
Vokietijos socialdemokratai 
išrado naują būdą apgaudinė
jimui darbininku. Visuomet 
jie pakiša darbininkams “ma
žesnį blogą.” Keli metai at
gal jie rėmė į Vokietijos pre-' Ištisas Valstijas 
ridentus kandidatūrą klerika-' 
]ų partijos vado Wilhelm 
Marx. Sakė, kad jis “mažes
nis blogas,” sulyginus su Hin- 
denburgu. Paskutiniuose pre
zidento rinkimuose rėmė Hin- 

, denburgą ir sakė, kad jis “ma
žesnis blogas” už Hitlerį. Da
bar palaiko Papeną, nes jis 
esąs “mažesnis blogas” už fa
šistus. Visuomet palaiko ka
pitalistų klasės vieną agentą 
prieš kitą.

Darbininkai Visų Šalių, 

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

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

KRISLAI
“Mažesnis Blogas.”
Budelių Talkininkai.
“Augam, Bet Nepakanka

mai.”
Sovietų Darbininkai ir Mok

slas.
Rašo Komunistas.
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SvaS(,i us“ geležinkelių darbininkai buvo
SAO PAULO.—Brazilijos 

sukilėliai, kurie vadinasi 
“konstitucionalistais”, skel
bia, kad jų šalininkai paė
mė visą Paramos valstiją. 
O federalė valdžia pripažįs
ta, kad sukilimų įvyko dar kad visiem 
trijose valstijose.

BJAURIAI APGAUTI IR PARDUOTI
CHICAGO, ILL. — Gele- nukapojimas busiąs 

žinkelių kompanijų išrink- vasario 1 d., 1933. 
tas specialis komitetas iš i laiko senos algos busian- 
rinvirriiii ry-pim n Ii o i nnoVnlhn ' X i ~ rn „ i „devynių oficialiai paskelbė, 

geležinkelie
čiams algos bus nukirstos 

120 nuoš. Jokių ceremonijų

Japonijos Imperializmo I "įSfiSi
Vokietijos socialdemokratai 

rėmė ir rems fašistus prieš j M f > Kf)naf]a z.:a
komunistus. To jie nebando i x .ontieal, Kanaua. Čia
paslėpti. Socialdemokratų^1’^ ¥lubo susirinkime 
Partijos vadas tūlas Grabbeet kalbėjo japonas vaidu Di. 
Hamburge laike paskutinių, Nitobe, narys Japonijos lor-' 
rinkimų pasakė: į dų buto. Jis sakė, kad ko-

“šioje rinkimų kampanijoje munizmas Chinijoj labai, 
mūsų pavojingiausias priešas plečiasi ir todėl Japonija tu- 
yra ne hitlerininkai, bet ko-,ri uždėti savo leteną ant 
munistai. Galimas daiktas, I tos Šalies. Girdi, jeigu bus 
kad hitlerininkai taps legaliu leista komunizmui įsigalėti; 
valstybės galios i“*"L--------~.................................... " ’ v
Kuomet tas įvyks ir , 
komunistai bandys savo trik-1 
sus, tai gali būt, kad mes 
tvarkos fronte kartu su hitle
rininkais ir policija kovosime 
prieš komunistus.”

Geležinkeliečiai likos b jau-
Šuo Bijo Komunizmo . * Į • < I 1 M ĮJ Pereitą vasarį jiems ikalbe-

Kunigas Kaltinamas 
Užmušime Žmogaus

Enterprise, Ala. — Tapo ; 
tik iki'suareštuotas kunigas W. T.' 

N f ! Miller, 52 metų amžiaus, i 
Jis turi didelę farmą, kuria;

T •
a 1P riui. To farmerio

!lIŽ GYVYBĘ 38 DARBININKŲ ATSAKO 
'VALDŽIA IR UNIJOS VADAI, SAKO 
KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATAS

'išrandavoja biednainfarme-i NEW YORK.—Komunis- puvęs. Tą puikiai žinojo lo- 
sūnus Partijos kandidatas į kalo viršininkai, bet tylėjo, 

ginčijosi su kunigu delei New Yorko miesto majorus leido Carlin kompanijai sta- 
Kuni- juodveidis darbuotojas d. tyt pavojun gyvybę šimtų 

Paterson išleido pareiškimą' darbininkų, 
delei eksplozijos laive “Ob
servation”, kurioj žuvo 38 

; JL-L’-’-kri. Jis kaltina: 
i New Yorko graftišką Tam
many Hall valdžią, kuri lei
džia laivų kompanijoms 

BERLYN. — Hindenbur- i operuoti supuvusius, senus 
go valdžia buvo uždarius ' laivus. Taip pat kaltina se-, 
Socialdemokratų Partijos nuosius lokalo No. 52 virši- 
organą “Vorwaerts” trims ninkus. Pasirodo, kad jau

č i o s sugražintos.
tvirtino vadai, taip priža
dėjo geležinkelių savininkai ......
ir Hooverio valdžia. Bet da-' pasidalinimo pinacų. _ .
bar pasirodo, ne tik kad ne- Sas ls Pykcl° uzmuse Jau' Į 
ketina sugrąžinti senąsias ; nuolb 
algas, bet aną nukapojimą 
padaro pastoviu ir dar ma- Ir Socialdemokratą Spaudai !darbininkai-

jo senųjų unijų lyderiai, kad ; garyčioms nukerta ant 10 Uždaroma Burna 
jie priimtų laikiną algų nu- nuoš. Viso nukapojimas ____

. kapojimą ant 10 nuoš. Tas pasiekia 20 nuoš.

| NEW YORK “Times” ko- 
instrumentu. Chinijoj, tai jis užviešpa-. respondentas jau vėl prade- 

ir kuomet)taus ir Japonijoj. ! ' - v. .

SOV. SĄJUNGA NUGALI LAIKINUS
SUNKUMUS SAVO PRAMONĖJE!™™“'

________________ , tai, kad laikraštis pasakė, į bą važiuoti laivu “Observa- 
jog Papeno kabineto žygiai tion” protestavo ir pastebė- 
priešingi Vokietijos konsti- jo, kad laivas senas ir su-

į da pripažinti, kad Sovietų 
I Sąjunga nugali visus keblu- 
I mus ir sunkumus pramonėj 
j ir maršuoja pirmyn. Pa- 
Į sak jo, ypatingai žemės ūkio 
! mašinų išdirbime pasirodęs 

NEW YORK.—Pašalpos ! n e p a p r a stas progresas. |
L’ w ■« /-J z-s zx AZV/A n u i r i I r m 4-1 I m 1

EXTRA!

prastai ir gavo skaudžios 
kritikos nuo “Pravdos”, 
šiandien stebina visus ir ga
myba eina kuopuikiausiai. 
Tas pats su kitais tos rūšies 
fabrikais. Žemės apdirbi
mui mašinų pristatoma pa
kankamai.

Duranty pabrėžia, kad Tauty Lygos Komisija Pade-!
'barimai išjudino gamybą ir šiandien Sovietų Sąjunga Japonų Imperializmui

tucijai. Tai šitokią špygą 
dabar Hindenburgas rodo 
savo prieteliams socialpar- 
davikams, kurie už jį rėkė 
ir jo kandidatūrą palaike 
pereitais rinkimais.

O dar didesnis socialdemo-l 1,^,,
■z kratų partijos šulas, būtent i’gikaJcivimo bedarbiu de- i ^P^Rdos smalki kritika ii 

ponas Severing, Prūsijos vi- rnonstracija, kuri įvyko šeš-; 
P
damas, kad jo neatstatytų iš xvvnjlvo V<X1
vietos Hindenburgo valdžia,, NuTunfon* Square ik? City i išdirbimo fabrikas Rostove, j gu visa Rusija padarydavo 
gyr,ls,:.. ,.. i Hali maršavo didžiausioskurls pradžioj metų velke prieš revohucųa.

“Prūsijos valdžia gali jro-. . . , , , . , , . t-------- -- —--------- --  ------- -r— —........................, . . . ^r®.. • minios bedarbiu ir darbi-1 —--------------dyti, pasiremiant policijos sta-: TT n -- - -
tistikomis, kad dėkui policijos ™kl3; 0 P™ Hal1 
įsimaišymui daugiau buvo mir- dešimtys tūkstančių darbi-1 
čių iš kairės, 
ir kad policija daugiau sužei
dė iš kairės, negu iš dešinės.”

Tai kalba budelių talkinin-

, J11L711OLA dvi ICl■ Li JL JL 1 V y oCu i • i • v ♦ i 1 v . • -i • i

daus reikalų ministeris, prašy- faHioni hnvn fnkia dirlnlp 'vasaros planas beveik ispil- padaro aštuonis sykjus dau- - - -------------------------- ’ foS'vSį.l kaLiį ■“>!
TOKYO.—Valdžios šulai 

i džiaugiasi, kad Tautų Ly- 
j gos komisijos raportas delei 
I Mandžurijos įvykių esąs Ja- 

Krikščionybe ir Visokia į Mantijoje Liepsnoja'*^“
, nZgu iš dešinės ninku lauke prisidėti prie Religija -- Nusigyveno' Sukilimas prieš Japonus; £

Tai tokios šunybės išky- 
! la į viršų. Nevidonais bo
sams ir reakciniams unijų 
vadams darbininkų sveikata 
ir gyvybė pigi. Gi grafte- 
riu valdžia darė laivo “in
spekcijas” ir rado jį “ge
ram stovyj”. Kyšius gavo 
valdininkai ir paaukojo mir
čiai darbininkų gyvybę.

Komunistų Partijos kan
didatai iškelia aikštėn tas 
šunybes ir šaukia darbinin
kus kovoti prieš jas.

IŠ LIETUVOS
BEDARBIAI REIKALAU- Kaukaitė gavo po 12 metų 
JA DARBO IR kalėjimo.
PAŠALPOS

Prie Kauno miesto valdy
bos žemės kasimo dirbo

Nubausti
Laikraščių žiniomis Kau

no karo komendantas suim-apie pora šimtų darbininkų; . v 
nesenai Kauno miesto vai- tus birželio m. 10 d., Suba- 
dyba atleido tuos darbiniu- čiuj, Vilkeyičių, Varnauską, 
kus nuo darbo, bet darbinin- j Giliauską ir kitus už komu- 
kai susiorganizavo apie po- nistinį veikimą pasodino į 
ra šimtų ir nuėjo 22 liepos Panevėžio kalėjimą.
į miesto valdybą su išdirb- j  
tais reikalavįmais: kad duo-1 _ ____ __  4
tų darbo, kad darbas būtų SUMAŽINO MELIORAUI- 
padieninis, duot medicinos JOS DARBUS IR NUKA- 
pagelbą ir neapmokamus ' POJO DARBININKAMS 
butus. Šitie reikalavimai ALGAS 
buvo perduoti burmistrui. 
Burmistras, perskaitęs tuos! 
reikalavimus, žadėjo duoti 
darbo, bet apie kitus reika- jiems, laikraščių daviniais, 
lavimus žadėjo kitą kartą buvo mokama 1 litas 20 cen- 
atsakyti, darbininkai buvo! tų už iškastą kubinį žemės 
nepatenkinti. Vienas ^dar-' metrą. Šiemet gi darbinin

kų dirba daug mažiau ir 
moka už iškasimą kubinio 
metro žemės 35 centus. Va
dinasi kelius kartus mažiau 
moka.

i formaliai 
I priklausyti Chinijai, bet ji 
riuri būt autonomiška pro- 
vinija ir po Japonijos glo
ba. Tas reikštų, kad Tau
tų Lyga palaiko Japonijos 
imperialistinę leteną 
Mandžurijos.

demonstracijos.
Bedarbių delegacija iš | •

šimto narių pirma demon-! NEW YORK. — Tūlas 
stracijos nuvyko į City Hali' Morris Markey parašė kny- 
priduoti majorui McKee rei-. gą “This Country

. Jis važinėjęs po vi- i 
kad po dvylikos jis jiegalė-' Są Ameriką ir tyrinėjęs1 

žmonių atsinešimą linkui re
ligijos. Turėjęs pasikalbė
jimus su šimtais žmonių, 
pradedant badaujančiais ir 
baigiant bankieriais. Ir štai 
ką jis pareiškia:

‘“Tik vienas žmogus pa
sakė, kad jo bažnyčia, jo 
dievas, yra jo parama... 
Niekur aš neužtikau nuo-

Maskvos “Pravda” (rugpj. , , . .. .v, - ; ~ -
19 d.) editoriale daro sutrau-' kala v?miįs:. .V®.®?!- I Yours”,
ką Sovietų Sąjungos atsiekimų . 2. ,
per pirmąją pusę 1932 metų., siųs būti rastinėje. Pati de- 
Abelnai pramonė pakilo 19.5 monstracija pasiekė City
nuoš. Sunkioji gi pramonė 
pakilo 25.5 nuoš. Namu sta
tyme paaugta 25 nuoš. Trak
torių šiemet jau padaryta 24,- 
778, o kuomet pernai per vi
sus metus buvo padirbta tik 
12,911.

Tai didelis progresas. Pa
lyginus su kapitalistiniu šalių 
pramonės smukimu, Sovietų 
pramonė maršuoja pirmyn di
deliais žingsniais.

Bet Sovietai tuom nepasi
tenkina. “Pravda” tai griež
tai pabriežia. Sako, kad rei
kėjo toliau nužengti. Ragina 
visas darbininkų organizacijas 
ir visas valdžios įstaigas pasi
taisyti ir paskubinti. Sako: 
“Iki metų galo mes dar turi
me pakankamai laiko, idant, 
žinodami prityrimus per pir
mąjį pusmetį, su nauja ener
gija griebtis už darbo ir per 
paskutinį pusmetį atsiekti nau
jus, daug ryškesnius pasiseki
mus.”

Aną dieną oportunistų 
“Klampynė niekšiškai apžmei- 
ŽS Sovietų Sąjungos revoliuci- 
yį proletariatą. Rašė, kad

Hali apie pusė po vienos. 
Paskutinės eilės suplaukė į 
aikštę apie trečią valandą.

Bedarbių delegacija rei
kalavo bedarbiams pašal
pos, sustabdymo mėtymo iš 
stubų bedarbių, kurie nega
li randų užsimokėti ir tt. 
Ponas McKee, pagal dele-

PEIPING, Chinija .—Čia 
gaunami pranešimai, kad 

„ Mandžurijoj prasidėjo labai 
011 platus sukilimas prieš Japo

nijos viešpatavimą ir prieš 
.naująją valdžią. Sukilėliai, 
kurie turi 40,000 ginkluotų 
kareivių, daro puolimą ant 
paties Mukdeno, taip pat 
miestų Changchun ir Ki- 

i rin. South Mandžuria Rail
way linijoj rugsėjo 9 d. su
kilėliai nuvertė nuo bėgių 
Japonijos militarinį trauki
nį ir jį sudaužė. Nemažai 
Japonijos kareivių užmušta

ant Užpernai Deltuvoj prie 
melioracijos darbų dirbo ke
letas šimtų darbininkų,

Fonas JYicKee, pagal aeie- širdaus, tikro religinio są-; ir sužeista.
gacijos pranešimą, visaip iš-1 -iausmo. Visur aš sutikau į -------------

Ir Amerikos Legionas n i j • v n '

i gdCAju&jpxaucoxuKj, viodip i jausmo. Visur as sutikau; 
Isisukinėjo ir pyko, kam be- skepticizmą, nepasitikėjimą,! 
darbiai reikalauja ’, o ne arba stačiai pasityčiojimą iš (,
“prašo”. tikėjimo mūsų.tėvų”..

Sovietai Naudoja Orlaivius 
Sėjimui Javų

Lenkijos Darbininkai 
Streikuoja

» ' t! —— ;

200 Politinių Kalinių 
Paskelbė Bado Streiką

BERLYN.—Iš įvairių ka- 
Įėjimų pranešama, kad apie 
du šimtai politinių kalinių 
yra paskelbę bado streiką 
prieš kalėjimo žiaurumus. 
Jie reikalauja arba teismo, 
arba paleidimo.

