar- 
ja iš 10 draugų prižiūrėt, kad • bininkės iš Brooklyno ir ap- 
negalėtų tą bedarbį su šeimy-Į 
na išmesti.

Policija pamatė, kad turės 
S būt aštri kova, jei pradės iš

vo išanksto išdirbti planai.
Bet majoro McKee manev-|ir draugių: 

rai jam neišdegs. 1 
New Yorko centralinė Bedar- bėdaibius, ne tik be

darbiai, bet ir dirbantieji.” 
Tada visi pradėjo glaustis 

artyn prie platformos, ir poli
cija pasitraukė tolyn.

Kalbėtojai nurodė bedarbio 
padėtį; išrinkta buvo komisi-imaršuos i City Hali dar prieš 

12 valandą ir demonstruos tuo 
laiku, ka: maršuotojų delega
tai statys mašorui McKee be- 

1 darbių reikalavimus.

Pirmiaus lietuviai darbinin- stubos mest bedarbio rakan- Atsiminkite, kad 
(kalėjimuose 1 ” 
!darbininkų reikalus; kai kurie 
I iš jų yra pasmerkti mirtin, ki
lti skiriami deportavimui į fa- 
Įšistines šalis. Juos turime gel- 

; kamba-,^? 1̂"-
ta bedarbį! Jei#u dieną lytų, tad vie- 

įtoj važiuot į Forest Parką su- 
gelžkelių- Bedarbių Tarybai tuos pinigus,. sh’mkite 
• 'kuriuos būtų išmokėjęs samdy-p valandą.

rakandu iškraustyto- ras su asmeniška vadovybe d.
*• Y. 1 • • J — . • t • 1 £ £ TT *

belinkiu stengkitės visi būti iš
važiavime; padėkite 17-tai 
kuopai išpildyti savo kvotą 
gelbėjimui politinių kalinių.

1 jie kenčia
už mūsų ir visų ^arbą stotų į partnerus.

■ tiems
I jams..

Tai yra didelis laimėjimas ir, 
J parodo, ką galima nuveikti, Į 
.'kada darbininkai užsistoja 
(vienas už kitą.

K. Balčiūnas.

didesnėmis miniomis susirin-; 
kime 10 vai. į Union Square iri 
maršuokime kovingai demons-; 
truodami už bedarbių šelpimą.-1 
Raginkime ir vežkimės į tą žy-j 
gį visus bedarbius ir dirban^ Isplese $l,yUU Vertes 
čius visus darbininkus ir dar-^j 
bminkes, ka tik galime sueiti. ____ ~

Vėl Sumoksiąs prieš Tarptautinės Jaunuolių I
* LaivakroviuAlgas Dienos Minėjimai j

Penktad., Rugsėjo 9, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Eyergreen 6-4614
’ Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

lot KJULJf MM K/ lot MJT M/ V O M* MM >Ot ILJt tOTMJt MJt
tAtiOciOcjAtinaAiAinuniAKSiAiAcwMKMintiniiocMMjOtryMYMM

NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-1

INC

Šalinaitės irgi dainuotų “ Lais
vės” svetainėje naujas dainas.

Nepamirškite T. D. Apsigy- 
'nimo 17-tos kuopos išvažiavi
mo ateinantį nedėldienį.

Rengimo Komisija.

MATHEW P. BALLAS 
( Bl EL A U SK AS) 
G R A BORIUS 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ,/IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄJvlIRU^IOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODA.m' gRAiŽIA, VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTį. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

” * " >"■ - ...... .. ......................
Telefonas! fitagg 2-tltS

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS*

Nuo • vai. iyte iki 8 vai. vakare.
Pėhktadieniafi ir Iventadieniais 

tik suaitarus.

XXXXXXXXXKo Reikalaus Maršuo- 
tojii Delegacija Rugs. 10

NEW YORK.—Maršuotojų 
delei bedarbių šelpimo dele
gatai rugsėjo 10 d. City Hali 
statys miesto valdžiai šitokius 
reikalavimus:

1. Tuoj autinė piniginė pašal
pa visiems bedarbiams.

2. Panaikint visus kazionus 
kvotimus, kuomet bedarbis 
reikalauja pašalpos iš m'iesti-

luoti vyrai sustabdė troką, ku-. 
ris vežė verteivio Elliotto ciga- 
retus, kainuojamus $1,000, ir 
daug rankšluosčių. Troko ve- j 
žėjas Murdock buvo įvarytas į 
plėšikų automobilį. Du plė
šikai automobilyj nuvažiavo 

(su Murdocku, o trečias su 
Tarptautinės troku. Kiek vėliaus trokas,

Brooklyne,1 ištuštintas, buvo atrastas ant f
Hudson ibiur^

- j 3. Bent $10 pinigais per sa- 
1W1UUU.„U i Greenwich kiekvįgnai bedarbių šei- 
Plėšikai dar nesuimti.,^™1-. susėdančiai is dvie-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydaa fimiaa jlr, chronii|tM Ir 

meUrg licaa kraujo ir ado. 
Padarau iityrimą kraujo Ir. ilapuaa*.

