
Nanking© Valdžia Nu
žudė 500 Kareiviu, o 

8,000 Nuginklavo ir 
Paleido

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

SHANGHAI. — Nesenai
Chiang Kai-shekas pasiuntė

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Jšlaimčsite 
Pasaulį!
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19-tą armiją kariauti prieš 
komunistus. Jau pirmiau 
buvo pranešta, kad toj ar
mijoj įvyko sukilimas, bet 
platesnių davinių apie tai! 
nebuvo. Dabar gi atėjo de- į 
talikiški pranešimai. Pasi-i 
rodo, kad 19-toj armijoj su-: 
kilimas buvo labai platus.; 
Kareiviai darbininkai atsi- ■ 
sakė kariauti prieš komunis
tus ir Sovietus. Kruvinasis
Chiang Kai-shekas budelis- Algas ant 20 NlIOŠ. 
kai keršijo sukilėliams. Ant 
vietos sušaudyta penki šim
tai kareivių ir oficierių, ; 
aštuoni tūkstančiai nužiūri
mų kareivių nuginkluota ir 
paleista.

19-toj armijoj, pasirodo, 
gerai darbavosi draugai ko
munistai ir suagitavo kar
eivius neiti žudyti 
draugus darbininkus.

Paleido Vokietijos Reichstag?
Algas ant^ot. Kapos 1 ALKI, IBENDRĄ FRON- $353j54^Xwsido Komunistę Frakcijos Įnešimas Prieš

Ę PRIEŠ KAPITALISTINĘ SISTEMĄ
f

Valdžią Praėjo 513 Balsu Prieš 32NEW YORK. — Ameri- 
.a j kos uostų darbininkams 

grūmoja algų kapojimas. Lokalinės Kovos už Pašalpą Bedarbiams ir Farmeriams, 
Įvairių laivų kompanijų bo
sai užsimojo nukirsti algas 
ant 20 nuoš. Gi senosios 
Longshormen’s Unijos lydė- 
riai veda derybas ir sutin- ■ CHICAGO, Ilk—JJv^lika 

ir 
darbininkių didžiausioj Chi- 
cagos svetainėj, Coliseume, 
demonstravo už Komunistu C 
Partiją rugsėjo 12 d. Turė
jo kalbėti d. Fosteris, Ko
munistų Partijos kandida
tas į prezidentus, bet susir
go. Jo parašytą prakalbą 
skaitė d. Hathaway.

Drg. Fosteris šaukė dar-! laukti iš valdžios ir nuo be
sudaryti bendrą su. Jie nenrivalo pasitikėti 

uglausti savo eiles [kapitalistinėms partijoms, 
po Komunistų Partijos vė- Tik Komunistų Partija ro- 
liava ir kovoti prieš alkį. Jis do kelia darbininkams iš ši- 
nurodė, kad visur turi virti ■ tos padėties. O tas kelias 
lokalinės kovos už bedar- i yra neatlaidžios kovos ke- 
biam ir farmeriam greitą' lias.

Prieš Algą Kapojimą ir Prieš Reakciją Susivienys į Na- 
cionalę Kovą Prieš Visą Kapitalistinę Sistemą

savo ka su nukapojimu, bet ma- tūkstančių darbininkų izesniu.
Susirgo d, W. 'L Fosteris, Komunistę

Komunistų Partijos Na-; bininkų į susirinkimus. Kad 
cionalis Rinkimų Kampam- užkišus tą spragą, bėgyj šių 
jos Komitetas praneša, kad į kelių savaičių, visi komu-

pašalpą, už bonus eks-karei- 
viams, prieš algų kapoji
mus. D tos lokalines kovos 
turi susilieti į nacionalę ko
vą prieš visą alkio ir algų 
kapojimo sistemą. Drg. Fo
steris ragino sudaryti pla
čiausius bendro fronto ko
mitetus dirbtuvėse, unijose, 
kasyklose , visur, kur tik 
darbininkai susieina. Dar
bininkai neprivalo nieko

WASHINGTON. — De
mokratų-partijos nacionalis 
komitetas sako, kad nuo bir
želio 1 d. iki rugpj. 31 d. 
rinkimų kampanijai išleista 
$353,154. Bet, žinoma, išlei
do daug daugiau. Tiek tik 
skelbia viešai. Bet ir tai 
milžiniška suma.

ĮVAIRIOS ZINUTĖS
New York. — Po kauci

ja išimtas Adatos Amatų In
dustrinės Unijos narys Mor
ris Lauber. Užstatyta $25.- 
000. Policija ir bosai ban
do sudaryti prieš jį suokal
bį ir apkaltinti užmušime 
skebo laike streiko.

Papenas Paskelbė Reichstagą Išvaikytu, Kuomet Pats Pa
peras su Visu Savo Kabinetu Buvo jau Nuverstas; Fašis
tai Pasiduoda Valdžiai ir Ketina Eiti į Teismą; Socialde

mokratai Tylėjimu Palaiko Hindenburgo Valdžią, nors 
Balsavo už Komunistu Rezoliuciją

j nistai ir simpatikai turime 
[ padvigubintai darbuotis dė
lei rinkimų kampanijos.

Kur masiniai mitingai jau 
paskelbti, draugo Fosterio 
vietoj kalbės drg. Dunne, 
žymus Komunistų Partijos 
darbuotojas ir gabus kalbė
tojas.

Philadelphia, Pa.

bininkus
frontą, s Varšava. — čionai p ribų 

vo Amerikos karinio štaly 
galva gen. McArthur ir per
žiūri L<enkijos armiją. Va
dinasi, Hooverio valdžia pa
deda Lenkijai prisiruošti ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

New York. — New Yor- 
ko mieste ateiviai sudaro 
daugumą gyventojų, bū ten 
54 nuoš. Tą parodo 1930 
metu cenzas.

Svarbus Pranešimas
ALDLD 6-to Apskričio 

LDSA 5 Rajono valdybų 
bendras susirinkimas įvyks 
ateinanti penktadienį, rug
sėjo 16 d., 8 vai. vakare, po 
num. 995 North 5th St. Bus 
kalbama prezidentiniu rinki- 
mų vajaus reikalais ir apie: Ku‘;"et valdžios 
maršrutus. Visi valdybų - - - - ■

irDrg. W. Z. Foster
smarkiai susirgo drg. W. Z. 
Fosteris, mūsų partijos kan
didatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Daktarai 
griežtai uždraudė jam sa
kyti prakalbas ir įsakė ke
lias savaites ilsėtis. Drg. 
Fosteris važinėjo nuo birže
lio pradžios be pertraukos nariai dalyvaukite.
su maršrutu ir pasakė 70 j Valdybų Sekretoriai, 
prakalbų rinkimų kampani-i 
jos reikalais. Tas jį labai: 
suvargino ir atėmė sveika- SUGRĮŽO BE GYVATĖS

NEW YORK. — Bronxo 
zoologijos kuratorius Dit- 
mars sugrįžo iš Brazilijos 

labai gabus prakalbininkas! ir neparsivežė pavojingiau- 
jr kaipo kandidatas į Jungt.' sios gyvatės, kurios jieškoti 
Valstijų prezidentus su-į važiavo į Brazilijos rais- 
traukdavo labai daug dar-' tus.

Tai didelis smūgis Komu
nistų Partijos rinkimų kam
panijai, nes d. Fosteris yra

ATMUŠA VALDŽIOS MELUS PRIEŠ VETERANUS
NEW YORK. — Eks-Ka- 

reivių Darbininkų Lygos va
das d. Levine išleido pareiš
kimą, kuriame pasmerkia 
Hooverio ir Mitchelio parei
škimą, kad veteranai, kurie 
buvo Washingtone, buvo 
kriminalistai. Jis nurodo, 
kaip valdžia kruvinai pasi
elgė su eks-kareiviais. Drg. 
Levine sako, kad ąks-karei- 
vių nacionalė konvencija,

Del valdžios pareiškimo 
prieš veteranus, ginčai kyla 
tarpe pačių politikierių. 
Washington© policijos galva 
Glassford sako, kad teisin
gumo departmento galva 
Mitchell ir prezidentas Hoo- 
veris meluoja, kuomet sa
ko, kad veteranai buvo kri
minalistai. Jis sako, kad 
Washingtone už kriminaliz- 
mą buvo areštuota tik 12

kuri įvyks Clevelande, rug-j veleranl?i „ ne 362 kaip
sėjo 23, 24 ir 25 dd., suvie
nys veteranų kovą už bonus 
su bedarbių kova už pašal
pą
i WASHINGTON, D. C.—

Mitchell pareiškė. Taip 
pat jis sako, kad jis nepra
šė prezidento Hooverio var
toti kariuomenę prieš ve
teranus.

PORTLAND, Ore. — Di-i delegatų karštai sveikino ! 
džiausiomis audromis pasi
žymi Amerikos Legiono kon
vencija. Didžiuma eilinių 
delegatų nusistatę už reika
lavimą bonų atmokėjimo. O 
Legiono lyderiai ir Hooverio 
valdžios šulai prieš bonus. 

!______ ______ i atstovai
I kalba, svetainė plyšta nuo 
švilpimo ir baubimo.

Konvencijoj pasirodė ir 
karo sekretorius ponas Hur
ley, didžiausias priešas ve
teranų ir teisinto j as kruvi
nosios valdžios žygių prieš 
veteranus Washingtone. Le
giono vadai bijojo demonst
racijos prieš Hooverio agen
tą Hurley. Jie pastatė sve
tainėj mušeikas ir pirminin
kas Stevėns pareiškė, kad 
kas tik švilps, kuomet Hur
ley kalbės, bus sumuštas iš tų namus, padidindama dar- 
išmestas laukan. Gi pats bininkų kankinimams da- 
Hurley kalbėjo “nekaltai”, boklę ir žvalgybininkų ap- 
tai yra visai neprisiminda- mokymui į tuos namus per- 
mas apie Washington© įvy- kėlė kriminalinės policijos 
kius. Taip ir išsisuko nuo muzėjų. 
nušvilpimo.

Pasirodo, kad konvencijoj: 
esama revoliucinių vetera-1 nų. štai po visų Legiono1 bl.edna moteriske Almame- 
vadų ir Hooverio agentų; ne‘ 
spyčių prieš bonus, gavo 
balsą Richard Lovelace, or
ganizatorius Eks- Kareivių 
Darbininkų Lygos Skyriaus 
45. Jis pasmerkė Hooverio 
valdžią, kuri nužudė drau
gus Jušką ir Carsoną. Jis 
šaukė veteranus darbinin
kus kovoti prieš alkį ir viepto, bet tapo užtikta ir nu- 
nytis su bedarbiais. Šimtai i gabenta į ligoninę. Ten ji

Lovelace kalbą.
Legiono vadai' deda des

peratiškas pastangas, kad 
neprileidus konvencijoj re
zoliucijos prieš Hooverį.Vei
kiausia jiems tas nepavyks.

Butte, Mont.—Rugs. 10 d. 
čia kalbėjo d. Fordas, Ko
munistų Partijos kandida
tas į Jungt. Valstijų vice
prezidentus. Susirinko apie 
trys tūkstančiai darbininkų 
klausytis jo prakalbos.