Konfiskuos Ispanijos 
Aristokrato Turtus

bininkas pradėjo kalbėti: 
fašistai mus, bedarbius, va
dina tinginiais ir kad tikrų 
bedarbiu visai nėra, mes tu- C z
rim prieš tai protestuoti, 
visi darbininkai išklausė ir 
sutiko su kalbėtoju, po to 
visi išsiskirstė.

FAŠISTAI AREŠTUOJA
Madrid, Ispanija. — Sei- BEDARBIUSBalsuosiąs už Bonus mas 227 balsais prieš 25 pri- 

 , ėmė žemės reformos įstaty- Ant kampo Laisvės Alė-

VARŠAVA.—Gautas pra-, rikos ^Legiono konvencija. ; 
; -'nešimas, kad rugs. 1 d. iš- Pernykštė Konvencija atme-, 

ėjo į streiką Gdynia; uosto tė bohų išmokėjimo reikala- 
ant darbininkai ir jūrininkdi. vimą. Bet šiemet Legiono 

Kovon stojo 2,000 proletarų, vadai priversti pripažinti iš 
anksto, kad Legiono kon
vencija 4,160 balsais ‘ prieš 

lapie 60 pasisakys už bonų 
išmokėjimą. Jiei dar neži
no, ar Legiono konvencija 

.' skelbta’ raportas ’ apie" Japo-' Pasmerks ~ Hooyerį _ už var- 
nijos biznio stovį. Pasiro- 

’ do, kad Japonijos biznis su 
Chinija smarkiai nusmuko.

MASKVA.—Pirmu kartu I 
Uralu distrikte vartojami 
orlaiviai sėjimui javų l___ 
kolektyvų bei sovietinių 
ūkių. Pasekmės geros. Vie-, 
nas orlaivis gali į valandą I

i .... . . . Japonijos Biznis Chinijojpat orlaiviai vartojami ap- r J
sėjimui laukų Centraliniam f
Volgos distrikte. I WASHINGTON.-—čia pa-j

w a QTJTNTCTGNT Nin i pagal kurį bus konfis- jos ir Ukmergės plento susi- ^ WASHINGTON - Ne- - J * ‘ aristokratu I renka • bedarbiai.
uzjlgo Portlands įvyks Ame-1 a h' ■ - - - - | turtai. .

vertės nuosavybę.

BUOŽĖ BJAURIAI PIE
MENĮ KANKINO IR SU
SILAUKĖ POLICIJOS 
GLOBOS

Raseiniuose didelio pasi
piktinimo sukėlė žiaurus

Fašistai buožės A. čepliausko pasiel-
Paliečia $25,000,000, to negali pakęsti, kai tik be->?inJas sa Piemenuku l0—12 

’ 1 darbiai susirenka, tai polici- Ta* P^menukas pa-
ja juos suiminėja ir laiko be£° nuo bu5>ze* de blo^° 
visą dieną nevalgiusius. Ne- maitmimo. Čepliauskas pa-

sūnūs darbininkų ir valstiečių, 
darbininkai Sovietų esą tingi- Gi 1931 metais Sovietų kolegi- 
niai, apsileidėliai ir t.t. 'jose ir universitetuose jau bu- v.

Bet kas tik buvo nuvykęs vo 236,000 studentų, techniki- ; S1^ _me^ pirmutinius
Sovietų Sąjungoj, liudija, kaip nėse įstaigose mokinosi 423,- 
energingai darbininkai studi
juoja ir lavinasi. Pavyzdžiui, 
prie caro visuose Rusijos uni- studentų.
vereitetuose tebuvo 47,200 s tu- gumoje sūnūs ir dukterys dar- 
dentų. Iš jų tik saujalė buvol bininkų ir valstiečių. :

000 studentų, darbininkų fa
kultetuose lavinosi 500,000

Ir tai didelėj dau-

šešis mėnesius Japonijos 
produktų nugabenta Chini- 
jon už $10,000,000 mažiau, 
negu pernai per tą laiką. 
Chinai boikotuoja Japonijos 
dirbinius.

tojimą kariuomenės prieš 
veteranus Washingtone.

Chiang Kai-shekas Nu
žudė 60 Savo Kareivių

SHANGHAI. — Garsioji 
19-toji Armija tapo pasiųs
ta j Centralinę Chiniją mal
šinti komunizmą. Dabar 
praneša, kad Chiang Kai- 
sheko valdžia suėmė ir nu- 

i žudė 60 oficierių ir kareivių 
tos armijos. Visi jie buvo 

; kaltinami palaikyme ryšių 
'su Fukieno provincijos ko-

. 19-tos Armijos
Trys Žuvo Orlaivyj

El Paso, Texas.—Rugs. 9 munistais.
d._ čia ore sugedo ir užside- štabas taip pat suareštavo 
gė orlaivis.. Trys ^žmonės 600 civilių žmonių irsiančia 
sudegė, o vienas.'kažin kaip į Hankovą nužudymui, 
išliko gyvas, laiku iššokda- (kaltinami priklausyme 

Komunistų Partijos., i imas.

gavęs piemenuką surišo 
rankas, užrišo vieną vir
vės galą ant kaklo, o ant
rą prie arklio ir riščia jojo, 

I į Raseinius ir per Raseinių 
I miestelį. Tas atkreipė žmo- ‘ 
Inių dėmesį ir greitai susi- 
1 rinko minia žmonių, kuri 
puolė Čepliauską mušti, bėt 
jis rado prieglaudą policijoj. 
Prie policijos durų laukė, 
neatsitraukdama minia, kad 
jam išėjus padaryti savo 
teismą, bet buožė policijos 

| saugomas buvo išlydėtas iki 
klamacijų. Ta spaustuvė miesto galo, kur paleidęs 
buvo, atrasta šių metų kovo arkli pabėgo nuo minios 
mėn. padarius jų bute Šiau-1 keršto. ,

senai bedarbiai pasipriešino 
tokiam areštui, policija sip 
ėmė penkis bedarbius, palai
kė visą dieną ir sustatė pro-! 
tokolus.

“SPARTAKO” BYLA
Birželio 22 d. kariuome

nės teisme buvo nagrinėja
ma Kazio Katino ir Kaukai
tės bylą, kurioj jie buvo kal
tinami ųž darbą komunistų 
spaustuvėj “Spartakas” ir 
platinimą komunistinių pro-

Jie
prie

■ ; llių gatvėj kratą. Katinas ir1
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šeimyna. Visa šio krašto ad- Į Taktika Reichstage i
ministracija turi jam prisista-j 
tyti. Kunigaikštis Sviatopolk-i 
Mirskis sumano išnaudoti savo 
audijenciją ir prikalbėti carą 
sutikti panaikinti draudimą 
lietuviams spausdinti lotynų 
raidėmis raštus, žinodamas, 
kad p. Veriovkinas yra asme
ninis caro Nikalojau.s II drau- m . n. ,v .. i pirmininkus, laciaus, nei mu kalbugas dar is gvardijos J
tarnybos laikų, prašo jo šį su 
manymą paremti. P. Veriov
kinas mielu noru sutinka ir

rxiViihr' ittatat

Reikale Vokietijos reichs
tago (parlamento) pirmi
ninko rinkimo, Vokietijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas padarė sekamą

Galima Esą Susišnekėti
Jean Confida Paryžiuj iš-! 

nutarimą: komunistai atsto-!rado praktiškiausią, kaip jis
Vienas tik trūkumas, 

kad nėra automatiško 
ištarimo.

PirmacL,. Rugsėjo 1ft 19?2 ,< I

MONTELLO, MASSp
• ■ I ’ , t »

j Visi Dalyvaukite Masiniame 
Mitinge į ! ■■ ~

Rugsėjo 13 dieną įvyksta 
i labai svarbus masinis mitin- 
| gas. Šitą masinį mitingą ręn- 
! gia TDA. kuopa. Kalbės vi-tai

_ „ v ’^:sa eilė kalbėtojų ir Tom Moo-
vai stato savo kandidatą į sako, būdą pramokti sveti- žodžių ištarimo. Ištarmę iiiey motina, drg. Moore iš 

! j. Tačiaus, jei mu kalbu. Visu pirma, jis Prisieina išmokt iš to ar ki-,New Yorko ir kiti kalbėtojai,
centristų partija atsisakytų parenka 80 pačiu reikalin- to žmogaus gyvos kalbos.

n i

Paskutinis LDSA suvažiavimas nutarė pasiųst d. Ka- Į 
rosienę į SSRS, kad ji plačiau susipažintų su Sovietų Są
jungos moterų darbininkių ir valstiečių padėtim ir gyve
nimu, taip-pat vaikų padėtim. Tai labai geras nutari
mas. Dabar; reikia tik pravesti įvairiose vietose kuo- 

- plačiausi darbininkių susirinkimai, kuriuose turi daly
vauti; ne vien LDSA narės, ir patvirtint šį nutarimą.1 
Reikia pasirūpint, kad d. Karosienė būtų pasiųsta kuo-! 
plačiausių darbininkių masių, kurioms ji sugrįžus iš' 
SSRS,-duotų raportą apie tai, ką matė SSRS ir ką ten | 
patyrfe . , ' ' i

balsuoti už fašistus, tai pas- giausių žodžių iš bile kalbos, j 
tarieji, kaipo didžiausia | Padalina tuos žodžius į pen-

> skyrius.jiedu sėkmingai prikalbėjo ca- partija, negalėtų pravesti i kius pamatinius
rą neklausyti von Plėvės pa- savo Ičandidato į pirminiu-1 Ima 80 mažiukių peršviečia- toli nenueisi, 
tarimų ir grąžinti lietuviams kus.
spaudą. Caras davė savo pri
tarimą ir čia svarbiausias mū
sų' tautos reikalas buvo nulem
tas. Balandžio 24 dieną, 1904 
m. išėjo caro “ukaz”, kuriuo 
mums spauda buvo sugrąžin
ta, ir prasidėjo nauja mūsų 
taiitos gyvenime era. Tą pa-

! čia, diena P. VI. Veriovkin’as
caro buvo paskirtas Kauno gu-:
bėrnatorium. 1

Taigi, pasak Yčo, lietuvių j rįus> pet iš dviejų blogu- 
spauda buvo atgauta upasi- |ma jį renkasi netaip blogą, 
darbavimu” “aukštu protu, j jį veja griežta kova sir na- 
prityrusio” Kauno guberna-1 ciais> hitlerininkais“ fašis-

v; —----- rs" i tais. Ton kovon ji ir kvie-
žinoma, malone pa- Į £įa vįsus social-demokratus

__ Tuomet būtų reikėję 
I turėti antras balsavimas,' 
kuriame komunistu frakci
ja turęjo balsuoti už social
demokratu kandidata. C- V

Kai kurie gal sakys, kadi 
čia partija ■ būtų padariusi 
“perdidelį pasisukimą į de- 

Įšinę”. Aniptol. Komunistų 
Partija kovoja ir kovos 

j prieš social-demokratų lydė- -

šitas masinis mitingas įvyk-
-O vis dėlto-daugelis jsla 8 va| vakare> Pythian 

pasakys,-su tais 80 žodžių |Temple> West E)m st„ Brock-".
!ton, Mass.

Bet Jean Confida yra ap-l visi darbininkai turime da
lyvauti šiame masiniame mitin- '

_ - .. Ige. , Ypatingai aš kreipiu

Soviėtų Sąjungos socialistinės statyba yra milžiniš
ka ir labai sudėtinga. Per vieną, kitą dieną, kurią išbū
na čia atvykę tūli turistai, beveik nieko negalima pama
tyti, nė susipažinti. Tam reikia laiko—reikia pabuvot ne 
tik vienam kitam didžiajam Maskvos ar Leningrado fab
rike, bet taip-pat pavažinėt po svarbiuosius SSRS pra- Įoriaus Veriovkino ir Mii 
mones ir socialistinio žemės ūkio centrus, nuodugniai su- bį0 įr - ■ 
sipazint su pačia statyba, o ypatingai su darbo orgamza-; tjes caro Mikės Kruvinojo. I 4arbininkus 
vinių ir vadovavimu jam, darbininkų ir valstiečių pade-1 Lietuvių fašistų istorikai 
tim ir buitim, kultūriniu jų gyvenimu ir tt., surinkt apielta turėtu žinoti.' Tiems ge- la, la o uelloavu ,Ll 
visą tai medžiagą. Užtat reikia važiuot į SSRS gyyen- radėjams (budeliams) rei-1 faSistais ir todėl antras bal- 
ti ilgesniam laikui, tik nepavieniui, o su kokia nors dele- pėtų statyti Lietuvoj ' - ..............
gacija. Delegatams, atvykusioms į SSRS, daug lengviau minkius! 
su visu tuo susipažinti, kas Sovietu Sąjungoj darosi. j . .

____________ ! Ar tai tiesa, ką Yčas
Reikėtų daugiau skatinti Amerikos darbininkus ir tenjko? Ne’ niclas! Kiekvienas 

pat, vietoje, daugiau interesuotis SSRS socialistine staty- Į muo, 
~ ........... "■ • 1' 'i apie tai, žino, kad lietuvių

mų lentelių. Tos lentelės 
yra penkių skirtingų spalvų, 
po 16 lentelių kiekvienos | keliavęs daugelį šalių, ir ; 
spalvos. Ant vienos spalvos I 
lentelių išrašoma vieno sky-! 
riaus žodžiai' ir tt.
, Tos ‘Vy1?3 syi,a«ei^u\kųs galima .susikalbėti tais 
jamais žodžiais buna pride- f - :

didelės astuoniais desėtkais prak-'
tikrais tiškų žodžių. Ju6s mokantį Kuomet mes matome> kad. 

eiles tinkamai į sakinids sūdaiyt, senukė moteris, kuri jau yra •

damos prie vienos
lentos. Lenta tam 
rėmukais padalinta į

i klėtkučiu.? I kožnus' rėmu-I v

Bet, kaip matėme, centris
tai iš pat sykio balsavo su i

ba“ i savimas buvo nebereikalin- 
Igas.

sa- i
as-1 

I 

kiek tiek nusimanąs
SPRINGFIELD, ILL.

įtvirtina, kad apie kasdieni- draugių darbininkių atydą į 
j šias prakalbas. Jose reikia
nius reikalingiausius daly- dalyvauti ne tik iš Montello, 

bet ir iš kitų miestų, kaip tai: 
iStou'ghtono, Bridgewaterio ir 
■ kitų miestelių.

Juos mokanti - - -

ba ir gyvenimu. Tam tikslui turėtų būt tveriama dau
giau SSRS draugi/ratelių, ratelių studijavimui kokios- 
nors Sovietų Sąjungos kūrybos šakos ir tt. Į juos rei
kėtų traukti ypatingai bepartiniai darbininkai. Bet tai 
neturėtų būt jiems priemonė iškeliavimui į SSRS. Tai 
turėtų parodyt jiems darbininkų klasės išsiliuosavimo 
iš kapitalo vergijos kelią.

V. Kapsukas.APŽVALGA
■ n

Ar Lietuvos Darbininkai Fa- vidutinių valstiečių sluogsniai?
. r» .• n v .. o Jų visų padėtis blogėja, ir įtys Gali Nuversti Buržuazija. jįems Vis aiškiau darosi, kad

Tarpe Amerikos lietuvių I ’ dabartinėj Lietuvoj jiems ge-
.rhiRinkn davnni o-U-Uiai fesnės išeities nėra. Nepasi-darbininkų dažnai girdisi • 

pašnekesiai klausimu: “Ari 
Lietuvos darbininkai gali, 
patys nuversti buržuazinę 
tvarką ir įsteigti Sovietus?” 
Pasireiškia skirtingų nuo
monių. Vieni mano, kad 
gali, o kiti laikosi nuomonės, 
būk be Sovietų Sąjungos 
proletariato ir Raudonosios 
Armijos pagelbos jie nega
lės.