DR. MEER
1*6 W. 441 h St.,, Room 1*1 

New Turk. JN. T. 
Valanda* Prilipime i

•. Ryte nno 10 iki 1. Po pietų nu I 
'iki 9 vai. vakare 

8ekmadlenlala' due 11 ryto iki 1 p* pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

šiandie įvairiose vietose 
Didžiajame 'New Yorke bus 
apvaikščiojimai 
Jaunuolių Dienos.
vadovybėje Jaunųjų Komunis- 35-tos gatvės palei 
tų Lygos, bus paroda gatvė- upę, o Murdock tapo ištrenk-Į 
mis nuo State St. iki Columbia įas automobilio j <

o paskui iki Court ir gatvę. 
Carrol St. Parodos apsistoji-Į 
muose kalbės James Lerner, 
Nell Carroll ir Jack Harris.
Parodos pradžia 8 vai. vakare. po $25,000 Parankos

Brownsvillej bus jaunuolių; NEW YORK. — Per pa-' 
ir suaugusių darbininkų de- stangas Tarptautinio 
monstracija ant Rockaway ir ninku Apsigynimo, tapo pa- 
Dumont; masiniai mitingai liuosuotas iš kalėjimo iki teis-! 
įvyks ant Saratoga ir Pitkin, mo drg. Samuel 
ir Howard ir Atlantic. ' 
gi bus pramoga svetainėje po 
num. 1813 Pitkin Ave.

Downtown, New York, 7 
vai. vakare įvyks jaunuolių ir 
suaugusių demonstracija su 
prakalbomis ant South ir Whi-:darė 
tehall Sts.; paskui iš čia mar 
šavimas į Manhattan Lyceum 
66 East 4th St.

Jaunuolių Dienos paminėji- ’ draugus aukų, 
mas Jamaicoj bus ]

visai neatsiklausė1 place,
ir

Telephone, Evergreen 6-5310

strei-

miesto ma-

• Weinsteino apgyni
mo ?

56

ir Medi*Mažiau Gimimy

Nauja Subvė Atsidaro
8-

Telefonas, Midwood 8-6261
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GRA BORTUS 
(UNDERTAKER)

Brooklyn, 
“Laisves”
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Naujas

lis pradės veikti, tuojaus po 12 .duos smagų, įvairiuotą pasi- 
val. dienų, rugsėjo 10 d. Ilinksminimų. Apart visko, bus

o
o

2 
ū

5
o
ii

Centre, 2709

i 
neturi būt
į bedarbių

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

Valandos: nuo ,1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
NEW YORK

tos Avenue požeminis gelžke-!

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, Šlapinimos ir 

gimdymo organų
D R. M. FILURLN

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 
patinusias gyslas jčirikinimais

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
, SAVININKAI:

J. Jure vi ch ir K. Galiūnas

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

JONAS STOKES 
*12 Marion St., kampas Broadway 

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

išmokėjimus 
tuos pinigus j 
šelpimui.

"LAISVĘ.
.■————-----------

Už jį! 6- Miesto kaštais maitinti 
kaucija 'v’sus bedarbių vaikus, lankan-

• čius mokyklas

/ 1ĮĖW YORK. — Neperse- 
pai, buvo nukapota algos lai- 
Vakroviams, p r i k lausantiems 
Drie federacinės unijos. Dar
bininkams nukirto uždarbius 
unijos prezidentas Joseph Ry
an ir kiti viršininkai, pasitarę 
su bosais;
laivakrovių, vieni patys pada
rė sutartį su samdytojais. •

Dabar Ryanas ir kiti Inter
national Longshoremen’s As
sociation (unijos) valdininkai, 
pasirinkę šimtų delegatų iš 
įvairių prieplaukų, vėl laiko 
posėdžius. Yra sužinota, kad 
nori išnaujo kirsti algas uni
jos nariams.

’Jūrinių- Darbininkų Industri
nė Unija šaukia laivakrovius 
nepasiduoti naujam uždarbių 
kirtimui, bet organizuot eili
nių narių komitetus ir 
kuoti.