IŠ LIETUVOS
Kaune Didina žvalgybos 
Namus, Didina ir žvalgybi

ninkų Skaičių
Kovai su didėjančiu dar

bininkų kairėjimu Lietuvos 
fašistų valdžia nepasiten
kindama esama žvalgyba, 
didina žvalgybininkų skai
čių ir ruošiasi prie dar di
desnio' teroro. Tam fašistų 
valdžia kriminalės policijos 
kieme pastatė dviejų augš-

Kaunas. — Rugpj. 26 d. 
Keistučio gatvėje pasikorė

Kaunas. — Žemės ūkio 
ministerija nutarė numušti 
miškų kainą 40 nuoš.

Kaunas. — Bandė nusi
žudyti darbininkė mergina. 
Bandė pasikarti, bet virvė 
nutrūko. Paskui išgėrė ac-

Sioux City, Iowa. — Far- 
meriai vėl atnaujino pikie- 
tavimą kelių, vedančių į šį 
miestą. Jie nebeklauso re
akcinių vadų, kurie bando 
farmerių streiką parduoti 
valdžiai.

New York. — Spaudos 
blofinimas, kad automobi
lių pramonė leidžiasi darban 
visu smarkumu, pasirodė 
gryna apgavystė. Jau ir 
New York “Times” (rugs. 
13 d.) pripažįsta, kad troš
kimas neišsipildė, kad For
do prižadai neišdegė, kad 
per pereitą savaitę automo
bilių pramonė pakilo tik vie
nu dešimtadaliu vieno nuo
šimčio!

DAUG ŽUVO NUO 
AUDROS

SHANGHAI. — Chinijos 
laikinos sostinės Loyano’ 
miestas nukentėjo nuo aud
ros, kuri siautė rugs. 12 d. 
Daug žmonių žuvo. Daug 
namų sugriauta.

kovoja su mirčia. Valdžia 
neskelbia nelaimingosios pa
vardės. Laiške policijai 
darbininkė sako, kad ji 
dosi delei nepakeliamų 
venimo sąlygų.

BERLYN. — Pirmadienį 
susirinko reichstagas. Hin- 
denburgas įdavė Papenui 
raštišką įsakymą reichsta
gą išvaikyti, jeigu jisai ban
dytų išreikšti nepasitikėji
mą kabinetui. Papenas įsa
kymą nešiojosi kišeniuje. 
Atmosfera buvo įkaitus. Vi
sos partijos manevravo už 
Tavo pozicijas. Bet Komu
nistų Partijos frakcija iš
kirto joms visoms šposą, 
taip pat ir Hindenburgo val
džiai.

Kaip greitai reichstagas 
susitvarkė organ izaciniai, 
pasiėmė balsą komunistas 
Ernst Torgler ir varde visos 
frakcijos perskaitė rezoliu
ciją, kurioj reikalaujama at-* 
šaukimo Hindenburgo speci
alių dekretų ir pareiškiama 
nepasitikėjimas Papeno ka
binetu. Buržuazinės parti
jos ir socialdemokratai nu
stebo ir susibalamūtijo. 
Duotas įnešimas pertraukti 
sesiją pusei valandos. Po 
pertraukos, pradėjus komu
nistų įnešimą balsuot, pri
bėgo Papenas ir įteikė rei
chstago pirmininkui hit
lerininkui Goering raš-1 
tišką ukazą, kad reichs-;

rinkti. Vadinasi, nuverstas 
kabinetas išvaikė reichsta
gą. Tai aišku, jog neteisė
ta, bet Hindenburgo valdžia 
teisėtumo nepaiso.

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus į kovą prieš 
valdžią ir prieš fašizmą. Fa
šistai jau traukias prieš 
valdžią. Jau'jie atsisako su
šaukti reichstago posėdį ir 
ketina eiti į teismą prieš 
Papeno nelegališką žygį. 
Socialdemokratų partija ty
li ir tuom palaiko Papeno- 
Hidenburgo valdžią.

Protestuoja Prieš 
Užpuolimą ant “Vilnies”

COURTNEY, Pa. — AL- 
DLD 61 kp., APLA 11 kp. ir 
SLA 92 kp. nutarė užprotes? 
tuoti prieš užpuolimą ant 
dienraščio “Vilnies”. Taip 
pat mūsų kuopos reikalau
ja, kad visi elementai, ku
rie dalyvauja užpuolime ir 
veikia kaipo skundikai, bū
tų išmesti iš visų darbinin
kų organizacijų.

I Po protesto rezoliucija pa- 
_1 sirašo už ALDLD kuopą 

tagas išvaikomas, paleidžia-; vaWba. S. Dočis J. Ado- 
mas. Bet pavėlavo. Už ko
munistų įnešimą balsavo 
513, o prieš 32. Ponai so-- 
cialdemokratai ir :_____
balsavo susiraukę, bet jei
gu jie būtų balsavę prieš, 
tai tuom būtų pareiškę pa
sitikėjimą Hindenburgo-Pa- 
peno diktatūrai.

Goering pareiškė, kad sei
mas susirinks ant rytojaus. 
Papenas pasakė, kad val
džia vartos policiją ir ka- žiaus. 
riuomenę išvaikymui reichs- ko, kad jam nusibodo ant 
tago, jeigu jis bandys susi- šio svieto gyventi.

maitis ir V. Urbonas; už 
APLA valdybą sekretorius 
Anton Baktys, ir už SLA

fašistai Iald,ybl V- Urbonas ir J-
Baršketis.

SŪNUS NUSIŽUDĖ PRIE 
TĖVO KAPO

URŽIENIŲ KAIMAS, 
Lietuva. — Rugpjūčio 20 d. 
prie tėvo kapo nusišovė Leo
nas Daugėla, 22 metų am- 

Paliktame laiške sa-

ALKANI BEDARBIAI UŽPUOLĖ ŠTORĄ 
IR PASIĖMĖ MAISTO BE LEIDIMO
TOLEDO, Ohio. — Šio kai, kurie dirbo krautuvėj, 

miesto alkani bedarbiai ke- nesikišo ir leido bedarbiams 
tina nebadauti.
kad maisto pilnos krautu
vės. štai rugsėjo 12 d. keli 
šimtai bedarbių susirinko 
prie kapitalistinės kompani
jos grosernės ir reikalavo 
maisto. Bosas atsisakė 

žu- duoti. Bedarbiai patys su- 
gy- ėjo į krautuvę ir pasiėmė

Jie žino, maistą imtfr Buvo pora po- 
licistų, bet jie bijojo bedar
bių. Paskui pašaukta dau
giau policijos, bet bedarbiai 
jau buvo nuėję namo su 
maistu.

i <Daugiau Pasauliniu žinių 
maisto. Astuoni darbiniu-* mwhnvi'
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Baigiant SSSR Penkmečio Planą
Pastaruoju laiku buržuazine spauda ir vėl daug džiaug

smo lieja del “nepavykime” Sovietų Sąjungos penkmečio 
plano. Tiek Amerikos, tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio 
geltonlapiai, sekdami kiekvieną darbininkų šalies žings
nį, rėkia, kad šiemet “piatiletka” “susmuko.” Be kitko, 
šis priešų žingsnis parodo Vieną: jie nepaprastu akylįumu 
seka thi, kas darosi SSSR. Išnaudotojai Sovietų Sąjun
gos laimėjimus ir pralaimėjimus socialistines statybos 
fronte seka glaudžiau, negu daugelis buržuazinių kraštų 
darbininkų.

Vakar dienos New Yorko “Times” korespondentas, Mr. 
Duranty, paduoda skaičiais, kad SSSR sunkioji industri
ja atsilikusi nuo pasibrėžtos programos. Taip esą per 
8-nis mėnesius čigūno pagaminta 4,000,000 tonų, kuo
met metinė gamyba nustatyta 9,500,000 tonų; plieno— 
3,700,000 tonų, o metinė programa reikalauja 8,880,000 
tonų.

Bet plutokratų laikraščio korespondentas “pamiršta” 
tą faktą, kad iki pabaigai metų dar keturi mėnesiai. Va
saros metu Sovietų Sąjungoj industrija kas met šlubavo. 
Daug darbininkų išvažinėja į kolektyvus, žemės ūkio 
darbams dirbti; daug darbininkų ima atostogas poilsiui. 
Paskutinis metų bertainis visuomet yra našiausias. Kita, 
per šiuos keturis mėnesius dar bus atidaryta eilė fabri
kų, eilė liejyklų kakalių, eilė elektros pajėgos stočių, ku
rios bus panaudotos pasiekimui užsibrėžto plano. Taip, 
kad jeigu tūlose industrijose iki 100 nuoš. ir nebus pla- 

r-nas pravesta, vis tik jis bus labai arti.
Kita.

padarius kelias sutartis ben- //TV ' • • * :: : ;W ••

“Dvasinio Gydymo ’ 
Humbugai

dram .puolimui ant Sovietų 
Sąjungos. '. ,

“Paskui revoliucinį avan
gardą, paskui Komunistų 
Partiją eina jau plačios ma-,| 
sės,—sako “Pravda” -r- Ei-1 
senoje kasdieninių kovų 
Lenkijos Komunistų Parti- w 
ja jau padarė svarbų žings- '

Viešpataujantis ekonomi
nis krizfe smarkiai pastū
mėjo proletariatą į klasines 
kovas. Gi Lenkijoje darbi
ninkų klasė pastatyta prieš 
revoliucijos audras. ’ Lenki
joje, kuri yra atsilikusi nuo 
kapitalistinių p i r m e i linių 
šalių ir kuri yra gončo ror 
Įėję pas imperialistus, kri- 
zis yra pasiekęs negirdėto 
laipsnio. Jos gamyba išim- 
mant karinę, yra nupuolusi 
ant §0 nuošimčių, gi tuom 
kartų kitose, kapitalistinėse 
Europos šalyse į ji dar dir
ba a|nt 70 nuoš.'

Lęnkijojė’ • katastrofiniai 
susitraukė vidujinė rinka ir 
išsiplėtė bankrūtas finansi
nių 'įstaigų. Fašistų ' val
džios oficialis ekonominiu , C.
reikalų organas “Pszegliond 
Gospbdarstwa” rašo: “Da
bartiniu laiku nėra jokios 
p r o gramos išsigelbėjimui 
kuri užtikrintų greitą ir i 
tikrą atsteigimą Lenkijos. 
ūkio.” i

Išnaudotojai varo pasiu-į tuvais, o iš 
tusį puolimą ant darbininkų | prieš juos stojo 150 polici-! 
klasės, kad suvertus visą j —- L““1'1"“*"/ 
krizio naštą ant proletaria- šautuvais ir kulkasvaidžiais. i

Ir todėl eina Ko- į Iš pradžios laimėjo policija,! ter.
! bet greitai atsigriebė vals-' 
tiėčiai ir savo netikėtu puo-' 
Įimu supliekė policiją ir už-i 
griebė ginklus; Tokių susi-‘ 
rėmimų buvo ir Baltstogės | 
ir Pinsko .apskrityse.

Visa tai liudija, kokis di
delis revoliucinis, pakilimas

dieną biedni valstiečiai pa
skelbė griežtą kovą prieš 
plėšikiškus taksus ir at
sisakė mokėti. 1 Mieste
lyje Jadova jie išlaikė kru
viną mūšį su ginkluota kul
kasvaidžiais policija. Pra
džioje liepos Lisko apielin- 
kėje sukilo 19-kos sodžių 
valstiečiai skaičiuje 10,0()0. 
Tai jau požymiai, agrarinės 
revoliucijos prieš fašistų 
režimą ! Panašūs, nors/ ir 
mažesni, valstiečių sukilimai, 
ktivo Vakarinėje Baltarusi
joje ir kitur.