Panašiai rašo ir socialfa- 
šistų “Kova”, leidžiama Vo
kietijoj. Panašiai mano dau
gelis. “Balsas” sako, kad 
ir Lietuvos darbininkų dalis 
yra tokios nuomonės. “Dar
gi komunistų eilėse yra to
kių, kurie nepasitiki savo 
šalies jėgomis ir laukia pa
gelbos iš šalies.” Dėlto “Bal
sas” perspėja, kad tokis nu
sistatymas yra “‘klaidingas 
ir žalingas. Jis kartu opor
tunistams, socialdemokrati
nis”. y;Kodėl? “Balsas” aL 
sako:/ • ;‘

Jis klaidingas, ųes ir pačioj 
Lietuvoj rasis pakankamai jė-. 
gų, kad nuverst ne tik fašistų 
valdžią, bet ir aplamai buržua
zinę naudotojų valdžią; jis 
kartu žalingas, nes toks nusi- 
statytnas atitraukih darbo 
žmones nuo revoliucinės ko- bruzdėjimas ? 
vos. Tiesa, Lietuvos pramonės Martyno YČO. Jis jums nu- 
proletariatas del žemos Lietu- j tlumočins. Vainikuodamas 
vos pramonės neskaitlingas,; laurais buvusį Kauno gu- ( 

į — dieržimordą!
.___ ___ ______ caro,

pt’/a-įp^n^piio laižytojas ' Yčas

galima esą gaut šimtus įvai- 
kus galima įdėti bile leritelė i’iu sakinių. Confida taipgi 

Bet, kaip minė- primena, kad kasdieninia- 
ta, lentelės yra spalvuotos, me gyvenime žmones neper- 

Apačioj lentos yra ■ 80 daugiausia vartoja skirtin- 
knypkių. Paspaudei vieną gų žodžių net savo “prigim- 
knypkį, sužiba elektra už- tos” kalbos. Girdi, “kai ku

rie žmonės sodžiuje tenau
doja tik 400 išsireiškimų; 
mieste žmonės apsieina su 
kokiais 800 žodžių, pridė
jus prie jų dar techniškus 
žodžius apie darbus, 
riuos jie dirba.”

Yra žinoma, jog žmogus 
gali žinot ir ištiso žodyno 
žodžius, bet jeigu jis netu
rės praktikos,, kaip sutaiky
ti vieną, su kitu;‘ jeigu jis

su žodžiu. kasdieninia-

pabalyje vienos spalvuotos 
lentelės su žodžiu; paspau
dei kitą knypkį, nusišviečia 
kita spalvuota lentelė su 
skirtingu žodžiu; ir taip to
liau, kol susidaro ištisas sa
kinys.

Išradėjas Jean Confida 
primena daugeliui žinomą

ku-

Rugsėjo 4 dieną. čia kalbė- fa,kta, kad šviesos ir skirtin- -r-, . • t r________ •

84 metų amžiaus ir dar ko
voja už savo sūnaus laisvę ir 
kitų politinių darbininkų, tai,, 
mes kaip tik dar labiau turi-- > 
me lankyti jos prakalbas.

LDS. 22 Kuopos Veikimas

Galima sakyti, kad retkar
čiais matosi korespondencijų iš 
Montello, bet veik nieko nesi
mato apie veikimą LDSA. 22 
kuopos. Taip atrodo, kad šios • 
organizacijos jau nei ant svie
to nėra. v » 1

Bet reikią pasakyti, kad 
mūsų kuopa veikia. Rugpjū
čio 6r dieną čia kalbėjo drau
gė Karosienė. šiose prakal
bose gauta 11 naujų narių į 
kuopą. Visos draugės užsimo
kėjo duokles už šiuos metus ir 
lanko susirinkimus.

Kuopa ‘nutarė rengti pikui-

spauda buvo suteikta deli jo draugas Fosteris, Komunis- p.QS įpaįV0S labai stipriai 
baimės Rusijos darbininkų tų Partijos kandidatas į Jung-i vpį|.įn; \ nf.rninti Ta i n co
ir pavergtų tautų bruzdėji
mo, kurį carizmas jautė, Draugas Fosteris pasakė gerą 

• kuris pagaliaus išsiliejo į re- '
Ivoliuciją 1905 metais. Kiek-; Darbininkų 
vienas žino, kad tiek Kauno | s.vtis prakalbos d. Fosterio ne- 
gubernatorius Veriovkinas, -gana didelis skaičius,, palygi-, 
tiek Mirskis, tiek kiti visi juamai su .šia hedai-b 
caro valdininkai- Lietuvoje 
buvo išti’kinif -^tuvlWjbiic^- 
rizmo lekajai ir smaugėjai! 
Lietuvos liaudies. Pats 
Yčas, kaipo dūmos atstovas, 
buvo geras čarbernis ir net 
nešė jam ikoną dovanų!

Kodėl, tad, fašistai mato. Į.iau baigiasi.
garbinti j Laikrodžių dirbtuvė užsida- 

Sakoma, kad tik ant ?
caristinius budelius? ifavaičių'. Bet ty dar nežinia, 

ikaip jinai greitai atsidarys. 
IKitos dirbtuvės dirba tik po 3 
(dienas Į savaitę. Be to, dari---------------------- ------------------- ( ? . t. ...
įdirba tik po 5 vai. į dieną. ! ryti. Darbininkams reikalas iS lm im0.

Seniau kiti darbininkai, ku-j organizuotis ir veikti, kad pa-į Remdami ir baibuuučtmi i _ -
rie moka amatus, padarydavo ’gerinus savo gyvenimo reika-1 UŽ Komunistu Partijos kan- . paiengimai būtų skait- 
po 34 dolerius į savaitę, o da-'lus. .....

! bar veik nieko negali pada-| 
1

tinių Valstijų prezidentus. riau atsimena ir žodžiai bei 
sakiniai sudedami ant spal
vuotų lentelių į lentą ir nu
šviečiami elektra.—O kažin 
kad taip gavus tų žodžių dis

kai- tą ir susirašius ant' penkių 
išdėstė panašių'spalvų popierėlių?

^arbinpp^l reikalus ir,nųiįodjet f Gal taipgi lengviau atsi- į šnekėjimui svetim'a kalba. Io, Mass. Draugės gerai dar 
i-J-/mintų, hegti nuo/ vienodos > -- ---- .m. i_. »-

darbiniu- baltos popieros? .
Paryžiaus miesto valdyba j

p r a kalbą d a r b in i n kams.
i susirinko klau-

betoj as labai aiškiai

kaip jie turi Uovbfk
Pastaruoju laiku

kai jau veik badauja. Seniau

____  ____  ___ Nepasi- reikalo šiandien 
tenkinimas auga ir vidutinio- Veriovkinus ir kitus buvu-!le‘ 
kuose. Nepasitenkinimas au- sius
ga ir kituose smulkiaburžuazi- į Todėl, kad šiądien Lietuva ' 
niuose sluogsniuose (pas že-|yra valdoma buvusių caro.' 
mesnius tarnautojus), amati-lperniL “Pats” Smetona yraI 
mukus, demokratinės inteh-Į b • carbel.nis; žemgs ūkio 
gentijos .sluogsmus ir tt.) . , . * i i ,Immisteris Aleksa buvęs ca-
Toliau mūs draugų laik-’ro valdžios šnipas; Klaipė- 

raštis nurodo, jog 1918-1919 dos krašto gubernatorius ' 
metais Lietuvos darbininkai Gylys—buvęs caro šnipas, j 
būtų į trumpą laiką įvedę O kur kiti deržimordos? | 
darbininkų ir valstiečių so-1 šiandien Lietuva jais kūpi-' 
vietų valdžią, jei buržuazi-! na. Tas pats Yčas fašistu i 
jai nebūtų atėję į pagelbą' augštose sferose vaidina di- i 
Vokietijos ir Pilsudskio ar-j dėlę rolę. Jų ten visa ruja. | 
mijos. j Kaunas pilnas rusų balta-'

Kuomet social-demok-ra- j gvardiečiu. Baltagvardiečiai 1

našius sakinius, kaip kad 
žmonės paprastai kalba, tai
jam labai sunku bus SUSikal-j ką, bet nebuvo galima gauti 
bėti. Mažesnis žodžių skai- vietą parke; tai rengiama far- 
čius, bet geriau išpraktikuo- moj, pas draugę E. Balčiūnie- 
•tas; yra naudingesnis susi- nę, 533 No. Cary St Montel-

K. B. įbuojasi, ;kad šitas piknikas bū- ' * 
t tų tikrai geras. Ypatingai 
ikienė, P. Meškienė. šios drau- 

apie j drnugės: O. Turan, J. Šamaus- 
j kienė, Meškiene. šios drau- 
;gės padarys gerų valgių, kokių

3. Greitoji pašalpa be SU-,tik kas norės. Parengimas 
įvyks rugsėjo 18 dieną, pra-....

> dar kai kurie turėjo šutaupinę jau Įvedė: tą jo išradimą tū- j Komunistu Partija 
C kiek pinigu, bet pastai uoju įose vietose, kur daugiau ifarmerius sako- 

j laiku visi sutaupinti pinigai, aįeįna svetimtaučiu. į ju I
> klausimus svetimomis kai-i e v
bomis, francūziškai duoda- ■ var^ymo is valdžios ir bau- į
ma atsakymai ant tokios puses, biedniesiems far- jdžia 10 vai. ryte. 

’ lentos ir tokiu būdu, kaip J1] eJ? n\s ’ 
augščiaus aprašyta.

' klausimus svetimomis kal-

A. Čekauskas.

. ; pahumvimasj Tai k nutai.ž
biednųjų farnrenų nuo tak-1 tj ba|iŲ (-okjus) rugsSjo 
S.ų’.lr ka.d. verstina 24 dieną. 'Tai bus kitas pa-

rengimas mūsų kuopos. Vi- 
balsuodami Isos draugės gerai veikime, kad-

dingi ir sėkmingi. 
! E. Beniulienė.

didatus, jus kovosite už 
biednųjų fąrmerių teises.

Smetonos

' . < * • : • . i ■ f > ■

‘Išeidami iš to;7 'Lietuvos

i

h siausuna snam ukubuj gekamai pasakoja (fašistų ?
daugiau 200 tūkstančių kai- 4 * iqt\. ^kovotojai

prieš reakciją!

mo darbininkų. Tiek pat, jei 
ne ditugiaii, bp? ir kaimo bied- 
nuomenes. O kur dar platūs

žuazija “neapsidirbs”,

bet už tai be pramonės pro-: bernatorių 
tetariate yra dideli žemės ūkio] Veriovkina—toks pat 
darbininkų sluogsniai. ---
Ii statistika skaito

social-demok-ra- • gvardiečių. Baltagvardiečiai 1 
tai įkalba, kad patys Lietu- dirba Lietuvos žvalgyboje.

traukus 'darbininkus nuo 
kovos už sovietus, kad? juos 
demoralizavus.

' ’ ; , ) ' i '

vos darbininkai ir darbo Jie yra ramstis 
valstiečiai su Lietuvos bur- klikos. Kuomet Lietuvą val- 
žuazija “heapsjdirbs”, tai dė (klerikalai—bąltagvąrdie- 
jie daro tiksliai, idant ati- čikį buvo jų ramstis, j

.cį’-: j' •<

S iA’

p

fašistai šiandien ir baltina 
visus balta'gvardiečius, kėl- j1 
darni juos iki debesų, staty
dami Lietuvos, patrijotais ir 
net lietuvių spaudos iškovo- 
tojais! r .j ■, ,

Tolydžio'jie ^isi bendtai i 
veikia prieš revoliucinius 
darbininkus, ' kurie seniau 
kovojo prieš carizmą, prieš 
jo bernus ir šiądien tebeve- j 
da mirtina kova su buožiu, 
ponų ir fabrikantų reikalų 
gynėjais, už darbininkų ir 
darbo valstiečių valdžią. 

'Kuomet buvusieji caro šni- 
!pai ir lekajai yra valdžioje, 
! tai tik aišku, kad ištikimi 

... „ (xxwv^vMiai prieš carizmą irAidas num. 191): jo buvįsiuį- bernus Lietuvoj
190.3 m. rudeniop caras at- yra. kalinąmi, ir persekioja- 

vyksta į Gardino <gub. Bielovie- mi!' n ‘

Yčas, Verio  v kinas ir
Spaudos Atgavimas

Kas privertė carą Mikę 
Paskutinįjį sugrąžinti lietu- 
vai spaudą? IVĮasir^is darbi
ninkų ir pavergtų tautų 

Paklauskite

•4} ; "
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ffa"bia kov°iančius Prieš badą darbininkus. Reikia stiprinti i darbininkų frontas
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JAU TIKTAI VIENAS MENUO BELIKO KŠt’Le,iXrS f
PRISIRENGIMUI IR PAČIAM DARBUI

■r t • • i • v • i • • i 4 • • • S111 lx t Ll 15^11 Kl 1c 11 s įvyko rugsėjo 4 d.
Iki nacionaham suvažia- -Darbininkų A p s i g y n imą, delegatams važiavimo kaš-/

SUIRUTE APLA ANTROJE KUOPOJE
McKEES ROCKS, Pa. — A mininką laukan.

PLA. 2 kuopos susirinkimas

■ ■!" i i r^T-hi Į J i.» .į.iį, 6'i i M JT

turėjo surengus pikniką, kuris niąi. . 
davė pelno keletą desėtkų do- tūrėjo naudos, 
lerių mūsų dienraščiui “Vii- ; i

Puslapis trečias

Kąs , darbavosi, tas ir 
' > * ; i i..

Sekretorius.

Pagalios negalėdamas n ura- .
—- ---------- ; . t . ’ _ Nuo distriktų išrinktiems1 jvyk0 rugsėjo 4 d. Tai bu- minti Rodgerso pasekėjų ir

Iki nacionaham suvažia-- Darbininkų A p s i g y n imą ’ delegatams važiavimo kaš-|Vo triukšmingiausias susirinki- Prieiti prie tvarkos, pirminin- 
fimui International Labor • tuojaus pradėsime stiprint tai bus apmokėti iš T.D.A.; mas. F. Rodgers, mat, dikta-!kas paskelbia susirinkimą už- 
Defense (Taipt. Daib. Ap-!jp j0 įįaLa augint, jeigu iš- fondų. Bet Tarptautinio vo viską, ką turi valdybos;darytu ir jis su vice-pirminin- 

---- \ i—i v . t . _ . .i " - _ Kuo-|ku apleidžia susirinkimą. Tuo 
globė- sykiu apleidžia susirinkimą ir 

Rodgers daugiau narių. Rodgers tuo- 
neturi ka'.iaus atsistoja pirmininko vie- 

lėšas1savo delegatų keliones. Iraportuoti, raportuos kitos ton, atidaro susirinkimą ir pa
juk žinome, kaip Tarptauti-id,a}I1’1;ios susirinkimui. Kiti 
nio D. Apsigynimo centrui lnariai nurodo’ kad cm re,kia

B9 M M M

si^nimo) belieka lygiai vie
nas mėnuo. Jis įvyks spaliu . . . .
(October)mėnesio 8 ir 9 die-■ nuo kuoPlb bet n nuo 
nomis, Lietuvių Svetainėje, j visil darbininkiškų organi- 
Clevelande, Ohio. Tai busizacijų į suvažiavimą Cleve- 
penktas iš eilės T. D. Apsi-!kmde. Tatai gi yra mums 

ne tik pareiga, bet ir pro
ga! Kokia gi proga?— 
Tokia, kad mes delei dele-

• gatų išrinkimo galime ir; 
, privalome kreiptis į visas | 
; masinių organizacijų kuo- • 
į pas, chorus, į visas pašaipi- • 
nes draugijas, į visus kliu- 

jbus, į įvairiausias darbinin-j 
i kų grupes, ir tuo pačiu at-' 
< veju jiems išaiškint, kuom ir 
i kaip Tarptautinis Darbinin- i 
. kų Apsigynimas tarnauja jų! 
Ireikalams, veda jų kovas, 
liuosuoja darbo klasės kan
kinius, ir nepaiso, kokią re-

; mas. F. Rodgers
Bet Tarptautinio (Vo viską, ką 

rinksime delegatus ne tik j Darbininkų A p s i g y n imo ; nariai raportuoti, ką ne 
centras prašo, kad atskiros met ateina eilės iždo 
draugijos, kuopos ir t. t. jams raportuoti, tai 
stengtųsi pačios apsimokėt j Pareiškia’. kacl 
lėšas savo delegatų kelionės. !raportuot1’ skelbia rinkimą pirmininko ir 

vice-pirmininko. P i rmininku 
. - — . į raportuoti, nes . jie išrinkti AP išrenkama Zabela, vice-pirmi-

yra siaura su finansais tu- LA_ 2 roj kuopojj 0 ne kitoj ninku-Naujokas.
gynimo visuotinas suvažia
vimas.
* Ar reikia aiškint, kad šis 
suvažiavimas šaukiamas ne
paprastai svarbiu momen
tu? Kiekvienam klasiniai 
prasiblaiviusiam darbinin- ■ 
kui tatai aišku. Reakcija 
€ftga; darbininkų ir farme- 
rių kova su kapitalistais aš- ; 
treja jmainierių ir vakarinių 
farmerių sujudimas virsta 
atvirais mūšiais su ginkluo-i 
tais valdžios agentais. Be
darbiai plačiau įsisiūbuoja . . t _ .. • . -auuuo, ii nepaieu, jt\uixi<x i e-

k ligiją bei politinę partiją taserkelių artimu°ko-i >VėHaus Rodger® skait0, re" buvo svarstyta Rodgerio klau- 
Įiaiaas, gan Kenų ailimų KO izohuclją> pagamintą Rodger- simas, už jo prasižengimus 
lomjų delegatai sykiu vykt j ;so> zabelos ir Franckevičiaus. ■ prieš ALDLD konstitucija.