Mezgėjai j Savaitę 
Laimėjo Streiką

t?pĘW YORK. — Pereitą sa
vaitę sustreikavo 150 darbi- 

Art Knitting Mezginių 
Kompanijos; streikui vadova- 
yO( Industrinė Siuvėjų Ūnija; 
ir šios savaitės trečiadienį jau 
buvo streikas laimėtas: pripa
žinta kairioji unija ir šapos 
komitetas; įvesta 44 valandų 
darbo savaitė; pridėta algos 
mU^iau uždirbusiems—net 20 
procentų; bosai pasirašė dau
giau nepaleidinėti darbininkų.

NEW YORK. — Per bedar
bę gimimai taip sumažėjo, kad 
daba? gema 7 ir pusė ppocen- 
io kūdikių mažiau ,negu nor
maliais laikais. Apskaitliavi- 
mą padarė apdraudos kompa
nijos, ; ‘

jų narių, ir dar po $3 kiekvie- 
n nr • 1 • n v . nam negalinčiam bei negau- Drgo Weinstein ralmosuotas nančiam dirbti šeimynos na

riui.
J 4. Bent doleris į dieną pi- 

Darbi- n^a^s kiekvienam pavieniui 
bei’ jaunam bedarbiui.

5. Visiškai sustabdyt bedar-
I WpinstHn ‘|bi^ mėtymus iš namų ir pa- 

Taip- ex-l<a”re<ivis~ vadas streiko Mus’jnaikint evikci« mėtymų) 
kin rakandų kompanijos dar-J^atymų. 
bininkų, Brooklyne. 
užstatyta $25,000 

Prieš Weinsteina fabrikantai ,C1US i i
i>‘. nnliniin =„J ’<’• Atsaukt patvarkymą de-

lei algų nukapojimo miešti- ( 
piams darbininkams. •

8. Darbininkai 
verčiami mokėt 
šelpimo fondus.

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

10. Užvest viešuosius dar
bus delei statymo naujų dar-

su mušeikomis ir policija su- 
suokalbį, kaip prieš

' “žmogžudį.”
Tarptautinis Darbini nkų 

'Apsigynimas kreipiasi į visus 
. Nes vien už tą 

mas Jamaicoj. bus pavidale kauciją reikia mokėti iki $1,- 
maršavimo puo Town Hali iki 000; o kur dar kiti kaštai de- 
Workėrs Centro; prasidės 7 :30 lei drg. 
vai. vakare.

Yonkeryj paminėjimas bus 
laikomas Workers Centre, 27 Rau(]onaS ŠUDlm-BlOm 
Hudson St. ’ ' j m .

Jaunuoliai darbininkai, kaip' 
baltieji, taip negrai vaidina vis 
svarbesnę rolę mūsų klasinėj 
kovoj; užtat buržuazija šiais 
laikais pradeda juos dar la
biau persekioti, nekaip suau
gusius. Iš savo gi pusės, suau
gusieji darbininkai privalo sti
priai remti revoliucinį jaunuo
lių judėjimą.

. Jurininkams namų, ligoninių ir 
ruošia darbininkiškų dailinin-^vaikams žaisti vietų, mokant 
kų ir studentų grupės, sekma- darbininkams tokias algas, ko- 

idienį, rugsėjo 11 d., Coney Is- kias gauna to amato unijistai. 
Jand Workers 
Mermaid Ave.

11. Kazermės ir tušti namai 
Visas pelnas'turi būt atidaryti gyvenimui 

eis parėmimui Workers The- benamiams.
atre žurnalo ir
Darbininkų Teatrų Olympia- 
dos.

Darbininkų Labo ratorijos 
Teatras, vokiečių darb. teat
rinė grupė Prolet Buehne, 
Raudonieji Vaidintojai, Lavy-
bos Grupė, Tarptautinio Dar- Bilių, kuriuom reikalaujama 
bininkų Ordeno grupė ir kiti darbo arba pensijų, bedarbiam 

pasi-j kaštais valdžios ir darbdavių.
; 15. Neturi būt daroma jo-

Tarptautinės! 12. Sustabdyt 
bankininkams ir 
pervest bedarbių

13. Paremt ūmų išmokėji-’ 
mų bonų ex-kareiviAms.

14. Tuojaus užgirti Darbi
ninkų Bedarbių Apdraudos

NAMŲ 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 pleisteriuoti (r 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
GarankSčiuotos krau

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

domi be operacijų
DR. O. MEYER

208 West 54th St 
New York City

Valandos: 2 iki 6, Seredomis ir 
Subatomic 11 iki 1, 2 iki S, 
Apart Nedeldienių

J. GARŠVA 
Graborius 

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas Veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams, 

j >231 Bedford Avemie • * ' 

i BROOKLYN, N. Y.
> jin ■ ■ -}...>

Metropolitan Avenue
(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

DĖKAVOJU PACIENTAMS
C ‘ « • t * t t , . '

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