S u kilus Astrašino so
džiaus valstiečiams ir iš
siuntinėjus savo “raudono- 
sius pasiuntinius,” jie sukė
lė dar penkis sodžius. Pra
sidėjo tikras mūšis: iš vie- 

’ i nos pusės dalyvavo 1,0.00 
1 valstiečių, ginkluotų kir- 

■ viais, dalgėmis, šakėmis ir 
l senais bei medžiojimo šau- 

antros pusės I

Nedaugelis lietuvių darbi- ir jo šalininkai tuojaus pra-

to pečių.
va, plečiasi milžiniški strei
kai ir susirėmimai su poli
cija ir kariuomene. Pačios 
buržuazijos organai skėlbia,1 

' kad Lenkijoje, bėgyje kri- 
Nepaisant šlubavimo, už pirmąjį šių metų pus- zio, darbininkams algos nu- 

metį Sovietu Sąjungos gamyba buvo 22 nuošimčiais di- kapotos ant' 44 nuošimčių, 
desnė, negu pereitų metų pirmuoju pusmečiu! Pats Mr. gi tikrenybėje jos nukapo-

nl /innyfl kily e del u ka^ bus -si.Pažin« ‘aip dės jį klausinėti apie lytis- 
riavimo didžiumos proleta- Y.admamu psichiniu tyrinę- kus geismus, patraukimus, 
riato ir valstiečiu masių de- Ji u’ arba> kaip PasakX- nepasisekimus bei pasiseki- 
, . , , • - - V. • turn paprasta kalba, su mus nuo pat kūdikystės,lei proletarines revoliucį- L h.1-.. v ’ r T . v 1• ,/ : kamantinėjimu žmogaus Jeigu žmogus nieko tokio
J * ! “dvasios” ‘ bei palinkimų, ir neatsimintų, tai freudi-

; Tokis tyrinėjimas buvo la- ninkas visokiais pašaliniais 
bai įėjęs madon keli metai klausimais, galų gale, pri- 

‘ / . . .. , . “ . i
klido nuo Austrijos' profe-'to ir to norėjai, bet nega- 
soriaus Freudo. : Daugelis vai; iš to kilo ir tavo dvasi- 

; mokslininkų, o dar šimtą!niki nesyeikumai ir nepasi- 
/z;— Ke- sykių daugiau šarlatanų tenkinimai gyvenimu. Ne- 

rugsėjo,, yra ren-'griebėsi j biznio — dvasiniai reikia Freudui bei jo šali- 
........  tyrinėti įmones ir duodami ninkamą daug gyvenimo 

nu ir bedarbių demonstraci-1 patarimus, taip juos gydy- faktų; papasakok tik jiems 
ja prieš nepakenčiamas saly- ti nuo visokių blogumų, ku- įvąlias sapnų,—o jie tave ir 
gas ir bado padėtį. : riuos žmogus turi savo bū- padės į kokią nors netvar-

Demonstracija prasidės kaip! arba • charaktery j. (šia-! kią lytišką klasę. Vienas
12:30 vai. dieną iš visų jnies-1 me straipsnyje » nekalbame i iš kokčių jų privedimų, tai 

“ apie tikrus mokslinius ga- kad tu norėjai turėt lyties 
bumų tyrinėjimus, kurieh santikius su savo motina bei 

I yra daugiau f i z i o loginiai. Į seseria, arba jeigu freudis- 
i Pripažįstame n a u dingumą tas tyrinėja moteriškę, tai, 
i visapusiško žmogaus analy- esą, tu norėjai lytiškų san- 
zavimo tam tikruose atsiti-! tikiu su tėvu arba brolių; 
kiniuose.) ;

Bet tas Freudo “mokslas” 
ir tokie gydymo būdai visiš- ‘ 
kai mažai naudos tepadarė; 
veikiausia jie abelnai dau
giau pakenkė taip gydo
miems žmonėms, negu ko 

' gero davė. Todėl nieko ne-,

D M š ! “dvasios” ’ bei

Karo Veteranu-Bedar- atgal. Daugiausia jis pas- ves prie to, kad tu lytiškai

biu Dettionstracija
CLEVELAND, Ohio, 

tverge, 15 ] 
giama milžiniška karo vetera- į. 
nu i c.

Duranty pripažįsta, jog tūlos industrijos šakos per aš- tos ant 60 nuo^h^nant su darbininku h.
tuonis menesius šiemet pagamino 27 nuošimčiais dau- pnes ki • r, 1 r, / , , 1 d ZS1 r r Z. z". . -1 1 r 1 Z-*
giau, negu per tą patį laiką pereitais metais!

Jis pats pripažįsta, kad Sovietų Sąjunga yra vienintė-| 
le pasauly šalis, kurios gamyba auga pasakišku greitu- ' v, 
mu. Paimkim bile vieną buržuazinį kraštą. Matysim,'cl- t, ;
kad juose gamyba smunka labiau, negu kada nors. Ge-! Masiniai streikai plečiasi 
riausiai vaizduoja Jungtinės Valstijos. Kuomet čia neišpasakytai greitai; jeigu! 
smunka, tai Sovietų Sąjungoj auga. . ■ 1931 metais Lenkijoje buvo,

^Sunkumų ir skerspainių, tiesa, Sovietai turi. Kitą 100 streikų,. kurie apėmė i . knnitniicfinė ir qo- 
syk jie išrodo nenugalimi. Reikia bolševikiškos drąsos iri 172,000 darbininkų, tai 1932 | r* i ei IFn ai a h i n S aiAOiirln 4-wli I 
patvarumo juos pergalėti. Tos drąsos ir patvarumo So-ime^als ^k sausio, vasai 10 n , 
vietų Sąjungos proletariatas, vadovaujamas Komunistų j
Partijos, parodė ir parodo užtenkamai. Todėl visos bur
žuazijos zaunos ir džiaugsmas, kad Sovietų penkmečio 
planas supliukš, tik zaunomis ir pasilieka!

Gorkis apie Laimėjimus
Aną dieną kalbėdamas Maskvoj, Maksimas Gorkis pa

reiškė: “Mes įpratę kalbėti apie socialistinės kūrybos 
didžiokiškus pasiekimus, kuriem nėra lygių jokiam ki
tam pasaulio krašte, bet nepastebime kitų didžiųjų laimė
jimų.” Tarpe tų didžiųjų laimėjimų, kuriuos mūs spau
doj labai mažai buvo žymėta, Gorkis sumini du: (1) Bai
gimas kasti kanalo, kuris sujungs Baltąsias jūras su Bal
tijos jūromis. Prie to darbo dirba 126,000 darbininkų. 
Dėka jų entuziazmui, kanalas baigiamas, ir bus bus ga
tavas daug anksčiau, negu nustatyta plane; (2) irigacijos 
projektas Armėnijoj. Gočka ežeras pajungiamas irigaci- 
jai (žemės laistymui), iš kur bus galima suteikti vandens 
tūkstančiams akrų Armėnijos, Azarbaidžiano ir Gruzijos 
kolektyvartis.

Sunku ir įsivaizduoti tą rolę, kokią, sakysimi; suteiks 
Sovietų Sąjungos ūkiui sujungiąs Baltąsias ir Baltijos 
jūras kanalas. O kiek randasi, kiek baigiama Mažesnių 
penkmečio plane nustatytų naujenybių, kurios atsuktos 
dirbančiųjų masių gyvenimo gerinimui ir socialistines vi
suomenės statymui, bet apie kurias, anot Gorkio, pasaulis 
mažai arba nieko nežino. ‘ ■ p ”

Jeigu didesniuose pasibrėžimuose penkmečio pianas ir 
nebus pravestas iki raidei, tai tas nereikš penkmečio pla
no nepąvykimą. Tai reikš tik vienoj ar kitoj Šakoj kelių 
ar keliolikos nuošimčių trūkumą.

Tai vistiek bus įrodyta visam pasauliui gerumas pla
ningos socialistinės ekonomijos. Tai vistiek bus pada
ryta nepaprastas pasiekimas socialistinėj kūryboj. Tai 
vistiek reikš buržuaziniam pasauliui nepaprastą smūgį, 
o proletarinei valstybei didžiausį laimėjimą!

| partiniu metu išnaudotojai i valstiečių bei žemės ūkio
Į pasinio jo nukapoti algas Į darbimn kų.
į dar nuo 15 iki 30 nuošim-1 Jeigu tatai būtų Sovietų 

Sąjuhgoje, tai visas kapita
listinis pasaulis šauktų; kad

i ten eina sukilimai prieš So
vietus, bet kadangi tas yra

į fašistinėje Lenkijoje, tai'

to dalių, kur yra bedarbių 
kuopos. Miesto viešoj Aikš
tėj (Public Square) demons
tracija prasidės kaip 2 vai. 
po pietų.

Lietuviams p a r a n klausias 
Į maršavimo punktas: E. 55th 

.... ... . | ir St. Clair Ave.
JOS lazbaininkų, ginkluotų ( Dalyvaukite ir demonstruo- 

l kite prieš policijos ir valdžios 
•orą, taipgi reikalaukime 

tuojautinės pagelbos.
Bed. Veteranų Kom.

Protesto Mitingas prieš 
“Vilnies” Skundikus

Masinis lietuvių darbihinkų I prarado žmonės, kurie ne- l 
mitingas įvyksta penktadienį, j buvo susipažinę SU Freudo j 
16 dieną rugsėjo, 7 :30 , vai. j tyrinėjimais ir jo dvasiniais ! 
vakąrc, Lietuvių Svetainėje, I gydymais, arba charakte- 
6835 Superior,. Cleveland, 0/rio taisymais.
Kalbės draugai J. Gasiunas, J i Freudo “mokslas”
O. Ford, S. Mažeika. j

šį masinį mitingą šaukia 
Clevelando Lietuvių Progresy
vių . Draugijų Sąryšis. Visi 
lietuviai darbininkai yra1 kvie
čiami dalyvauti šiame 
niame mitinge.

yra ga
na" siauras. Jis beveik iš-' 
imtinai remiasi (ant lyties. Į 
Jeigu žmogus nedrąsus, sa-; 
vyje užsidaręs, nuolatiniai i 
nusiminęs arba turi I

motinai gi dažnai įkalbinė- 
' ja, kad jinai ko tai tokio 
. nori iš savo sūnaus.

Delikatno, š k r u p u lingo 
būdo žmogui tokie šnabž
dėjimai ypač blogai atsilie
pia. Jis tuomet dažnai pra
deda manyt: nagi, aš ir iš
gama, o to iki šiol nežino
jau! taip, išgama, nes taip 
ir “mokslas” atranda!

Kitas arba kita, kurie 
niekada pirmiaus apie pa
našius dalykus nepamanė, 
ima ir užsikrečia nuo “dva
sinio gydytojo” tokibriils 

j mintimis. • ; •
Dažnai toš rūšies gVdyto-

ANGLIJA GRIEBIAS
PREKYBOS SU 
SOVIETAIS

LONDON. — Anglijos 
valdžia palengvino teikimą

kredito Sovietams už perka
mus Anglijoj produktus; 
Taip pat kreditų laiką pra
ilgino nuo metų iki 18 mė
nesių. Tikimasi prekybos 
padidėjimo tarpe tų dviejų 
šalių. V J >

! cialfašistine spauda tyli.
I m peri alistinė Lenkija 

purtoma ekonominio krizio, 
apimta finansinio bankrūto 
ir vis daugiau ir daugiau 
u ž p la u n ama revoliucinių

i menesiais buvo 97' 
streikai, kurie apėmė 620,-; 
000 darbininkų!