------- - i suvažiavimą. Pavyzdžiui,’RezoliuCijoj 
Vietomis valdonai y^a(j^ajp Delegatų Siuntimas, •f—k !•! 1 1 1 • • T i • •
- Y _ — -1. I L) Lv i I z-J xa I i t

rint tūkstančius politinių 
i bylų ant rankų ir varant ju- 
1 dėjimą pirmyn.

Reikia tik supratimo, no-

draugijoj. Pirmininkas rei-1 Vėliaus jie tęsia toliaus ne-1 
kalauja raporto, tačiaus neiš- tegalį susirinkimą. Tuojaus 
duoda, tiktai keliais žodžiais nutaria 2 kp. turtą atiduoti 
praneša, kad viskas “tvkr- svetimai organizacijai. Cent

ro Komitetas be abejonės 
turės ateiti sutvarkyti kuopos 
reikalus .

APLA. 2 Kp. Narys.

Iro ir apsisvarstymo, o ir pa-^koj.”
(Vienės organizacijos iš įvai-i Rodgers skaito “Laisvėje”: 
rių kolonijų galės savo kas- tilpusi kuopos valdybos laiš-, 
tais nusiųsti delegatus į ką ir tinkamą atsakymą. Ji- 
cievelandą. Yra draugų, .sai nurodinėja, kad “Laisvė” j 

į1 kurie turi automobilius; pa-,su juo nenori skaitytis. JO| 
tys daugumoj nedirba, ir jie 1 pasekėjai šaukia mesti Lais- 
nuveš delegatus, tik apmo-:vę 8’urban, traukti teisman,) 
kūjus už gazoliną. Kad dar mestl au ai1 
labiau sumazmt keliones is-i — .

F. Rodgers Prašalintas iš 
ALDLD.

! McKEES ROCKS, Pa.—AL; 
iš susirinkimo DLD. 40-tos kuopos laikytame' 

pritaria, susirinkime, 28 d. rugpjūčio, j

Naujas Nupiginimas
Knygų

Eikime Į Darbininkų Mases su Apšvieta, Siūlykime 
Jiems Klasinę Apšvietą Tiekiančias Knygas, 

Rengkime Juos Kovai už Pasiliuosavimą 
iš po Kapitalistinės Priespaudos

šelpimą kaštais valdžios ir darįininkas a/darbininkė! 
kapitalistų ir uz išleidimą se^įu 
bedarbių apdraudos įstaty-j 
mo.
priverčiami daryt nusileidi-’

(mų organizuotiems bedar- į 
biams. Vieną tam pavyzdį! 
suteikia New Yorkas. Sa-į

Pirmiau
ALIEJUS. Puiki apysaka. 800 puslapių 

apdaryta. Kaina
ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI IR 

JŲ YPATYBĖS. Parašė Dr. A. Pe
triką. Pusi.. 128. Apdaryta

ISTORIJA SOCIALIZMO SUVIENYTO
SE VALSTIJOSE, 
popieros 450 pusi.

KAROLIO MARKSO 
MA. Parašė L. B. 
336 pusi.

SOCIALDEMOKRATIJOS ŽLUGIMAS 
IR REVOLIUCIJOS KOVOS VOKIE
TIJOJE. 280 pusi. Apdaryta

KUNIGO IŠPAŽINTIS. Parašė buvęs ku
nigas P. Viliunas, tai gana įdomi kny
gutė. Puslapių turi 56

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KALĖ
JIMUOSE. Parašė d. Z. Angarietis, 
naudotojų siutimą. Puslapių turi 64 

LIUD. BONOPARTO BRIUM. 18-ji ir 
FRANC1JOJE PILIEČIŲ KARAS. Pa
rašė K. Marksas. Puslapių turi 360.

Apdaryta 
ISTORINIS MATERIALIZMAS. Parašė

H. Gorter. Turi 192 puslapių. Apdr. 
“ŠVYTURYS.” Tai rinkinys eilių. Turi 

386 puslapių. Apdaryta
DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučius. Tai yra knyga apie 
žmogaus kūno sudėtį, jo gyvybės apsi
reiškimus, ligas ir sveikatos užlaiky
mą. Turi 628 pusi. Apdaryta

KLASIŲ KOVOS ISTORIJA AMERIKO
JE. Parašė d. A. Bimba. T.._l ???, 
puslapių. Gražūs apdarai

KAIP ŽMONĖS BE PONŲ GYVENO.
Parašė U. Sinclair.

RUSIJOS ISTORIJA, 
krovski. 320 puslapių.

LENINAS, JO GYVENIMAS IR DAR
BAI. Parašė M. Jaroslovskis. Kriyga 
būtinai reikalinga perskaityti kiekvier 
nam darbininkui it darbininkei, ^un 
432 puslapių. Aapdaryta

PASAULIO STEBUKLAI. Pagal E. He- 
kelio parašė Dr. J. J. Kaškiaučius 
Knyga labai naudinga. Ji turi 416 
puslapių. Apdaryta

KOMUNIZMO A-B-C-. Parašė N. Bu- 
charinas. Yra geriausias klasinis va
dovėlis. Išdėsto kapitalistinės tvarkos 
vdas, iš kur kyla bedarbės ir karai. 
Turi 208 pusi. Gražiais apdarais 

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 
Parašė vyskupas W. M. Brown. Kny
goje yra nemažai gerų faktų prieš re
ligija. Turi 224 pusi.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI. 
Parašė F. Vaikšnora. Turi 256 pusi. 
Gražiai apdaryta

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankve- 
dėlis del klasinio lavinimosi. Labai 
naudinga kiekvienam darbininkui Jjei 
darbininkei. 32 pusi, kaina tiktai 

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NE
LAIMĖJE. Parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Išleido “Laisve.” Knyga turi 
126 puslapius, aprašyta 200 ligų, pa
duota ir patarimai, nurodymai, bei 
receptai, kaip suteikti pirmą pagal
bą ligoje bei nelaimėje. Kas užsira
šys “Laisvę” ant mėtį laiko, tas gaus 
šią knygą veltui. Perkant jos kaina 

JANONIO RAŠTAI. Tai geriausio liet, 
poeto eilės ir lengvi pasiskaitymai. 
Knyga papuošta jo paveikslu ir telpa 
trumpa biografija. Turi 112 pusi.

SAMDOMASIS DARBAS IR KAPITA
LAS. Paraše K. Marksas. Brošiurai- 
tė labai naudinga. 64 pusi.

KAS KALTAS. Apsakymėlis. 30 pusi.
K. Markso “KAPITALAS”. 32 pusi.
SEPTYNETAS PAKARTŲJŲ. Parašė

L. Andrejev. Knyga turi 56 pusi. 
SODŽIAUS DARBININKAI IR LIE
TUVOS BUOŽĖS. Turi 66 pusi. 

ARELIAI. Apsakymėlis. 16 pusi. 
PROFESINĖS ,SA.I UNGOS. 24 pusi. 
PARYŽIAUS KOMUNA. Parašė 

Baks. Turi 66 pusi. 
NAUDOTOJU TIKVBA. 
TAUTŲ LIUOSUOTOJAI.

DRAUGAI, kas užaisakys nemažiau
OO iškarto ir pinigus prisiusite kartu su užsakymu, tie 
gausite 10 nuošimčių pigiaus. Už tuos pinigus, tai 
yra 1.00 vertės, galėsite pasirinkti knygų, arba vieton 
$5.00 prisiusite tiktai $4.00.

antrašu ir vardu:
Čekiai ir money orderiai privalo būti išrašyti:

J. J. Kashkevich vardu ir prisiųsta mano

Knyga ant geros 
Apdaryta

Be apdarų 
TEORIJOS SISTE- 
Budin. Apdaryta

Dabai

$2.50 1.00

.75 ; .10

1.50 .35
1.00 .25

1.50 .35

1.25 .35

.20 .5
1

.20
1

.10

2.00 .35

1.50 .25

1.50 .35

3.00 1.00

2.25 .50

1.00 .15

1.75 .50
f III

< ri 1 j
2.00 1 ' .50

1

2.00 .50

1.50 .35

1.25 .25

1.50 .50

.5

1.00

1.00 .15

.15 j .B
JO ! .2
.10 .2

.35 .5

.35 5
.5 1 .1

.10 .2

.20 .5
•10 .2
.10 .2

reikalaujama vi-i (Sulig ALDLD. 40-tos kuopos i 
_ e - 'Jsą APLA. 2 kp. turtą pervesti tarimo, susirinkime liepos 24

Philadelphijos, Chesterio nesvetimai draugijai vardu “2 ■ d., F. R. buvo pakviestas atvi- 
Camdeno delegatai? TiKkp. Lietuvių Augščiausia Prie-;rute į sekanti kuopos susirinki- 
reikia išanksto susižinot; 'glauda Amerikoje.” Tuojaus'mą, kuris įvyko 28 d. rugpj. 

priimti rezoliu-i Susirinkime F. R. nedalyvavo, 
Pū’“iį pakvietimą atsakė laišku, Į 

kad jis!kad jis pats iš ALDLD. išsi-Į 
) Po nuodugniam Į 

i minėto klausi- 
Jeigu balsuotu-1 mo, buvo vienbalsiai nutarta 

tai F. Rodgerį išbraukti iš ALDL 
Di- ! D. kuopos ir tatai pranešti į 

Vieni Centrą ir per spaudą, kad AL

Atsiliepia į T. D. A.
Judėjimą

Pasiunčia draugija bei j reikia nepatingėt ir mokėt: keli sušunka: ~ 1 i   i t A 1 ■» • 1 • • t i • ! _ * j _ __ _____vaite kita atgal New Yorko kuopa«savo delegatus į T. D. i draugiškai tuo reikalu pri- ciją ir pervesti turtą, 
valdžia atsisakinėjo duot Apsigynimo s u v a ž iavimą, | eit prie dirbančių darbiniu- įninkąs pareiškia, 
net leidimą bedarbiams ir tai jau padaro žingsnį, ku- kų, kaip organizuotų, taip irlnegah , le!stl balsuotl rezohu-, braukia.)

! neorganizuotų: jie padės cijos^ ^kadangi ^tai būtų prieš | apsvarstymui 
jums apsimokėt kelionės; 
kaštus. Bet štai dar. kas— 
Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo centras sako, 
kad ir jis padės būtiname 
reikale apsimokėt lėšas, jei 
jūs vieni niekaip negalite.

Organizacijos, kurios dar 
priimt maršuotojų delega- sigymmo. Įnešate prisidėjusios prie
ciją; gi delegacija bus masi-; . Tarptautinio D a r b i n inkų1
nė, susidarys iš 100 nariųJKiek SįUI?c.ia™a De!ega^ Apsigynimo, ilgiau nelauk-'

dirbantiems maršuot gat-:r^uom suinteresuoja visus 
vėmis į City Hali su bedar- savo narius; sugrįžę dele- 
bių reikalavimais. Dabar gatai išduoda raportus, — 
jau ne tik šis leidimas duo- dar labiau narius sudomina 
tas, o dar daugiau. Majo-?r priartina prie Tarptauti- 
ras McKee liko prispirtas nio Darbininkų Apsigyni- 
padarvt didesnį nusileidimą, m°J jei ne tuojaus, tai su 
ir pasižadėjo rugsėjo 10 d.:laiku seka organizacinis 
patsai būt City Hall’e ir: prisidėjimas prie T.D. Ap-

konstituciją.
me už pervedimą turto,
laužytume konstituciją, 
džiausiąs lermas kyla.
nariai stoja už pervedimą tur-lDLD nariai žinotų, kad jis ne
to, kiti tam priešingi. Kuomet!ra mūsų draugas ant toliaus, 
priešingi pervesti turtą kalba, ir jo darbų mums nepriskaity- 
tai Rodgerio pasekėjai baubia, tų. 
kojomis trypia, neleidžia kal
bėti. Jie rėkia: “mesti pir-

J. Miliauskas,
ALDLD. 40-tos Kp. Sekr.

Tai bus dar pirmas tokis; nuo Kokių Organizacijų Idamos, prisidėkite; ir visos,.iALDLD. Pirmo Anskr. ir Kuodu Darbuote 
įvykis New Yorko istorijoje O delegatų po kiek galJkaip prisidėjusios, taip ne-| F
kur bedarbių delegatus, ei-’ma siusti nuo įvairių orga- prisidėjusios, rinkite dele- 
nančius į City Hali, pasitik-Įnizacijų? T. D. Apsigyni-!gatus įjClevelandą! Laiko, 
davo tik bliakdžekiais, buo- mo (International Labor ka*P matote, jau nedaug te-i 
žėmis ir revolveriais. iDefense) Centro Biuro vei- kk°, ir jis turi but panau- __  _______

kiantysis sekretorius Frank dotas tai svarbiai mūsų Įima ant dienraščio 
Kodėl Didės Kapitalistinis Spector šitaip atsako: prievolei.

Apskričio komitetas buvo dai, kuris pavyko neblogai. į 
surengęs didelį protesto mitin- Draugai moliniečiai darbuoja- 
gą prieš lietuviškus skundikus si del vilniečių ir abelnai dar- 
ir pono Evaldo su policija puo- bininkų judėjimui.

> “Vilnies.”i Komunistų Partijos rinkimų 
Mitingas ant greitųjų buvo su- kampanijai buvo skirta su
rengtas, 19 d. rugpjūčio, Chi- kelti kvotą $10. Ir jau drau- 
cagos Lietuvių Auditorium.1 gai sukėlė. Tai yra pagirti- 
Jame dalyvavo tarpe 500 ir nas aldiečių darbas. Taipgi 
600 žmonių ir protestavo prieš turiu priminti, kad Bedarbių ! 

mi po mirties nuosprendžiu,'lietuvišką buržuaziją. (Taryba bendrai tarptautiniai
i negrai1 Mitingas davė finansinės. laiko prakalbas gatvėse, kovo- 

rnūsų pagelbos; paramos “Vilniai” apie $50. j ja už duonos kąsnį ir pageri- 
m , darbi- nimą būvio,

ninku dienraščiui.