Streikai įgyja didelės ■ 
reikšmės, ekonominiai strei-! bangų proletariato ir laiš
kai virsta politinio pobū
džio streikais. 1 
Dombrovo 
atrėmė ne tiktai policijos 
puolimus, bet stojo į mūšį 
su reguliare armija. Pla
čiai išsiplėtė streikai prieš 
u ž darinėjimą fabrikų ir 
dirbtuvių. Darbininkai 
darbininkės atsisako apleis
ti fabrikus ir dirbtuves. Už
griebia jas į savo rankas/ 
Komunistų Partija pereitais; 
metais paaugo daugiau kaip i 
ant 107 nuošimčių ir jai pa- j 
vyko pasukti darbinipkų i 
kovas nuo užgriebimo fab- j 
.rikų prie ruošimosi užgrie-i 
biiiiui politinės galios į są^ į 
VO rankas. ...

• Dombrovo 40,000 mainie* t- 
rių iškėlė greta ekonominių 
ir politinius reikąląvimus, 
jie atrėmė ..kelias atakas^. 
ginkluotos iki kojų policijos- 
it* mušėsi su i-eguliarės .ar
mijos kareiviais..’ Per 4isą 
Lenkiją persirito darbinin
kų protestų streikai prieš 
puolimus ant Dombrovo 
mainierių, nepaisant, kad 
visais galimais būdais tam 
bahdė pakenkti socialfašis- 
tai.

Darbininkų kovas seka 
kbvos lauko darbininkų ii’ 
biėdnųjų valstiečių. Balan
džio 18 dieną, konlunistams 
vadovaujant, 100;000 žemės 
Ūkio darbininkų paskelbė 
streiką. Streikavo ištisi pa- ■

■ | tiečių sukilimo, buvo 
Streikavo j versta pasirašyti su Sovie-' spaudą.

■ - • '• . jie tokie

Mes šaukiame ypatingai j....—
“Vilnies” ir “Laisvės” skaity-j TDA. 
tojus ir simpatikųs skaitlingai 
dalyvauti šiame masiniame ’ 
mitinge ir protestuoti 
puolikus, kurie siekia 
dienraštį nusmaugti, 
susirinkime bus išdėstyta, ko- > 
del lietuviška buržuazija ir jos'

1 jai daro klaidas
masi-i tokias nepageidaujamas bū- čiausiuose spėjimuose apib 

!do ypatybes, tai Freudas I charakterį; o kad ii’ atspė
ja, tai žmogui padaro dau
giau žalos, negu naudos, 
kaip kad dabar sako ir vie- 

|nas žymus buvęs freudis- 
i tas.

Be to, yra daugybė atsiti
kimų, kad tie “dvasiniai gy
dytojai” dasikalba iki to,

Generalis Susirinkimas

Generalis Tarptautinio Dar- 
prieš bininkų Apsigynimo narių su- 

- ‘ ’sirinkimaB įvyks ketvirtadienį,
• rugsėjo 15 dieną. 7:30 valan- 

’ L““’dą vakare.
Susirinkimas įvyks Lietuvių

• 4. n • • i • i j ' i • • i 1 Darbininku Svetainėje, 920 E.į kad Ivtiškai išnaudoja mei1 pri- talkininkai puola darbininku _ “ , , . ijuomi lonauuuja mci
i 1 *• P avo and I Ihin Q1Q- i.. „,„2.___ • _____

mainieriai. Jie ; tų Sąjunga nepuolimo su-, 
tartį. Ji tą padarė net 
prieš norą savo talkininkės • • 1 • i • I

79th St., Cleveland, Ohio, šia- .ginas ir moteris, nes, gir 
■ me mitinge visi nariai turi da- to reikalauja

Būkite
Rumunijos, SU kuria turi I ir kitus kvieskite dalyvauti.

Bus parodyta, kas ( 
yra ir kas jiems gel- . 2. m. , . .J lyvauti. Tie, kurie nedaly-

, vans, bus paimti į sąrašą ne- 
patys šiame mitinge dalyvaujančių ir neveikliųjų.

Komitetas.

“ištaisy
mas” jų jausmų, atvedimas 
jų būdo į normalę vagą.

(Ttxsa 3-čiam pusi.)

ir j ei//

r1*

Opitajistinė kiaulė (sistema) atima iš farmeiių viską; taimeriai prieš tai kovoja, skelbdami streiką.
’ • • » ’ 4 I * .A

1.W
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Pasaulinio Prieškarinio Kongreso 
Spaudos Konferencija

rinkimus.
ALDLD. susirinkimai laiko

mi kiekvieną mėnesį, pirmą 
! nedėldienį, kaip 1 vai. po pie
štų, Darbininkų Kliubo kamba- 
iryj, 338 Central St., Lowell, 

Sekantis susirinkimas
“Rollando ir Barbusse prieška- j įvyks 44-tos kuopos spalio 2- 
rinis atsišaukimas sukėlė ne- ra dieną. Visi nariai ir tie, 

; tapti draugijos

ford, Mass. ; Tik, keturios;myr nas toli, Norwoodas dar to- Pitkin pastebi,—kad ko iš 
lios nuo . Lotvellio. ' liair, bet iš ten ii- svečiai būtų

Ar jūs žinote, kada tas pui-’mums daug meilesni! Ką?

t AMSTERDAM, Olandija.—• Dana už Amerikos delegaciją.. Mass. 
Rugpjūčio 26 d. Viso pasau- 
li(Watstovai šiandien renkasi
į Amsterdamą. Ryt prasidės mažai susidomėjimo ir Jungti-į kurie norite 
didysis istorinis kongresas, šia-inėse Valstijose. Per pastaruo- nariais ir gauti šių metų nepa- 
me kongrese vienatinė pašau- ! sius kelis mėnesius, Amerikos prastai svarbias tris 
]io šalis, kuri visuomet stojo, gerai žinomi intelektualai ir 
prieš karą ir kuri darė ir daro ■ rašėjai, kaip tai:

litwatstovs 
j Amsterd 
didysis istorinis kongresas, šia-jnėse Valstijose. Per pastaruo-

knygas, 
dalyvaukite sekančiame susi- 

prieš karą ir kuri darė ir daro 1 rašėjai, kaip tai: Dreiser, Sin-! rinkime. Apart jau gautų 
konkrečiausius taikai siūlymus' clair Lewis, Anderson, Dos Pa- dviejų tonni knygos “Religi- 
—Sovietų Sąjunga — negali .sos. Upton Sinclair, Sott Nea-Įja”—greitu lajku apturėsime ir 
dalyvauti, nes monarchistų vai 
džia Olandijoj neleidžia atsto
vams įvažiuoti.

Šiandieninėje konferencijoje 
sušauktoj 
dalyvauja 
vaudami 
Spaudą.

Konferenciją atidarė Henri 
Barbusse, varde tarptautinio 
prieškarinio komiteto. Jis pa
reiškė, kad šis kongresas gi
mė privatine iniciatyva Ro
main Rollando, kuris išleido 
atsišaukimą į pasaulio intelek
tualus ir darbininkus reikale 
organizuotis prieš karą. Re
zultatas geresnis kaip tikėtasi. 
“Šis kongresas yra didžiausia 
pasaulyje prieškarinė demons-; jaunuolių, artistų, metalo dar 
tracija. Dalyvauja virš 2,000! bininkų, moterų, ir t. t. 
delegatų, iš 35 šalių, atstovau- šioj korespondentų konfe

* darni 30,000 organizacijų ir rencijoj dalyvauja apie 100.
30,000,000 asmenų. Atstovy-į 
bė susideda iš įvairių nuomo-! 
nių. Darbo unijų atstovybė 
gera. Pasirodo, kad kongre-! 
sas nebus siauras. Kongreso! 
dalyviai įrodo priešingai 01-

informacijos tikslu 
reporteriai, atsto- 
įvairios pakraipos

Reikėtų pridurt, kad kla- 
tikrųjų reikia jieškantiems nelygybė, samdytojų ir 

abelnai augštesniųjų žiau
rumas ir priespauda daugy- 

1 ko jiems pritaikyto maisto, į bei darbo žmonių įvaro ner- 
poilsio, ramesnių gyvenimo i vų suirimą, nusiminimą ir 
sąlygų, prie to dar ir pa-' įvairius būdo iškraipymus, 
sibrėžt gyvenime tokį tiks- Tatai pamatiniai tegalima 
lą, kurio verta siekti ir ku- bus pataisyt tik kitokioj, 
riam žmogus jaučiasi turįs: darbininkiškoj socialėj tvar- 
gana spėkų, kad būt tam; koj.

kusis piknikas įvyks? Ogi ne-, Worcesteris ? Et... Argi jie. dvasinio gydymosi, tai svei- 
nedėlioję, rugsėjo 18 d., š. m. | pas mus važiuos? Bent jie !
Tai bus paskutinis piknikas, sumanytų padaryti mums di-i 
Kaip 10 vai. iš ryto žmonės i delį “suprizą” ir atvažiuoda- 
jau pj-adės rinktis prie Darbi- mi, atsivežtų į mūsų pikniką 
ninku Kliubo, Central ir kam- savo kalbėtoją. O jie jų turi, 
pas Tyler St., LoWell, Mass. Tada\mes ir juos, kaip bosto- 
Iš ten trokas vežios žmones į niečius ir norwoodiecius drau- 
pikniką ir paskui po piknikui i giškai pamylėtume. Nežiūrint 
atgal. Į abi puses 25 centai.! iš kur, bet mums kalbėtojas 
Vaikai bus vežami dykai, j arba ir du labai tiktų šiame iš- 
Kaip matome, transportaciya važiavime. Dabar laikas svar- 
labai paranki ir prieinama vi- bus. Suvažiuokite, draugai, iš 
siems. visur mus paremti,

O apie smagumą ir gerumą sus ir 
paties pikniko, tai, manau, imsime, 
daug nereikia kalbėti. Kurie 
buvo pereitame 
Kliubo piknike, 
d., tie geriausia žino. Q žmo
nių tada buvo daug; paklaus
kite jų, jie jums pasakys, 
žmonės tada gyrė puikų pu
šyną, švarią vietą ir patį tvar-! didelio Lowellio kelio po kai- 
kingai surengtą pikniką. GiĮrei dar ne visai davažiavus No. 
šis piknikas, galima sakyti, i Chelmsfordo dirbtuves, kurios 

miestuko No.
Tuomi keliuku

ring ir kiti susipietė remti šį! visi nariai (ir nauji įstojusieji) 
prieškarinį judėjimą. i gaus svarbią knygą apie So-

“Mūsų delegacija į kongre- vietų Sąjungą—“Sovietų Sa
šą susideda didžiumoj iš dar-i junga Penkioliktai^ Metais.” 
bininkų, kurių tarpe yra me-Į Tai bene bus j svarbiausia 
talo, mainų ir audinyčių dar-i dovana nariams šios organi- 
bininkai. Mūsų nuomone, kad | zacijos. Tokios knygos mums, 
įvykinimui taikos, reikia su- lietuviams darbininkams, labai 
naikinti sistemą, kuri gimdo stokavo.
karus. Reikalingas tam drū- tų apie tą šalį, kur visai pa
tas masinis veikimas.” ! naikinta bedarbė, ta baisiau-

Kalba daktaras Bunheim iš sįa šmėkla darbininkijos, kuo- 
Aiškina apie nuo- met visam kapitalistiniam pa

ti-{bus dar praktiškiau surengtas,! yra prie pat 
gaspadinės atydžiai ruo- Chelmsford.

Įžangos pavažiavus automobiliu gal 3 
tikietas yra sykiu ir su laimė- minutes, antra stuba nuo di- 

Dideliems įžanga tik delio kelio, tai ir yra Baumi- 
vaikams ir paaugu-; los farma. O ten galima pa

siklausti, kokioj vietoj pikni- 
Arba, Baumilos stuba 

f v
Rengkitės ! pravažiavus, tuojaus kitas ke-

Vokietijos.
dingus gazus, kurie bus dau
giau ir daugiau naudojami bū
siančiam kare. Virš 60 gy
dytojų dalyvauja kongrese.

Užsibaigus kalbom, praneš
ta, kad pirmadienį įvyks spe
cialiai susirinkimai gydytojų,

K. B. Karosiene.

LOWELL, MASS
landijos valdžios pranašystei, ž’n°tini Dalykai Visiems Or- 
būk tik būsiąs komunistų kon- ganizac‘j^ Nariams; Svarbus 
gresas. 370 delegatų atvyks- Paskutinis Vasaros Sezono 
ta iš Francijos nuo socialde-i Parengimas—Piknikas
mokratų partijos. Kongresui, Visuomet daugiausia kenkia 
lemta patiekti tuojautinę pro-1 geresniam veikimui, tai pačių 
gramą veikimui prieš karą, narių apsileidimas. Imame bi- 

bus svarbiausia šio kon-įie kokią darbininkišką organi- 
*,es0 užduotis. i zaciją. Ta organizacija nie-

“Mes labai apgailestaujam, kuomet nepakils ant augštes- 
kad mūsų draugas Maksim nio laipsnio veikime, kurios

4 Gorki nebus su mumis. OĮan-, nariai nemato reikalo visuo- 
' dų valdžia neleidžia jam įva-!met dalyvauti susirinkimuose, 

žiuoti, bet mes dar sykį ban- Arba jei mano, kad už juos 
dysime daryti spaudimą, kad kas nors kitas nuveiks visus 
įleistų.” {darbus. Tas bjaurus įprotys,

Čia korespondentai statoj “tai apsieis ir be manęs”, jau 
klausimą, kodėl valdžia atsi-iper giliai šaknis įleidęs. Tai 
sako įleisti Gorkį. Barbusse i piktžolė be galo daug ken- 
atsako, kad Olandų valdžia1 kianti ir naujiems daigams, 
tvirtina ,kad šis kongresas bū-j O prieš tai veik nevedama jo- 
si<^J komunistų kongresas, to-(kios rimtos kovos. Ir tas dė
dei rusų delegacijos neįsilei-{dasi ne tik pas mus čia ant 
sianti. Toliau pareiškė, kad vietos, bet ta negeistina yda 
35 šalyse buvo įsteigti prieš-1 prasiplėtusi ir kitur.
kariniai komitetai, kurie jau I Kaip daug sykių mūsų dar- 
veikia. i bininkiškas judėjimas būtų

Antrasis kalbėjo Patel, In-, platesnis ir stipresnis, jeigu 
dijos Nacionalio Kongreso pre- visi nariai skaitytų sau už pa- 
zidentas. Patel pareiškė, kad reigą būtinai dalyvauti visuo- 
jis atvyko čia kvietimu tarp- se susirinkimuose ir širdingai 
tautinio prieškarinio komiteto, stengtis siekti to tikslo, delei 
^Kalbėjo apie Indiją. Kongre- {kurio jie prie organizacijos 

į <sas susirenka svarstyti, kaip i priklauso.
slstabdyti karą. Indijoj per
su virš du metu eina žūt ar žengėm iki to, kad matėm rei- 
būt kova su Anglija. Per pas- kalą organizuotis į kovingas 
taruosius 8 mėnesius virš 100,- { darbininkiškas 
000 buvo areštuotų, tūkstan- tai 
čiai sužeistų.
senai ima 

1 kongresas 
dyti tai?

“Vienas

Draugai, jeigu jau mes pa-

Tai bus Šaltinis fak-

saulyj delei bedarbės did*5* 
šiam skurde, kaip šaltam ru-1 
denyj šalnos pakąsti medžių 
lapai, žūsta darbininkai. Kiek
vienas, pasiskaitęs tą knygą, 
sužinos, kodėl čia bedarbė, o 
ten jos nėra; kame tas pama
tinis skirtumas tarpe 
valdomos šalies, ūkio 
ir 
ir 
te 
ta

o mes vi- 
iš visur draugiškai pri-

KELRODIS: Atvažiavę iš 
Darbininkų kitur, važiuokite per Lowellj 

rugpjūčio 28 Į No. Chelmsford. Dar neįva- 
žiayę į miestuką, klauskite: 
RicĮhard^on Road — Boumil’s 
Farm. Tas Richardson Road 
—farmerių keliukas išeina iš

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

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

• nes
šiasi prie to išanksto.

Sovietų 
statybos j

jimu. 
10c. Gi 
šiam jaunimui dykai.

Jaučiama šiame piknike tu-Į kas. 
rėti dau jaunimo.

lUUlllUd UAJV DVaiJ MVO j ~ I . .

kapitalistinės bado sistemos1 dalyvauti iš arti ir toli, iš vi-Į liukas veda į mišką, po deši-
amžino sukliurimo. 
ALDLD. nariais ir 
knygą.
Tarptautinio D a r b in i nkų 

Apsigynimo kuopa laiko savo 
susirinkimus kiekvieno mėne
sio trečią nedėldienį, kaip 1 { 
vai. po pietų.

Tą pačią dieną, tuojaus po 
TDA. susirinkimui, kaip 3 vai. 
po pietų, toj pačioj vietoj, 338 
Central Street, savo kambaryj, 
laiko susirinkimą Tarptautinis 
Darbininkų Kliubas. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa laiko susirinkimus an
tram nedėldienyj kiekvieno

Tapki-|sos Pačios apielinkės. Kvie- 
gaukite čiame svečius iš Nashua, N.

' H., Lawrence, Mass, ir iš ki
tų tolimesnių miestų. Bosto-

nei, iki pat piknikui.
Malonaus susitikimo rugsėjo 

18 d., 1932.
J. M. KarsOnas.

PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir ątsiekimus, 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 i Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

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

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

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

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

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, 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”.

Jau karas čia 
sau aukas. Ką šis 
darys, kad sustab-

organizacijas, 
žengkime ir dar vieną 

žingsni iki išvystymo daug di
desnio aktyvingumo, idant ma
tyti daug didesnę naudą visam 
darbininkiškam judėjimui.

Padidėjus kiek veikimui, at-

Darbininkišky Draugijų Są-! Žebrausku pasirodyti, kad jų 
ryšys Šaukia Masinį Mitingą į kuopos tą gali padaryti. [ 
Protestui Prieš Mūsų Dienraš- ALDLD 22' kp., savo susirin-1 

kime, kuris įvyks 13 d. rugsė
jo, tą klausimą svarstys, kad

Rugsėjo 18 d., Clev. Lietu- Coreleta-Colinwooda 
i 'Darbininkiškų Draugijų gynime supliekti.

Sąryšis šaukia masinį mitin- ar 190-57 kpJ galės atsilaiky-

čio Puolikus. LDS 55 Kp. 
Pirma Pasirodė

| mėnesio, lygiai 12 vai. dieną, j vllJ 
’ TD. Kliubo kambaryje.

Kliubas “Balsuok už Komu
nistus,” laiko susirinkimus an
trą ir ketvirtą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 7 vai. va
karais.
jos Komitetas” laiko savo su
sirinkimus kiekvieno mėnesio 
pirmo ir trečio penktadienio 
vakarais, 7 valandą. Tarp
tautinis Atletų Kliubas laiko 
susirinkimus kas antradienį, 
vakare, 7 :30 valandą.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 61-ma 
kuopa dabartiniam laike netu
ri reguliariai nusiskyrus laiką 
susirinkimams; laiko susirinki
mus, kaip pripuola, bet toj 
pačioj vietoj, kaip ir visos or
ganizacijos. Visos organizaci
jos laiko savo susirinkimus T. 
Darbininkų Kliubo kambaryj, 
338 Central St., išskiriant Lie- 
tuv. Sūnų ir Dukterų Draugys- 
tų, kuri laiko susirinkimus an
trą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, po No. 19 Union St., 2 
vai. po pietų.

Darbininkių Susivien. kuopa

gą-prakalbas išnešimui pro-!ti? , 
testo prieš “Vilnies” dienraš-1 
čio puolikus. Bus užkviestai 
geri kalbėtojai, kurie iškels 
visas “ponų skundikų užma- “Dvasjnj0 Gydymo"

“Vilnies” j 
žiūrėsime i

M-ka.

Rinkimų Kampani-
>čias pasmaugti dienraštį—už-, 
daryti burną komunistinei į Humbugai 
spaudai.

Kada darbininkų priešai 
puola mūsų dienraštį ir ypač 
šiame bedarbės krizio laike, j 
tai aišku, kad jie nori atimti udizmas vis sparčiau 
iš lietuvių darbininkų vyriau-1 
sį kovos įrankį prieš išnaudo- Į tas 
tojus. Kas 
spaudą valdžiai ir provokuoja, 
kad mūsų spauda “Angarie- 
čio,” “Maskvos,” “Kominter- 
no” aukomis pasilaiko, tas vie-' 
nodai reakcijai pasitarnauja, | ~ Walter

Paskutiniais laikais fre-

I randa kreditą; labiausia gi 
‘‘mokslas” diskredituo- 

skundžia mūsų | tas Francijoj, kur prieš jį 
kovoja tokie rimti moksli
ninkai, kaip Genii Perrin, 
Hesnard, Rene Sudre ir kt.

Gerai Columbijos Univer-
geidžia mirties darbininkų 
dienraščiui.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA
Rnl*1-- del Balių, Koncertų, Bnn- 
įdėtų, Vestuvių. Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiėius su naujau
siais įtaisymais Keturios hn 
•ių nllevo

Tiktai išėjo iš spaudos Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 34-taš leidinys “Religija ir Jos Socialė Reikšmė”. 
Knyga turi 250 puslapių, daug paveikslų ir braižinių, atspausdin
ta ant gei‘os popieros ir gražiai apdaryta audeklo viršeliais, 
yra sekami dalykai išaiškinti i:

Kiek yra pasaulyje tikėjimų?.; ^Cokie jie yra? 
Iš kur atsirado tikėjimai ir kaip jie keitėsi ? 
Kokis jų tarpe skirtumas ir kokie panašumai?

Joje

Skaitydami šią knygą, rasite apie “dievo” motiną, krikščionių 
tikėjimą. Kas ta yra traicė, kalėdos, velykos, krikštas, išpažin
tis, komunija, “šventos” relikvijos, “šventieji” ir tt.

Rakite apie tai, kam tikėjimas tarnavo ir tarnauja. Kodėl Ame
rikos buržuazija jieško dievo? Ką sakė popiežiai apie tikėjimą ir 
ką sakė komunizmo tėvai ?