Kodėl Didės Kapitalistinis Spector šitaip atsako:
Teroras , Kiekviena 0 r g a nizacijaj i Mirtin Teisiamieji Laukia

vieno, tačiaus, pamatinio!draugija bei kuopa, kliubas; Mūsų Pagelbos 
fakto neturime pamiršti—I bei choras ir t. t. turėtų Mūsų talkos laukia, būda- 
kapitalizmo knžis didėja;,siųstj bent po porą delega-1 mj po mirties nuosprendžiu,1 
begyje tik vieno menesio, tų. Kur gyvuoja T. D. Ap- devyni Scottsboro 
nuo birželio pabaigos iki he- sigynimo distriktai, ten dis- berniukai; i

4 a • i i • I iktimuose svivci n prašo mirties bylon statomi [Tai yrą gera parama
dar 4 procentais, o darbi-,se bus išrinkti delegatai iš,New Yorko streikieriai.'Sa- 
mnkų algos — 7 procentų. (kuopų jr jg prisidėjusių ki-^muel Weinstein ir Morris 
Tokios tai valdiškos skaitlį-. tų organizacijų. Bet yra! Larber, prieš kuriuos kapi- Į 
>es, kurios, suprantama,. vjetų, kur distriktai nesusi- j talistai nesenai padarė su-1 

"J1*13*111?1.1 ,tlkr^l' organizavę. Iš ten organi-!mokslą; solidaraus mūsų at- 
tialykų stovj Krizini beau-, zacijos privalo tiesioginiai l siliepimo tikisi visi politiniai rranr Iranira herai ina laniaii i • a i i_ x _ • ___ y*____ • . x .

spaus darbo mases, norėda-im£ 
mi išlaikyt savo pelnus nuo i 
smukimo ir stengdamiesi1 .. iri - - *
sukriušint revoliucinį judė-!^1108^ draugijų,^kuopų, kliu-'do, Ra(] jįe ne veltui pasiti- 
jimą. Ar darbininkai su
tiks, kad juos taip smaug-1 .
tų ir,sykiu badu marintų? Darbininkų Apsigynimo. T , tinis

u Bet tatai neturėtų būt khū- aL

tis. Tos ir kitos organiza
cijos yra kviečiamos ir ra
ginamos vis tiek išrinkt de
legatus ir pasiųst į Cleve-1 
landą; suvažiavime jie visi išrenkamus delegatus, drau-' 

jturės ne tik patariamąjį, o gai ir draugės, privalote šių- rugsėjo dienraščio “Vilnies” : 
į ir sprendžiamąjį balsą ly- sti International Labor De- naudai. Buvo gera programa, I 
ogiomis su tiesioginiais dele- fen'se, 799 Broadway, Room išPildė LKM. Choras iš Chica-j

ROCKFORD, Ill.—ALDLD.
ROSELAND. 111. — Amer, i 29 kuopa netolimoj praeityj 

Liet. Darb. Lit. Drg. 79 kuopa 
bendrai su kitomis vietos or-

gant, kapitalistai vis labiau ;sjųst delegatus į suvažiavi- kaliniai,"visos klasinio karo
----- -------- ii ii 7 j lllOAčl 10 V CV/jlCl Vllllų, i U, 1

aukos. išėjo. Jame buvo daugybė
Yra, taciaus, ir distrik-j Tegul mūsų darbai paro-i^^^^^* Laike piogiamos pii- 

______ imta protesto rezoliucija prieš

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz.
IIUU&U uiciugij4, nuupų, miu- QQ, Kaa jie ne veltlll paSltl- , j., . -v, u -l i ♦ kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal- 
bų, kurie dar oficialiai nėra ki mumis lietuviai darbiniu- skundlkus lr is darbininkų ki-.są” galima užsisakyti Vokietijoj th- 
nviąidpip nrip Tarntautinio ’ lo didelis pasipiktinimas prieš Įes mieste šiuo adresu: Deutschland,ipiisiaeię pile larpiauiinio ]ęaį TV v. . Redakcija, Max Labonus. Uzsaky-

A n c i o-nimn P°n4 Evaldą. Išvažiavimas mus galima daryt ir per paštą. i

Turi 608

Pusi. 246.
Paraše M. Po-

Apdaryta

mus galima daryt ir per paštą. 
Delno “Balso” kaina 1932 metams

. Tilsit, Pr., Memelstrassė 26, “Balso”. 
Skiria i Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj,

! Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
i metams — 2 markės; 6 mėn. — 1 
i markė; atskiras eks. 10 fenrg.
j Amerikoj ir kitose valstybėse: me- 

TZAro T11 ATnrr. .gitams—1 dol.; 6 mėn. — 60 cen.; lį DeKALB, III.—-ALDLD. 46 ekz.—5c. f
kuopa surengė pikniką, 4 d.' 8SRS.: metartis — 2 rub.; 6 men. 

vv. . —1 ™b-; P ekz—10 kap.dienraščio

duos keletą dolerių . ir 
Rengėjai visą pelną 
“Vilnies” naudai.

Ne. Jie yra ir toliau bus 
juo labiau verčiami stot į 
kaskart griežtesnę masinę 
kovą už pačios gyvybės pa
laikymą. O buržuazija vis 
/žiauresniais būdais slopina 
g? slopins kovojančias mi
glias: tiesioginiais žudymais, 
terorizavimais, areštais, m . .. . , .
masiniais ikalinimais atei- gatais TarPtautmio Darbi- 410, New York City. Gc- «os lr latke programos bei pra- masiniais jKannima , ninku Ansiewnimo Dar mi būtu L-o-d fnin nni- kalbų priimta protesto rezo-'vių darbininkų deportavi-."lnhlJ apsigynimo. yai !aj butų, kaa taip pat pra-, * ’
mais neeru Ivrciavimais irdaugiau- Sakysime, tūlo neštumėte Lietuvių Sekei-[ ,J .p / • 7-a no . Pn . , ...mais, negrų lynciavimais ir:miesto piliečių kliubas yra jog sekretoriui šiuo adresu: darblninkM JudeJ‘mo- Plk‘ tams~60 atskm

_ , _ . _ . • . .. Įstojęs į T.D. Apsigynimą, V. Tauras, 46 Ten Eyck St., ’ Q dienraščiu’'
Tuo budu, darysis vis di- bet distriktiniame suvažia- Brooklyn, N. Y. i

dėsnis skaičius mūsų klasės,vime nei vienas kliubo na-' 
kalkinių, ir mums reikės tu-1 rys nei'šrinktas į Clevelandą.! !
ret juo drūtesnė darbinin-.Ar kliubas taip ir turės pa-i Komunistų Partijos rin-, 
kų apsigynimo organizacija.' silikt be savo atstovo clc- kimų platformos 5-tas dės- 
Specialė tam mūsų organi-Ivelandiškiame suvažiavime? nys sako:

5. Prieš kapitalistinį tero-;

Darbininkų Apsigynimas!
T.D.A. Lietuvių Sekcijos 

i Sekretariatas.
P. S.—Pranešimus apie

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

Kaina 1932 metams: Lietuvoj 
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje 

ekz.—

ats 
me 

10c.
nikas duos keletą dolerių pel- Vokietijoj: metams - markė; atski- 

‘ . n ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

zacija^yra Tarptautinis Dar- Visai ne. Jis taip pat gali 
bininkų Apsigynimas. <

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt

—---------------------------------------- T----- , kiekvienas LKP ir komjaunimo są-

Remdami ir balsuodami ; JUKk°inani932 metams: Lietuvoje: at-

! MOLINE, III.—ALDLD. 64 
kuopa turėjo surengus pikniką, j 
5 d. rugsėjo, “Vilnies” nau-

O išrinkt savo narius, kaipo rą; prieš visokios formosuž Komunistų Partijos kan- vokkuiof^metams—2t&m.!
kaip jis pirmučiausiai su- delegatus; jis dargi kviečia- darbininkų politinių teisių didatus, jūs pareikšite savo ssrs.: metams—2(rub. „ 
drutint? — Tarptautinį mas tatai padaryti. i slopinimą. protestą prieš tai. • ga&užsi&Jr“Z7o” *

B.

$5.už

D. M. ŠOLOMSKAS
46 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y
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Mainierių Kovos ir Organizacijos Klausimas
Organizuojasi Nauja Mainie-1 tys, kad mūsų organizacijos 

rių Unija įveikia. Todėl jos gaus dau-
---------- j giau ir narių. Taip kaip cho- 

WILKES BARRE, Pa.—Kaip Irai ir kitos organizacijos, ku- 
visose didelėse p r a m o n ėse | rios pradeda veikti geriau, tai 
darbininkai organizuojasi ko- joms ir pasiseka, 
vai ir streikams, kad apginti 
savo reikalus ir kovoja prieš: 
algų kapojimą, taip yra ir su1 
mainieriais. Mainieriai ruošiasi 
streikan, kad atsilaikyti prieš 
naujus algų kapojimus.

Vienok reikia pasakyti, kad Į 
už mainierių reikalus kovoja1 
tik maža dalis susipratusių i 
darbininkų ir Komunistų Par-! 
tija. Tarpe mainierių veikiai 
geriausia ir daugiausia, tai; 
eilinių (Rank and File) mainie 
rių komitetai.

Dabartiniu momentu mai-| vesti kovą, 
nieriai, ypatingai kurie klasi- tija yra legališka.

darbdavių.,vardus, ir adresus. 
Daugely sykių darbininkas tik 
žino) kad nori» i skųsti Juozą, 
Miką, arba Povylą'. Darbinin
kas tuoj gali nuo kitų darbi
ninkų sužinoti darbdavio vardą 
ir kartais adresą.

Neužtektinai tik 
są. ” Njes šiandien 
darbdaviai, kartais 
rėtojai arba formanai.

Darbdaviai gali būti asmenys,'
• Ir 

skirtumas tarpe tų yra svarbus, 
nes procedūra kolektuoti pini- 

yra kitokia' 
nuo korporacijos arba:

PRANEŠIMAI Is KITUR

TORONTO ONT., KANADA j

dirba ir nori gauti paskolą iš bedar-. 
bių- fondo, privalo būti susirinkime.’ 
Taipgi jau yra ir blankos atėję iš 
bedarbių fondo.

Sekr.- V. K. Sheralis.

Todėl mes turime mobili- 
j’zuot visas jėgas kovai prieš 
bosus, Lewisa, lovestoninius ir 
pruseikinius elementus. < 
visi plakasi prie darbininkų, 

i kad paskiaus juos apgauti.
Mes turime kelti protestus gus nuo asmenio 

'ir prieš valdžią ir policijos te- negu
Policija uždraudė Ko- bendrovės, 

munistų Partijos pikniką, ku-j 
ris turėjo įvykti rugsėjo 4 die-j 

iną. šį pikniką policija išar
dė, neleido nei susirinkti.

Prieš ta brutališkuma reikia
• Komunistų Par- 

_____ , „ r___ ________  ____ ...... __ Jinai turi 
niai sąmoningi, veikia ir šau-j teisę rengti parengimus taip, 
kia mainierius 
Eiliniu Nariu 
būtų galima 
kėsinimą vėl 
riams 
varyti 
riams, 
kams.

Reakcionieriai, 
šina, mainierių 
nes jiems gerai parodo 
nois mainierių veikimas, 
nai mainieriai ne tik, kad at-1 
metė algų nukapojimą, bet dau
sų ta kova atmeta ir seną Le- darbininkų algos - pripažintos 
wiso uniją ir vieton jos orga- kaipo pirmos skolos, kurios tu- 
nizuoja naują progresyvių , būti išmokėtos. Ne tik Lega- 
mainierių uniją iš Eilinių Na-{lūs Pagelbos Draugystės įvai
rių Komitetų. O to labai bijos’ riuose miestuose šioje šalyje, 
ne tik mainų savininkai, bet bet ir kitos organizac. yra ga- 
ir feikeriai, kurie mainierius'tavos pagelbėti žmonėms atgau-j 
apgaudinėja. Illinois mai-Ai algas, kurios jiems priguli. į 
nierių unija organizuoja ne tik tos organizacijos tik gali 
savo valstijos mainierius dar-J pagelbėti, kuomet pats darbinin- 
bininkus, bet visoje pramonė-1 kas gali pristatyti tokius rei- 
je. į tą uniją jau tūkstan-j kalingus faktus, kurie reikalin- 
čiai darbininkų dedasi, <___
ir dar daugiau, jei jinai kovos 
už darbininkų reikalus. i

Todėl ir Lewiso politika jau 
pasikeitė, kad jisai galėtų dar 
mulkinti darbininkus. Jisai 
paskelbė savo pareiškimą, kad 
ir jisai jau nesutinka su mai
nierių algų numušimu. Tą pa
reiškimą paskelbė kapitalisti
nėj spaudoj. Bet darbininkai 
turi gerai žinoti, kad tai yra 
tik gerai sugalvotas 
darbininkus apgauti, 
dabar laiko konferencijas su 
bosais, kad kaip nors vėl apė-. 
jus tą klausimą ir nukapojus 
mainieriams algas. Ta jo kon
ferencija gali tęstis tol, kol 
mainieriam algos jau bus nu
kapotos. Todėl nereikia pai
syti Lewiso, bet reikia veikti.

Kokia dabar turi būti ko
munistų, simpatikų ir jų or-j 
ganizacijų linija šioje kovoje?- 
Pirmiausia, mes turime veik-;^ s 
ti, kad sustiprinti opoziciją! 
prieš Lewisa. Reikia organi
zuoti iš visų jėgų šią opozici- 

organizaciniai,
Eili-

(Rank 
šiam

algas, 
ne tik 
bet visiems

Jie bendroves arba korporacija.

" j Sūnų ir Dukterų KLSP. Draugijos 
,1-mos kuopos mėnesinis susirinkimas 

Žinoti “bo- perkeliamas j naują vietą 
‘bosai” nėr diem> rugsėjo, 2:15 vai. 
i,‘k ~ •*•- Lietuviu svetainėj, Queen tik priziu- . - c, . .. . .(kampas Spadma. Avė., ant 

įaug’što, įėjimas iš Queen St.

Sekr. J. Keveža, 157 GoreVale Av 
Toronto, Ont.

įvyks 18 j 
po pietų, 

st. w\ 
trečio

PLYMOUTH, PA.
TDA. Plymouth kuopos susirinki- 

I mas atsibus pas draugus Zdanius, 
i 350 Lynwood Ave., seredoj, rugsėjo 
114 dieną, 7 vai. vakare. Draugai, vi
si atsilankykite, nes yra svarbu, kad 
TDA. susirinkimai būtų gyvi ir nau- 

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

(217-218)

—SS

.. HARTFORD, CONN_____
t* * A • • • • *■' -» « » . • «

ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 
įvyks 12 rįig^ėjo, 7:30 vai.* vakarė, 

i svetainėje 59 Park St. Draugai ir
(216-218) draugės! Malonėkite dalyvauti šia-' 

me sustinkime, nes turėsime atlik
ti svarbų tarimų. “ 
; rengti 
’įvyks 
atėjo 
atlikti
Kurie dar nesate užsimokėję, rūpin- 

, kites šiuo kartu užsimokėti. Atsi
veskite ir naujų aplikantų į kuopą.

Sekr. J. Rudžinskas.
(216-217)

Turėsime prisi- 
prie spaudos pikniko, kuris 

18 rugsėjo. Taipgi iš centro 
nominacijų blankos, turėsime 
nominacijas Centro Komiteto.

7:
Social vakaras. Rengia ALDLdI 

50 ' fcp.,’ šeštaęliienyji ’17 d. - rugsėjo 
(Sept.), Gėdemino svetainėje, 575 
Joseph Ave. Tai bus svetainės kie
me; pradžia 5 vai. į>o pietų. Gėri
mai ir valgiai bus lauke, o šokiai 
svetainėj, prie geros orkestros. Pel
nas nuo šio. parengimo eis paramai 
darbininkiškų dienraščių: “Laisvės?, 
ir “Vilnies.”