Kiekvienas darbininkas privalo perskaityti šią knygą. Jos kai
na $1.00, atsižvelgiant j bedarbę—parduodame tiktai po 75 cen
tus už knygą. ALDLD. kuopoms ir nariams platinimui tik po 

centų. O kas stos šiemet j ALDLD., tas gaus šią puikią kny- 
VELTUI. Visus užsakymus siųskite šiuom antrašu:

50
gą

46 Ten Eyck St.

D. M. ŠOLOMSKAS
Brooklyn, N. Y.

VARPAS BAKERIES, Inc
dalykas” sako jis,

“absolučiai aišku, tai tas, kad rado daugiau reikalų; daugiau 
kalba apie nusiginklavimą ir j organizatyvio darbo.
taiką yra nonsensu
randasi milionai
žmonių kolonijose.
'friena tauta nebus liuosa nuo kimų

pavergimo, mes negalime kai- draugai privalo parodyti dides- 
bėti apie nusiginklavimą ir tai-! nį darbštumą, pagal savo iš- 
ką. Pirmas ir svarbiausias galės.
dalykas, idant panaikinti ka
rus, reikia sunaikinti imperia- 
limą.”

Patel apsirengęs Indijos 
kostiumu, tad pridavė ypatin
gos spalvos konferencijai. Jo 
kalba energinga ir kovinga, 
befcx deja, jis kalba apie pa-

: lingavimą kolonijų iš po im- susirinkimas įvyksta sykį kas ninkės rengia, 
perialistų vadovybės, bet ne
pasisako už darbininkų vai- da ir kokiame laikei Visi m 
ižią. Nuvertus vienus paver
žėjus, bus pavergimas kitoj
Minoj, jei darbo žmonės*ne- met.
is vadžias savo rankosna.

tol, kol i kalas 
pavergtų į mus, 

Kol kiek- ypač

Yra rei- 
dažniau šaukti susirinki- 
tankiau mitinguoti, o 

dabar, prezidentinėj rin- 
kampanijoj. Todėl visi.m^’

Darbininkai turi žinoti, ko 
lietuviška buržuazija nori at
siekti skusdama “Vilnį”?. 
Ypač bedarbiai turi gerai įsi- 
tėmyti, kad be darbininkiškos 
spaudos kova prieš badą ir

turėtų irgi pasiskirti sau pa-,alkį yra negalima.
stovią dieną susirinkimams Viršminėtas mitingas įvyks; 
laikyti, tai būtų tvarkingiau ir . Lietuvių svetainėje, 6835 Su-1 

perior Avė., 8 vai.' vakare. {pačiai organizacijai sveikiau. 
Pagal paskelbtą surašą, gal- 
ma pasirinkti dieną, kurios ne
turi kitos organizacijos užė-

Džei Em. Kei.

Paskutinis Išvažiavimas Šiais 
Metais, Bet Bus Geriausias

Lowellieciai neturi gerų pa
manau,! togumų tankiai rengti pikni- 

tokiems draugams daug pa-.kus bet kuomet jau suren- 
paskelbimas, ka- gia, tai padaro neprastesnius, 

da ir kokis susirinkimas įvyks- kaip ir kitų kolonijų organi- 
ta :

Komunistų Partijos vieneto! rengti, kuome moterys darbi- 
Tą jau visi lo- 

savaitę. Nariai žino, kur, ka-(‘welliečiai ir visa apielinkė ge
rai žino. Taigi, LDSA. 61-ma 
kuopa rengia užbaigimui vasa
rinio sezono puikiausią išva
žiavimą—pikniką su žaislais 

Andriaus

Idant draugai nesakytų, kad; 
nežinojau, kada ir kokis susi-! 
rinkimas įvyks, tai

gelbės šis

zacijos. O ypač gerai esti su-

riai privalo dalyvauti kiekvie
ną sykį, nes darbo yra visuo- 

Išskiriant tuos, kurie del
___ _______ 1_____ i darbo ar del kitų svarbių prie- ir muzika, gražioj

Sekantis kalba profesorius žasčių negali pribūti į susi- Į Baumilos giraitėj, No. Chelms-

LDS 55 ękp. susirinkime, 1 
d. rugsėjo, aukavo $5 “Vil
nies” gynimui nuo užpuolikų. 
Kuri kita draugija paseks ši
tą gražų pavyzdį? Manau, 
kad daugelis pasirodys su pa
rama masiniame protesto mi-į 
tinge.

ALDLD kuopos turi pasisa
kyti, kuri tame mitinge ge
riausiai pasirodys? Jos yra 
trys Clevelande. 22 kp. per 
savo organizatorių pareiškė, 
kad ji pasirodys geriausiu at
sakymu “Vilnies” puolikams, 
kaip 190 arba 57 kuopo° 
Nenoriečiau į laižybas eiti ir 
tikrinti, kad be vargo, Corele- 
tas su Colinwoodu galėtų su
kirsti clevelandiškę dvidešimt 
antrą kuopą. Čia bus puiki 
proga draugams Graibui su

« a Inos pkip:inami>i»

949-959 Willoughby
Tel., Stagg 1H4’

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : rafitis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kaa užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieft fatistų valdžią, 
menės gyvenimų ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
......................... $1.50

mėnesiams . . .80
.05

“BALSO”
Metams 
šešiems
Pavienio num. kaina

MODĖRNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38--40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

A. M. Čaichanas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938
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A. Buiski.
darbuotę.

Vertė p. ■$!. šęlomskas.

{VARPAMS GAUDŽIANT f
Sekr. H. Žakiene.

(219-220)

EASTON. PA.
• LDSA 14 kp susirinkimas 
seredos vakare, kaip 7:30 valandą, 
pas draugę. R. Stačinskienę, 1219 
Wood St. Visos nares būtinai da- 

, nes šiame susirinkime bus 
• .'išdirbti planai pasekmingiau įvyk- 
-|dinti mūsų vajaus eigą ir kiti svar

būs klausimai bus svarstomi. Nau
jų narių malonėkite atsivesti. Ne 
narės, lietuvės darbininkes yra šir
dingai kviečiamos atsilankyti ir da
lyvauti su mūrais, sykiu sužinosite 
kas yra LDSA organizacija, kodėl 
kiekviena darbininke bei šeimininke

L <(vzj ---- ir kokią ro-.
i i • -i ... . .v i j • . .lie ši organizacja lošia klasių kovoje i rinkimas ivvks

o. _______ v-' U. r klini8’1J0S B- išnaudotojų apgauti 1 dabartiniu momentu. —....... : I- • JA
Bet jis tą skaitė mažos vertės pageidavi-! vaĮstiečiai. Kapitalistai ir jų ištikimi tar-

(Tąsia)
—Už valandos pasirodys mėnulis, iki ry

to pasieksiu reikalingą vietą. Kaip žinai, £an^0’. laikydamas bolševikų lapelį, 
tėvai, dienomis susipratusiems darbiniu-'kurčiai perskaitė kelis sakinius: 
kams negalima vaikščioti.

—Na, Mikai, tu geriau dalykus žinai.
Senelis norėjo apkabinti sūnų, L

ti ir pasiskųsti apie vargingą gyvenimą

! gas net^ už barzdos nusitvėrė ir išvertė lyvaukite, 
i akis, kaip bulius. Taip ir dabar jis misi-į

Jis

“Kas eina su ginklais rankose prieš dar
bininkus ir valstiečius? Dvarponiai, ponų 

pasikalbę- sūneliai, caristiniai oficieriai, turčiai, kū-Įprivaio joj priklausyti i

nai, kunigai puikiausiai apsirengę ir apsi
kabinę kryžiais, vyskupai ir jų pagelbinin- 
kai, popai, rabinai ir kitoki religiniai apga
vikai tarnauja išnaudotojams.”

mu; jis padavė sūnui savo kietą ranką ii 
linksmiau prakalbėjo:

—Kitą kartą eisi pro mus, neaplenk: vis
gi, kiek galėsime, tai pagelbėsime.

Taip, tėvai, neužilgo grįšiu^ir užeisiu, pį^tai kartojo Palladijus, baisiai įpykęs...
O lytoj veikiausiai pavakariu užeis pas ta- Paskui jis išleido iš ranku lapelį ir susmu- 
ve, tėvai, mano du draugai; tai juos priimk, ’ j " • ' > ’<
priglausk ir suteik apie tai žinią Vasiui 
Kuzminui.

—Gerai, gerai, viską padarysiu,—paža
dėjo senelis.

—Patsai, tėvai, su jais nesikalbėk. O 
motinai nieko apie tai nesakyk. Supran-i

—Oi, viešpatie, oi, kas bus! Jau ir vėl 
, artinasi tie šėtonai!

—Taip, taip ir aš spėjau, kad koki bedie
viai tą padarė. Šiandien jie įgrūdo Simo
no stovylai į rankas lapelį, o rytoj kam 
nors galvą nusuks. Tikrai vėl šėtono vai-

i kai ateina.
Gerai, žinau, nereikia mokyti,—nepa-i taip ir daro.

Įvyks i

. Būkite visos 
Valdyba.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susirii 

kimas įvyks ticči? 
d., I.DP Kliube, 69 
džia 8 vai. vakare 
ges, būtinai turi nu 
šį susirinkimą, ne 
biu reikalų del aptarimo 
tie, kurie nedirba ir nori gauti pa. 
ti susirinkime. Taipgi jau yra i

ti susirinkime; Tapgi' jau yra fr 
blankos atėję iš bedarbių fondo. ' 
. , Sfkr. V. K. Sheralis.

CAMBRIDGE, MASS.
Extra Suhirinkurias

ALDLD 8 kp. Cambridge, Mass, 
įvyks seredos vakare, rugsėjo 14 d 
1932, po numeriu 181 Clark St 
Cambridge.
/Visi nariai privalote dalyvauti, nes į 

įra daug svarbių reikalų. Kurie dar j 
neužsimokeję, ateikit ir užsimokūsit. 
Yra naujų knygų.

Sekr. S. Rainard.
(218-219)

So. Park St., pra- į
Draugai ir drau-I 
visi atsilankyti į ; 

yra svųr-į . 
Ypatingai I susirinki)

kalų kas link gavinro naujų narių-' ir A! ’Bėčienė, 4 Morris; Lanė? Visos 
narės dalyvaukite, jws . yra daug 
svarbių reikalų aptartiniu, < ypatingai 
vajaus reikalai.

Org. A. Bečienė.
. . ; (218-219)

ELIZABETHAN .J. <
Tarpt. Darb. Apsigynimo. 25 kuo;

■ - ■' - • ’ • i pos susirinkimas įvyks 15 rugsėjo!
8 vai. vakare, 69 So. Park St. Eli-f 

Piknikas įvyks nedėlioję, 18 i zabeth, N. J

sutvarkymo mokesčių (duoklių tų 
narių, kurią neiti užsimokėięį ę )

Rašt. j. Kalvelis
(218-219) j

j PLYMOUTH,PA.
’ j I.L.D. rengia didelį ir linksmą pik-1 
’ ’ niką; bus užkandžių ir gėrimų, na-1 
, | mie darytų dešrų ir kitokių gardu-1 

I mynų. Taipgi smagiai galėsite pa-1 
....„„ti. Piknikas įvyks nedėlioję, 18 j

• | Sept., ant Linevičiaus farmos, Lee 
i Park—Wilkes Barre, Pa. Pradžia 
1 10 A’al. ryte.

HAMTRAMCK, MICH.
i TDA Kazio Giedrio kuopos susi- 

; ketvirtadienį, rugsč- 
' jo .15 d., 7:30 va), vakare. Pas drau- 
! gą W. Kalinauską, 3055 Belmont, 
į arti Jos Cam pa u.
i Draugai ir draugės, malonėkite 
j būt laiku, nes turime, daug svarbių 

kalu apsvarstyti
(218-219)

BRIDGEWATER, ’MASS.
Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos 

iras įvyks 14 rugsėjo,'7 vai. 
j vakare, Šapoje.' Visi nariai malone- 
: kite susirinkti, nes yra svarbių rei-

A. Miliauskas
(218-219)

Visi nariai dalyvaukite, 
daug
Taipgi atsiveskite naujų narių. >

nes yra 
svarbių dalykų aptarimu^ 

Sekr. A. Skairus. 
(218-219)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos susirihkin) is Į 

atsibus penktadienį, 16 dieną rugse-; 
jo, 7:30 vai. vakare, Lietuvių svetai-1 
nėjo, 251 h St. ir Ve/non Hig'iv'ay. ■ 
Draugai ir draugūs, vi»i dalyvaukite Joseph Ave. 
šiame susi'1 a k t m-.- n„ 
svarbių reikalų aptarti

Sekr. N. Astrauskiene
(218-219)

.ra

GREAT NECK, N. Y.
LDSA 64 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 rugsėjo, 8 vai. vakare, pas

ROCHESTER, N. Y.
Social vakaras. Rengia ALDLD. 

j 50 kp., šc.štadienyj, 17 d. rugsėjo 
(Sept.), Gedemino svetainėje, .575 

a..^ Tai bus svetaįn§s ^įė
mė; pradžia 5 vai. po pietų. Gęri- 

įmai ir valgiai bus lauke, o šoktai 
įsvetainėj, prie geros orkestros. Pel- 
jnas nuo šio parengimo eis paramai 
■darbininkiškų dienraščių: “Laisvės” 
i ir “Vilnies.”

(216-216)

Visai jie pamiršo dievą, todėl 
Jau pastebėjau daugelį to- 

tenkintai atsiliepė senelis.—Na, iki ryto1 kių; jie neva ateina į bažnyčią, bet nei 
bus lietaus. kaktą nepersižegnoja, o kuris ir persižeg-

—Na, lik sveikas, tėvai, einu aš,—atsi-i noja ,tai tiktai apgavimo delei. Visi niek- 
sveikino paskutiniu kartu Mikas savo tėvą, i šai ir dievo paniekintojai!... Šėtonai

—Keliauk laimingai!—senelis mostelėjo i tonai prakeiktieji! 
ranka ir patsai nuėjo į vidų. Mikas per-' 
šoko per tvorą ir dingo nakties tamsoje.

Ant Karštų Pėdų
Tikintieji pradėjo rinktis anksti, ir kuni

go pagelbininkas nusiskubino pas .kunigą 
su pranešimu, kad jau laikas pradėti apei- 
dinėti kryžiai su pamaldomis. Senas kuni
go pagelbininkas padavė Palladijui lapelį i 
su nuplėštu kraštu ir pradėjo šniokšti iš: 
bedantės burnos.

—Štai koki begėdžiai, ką jie daro. Tik 
pagalvok, kunige; dievo pasiuntiniui “šven
tam” Simui ir tai ramybės nėra. Kur jau 
dievas dingo iš tų žmonių? Šėtonai parsi-: 
davė tiesiog jau pačiam antikristui...

—Apie ką gi tu, senas gaidy, kudakini?
—pasiinteresavo kunigas.

—O kaipgi. Juk “švento” Simono sto- 
vyla stovi prie bažnyčios. Stovi, tai stovi, 
o dabar einu pro ją, nagi, jo rankoje šis gelbininkui, ir patsai 
lapelis; veikiausiai jau kokis pajuokimas i daržais pas atamaną, 
ar kas. : Pas pulkininką po vakarykščio baliavo-1

—Kokis lapelis, sakyk, senoji kačerga! Jimo pilnas kambarys buvo dūmų; dar ne-j 
—O kas gi jį žino? Aš negaliu jau ma<išsipagirioję, svyruodami tvarkė namą.! 

tyti, veikiausiai vėl kokių bedievių darbas.; Valgykloje buvo rengiamas maistas naujai
Kunigas Palladijus greitai pasigriebė i puotai. .

akinius ir pradėjo skaityti jam paduotą la- 'gą, prieangyje su uzbonu agurkų skystimo, i 
1 * T4- * «XX. ?*>• •» * z-1 xx t x x r, 1 r i 4- t t 4" i t 1 O 4" 1 1 T O 1 1 C? r

—Pirmutinė pagelba pagirioms, tai agur-
i skystimas,—pasigyrė pulkininkas, pa-

i . . , , . 1^,™; i (plodamas delnu per uzboną.—Stebiuosi aš—Proletarai, proletarai, proletarai! —Į U \ 1 r.. . , .
tz • \ - i • i i „ ig:l„ is tavęs, kunige, kaip galėjai vakar atlai-Kunigas jautėsi taip, kaip kad savo laiku, ; v ’ 1 .2 J _.. -i v , • c. • , 1 ... i ;™ikvti? Juk visi parpuolė, o arcivyskupas ir 
3a£koPaSa ' ' * U ra 3 tu laikėtės, bet jau šiandien jis vos pasi-
P-Na°'kunige, melstis, jeigu nori, gali. verčia, o jo pagelbininkas ant visų keturių 
Bet jeigu pradėsi vesti propagandą prieš p1' ozius.-Atamanas patraukė is uzbono ir 
Sovietus, tai bus blogai!—Ir pirmininkas! paglostė sau pei pilvą.
pastuksėjo revolveriu į stalą. Tada kuni- (Bus daugiau)

—Viešpatie dieve, viešpatie!—kriokė ku-| 
nigas Palladijus.—Ir kas bus ir ko sulauk-' 

'Sime! Visai dievą užmiršo, tik nagaikosl 
pagelba galima juos priversti atiduoti pa-! 

i garbą “šventiems”, bet kas iš to naudos? 
i O gal kokis biesas jus apsėdo ir jūs neži-' 
note, ką darote? gal tai senas lapelis?

—Aš nežinau, ką darau?—supyko kuni-’ 
^Įgo pagelbininkas.—Tai jau, tai jau patsai 

nežinai, kas su tavimi darosi po vakarykš-' 
,,'čio. Pasakykite, kokias vėliavas pasiimti,' 

J einant kryžiaus kelius; juk su špatais užsi
dėję neisime... Oi, koki tie žmonės ir ko 

■ jie verti. - ..
Kunigas Palladijus atsistojo, nusiėmė 

akinius, persižegnojo ir rūsčiai prabilo: i
—Lai atsiranda viešpats dievas jų širdy-1 

se ir lai pražūva neprieteliai.—Bet negalėjo’ 
visiškai nusiraminti, todėl, pakuždėjęs pa-;

ir patsai kunigas pasileido

pelį. Bet vos pradėjus skaityti, jis tuojaus į 

įraudo ir pradėjo traukyti antakius, išver-| 
tė akis ir pradėjo kartoti:

P* f

SHENANDOAH, PA.

Atamanas įraudęs pasitiko kuni-||h
ta'itY on iv/knnn oirnvlm cl.-irctimo

,somis revoliucinėmis organiza-
! cijomis.

Apkalbėjus LDSA vajų, pri-
Iš ALDLD 9-to ir LDSA 6-to I ejta, p“e b®ndr°s išvados’ kad . 
Apskričių Bendro Komitetų Apskrido Komite O nares. ru- 

' * j pintųsi vajaus reikalais visoje-
5u3.nnk.mo I Apskričio apielinkėje.'

Susirinkimas įvyko 6 dieną I Apsiėmė pasidarbuoti vajaus 
rugsėjo, Darbininkų svetainėj, Į metu šios energingos ir nenu- 
Mi nersville, Pa. Iš komitetų į ilstančios draugės, kaip tai: 
raportų paaiškėjo, kad gerai E. Motuzienė, M. Deltuvienė 
pasidarbuota rinkime parašų ir K. Rušinskienė.
ant peticijų del Komunistų; 
Partijos kandidatų padėjimo 
ant baloto, šiuos i________

Nutarta, kad LDSA 6-to 
pusmetinė konfe-ant baloto, šiuos rinkiniuose. Apskričio

Taipgi neblogai yra išplatin- iencUa būtu laikoma 30 dienia
ta ir literatūra.

• Drg. A. žemaitis 
kad jis atlankęs 
kuopas ir raginęs, 
mokėtų metines duokles į Cen
trą. LDSA 6-to Apskričio 
komitetas pranešė, kad daly
vauja pagal išgalę visose kla
sių kovos kampanijose, sten
giamasi įtraukti į veikimą 
kuodaugiausia narių. Kuopos 
palaiko gerus santikius su vi-

pranese, 
silpnesnes 
kad užsi-

spalio, Port Carbon, Pa. Taip
gi nutarta, kad būtų surengta 
prakalbų maršrutas ir kviesti 
Drg. Sinkevičienę iš Easton, 
Pa., kalbėti. Jeigu drg. Sin
kevičienė negalėtų atvažiuoti, 
tai apskričio komitetas pasi
rūpins kitą kalbėtoją.

“Vilnies” gelbėjimo klausi
mą apkalbėjus, nutarta, kad 
būtų paaukota $5 def “Vil
nies” iš abiejų apskričių, t. y., 
po du dolerius ir pusę. Taip-

gi nutarta išnešti protesto re
zoliuciją prieš užpuolikus.

Plačiai diskusuota spaudos 
ir ALDLD nariu vajus. Pri
eita prie bendros išvados, kad 
reikalinga duoti dovana tam, 
kuris daugiausiai pasidarbuos 
vajaus metu. Tad Apskričio 
Komitetas nutarė duoti pasiū
lymą ALDLD 9-to Apskričio 
konferencijoj, kuri įvyks 25 d. 
rugsėjo, kad būtų duodama 
dovana-—tikietas į “Laisvės” 
koncertą, t. y., keliones lėšos 
h* įžanga.

V. Rugienius.
■ .III ...... , .H,,,  ........................ —  ,7 ..y 

PRANEŠIMAI Iš KITUR

s u si r i li
ti. rug- 
Kliubo 

7.30

BINGHAMTON, N.
Svarbus “Aušros” Choro 

kimas įvyks penktadienį, 16 
sėjo 1932, Lietuvių Piliečių
kambariuose, 315 Clinton St., 
vai. vakare Visi nariai privalo da
lyvauti šiame susirinkime, nes išgir
site raportą LPMS suvažiavimo ir 
bus tariama apie ateinančio sezono

T

CONNECTICUT LIETUVIŲ DARBININKŲ KOMUNISTINĖS SPAUDOS NAUDAI
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Vilijos Choras iš New Britain, Conn. Vadovaujamas V. Visotskio
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KAIP SURASTI CHARTER OAK PARKA: Atvažiavę iš kitų 
valstijų ir miestų į Hartford, Conn., paklauskite bile žmogaus, kur 
Charter Oak Parkas. Vsi tą parką žino, šis parkas yra gana gar
sus. čia būna valstijų fėrai ir kitoki dideli visokį parengimai.

ar pagada—išvažiavimas
Čia yra- daug pastogių del tūkstančių žmonių; o

PIKNIKO KOMISIJA.