(216-219)

organizuotis į i kaip ir kiekviena kita organi- 
Komitetus, kadlzacija. Reikia glausti mūsų 

atmušti tą pasi- jėgas bendram darbui ir veikti 
numušti mainie- bendrai su Komunistų Partija, 
šį darbą reikia Taip veikdami mes laimėsime 
keliems mainie- kovas.

darbiniu-!

Lewiso ma- 
labai bijosi,

Illi-

E. Miller.

KAIP REIKALAUTI
NEU2M0KETU ALGŲ

Asmenys arba bendrovės gali 
i pasirinkti vardą kaip “Tokia ir 
I Tokia Kompanija,’’ bet tas ne
reiškia kad yra korporacija. 
Paprastai korporacija po var
du neša žodį “Incorporated” ar
ba sutrumpintą “Ine.;” reiškia, 
kad ji inkorporuota. Korporaci- ’ 
ja turi akcijonierių. Aficie-1 
riai paprastai inima prezi-1 
dentą, iždininką ir sekretorių. ' 
Gal tik šie trys asmenys turi 
visas akcijas, bet vistiek yra | 
korporacija. Ir todėl darbiniu-j 
kas turi žinoti, ar kompanija 
del kurios dirba, yra korpora
cija, ir vardą nors vieno atsa-; 
komo alkieriaus.

ELIZABETH, N. J.
LDS. 33 kuopos mėn. susirinkimas ; 5 

įvyks rugsėjo 13 d., LDP. Kliube, 69 
So. Park St., pradžia 8. vai. vakare. 
Drauagi ir draugės, būtinai turime; 
visi atsilankyti Į ši susirinkimą, nes 
daug yra svarbių reikalų del ap- 

,kalbėjimo. Ypatingai tie, kurie ne-

'MM MMM MMM

Beveik kiekvienoje valstijoje

Ką darbininkas turi daryti,; 
kuomet darbdavys jam paskirtu' 
laiku nemoka prigulinčios ai-j 
gos ?

Ką darbininkas turi daryti1 
atsitikime subankrutijimo fir-| 
mos, del kurios jis dirba?

I

Kaip algos mokamos sulyg! 
įstatymų?

Tuos visus užklausimus kituo- 
straipsniuose aprašysime.se

NEW HAVEN, CONN

SO. BOSTON, MASS.
LDSA. 13 kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo 14 dieną, 8 vai. vaka
re, Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
Broadway. Visos draugės būtinai 
dalyvaukite ,nes turime daug

Taipgi yra
‘Moters Kovotojos 
Malonėkite atsiim

ti jas, taipgi atsiveskite ir naujų > 
narių.

GREAT NECK, N. Y.
TDA. John Reed 48 kp. susirin-j

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo: kimas įvyks pirmadienį, 12 d. rūgs., 
kuopos susirinkimas įvyks pirma-j (Sept.), 8 vai. vakare, Strauko sve-1 svarbių reikalų aptarti.

dienį, 12 d. rugsėjo (Sept.), 8 vai. į tainėje.
vakare, 995 N 5th St. Visi nariai 
dalyvaukite ir naujų narių atsiveski
te.

PHILADELPHIA, PA.

Sekr. J. Smithienė.
(216-217)

MMi MMM

Visi nariai turi būtinai da- I atėjusios knygos 
lyvauti šiame susirinkime, nes yra I del Komunizmo.” 
daug svarbių . draugijos reikalų ap
kalbėti.

Org. F. K. !
(216-217) 1

Sekr. K. Zinskiene.
(217-218)

MMMMMMMM

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAIVAŽIAVIMAS
RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI APSKRIČIAI CONN. VALSTIJOJ

Nedelioj, 18 ilugsėįo-September, 1932CHARTER OAK PARK, WEST HARTFORD, CONN
PRzkDžIA 10 VALANDĄ RYTE

dėsis tfi atvesti aną partiją į teismą, j
Visų pirmiausia reikia daro-! 

dyti kad sutartis sulaužyta. Al-1 
gos yra paskirta pinigų suma,' 
kuria darbdavvs sutinka mokė-: * * I
ti darbininkui pagal 
ratos — ant mėnesio, 
dienes arba valandos, 
tik už atliktą darbą, 
algos sumos, tai darbininkas ir, 
darbdavys sutiko, kiek bus mo
kama prieš darbininkui c........ (
dirbti, 
bininko ir darbdavio gali 
t i abiejų tik suprastos, 
gali būti unijos ratos mokama.; 
Bet turi būti sutartis. Yra, 
svarbus, daiktas ta sutartis., reikalams, tai choras 
Yra svarbus daiktas ta sutartis.. transportacijją kitais 
Nes daugelį sykių darbininkas t taip kad nereikėtų rengėjams' 
stoja prie darbo tik, kuomet pridėti prie choro atvažiavimo 
darbdavys jam pasako: “eik'.‘nei centas, 
dirbti, viskas bus prižiūrėta,” j Ve kokį planą mūsų choras i 
ir kuomet išdirbęs pilną savai-1 turi važiavimui: Daugelis mū- 
tę, gauna per mažai pinigų, ką'sų simpatikų turi automobilius, 
gali daryti? Tokis darbinin- 

negal nieko- daryti. Kur 
jo darodymai ir koki tie daro- 
dymai? Darbininkas neturi 
dirbti prie tokių aplinkybių.

Prisirengimai prie Spaudos 
Naudai Pikniko

skymas
Lewisas

Paskiaus, 
turime organizuoti 
Narių Komitetus 
File Committees).

Kiek jau žinoma, tai dar-: 
bininkai ir jų organizacijos' 

i prie spaudos' 
pikniko. Štai mūsų di'džiausį 
“triupai.” Dedama pastan
gos, kad suorganizavus du di-1 to 111U- o ' ,

einant ^elius busus į pikniką. ■
Tos sutartys tarpe dar-; Choras Daina taip pat ren
iu darbdavio gali bū- '8'iasi pilnai dalyvauti. Busas j 

arba' kainuoja iš New Haveno į!
i Hartfordą 25 dol., tai kad su-1 

Yra taupiiiti tuos pinigus spaudos' 
rengia ; 
būdais,1

paskirtos'
savaitės, 
arba net ^eraį. 1,en^asĮ 
Kas

Kai kurie ir choristai turi sa
vo šiokias tokias mašinas. Tad 
nutarta panaudoti visas ma
šinas choristų ir kitų draugų 
nuvežimui j spaudos pikniką.

Pradėk darbą tik, kuomet pil-1 Kiekvienas draugas, kuris tik' 
j_..i •„ u gjoiu toĮ<į automobilių, tai ;

Šiandien unijos turį panaudoti šiam piknikui. į
nai sutikta, koks darbas ir kiek 
pinigų gausi, f’
daugumoj atsitikimų nustato al
gas, bet gaila, kad žmonės ir 
to neprisilaiko.

Ir pilnai reikia sužinoti apie

ją.
mes 
nių 
and 
darbui reikia suburti mūsų vi
sos jėgos. Kas tik gali ir ką 
gali, reikia daryti, kad orga
nizuoti eilinių naiių komite- j reikaiavjmus už viršlaikį. Jei- 
t,us\ . j gu darbininkui alga pagal va

gia reikia pakalbėti ir apie; ]antia> tai nėr reikalo rūpintis 
mūsų organizacijas taip pat. apie ‘ viršlaikį, tik jeigu būtu 
Kaip tai, ALDLD., TDA. ir ki-i 
tos lietuvių darbininkų orga
nizacijos gali gerai gelbėti, or
ganizuoti mainierius darbinin
kus.
šaukti 
aiškint 
reikalą 
Per šias organizacijas galima 
pasiekti daugiau kaip 1,000 
mainierių. Tai yra labai di
delis pasitarnavimas organiza
vime mainierių. Veikime, 
draugai, visi ir padėkime mai
nieriams kovoti, nes tai visų 
darbininkų reikalas kovoti 
prieš lewisinęi mainierių uni
ją ir prieš algų kapojimą.

šios organizacijos gali
masinius i

lietuviams mainieriamsi 
kovoti ir organizuotis.

augštesnė rata del nekuriu va
landų, (naktimis, šventadieniais 
ir sekmadieniais). Klausimas 
kyla ar žmogus, pasamdytas 
ant paskirtos sumos į dieną,

mitingus ir: savaitę arba mėnesį, kaip atsi-
tikimas nebūtų, gali reikalauti 
viršlaikio. Darbininkas neturi 
pasilikti prie darbo po valandų, 
jeigu žino arba girdėjo, kad ki
tam darbininkui už tokį darbą 
buvo mokėta.

Kitas svarbus dalykas yra: 
“žinok, kas tavo darbdavys.” 
Užklausdami daugybę svetim
taučių, radome, kad jie nežino
jo, kas buvo darbdavys. Jei 

’ nori gauti neužmokėtos algos, 
Mūsų organizacijos gali tik j yra labai svarbu žinoti vardą 

laimėti šiose kovose. Kuomet ir adresą tavo darbdavio.
mes veiksime darbininkų nau- gale draugystė negal vesti pro- 
dai, tai ir darbininkai pama- vas darbininkų,

Le-

kurie nežino'

Reikia pasakyti, kad į šį 
pikniką draugai rengiasi ne
juokais. Vienas draugas man 
pasakė, kad jų kaimelis paliks 
taip, kaip po karui. Kodėl1 
taip bus?—Aš jį klausiau, i 
Tai jisai man atsakė, kad tą j 
diena visi darbininkai ir far-1/ . , ..V. . ,menai bus išvažiavę į spaudos 
pikniką.

Kiti rengiasi važiuoti, kad 
pamatyti tą bitininką, kuris 
piknike parodys, kaip jisai ga-1 
Ii žaisti su tais gerais mažais 
gyvūnėliais.

Kurie draugai ir draugės da 
neužsiregistravę važiavimui į 
spaudos pikniką, tai galite už
siregistruoti pas draugus ir 
drauges: B. Vikšrienę, J. Kun-! 
cą, J. šukaitį, A. Makulį. Ne-! 
laukite, draugai, paskutinės{ 
dienos. Reikia užsiregistruoti 
pirmiau.' Paskiaus gal negau
site vietos.

J. Šukaitis.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK I

Choras Daina, New Haven, Conn., Vadovaujamas Latvio

PROGRAMA JVAIRI, piDELĖ
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 sekantį bedarbių ir ėx-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 anų stygų rusiš
kus melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malonų įspūdį.

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

7. TūMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
iš Sovietu Sąjungos, Kaukazo šaltiniu, mineraliniai vande-

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

’ 1 \

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. Čia yra daug pastogių del tūkstančių žmonių; o 
šokiams svetainė didelė.

ar pagada—išvažiavimas

PIKNIKO KOMISIJA.

KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKĄ: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas. Msi tą parką žino, šis parkas yra gana gar
sus. Čia būna valstijų sferai ir kitoki dideli visoki parengimai.
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Pirfnad.- Rugsėjo 12/ ;1932 r ;PūfclapiJs: penktas

čią dalį ($35). Su viršininkų! 
parašais įsakyta buvo iždinin
kui ir parašyta rasytė, kad iš
mokėtų $35 paskirtai ypatai.

’os valios žmonės su
jaukia savo susirinkimą ir nu- 

Darbininkai jaučiame did- jtl) be darbininkiškos spaudos taria visai neduoti nutartos 
džiausią bedarbės krizį, kuris. darbininkai yra bejėgiai kovo-;Sumos. Na, ką darysi su tais 

vargu kada kam nors pirmiau se su kapitalistų klase. 
|fxko išbandyti. Vieni darbi-1

Žodis Spaudos Rėmė jams ir Visiems 
Darbininkams Connecticut Valstijoje (~*ge;

Darbininkai turi'rengti to- Drajigmj AdreŠSi, KlIUOS Į 
kių prakalbų pravedimui agi- į <<*. «... ;>y y, n 1 
tacijos už Komunistų Partijos TuYl LaiSV0 UZ Orgahį!
kandidatus. Šios visos parti-1 
jos, kaip tai: republikonų, de-, 
mokratų, socialistų ir kitų gru-j 
pių, yra kapitalistinės pai’ti-| 
jos, kurios palaiko šią kapita-Į

! sistemą. O Šioje Sis- Ave. Tel. Glenwood 661

I temoje darbininkų algos yra'PkPlim‘
( , Mes pasakėme: Jūs pasprin-■ kapojamos, bedarbė nemažėja, I Protokolų Raštininkas, r. Barauskas. 830 j

vo darbininkišką spaudą, bet gSįte taįs mūsų pinigais, laiky-jbet dar vis didėja. Nei vie-! iždininkas, k. Gaiinaitis. 29 Pulaski st. 
negalime pasitenkinti tuo, ką piįe sau> jįe manė: užiminėsjna kapitalistinių partijų ne-' Finalų Raštininkas, t. Manelis. 9 Kas- 

> kovoja už darbininkų reikalus XinPns raSt.ininkflii) j. Andruškevičius.

ir pakeitima šios kapitalisti- ,3f’ Rec<* 1>k-
. ' Maršalka, I1. Siganavicius, 84 Kosciusko

nes sistemos. Tik viena Ko- st.
mumstų Partija yra Šiuose rm- „,isis 60 DaJ.Wn st p AndruSu„„, 
kiniuose, už kurią darbininkai wiikins st., m. Yenčis, 45 Townsend 

turi balsuoti. Šita partija yra, Su,iri„kimai „,siblln, kiokvlcnų 
darbininkų partija ir jų rei-I antrų sekmadienį, savoje svetainėje. 575 

kalus

gaivalais, juk neisi teisman už Mistinę 
Mes, dalis lietuvių darbinin-'tuos kelis centus. . Ix----- -

nmkai yra išmetami iš dirbtu-j kų, veikiame. Mes turime sa-j 
vių ir alkani vargsta, nežino-' 
darni’, kada reikės sulaukti ge
resnių laikų.
do dirba po dieną kitą į sa-! tas kovas, jeigu norime pa-,'kp. turtas ir šeimininkausime, 
vaitę už numažintas algas iki siekt laimėjimus. Mums rei-1 

kalas kuo labiau sustiprini sa
vo spaudą, “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Darbininkę” ir “Daily Wor
ker}.” Tam Conn, valstijos susirinkimų tvarką laikyti. Vi- 

organizacijos ren- sj norį Ųūt saumyliais.

Kiti dai iš vai- turime, jeigu norime praplėsti viršininkų vietas, bus nariai ir 
linnn Iz i4- o i o o i _ _ 1_____ _ • -i ~ ~ . ........... .

kaip ponai.
Bet čia biskį apsiriko. Pa

silikę viršininkai neturi pri
tyrimo org. darbe. Nemoka

žemiausio laipsnio. Bet visų 
likimas vienas ir tas pats.

Artinasi žiemos laikas, arti
nasi didesnis skurdas. Miestų 
ir miestelių valdžios, sako, ne- darbininkų 
turį iš ko šelpti bedarbius, gia didelį išvažiavimą 18 d. eiti į minias. 
Dirbtuvių bosai, sako, neturį' rugsėjo, Charter Oak 1....................
darbų, todėl vis daugiąu atlei-jliame parke. Hartforde.

Todėl kiekvieno
kiško laikraščio skaitytojo ir Tikra makarienė.
rėmėjo pareiga atsilankyti į kurie skelbė visokiu nuomonių ‘ —
šį rengiamą spaudos naudai iš- apie LDS., šiandie patys mato | Darbininkižkos Organizacijos 
važiavimą. Be to, reikia pa- sav0 nepasisekimus.. LDS. bu- Ren ; Masines Prakan,as Ai- 
raginti savuosius ----- •• • • • 1 -----
savuosius pažįstamus ir gentis ’nariai 
į šį parengimą. nariai

Jeigu milionai darbininkų moka

, džia darbininkų, o likusius ver- 
čia skubiau dirbti ir už ma-

ROCHESTER, N. Y.

Draugystės D. L. K. Gedemino 
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas, J. Ivanaitis, 610 Ridgeway
M.

pagelbininkas, J. Miller, 8 Ludwig

- j ; i n j ' 1 .
t Moterų
< Pašelpinė Draugystė Birutė
! MONTELLO. MASS.

VALDYBOS ADRESAI:
I Pirm. E. Beniulienč, 16 Bunker Ave. 

Vice-pirm. O, Turskienč, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizėn, 673 N. Main St. 
Fin'. Rašt. Ę, ČereSkienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M, Duobienė, 221 Ames St.
V. . Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt. M. PotsuB, 184 Amei St. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare.

st.

AUŠKOS draugijos 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.

■ -1 r;-------t
Pirm. pag.

• Clark Pl.
Iždininkas

I Clark Pl.
1 Nut. Sekr.
I Pine St.
I Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
j Ave., Linden, N. J.
1 Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30
•; Dayton St.
I I Iždo Globėjas P.
I 144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

i Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
[ So. Park St.
: Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
I Aušros Draugijos susirinkimai 
įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie-

i no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- 

• džia 8-ta vai. vakare.

• • • • t »>•> v

S. ' Pinkevičius,

Paulauskas,

B. Barkauskas,

121

228

255

Kalnietienė,

Ba- 
290 
St.,

Nenori 
Darbininkų rei- 

didžiu- ka]ai palikta užpakalyje.
Na, ir šiandie žiūrėkime, 

darbinin- ]<as darosi4 jų kp. susirinkime.

gina.
Biržų Proletaras.

| Joseph A ve.

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

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

Viršininkai,1 GREAT NECK, N. Y
DETROIT, MICH.

i Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pinninin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.žesnį atlyginimą.
Ar darbininkai ilgai neš to

kį sunkų vargą, kokį jie turi 
nešti dabar? Atsakymas yra 
vienas. Ne! Jau dabar mato
me vietomis darbininkai suky
la ir reikalauja duonos, pasto
gės ir kitų reikalingų reikme-1 pripažįsta, jog komunistų va- siems 
nų. Atėjus šaltai žiemai, aiš- Į dovybėje galima rasti laimė
ki!, kad darbininkų kova už i jimas didesnio duonos kąsnio,! 
duonos kąsnį paaštrės kelerio- tad reikia neužmiršti tų

kaimynus, j joja ir auga visu smarkumu 
5 ir pinigais. •: 

manęs klausia, 
LDS. nariams 

pašalpą? 
visiems,

* v I ar is- •
susirgu-

Aš sakau, iš
kuria tik ser-

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

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

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

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

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

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

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

Vice-pirm. Vincas Palkaučkas, 4925 [ 
Ogden Ave.

Nutarim. rašt. Ona Gyviutč, 7148 
( MacKenzie Avė.

mušimui Priešu Puolimo ant t Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June- ,
Dienraščio Vilnies j j^ašos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

. a t ta r t a F7O Dayton Avė., Eva Vėgėlienė, 7715Rugsėjo 6 d. ALDLD. 72, Dayton Ave. i
kuopa, TDA. 48 kp., LDSA. j Antanas Vegeia, 7715 Dayton!
64 kp. ir LDS. ’24 kp. nutarė į 

04 Į surengti Great Necke prak
“katrie ’ bas atrėmimui
tie ne-[tint dienraščio

nei pomir-1 rinkta komisija tam darbui.
Diena ir vieta bus praneš-

ita vėliaus per “Laisvę.” Nu-

moka 
>!ga, visi gauna pašalpa, 

ku- kp. viršininkai šaukė: “ 
pai, todėl, kad tuo laiku gyve- rie dar nėra kovų sūkuriuose, priklausys prie LDS. 
nimo vargas padidės kelerio-:jog jie turės dėtis taip pat į:gaus nei pašalpo 
pai. Kaip ir kokiu būdu dar-,tpkią pat kovą, jei norės pa-'tinių.” 304 kp. viršininkam I 
bininkai gali pasiekti laimėji-! laikyti gyvastį? O kas neno-1 nariai degina akis už melavi-į 
mus šiuo laiku? Atsakymas[ri gyventi? Visi. Tokiu bū-'mą; eina ir rašosi prie LDS.Įtarta kvjest; kalbgli d.‘A. Bim. 
yra kitas. Per kovas ir aš-j du, raginkime visus remti sa-'23 kuopos, 
trias kovas. Tačiaus ar kova;vo spaudą, kuri rodytų keliai 
su turčiais gali būti laimėta, Ine vien už pagerinimą darbi-'viršininkam, 
jeigu mes, darbininkai, nežino įninku būvio, bet ir už panai- (organizacijos užlaikyti.
sime, kaip ji turi būt vedama, kinimą šios sugedusios kapita- subudavotos 304 kuopos na- 
jeigu mes neturėsime savo ro-|listinės sistemos. 'rius beviršininkaudami išvai-

Komlietfrakcija. ; kys ir pinigus iš kp. iždo su-
ALDLD. III Apskr. Kom. .tarpius, kaip pavasario snie- 
LDSA. VIII Apskr. Kom.'gą. 
LDS. V. Apskr. Kom.

dyklių, savo organų, kurie ro-1 
dytų tikrąjį kovos kelią prieš' 
skriaudikus? Aišku kaip die
nos šviesa, kad be organizaci-[

ai-1 
priešų puolimo 
‘•Vilnies.” Iš-i LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 

DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN
Valdyba 1932 Metams

Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius,
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J 
Maršalka J. 
M. Naktinis,

W. Hartford,

33 Hamilton St.

į bą, kaipo nenuilstantį darbuo- 
Mes sakome SLA. 304 kp. Loją įr kovotoją už Komunis-i 

kad jie nemokaPartiją ii- visą darbininkų! 
Mūsų [ judėjimą.

Amerikos fašistų gauja už
puolė mūs darbininkišką dien
raštį “Vilnį

Įsų draugus, Andriulį. Millerįl 
organizacijų atsibuvusis Krakaitį.

ir areštavo mū-1

. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Giraitis, 174 Ashley St.
42 Putnam St. 

Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

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

31 Amity St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dienį kiekvieno mėnesio, Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 val. va-
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SUBSCRIBE TO THE

bininkiškos spaudos, davė 
no daugiau $20. Gaus 
“Vilnis” ir “Laisvė.” Kadan
gi tą 
lietus, 

j kietas 
į paties 

. i Williams St.(j-— O——O |

Ruošiamės visokiais būdais,1 
g a 1 ima kad tik daugiau nuvyktume j 

tiek tik pridėti, kad jos pąsi- spaudos išvažiavimą, 
tikimas priruoštas ir ji kalbės Įvyks 18 d. rugsėjo, 
ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., 8 Oak Parke, Hartforde, 
vai. vakare, Stanley Arena1 Kurie turi savas mašinas, 
svetainėje, Church St. ’ taip pat turėtų padirbėti, pa-j

Kiekvienas darbininkas tu- sikalbinti savus draugus, sū
rėtų tą dieną visus kitus reika- siedus ir 
lūs atidėti kitam kartui, o bū- parėmus tinkamai savo kla- 
tinai turi ateiti pasiklausyti sės 
Mooney kalbos.

< NEW BRITAIN, CONN. mas, kad va, jaunuoliai “bi
jo” Darbininkų Centro, kad 
bolševikų vieta, “neišdegė.” 
kaip kad renegatai norėjo. Iš
rodo, kad ne choriečiai bijo 

Jau ’buvo spaudoje rašyta, darbininkų, bet Pruseikos su-Į 
kad Tom. Mooney motina, bū- viltieji, 
dama virš 80 metų senumo, 
atvyksta į New Britaina su 
prakalbom. Dabar

Išgirsime Kalbant Motiną
Mocney

Fašistai ir nu-j
[piknikas 7 d. rugpj. del dar-1 bankrutavę lietuviški bankie-l 

pej_ riai, taip pat ir renegatai, puo- organizatorius,

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

, M. Šleiva, 
Lennan St.

GCrawford 
Siekis,

P. O. Box 
Rusima v ičius, 
140 Mechanic

( Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

80
Iždininkas B. Bartulis.

Finansų raštininkas, A.

Protokolu raštininkas, S.

ANTI-WAR ISSUE (August) : An Eye-Witness Ac
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. OlginToward a 
Proletarian Novel, by V. J. Jerome; Literary 
Class-War, by Philip Rahv; Fire Sermon, by1 S. 
Funarof. Two Short Stories by Myra Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES”

Cartoons by Burck, Klein, Soglov, Quirt, Kruckman I 
and others. Book reviews and other features.

daij la mūsų spaudą, nes ji kovo
ja už darbininkų reikalus.

Bet aš turiu pasakyti tiems i 
rengiamas ban- ponams, kad jų pasįmojimą 
rugsėjo del to darbininkąf *atmuš'/** Darbinin;-! 

kiška spauda visuomet paduo:-j 
da darbininkams teisingas ži
nias, kaip tai “Laisvė,” “Vii-j 
nis” ir “Darbininkė.” Visuo-j 
met teisingai gina darbiniu-!

Su- kų reikalus ir nurodo, kaip į
Bet ant di- darbininkai turi kovoti prieš' P1.otokolų Sekr. 

susirinkimu savo priešus ir dabartinius re-!
I , ' Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas,
negatUS. I jt. Svetaines Randavotojas,

i __ . v, . v t , ' 1108 ElizabethKą reiškia užpuolimas ant Iždininkas Ant. Daukša, 

“Vilnies?” Reiškia tai, jeit 
jiems pasisektų sunaikinti dar-, 
bininkiškus laikraščius, tuo- M- 
met lietuviški fašistai ir rene- j 
gatai galėtų lengviaus apgau
dinėti ir panaudoti darbinin
kus savo žalingiems tikslams.

darbinin- 
tad Pru- j.

ir “Laisvė.
dieną pikniką sugadino
tai yra
24 d.
tikslo.

St.
4,

St.

Svetainė—476 LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI: .
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Ave.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareevas, 

730 Nason St. N. W.
Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117. ,

Darbininkiškas j u d ė jimas 
prastas Buffalo. Tūkstančiai 

kuris bedarbių slankioja po “soup- 
Carter bnes” ir “flop-houses, 

vargusių daugybė, 
dėsnių masiniu 
neateina tiek, kiek turėtų at-1 

i eiti. Liet. Darb. Susivienij. 23 j <1 oa v uo ui auguo, o. I
r nuvykti kartu, idant gyvuoja geiai, nanų turi 

I pilnai užsimokėjusių 25. Per 
[šiuos metus buvom surengę 2 
i balius ir 3 piknikus. Visi nu
sisekė gerai. Pelno padarėm 
neblogai. Po skilimo 23 kp. 
neturėjo nei .vieno cento ižde. 
Buvo pasidarius biskį skolos. 
Apmokėta skola, nupirkta! 

susi- Į "Vilnies” Šeras už $10 ir liku- 
daugisių l)in'£Ų išaukavom darbi- 

Apkal-1 ūkiškiems reikalams.
visos organizacijos rei- 
buvo paaiškinta na- 
kokis didelis skirtumas 

LDS. ir SLA.

WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITERARY

THEORY AND ANALYSIS

Walker

Ave
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

Vikutis.

BUFFALO, N. Y
LDS4 d. rugsėjo atsibuvo 

23 kp. ir APLA 25 kp. 
rinkimas. Apsvarstyta 

_ .. svarbių kp. reikalų.Daugelis , bėjus 
. kalus, 
riams, 
tarpe

Draugai gana gerai yra su
sipažinę su

Uždėti Komunistų Partiją' 
ant baloto pusėtinai daug gau-' 
ta parašų. Viso 741. TuO(

T pačiu kartu labai daug parti-' 
jos platformos ir kitų brošiū
rų einant per stubas parašų 
rinkti, išparduota,
darbininkų rasta labai suvar
gusių. Kai kurie darbininkai į T 
ne tik pasirašė, bet net rinkė
jam teikė drąsos, stengiasi pa- 
dėti Komunistų Paj-tiją ant ba-|sipažinę su SLA. viršininkų 
'0tO- 'darbais ir jau ilgą laiką kovo-

Ifal kuri.e d.‘augai nuvy.k0'ja prieš ponus. L.. ...
mo Chicagos seimo, kurį su | 

, išmesdami 
daug mūsų delegatų, mūsų

T.

P. M. Garrison.

PITTSFIELD, MASS.
rinkimai, I provokacija.

Kad išprovokuot 
kiškus dienraščius, 
seika ir Butkus ir .kiti renega
tai paleido bjaurius paskalas, 
kad d. R. Mizara “parvežęs 
iš Maskvos pinigų” palaiky
mui komunistinių laikraščių, o 
iš kitos pusės, tai Chicagos lie
tuviški fašistai pasinaudojo ta

Ave.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

Ligonių
Varniene,

Lankytojai

132G McReynold Ave. •
Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo
1351 Broadway A ve. I

Globėjai:

1307 Davia Avejąue

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai: ■'

J. Urbonas, T. Rasikas, J.Ružinskas,
Korsikas, J. Rusockas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

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

TĖ^Yūfe' MYLĖTOJŲ VYKŲ IK

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

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

ir į Bristol miestuką parinkti
Jurašų.
tik 18 parašų. Priežastis ne
gavimo didelio skaičiaus buvo! 3^4 pep darbuotojai ne- mokratais.

Ten gauta nedaug, policija suskaldė,

Kuomet artinasi
tai priviso visokių kalbėtojų,! Tad, brangūs draugai, dar- 

Bet po skili- kurie čia gaudo savo i 
Ijoms balsuotojus. Kalba 
cialistai, kalba laboristai 
cialistai ir republikonai su

parti-j bininkai, stokim visi petys pe-j 
s°-)tin, kaip vienas, ir atmuškim,

Valdyba' 19<fl Metam:
Pirm. K. YU&A, 325—4th Avė 

line, M , 1
Mo-

s0‘I užpuolikus ant mūsų dieriraš-1 Pirm/,iiąįįlb; ą. Matuąeyičia, 1003— 
de“.čio “Vilnies” ir draugų. Mbs _s. .J.? ikso imuI . ' , . _ Fih, seki... B. Daucehskas, 1552—lOth

I turime pasakyti, kad mušlr , A^ėi.. fi.. III., 
xx.v»»v..« K-----— -^1- “vilnis” buvo ir bus darbiiiiii- 4^th

no, kas yra Komunistų Parti* žiniai pradėjo skleisti visokius ba už savo kromelį, kad pasi- kų masių dienraščiu. Mūsųižm&aft M;’ Jonaitis, 
ją. Tačiaus su daugeliu dar--melus tarpe narių, būk ne- gavus balsuotojus. Kai kurios draugai lai nebus pūdomi ka>-

tą, kad ten žmones dar neži- permatė tikro reikalo arba su- Kiekviena šios partijos kai- “Vilnis

1439 South 2nd Street , 
PHILADEL PHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon S136 
Keystone—Main 1417

tarnavimas bus atatinRa
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

Pennsylvania ir New Jer- ’ / 
sey valstijose • v

Užtikrinu, kad mano pa- ,.
* * * »•

Laisniuotas Graborius

Prot. .
Avi*.., Molinę, IR. 
dinhikaa B, Jonutis, 215—17th
,.Y __ ______ OFWius, 48th St
& 5th AVe:,^dlihė, I1E

MaMką: L RRirTs, 2436—83rd St.
Moline, m-

buvo ir bus darbiniii- 
i dienraščiu. 7" 

Kai kurios'draugai' lai nebus pūdomi 
tai bolševikų partijos kalba tik apie savo įėjime. Mes parodysime vi- 

katrie reikalus, bet yra ir tokių kai- sienls mūsų, judėjimo priešahis, 
Į prisirašys, tai bus išdeportuoti.-bėtojų, kurie niekina Sovietų; kad! nekištų savo snapą, kui’ 

nepriklauso.
Dafbihiiikai dar atmena Pėf-i

Ųms puoliu ant diebraššio ! MEAMS
Laisvės , bet darbininkų vie-i > •...

Pirm. It Tralinis,s nems ra- . .
I Pirm. Pagelbininkas G. KardaUskaS, 
į ,. : . , < 261 W. 16th
I Prot. Rašt; K. Striupaitls,
1 19 E. Iflth

35 W. 16th
1501 Š. Wood A\<

bininkų pasikalbėta apie sun-!gaus čarterio
kias gyvenimo sąlygas ir tas;organizacija, ’ o jeigu 
duos tam tikrus rezultatus su1 • ■ I _
tam tikru laiku. | Skleidė visokius melus ir Sąjungą ir Komunistų Partiją.

o—o—o tokiu būdu suklaidino daug( Tankiai darbininkai duoda
narių; patikėdami tom nesą- jiems klausimų. Klausimai 
monėm, pasiliko prie 304 kp. būna apie Sovietų Sąjungą ar- 
Iš 97 narių mes pasitraukėm ba apie vietinį veikimą ir ki- • .

• -....................... ' .................. žinoma, nulaužė^
atsako į gus 11- n,felt0

T*eįul gyvuoja Komuništų 1 riį>. Brtt. m. Auaa>i>«te 
kalbėto-.Partija ir dafbihinkiski diėiv- H<iihink&s j. ūžkurėh^;. i _ .. . .. . 15

EIĖTŲVIV SAULĖ?

Pruseikiniai mum bumbėjo, 
kad reikės su Vilijos Choru 
atsisveikinti, kuomet nueisime 
laikyti pamokų į Darbininkų I tik 15 narių.

Bet pagyvenome ir [si geriausi darbuotojai, kurie kalbėtojai
304 kuopą klausimus.

kaip Socialistų partijos 
jai atsakinėja kiek

nes jie sakomi, kad jų

Centra.
Pamatėme, kad chorui 
daug parankiau. Niekas 
bosauja ir jaunuoliai turi 
gos iki valiai pažaisti po pa-; 
mokų be jokių “periškadų.”.

Bet tai buvo vi- tų partijų politika, 
savaip

ten išbudavojo SLA.
ne-1 tokioj mažoj kolonijoj, 

pro- Buffalo.
Mes pasitrankėm iš 304 kp., giau,

, palikom jiems visą kp. turtą.1 partija Chicagoje yra nutarus, keris.

201 W, 10th St.,
St.
St.
St.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

.-riSMgęts Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnes, taip pat 

y lį Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios
j ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 

tssd pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 

| mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
j naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
I Chemiški Egzaminavimai.

manda-'raščiai: “tąisvė,”. “VihliS,” 
Daibihiilkė” ir “baily Wor- 

___ t t ,r____ „ t 4 . __ _ ____ ______________ ,,____ ” bRfbįiiihkų vieningu- 
Ne taip, kaip būdavo fašistų j Rodosi, ižd< buvo viso $105. kad darbininkiškų partijų ne- mas atihiišilhūi visų darbihin- 
—susirinkime jie[ užkabinėti, bet kalbėti apie kų priešų.

j Darbininkė.
svetainėje bardavosi už viso-■ Paskutiniam 
kius niekniekius. Pasakoji-,mums prižadėjo sugrąžinti 3-|savo reikalus.

19 E. 10th St.
Ir W. nJHtith.

! J. p •’ £ - . ■ 18 E. 17th St.
Maršalka K. Moškauskas,, .....

i .; J S J ..... . . ' S. Wood Ave.
Vial iš Linden. N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredg mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., Lindon Hall, Lin
den, N.J.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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^Puslapis šeštas LAISVIVIETINES ŽINIOS
52 Darbininkai Žuvo 
Del Kapitalistų Godu
mo ir Parsidavėliu Ins 
pektorių Grafto.

[Šimtai Tūkstančių Be 
(darbių Badauja, 0 Mc- ■ pasekmių. 

■Kee Policija “Tyrinėja”! . • s 
: . - - - - - - [LDSA. Ui tos Kuopos

NEW YORK. — Miesto ma-l 
I joras McKee paliepė policijai 
•surašinėt bedarbius. šimtai 
tūkstančių bedarbių yra užsi
registravę valdiškuose šelpimo.1 
biuruose ir negauna jokios pa- Į 
šalpos; o majoras lošia gud
raus durnelio rolę, būk neži
nąs, kiek reikia pašalpos, kol 

(policija padarys pilną surašy- 
■ mą.

Majoras daro manevrus, kad sos

| šis susirinkimas bus ne vien ( 
įtik svarbus, bet ir įvairus. Po' 
j susirinkimo nariai galės pasi-' 
įšokti, pasilinksminti, ir kurie1

pirštus; reiškia, miegame, ka
da namas dega.

Virš 100 narių, priklausan-
'čių prie šio Kliubo, galime j LDSA. 91 kuopos mėnesinis įšokti, 
daug ko nuveikti; tik, draugės | susirinkimas, įvyks pirmadienį, I norės, galės lošt “Ping-Pong.” 

[ir draugai, visi meskimės dar-112 dieną rugsėjo (Sept.), pojTaipgi bus ir skanių užkąn- 
jban. Visi lankykime savo su-jnumeriu 64-45 Perry Avenue,. džių visiems, kurie atsilankys į* 
Isiripkimus; tad gausime veik-! 8 valandą vakare. 'susirinkimą.
Jlesnio ūpo ir turėsime dideliu 1 ,T. I Kviečiame visus atsilankyti

i Visos nares butmai dalyvau-sužinoti> kas y).a LDS. ir ka 
.k!te šiame sus^mkime nes yra Lejk!a LDS BrookIyno Jau. 
.svarbių dalykų aptarimu,, jm|o|iu ku 
' Taipgi atsiveskite ir naujų na-j • " Sekr A K
j r i ų. [' ‘

Draugėms East New York [
Extra susirinkimas LDSA. 

111-tos kuopos Įvyks šiandie,;

MASPETH, N. Y.

O*4 g. j '
(216-217) i SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

Tg5%°. ,.(SePt-) LDS Jaunuoliy Kuopos12-tą d., pas drg. Bieliauskus,

Y. Pradžia lygiai 8-tą vai. va- ! 
kare.

Šis susirinkamas šaukiamas ■
labai svarbiu reikalu, todėl vi-Į101 kuopos susirinkimas įvyks 

nares būtinai pribūkite, 1 pirmadienį,

NEW YORK.—Iki šiol yra 
suskaityta jau 41 darbininkas, 
žuvęs per “Observation” lai
vo eksploziją penktadienį ry-, 
tą. Apie 11 kitų darbininkų 
dar nėra jokios žinios. Jie 
bus taipgi žuvę. Tai jau bū
tų 52.

Laivas buvo medinis, pasta-[ 
tytas -14 metai atgal. Jo ga- monyt bedarbius; sako, bedar- taipgi ir nauju nariu atsiveski-j 
rinis katilas (boileris) turėjo bių surašinėjimas yra daro- te prirašymui, 
jau 24 metus amžiaus, ir bu- mas, kad įvest tvarką jų šelpi-l 
vo rūdies suėstas.

Valdininkai skelbia, kad jis 
buvo peržiūrėtas liepos 2 d. 
šiemet ir inspektoriai atrado jį 
“gerame” stovyje. Už riebų 
kyšį jie visada duoda tokius 
užgyrimus kompanijoms, na
mų savininkams ir kt., nors 
pavojus gręstų šimtams ir 
tūkstančiams darbo 
Be to, kapitalistai būna 
draudę (inšiurinę) tokius 
ties slastus.”

Del tokių priežasčių 
m., grudožio 29 d. taipgi 
52 darbininkai, nuskendus se
nam laužui “Linseed King” 
laivui, kuris Hudsono upe ve
žė darbininkus į darbą.

Dabar “Observation,” 
jau “Laisvėje” minėta, 
126 darbininkus į Riker 
East Rivėje, kur statomas 
jas didžiulis kalėjimas.

1904 metais East Rivėj pri
gėrė ir kitaip žuvo 1,021 žmo
gus per “General Slocum” 
laivo gaisrą; 180 buvo sužeis
ta. Laivas buvo išgriebtas, 
peilaisytas ir vėl darban pa-1 
leistas po kitu vardu, 
kelių metų jis išnaujo 
grimzdo.

Įme. Jūs, vadinasi, dabar nie-Į 
ko nereikalaukite; laukite, kol 
va r \ 1 i r* i i o iivEnurc ciirnoinSii-policija užbaigs surašinėji
mus: o paskui, suprantama, 
praeis daug laiko, kol sutvar
kys su rašus, kol 
kiekvieno reikalą;
galėsite sau badu
met majoras McKee blofina ir 

žmonių. | politikieriauja, norėdamas sn
ap-! si kuopti jūsų balsus rinkimuo-, 

m ir se 1

ištirs jūsų 
tuo tarpu 

mirti, kuo-'

LDS. Brooklyno

SUSIRINKIMAI
(CENTRAL BROOKLYN, N.Y.

ALDLD. 24 kuopos mėnesinis *su- 
Į sirinkimas įvyks pirmadienio' vaka- 

Jaunuolių re’ ruS’sejo (Sept.) 12 d., toje pačio-

rugsėjo 12 d.,
Laisvės” svetainėje, 46 Ten 

*Eyck Street, Brooklyn, N. Y., 
Sekretore. 8 vai. vakare.

Sovietų Kaukazo Šaltinių

IIIIQIII

1926 
žuvo

kaip,' 
vežė 
salą 
na u-

Baisus Valdininkų

jo vietoj, kaip visada; , pradžia 8 
vai. Draugai ir draugės, visi būkite 
susirinkime, nes yra daugybė reika
lų. Taipgi atsiveskite naujų narių.

Sekretorė.
(216-217)

PAJ1EŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
našlės arba gyvanašlės, kuri sutik
tų gyventi ant farmos. Amžiaus, 
nuo 34 iki 40 metų. Atsišaukite 
laišku ir kartu prisiųskite savo pa- 

[ veikslą F. P., R. R. 2, Marne, Mich.
(215-217)

Bedarbiai, organizuokitės Į 
Bedarbių Tarybas ir per masi
nį veikimą priverskite miesto 
valdžią jus .reguliariai kas sa
vaitę piniginiai šelpti.

Savo 6 Meili Vaiką?
FLUSHING. — Rado lovoj 

pasmaugtą ir su perpjautomis 
rankų kraujagyslėmis Wm. J. 
Tubbsą, 6 metų vaiką. Kada 
vaiko motina pasiuntė jo tė
vą pas daktarą, bedarbis tėvas 

Bet už (.pasiskolino dolerį iš kaimyno 
nu-; ir daugiau nebegrįžo. Polici- 

j.ja stengiasi jį sumedžioti, kaip 
(vaiko nužudytoją.

i

Išteisino Tris žmogžudžius 
Šmugelis Marketuose Policijos Detektyvus

MINEOLA, L. L—Iš biznie-
NEW YORK. — Marketų rių sudaryta grand džiurė iš- 

komisionierius Dwyer gauna ’ teisino tris policijos detekty- 
$15,000 algos iš miesto, beLvus, Tappeną, Zanderį ir Pe- 
per kelis paskutinius mėnesius ■ arsallį, kurie bekvosdami už- 
visai nepasirodė jokiame mies-. kankino jaunuolį areštantą 
tiniame markete. Tą sako!Hyman Starką.
pats New Yorko majoras. Nie-j--------------------
ko neveikė nei valdiški mar- ’ D d *1 r i 
ketų inžinieriai, taipgi imdami Kam Buvo Reikalingas Jam 
sau gubernatoriškas algas. Jas Qazu Revolveris?

Bronxo marketų valdinin-j 
kams iš miesto iždo per metus 
išmokama $148,585; prie to 
dar visokie reikmenys prie toj 
marketo kaštavo miestui $13,-! 
900 per metus. O kiek mies-! 
to iždas gauna iš biznierių, 
kuriems parsamdo tuos mar- 
ketus? Tiktai $26,400.
ku, kad biznieriai moka šme-i brooklyno Lietuvių vote 
v-?din!<n<kus8iOnieriuS " kitus i Communist Kliubo Susirinki-

Naujasis majoras McKee rė-IlPHS Sykiu su TDA. 17 Kp. 
kauja apie miesto pinigų tau-I ----------
pymą, mokesčių mažinimą, 
ekonomiją ir t.t. Bet tai tik 
deklamacijos iki rinkimų. Jei
gu jis bus išrinktas, grafteriai 
viešpataus ir tuks ne blogiau, 
kaip prie majoro Walkerio ir trečiadienį, 
visų kitų. i “Laisvės”

. vakare.
Draugės ir draugai,

ir simpatikai šių komunistinių
’ | rinkimų kampanijos, jau ne

!juokais turime sukrusti ir sto-. 
jti petys petin darban, jeigu i 
i norime gerų pasekmių turėti , 

John šiuose rinkimuose.
Pasižiūrėkime, republikonai,!

BROOKLYN. — Valgyklos 
tarnautojas Ragner Cyren ne- 

| žinia kam nešiojosi revolverį,' 
'iš kurio šaudoma ne kulkomis,! 
į bet troškinančiais, ašaroja-' 
mais gazais. Tapo areštuotas.

A Brooklyno Lietuvių Vote i

Lietuvių Komunistų Bal
suotojų Kliubo susirinkimas 
įvyks kartu su Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos susirinkimu, ;

rugsėjo 
svetainėje,

ateinanti
14 d.,

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

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgos*. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE t '■ ■ 
Union Avė. kampas Scholes Street.

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

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

IIQIII

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas arba jei 

kas nori, gali eiti j pusininkus 
(partners) su šio restauranto savi
ninku, vienam sunku apsidirbti. Bū
tų gerai, kad žinantis restauracijos 
darbą stotų į partnerus.

WEST SHORE RESTAURANT,1 * 
398 West St., New York City 

(214-219)

REIKALAVIMAI
Kam Reikalingas Bučeris

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

! W. BUČERIS,
i 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
I (217-218)

—---------------------------------------------
Telefonas: Btagg 2-9106

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir iventadieniais 

tik susitarus.

Vandeniu Gydymas Sąnarių 
hr Reumatizmo Ligų

rėmėjai

' NEW YORK. — Dr.
D. Currence suvažiavime gy-1 
dytojų-terapistų kalbėjo apie i demokratai ir socialfašistai 
gydymą reumatizmo ir skau- zuja visais kampais, kad tik 
damų sąnarių.
narni bei įčirškiami vaistai nie-Įvo meškerės.
ko gero nepadaro, tai dažnai sų prisirašę prie Vote 
pagelbsti gydymas vandeniu.

Sako, kur ge-1 pasigauti darbininkus ant sa- 
O daugelis mū- 

Com- 
munist Kliubo, žiūrime pro

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

A. M. Balchunas, Savininkas Tel, Stagg 2-5938

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

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 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios

Architektūros
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ir

Brooklyn, 
“Laisvės”

ir Medi-

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel.; Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC. 
( B I E L A U S KAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiai ir chroniškai vyrg ir 

m.tarq lirai kraujo ir ad.a. 
Padarau iltyriai* kraujo ir llapum*.

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

New York. N. T.
Valandos Prikalimo i 

Ryt. nuo 10 Iki 1, Po piety nu. 1 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniais nue 11 ryto Iki 1 p. pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas F r*
Garankščiuotos krau- UaJr

jagyslSs, niekinti ek- 
žyma, kojų skauduliai L/jfį
ir skausmingi kojų su- V J į 1
tinimai, paeinanti nuo V* 1
gyslų jdegimq, yra gy- v/)J

domi be operacijų _ y Ill
DR

JONAS STOKES
' ’ Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studija 

naujon vieton, 
f o numeriu 

12 Marion SU 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

MEYER CŽ5O
208 West 54th St 

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

Telephone, Evergreen 8-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams! 

’ » ■ I _

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N.’Y.

C
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2
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2
2
2
2
2
2
n

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS
GR ABORTUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ

DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavuju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. MENDL0W1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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