RENGIA DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KETURI APSKRIČIAI CONN. VALSTIJOJ

PRADŽIA 10 VALANDA RYTE
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PROGRAMA JVAIRI, DIDELĖ
1. šokiai tęsis per dieną, šokiams grieš Symphony 

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

kaip jaunąs pionierius energingai ir gabiai kalba. Tėvai 
turėtų iihti'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 ęx-kareivių kovas, 
apie sekantį bedarbių ir ex-kareivių maršavim'ą į Wash- 
ingtoną gruodžio mėnesį ir apie tai, ko gali sulaukti dar
bininkai sekančia žiema.L V

4. Chorų dainos su orchestrų griežimais.
* /

5. Rusų Jaunų darbininkų Stygų Orchestra iš Water
bury, Conn., iš apie 20 ypatų, skambins ant stygų rusiš
kus melodingus kavalkus ir po tam sykiu skambins ant 
stygų ir dainuos, kas padarys klausytojams malūnų 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. TeMYKITE: šis svarbiausias visiems dalykas: Bus 
iš Sovietų Sąjungos, Kaukazo šaltinių, mineraliniai vande-

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

8. Aido Choro garsusis Merginų Sekstetas iš Brook
lyn©, 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 Jeęsey valstijos 
svečių organizuojasi būti mašinomis ir busais iš Mass, 
valstijos.

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

Dar pirmas toks parengimas šioje Connecticut valstijos 
sostinės apielinkėje.

Nepaisant lietus, sniegas 
įvyks, 
šokiams svetainė didelė.
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Išvažiavimas Ir Prakalbos

i Connecticut Valstijos ALDU), LDSA ir LDS Na- Kdinunisty Partijos^— 
Kandidatai ant Baloto 

Kentucky Valstijoj
riams ir Apskričių Komitetams

KIETIJĄ PAS TAUTŲ
lygą !

puslapis penktas
• * • • * :* * *

Draugai detroitiečiai ir visi 
darbininkai, jūs jau gerai ži
note ir veikiausia spaudoje me, kad komunistinę spaudą, 
skaitėte, kad mūs išvažiavimas puola buržuazija ir kapitalis- 
jvyksta rugsėjo 18 d., Rouge, tinė valdžia ją terorizuoja 
^arke, prasidės 2 vai. dieną.‘taip, kaip jinai tik gali. Puo- 

P___ “Vilnies” yra vie-
Tai j nas pavyzdys tokių skundimų 

gynimui į ir to kapitalistinės klasės te- 
Pa-1 roro.

Pagaliaus “Daily Workeris” 
finansiniame 

stovyje. Laikraštis labai sun
kiai gali verstis. Šitas laik-j 
rastis nėra pavaduojamas ki-j 
tu. laikraščiu. Klasių kovoje! 
ypatingai laikraštis anglų kal
boje yra būtinai reikalingas 
darbininkų klasei. Kas jį pa
rems finansiniai? žinoma, ne 
kapitalistų klasė. Reakcija' 
visais būdais bando pakenkti 
laikraščiui, 
gelbėti 
tį.

Kad 
nistinę 
rengiamas išvažiavimas t— '

išėjo 18 dieną. Vieta yra la
bai didelė, joje galima sutilp
ti apie 20,000 žmonių. Mes 

! turime padaryti šį pikniką kuo 
' didžiausiu. Jame turime da
lyvauti mes visi, ir reikalinga'

ją 
^arke, prasidės 2 vai. dieną.!taip, kaip jinai tik gali.

Šitas išvažiavimas nėra tik limas ant 
paprastas išvažiavimas, 
bus demonstracija 
“Vilnies” nuo užpuolikų, 
darykime masiniu protestu šį i 
išvažiavimą prieš spaudos ne- yra kritiškame 
prietelius. Jau matėme “Lai
svėj” rašyta, kad kaucijos už 
draugus dar padidintos. Tai 
reiškia, kad priešai bando mū
sų laikraščiui kenkti tiek, kiek 
jie gali.

Šiame išvažiavime kalbės 
vienas ir iš “Vilnies” redak
cijos, tai yra draugas F. Ape- ■ 
kas. Dalyvaukime ir kitus; 
kvieskime dalyvauti šiame iš- , 
važiavime. Bus ir daugiau i 
kalbėtojų.

Vieta gerai žinoma, tai ant1 
“Lietuviško Kalnelio”. Ten, 
kur buvo išvažiavimas rugpjū-į 
čio 28 dieną.

Draugai, mes gerai jau žino-Įsukviesti jame dalyvauti visa 
apielinkė, visi lietuviai darbi-Į 
ninkai ne tik iš Conn, valstijos,! 
bet ir iš apielinkės.

Mes turime atminti, kad ši
tas piknikas, tai bus ir de
monstracija prieš buržuazijos 
puolikus. Kurie* darbininkai 
•nesutinka su fašistais, kadA jie 
pultų 
spaudą, 
ir kitus 
ma.

Apskričio Valdybai

Draugai, kurie esate ALDL 
D. Apskričio valdybos nariai, 
pribūkite anksčiau, tai galėsi
me ir posėdį atlaikyti

mūsų darbininkišką 
tai privalo dalyvauti 
agituoti i šj išvažiavi-

MIDDLESBORO, Ky. — 
j Valdžia ir bosai neriasi »iš 
kailio, kad Komunistų Par
tijos kandidatai tapo uždėti 
ant baloto Kentucky valsti
joj. Ypatingai Bell ir Har
lan pavietuose paleistas nuo 
lenciūgo teroro smakas 
prieš revoliucinius darbinin
kus. Rugsėjo 7 d. niekšai 
padėjo bombą po stuba Si
las Byrge, organizatoriaus 
Nacionalės Mainierių Uni
jos. Mat, teroristai manė/ 
kad tuo laiku pas Byrge. 
randasi d. Wilson, Komunis-

PARYŽIUS. — Pagaliaus 
Franci jos valdžia paskelbė 
oficialį atsakymą Vokietijai, 
kuri reikalavo lygybės ap
siginklavime su kitomis ša
limis; Franci j a sako, kad ji 
viena negali permainyti 
Versailes taikos sutarties, 
kad Vokietija tuo reikalu 
turi kreiptis prie Tautų Ly
gos.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “LaisVę” už Organą

Tik mūsų pareiga 
šį darbininkų iaikraš-

parėmus mūsų 
spaudą, tai tam

komu-
yra

rug-/

me ir posėdį atlaikyti. Tokiu 
būdu mes galėsime sutaupin-| 
ti pačiai organizacijai keletą oigamzatouiis.
centų.

Šiame posėdyje mes turime Į 3 
aptarti žieminio sezono veiki-,1 
mą. Laikas pradėti rūpintis! 
veikimu. Laikas jau pradėti 
galvoti apie mūsų vajus ir ki
tus 
del 
me

Niekšai nepataikė. Bomba 
apardė namą, bet nieko ne
užmušė. Uždėjimas dd. Fo- 
sterio ir Fordo ant baloto 
Kentucky valstijoj yra di
delis laimėjimas Komunistų 
Partijos.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN
j " * Valdybą (1932 Metams.
' l?irm. A. Griškevičiuj, 1366 BroAd St.
i Vice-pirm. P. Krlkfičius, 33 Hamilton St. 

Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St. 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
M. Naktinis, 42 Putnam St.

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

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

31 Amity
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dieni kiekvieno mėnesio. Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va

mėnesio antrą utarninką, aavąnt < nąme, 
1057-63 Hamilton Ave.

st.

> GARDNER, MASS
. A.L.D.L.D. 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St. 

Iždininkas B. Bartulis,
6Crawford

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 4, 

Protokolu raštinipkas, S. Rasimavičius, 
140 Mechanic St .

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufika, 825—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25t.h St., Moline, Iii. , 

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th
Avė., E. Moline, Iii.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, Iii.Iž<‘ ------ - - - -

Maršalka J. Kairis, ^435—33rd Stų 
Moline, III

215—17th

do globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, III.

St.

Atsišaukimas j ALDLD 52 
Kiibpos Narius

Draugai ir draugės! Mes be 
paliovos jumis klabinsime tol,. 
kol jūs neužsimokėsite duok
les į organizaciją. Draugai ir 
draugės, jūs turite žinoti, kad 
jau laikas baigiasi. Greitai 
prabėgs keli mėnesiai, o dar 
mes turime daug narių, kurie i 
neužsimokėjo savo duokles į' 
mūsų organizaciją.

i 
Mes, kuopos valdyba, esą- j 

me bedarbiai, laiko turime, | 
bet negalime apeiti visus na.; 
rius, kad išrinkti mokesčius iš i 

•'iiai-iii. Gi važinėti nėra už ' 
t ką. Todėl, draugai, jūs patys į 
turite ateiti į susirinkimus ir. 
pasimokėti duokles, 
labai daug .draugų v yra , 
darbo, bet daugelis dar gali i ninkiški, bent taip pažvalgo- 
užsimokėti į organizaciją. Ki- ■ m*s nusistatę. Tai ne tiesa, 
ti draugai dar dirba, tai tą i Yra labai daug biednų darbi- 
mokestį ($1.65) galima ištek- * ninku, kurie klasiniai visai lie
ti.

Bedarbiai, kurie nedirba ir 
negali užsimokėti, t^i jie gali kapitalistinės tvarkos, 
tik pranešti kuopos vdidyrbai j 
|įį bus paliuosuoti nttb hiokėš-. 
čių. Tik reikia, draugai, 
darbštumo. Nereikia laukti 
kol jau išsimetame iš organi- vienas tėvas šiek tiek dirba. | na. 
zacijos. 
te, kad kitos tokios organiza- Į nes neturi kuo užsimokėti, tai; užsiregistruokite, 
cijos nėra, kuri išleistų 
daug darbininkiškų knygų.

Dabar jau vėl yra spaudoj 
knyga, kurios vardas yra: 
“Sovietų Sąjunga ------------
tais Metais”. Tai labai gera' Bet kuomet pakalbinau pa- chorai.- 
bus knyga, kurią mes visi no-Įsirašyti ant peticijos, kad pa-; dalyvauti šiame piknike, 
rėsihie gauti ir skaityti. Kas dėti Komunistų Partijos kan-į 
gi dabar nesirūpina žiniomis1 didatus ant baloto, tai viena • 
apie Sovietų Sąjungą, kur bu-j mergina perskaitė peticiją ir ' 
dfcvbjama socializmas? Mes > pamatė, kad komunistai, tai 
visi apie tą šdlį rūpinamės iri jos net rankos pradėjo drebė- 

di-

Patyrimai Vaikščiojanti
Po Stabas

Conn. ---
datbiiiinkų 

vienos į ki- 
darbininkų.

1 Vieni dar neblogai gyvena ir 
i turi neblogus rakandus. Kiti 
' gana blogai gyvena. Darbi
ninkai vieni rašos ant peticijų,

: kad padėti komunistų kandi- j 
datus ant baloto, kiti nesirašo.; 

Čia gavau patirti, kad ne- 
Tiesa. visi darbininkai, kurie biednai 

be gyvena, tai yra daugiau darbi-

WATERBURY, 
Vaikščiodama po 
stubas, eidama iš 
tą, randi visokių

sąmoningi. Ir yra tokių pa
vargusių darbininkų, kurie pa
sišventusiai veikia už palaiky-j

organizacijų reikalus. To-1 
būkite laiku, kad galėtu-j 
tai atlikti.

AjLDs^žauSklpskr' °1'8’ ■ Lietuvoje Auga Žmog-
v 1 a — . • O .v 9

WATERBURY, CONN.

Prakalbos 1 om Mooney 
Klausimu

Rugsėjo 19 dieną čia 
bės Tom Mooney motina, 
senelė kalbėtoja, kuri dar 
buojasi už paliuosavimą 
tiniu kaliniu. Jos sūnus v u

KAUNAS.—Per pirmuo
sius šių metų penkis mene
sius Lietuvoje nusižudė 115 
žmonių—70 vyrų ir 45 mo
terys. Pernai gi per tą patį

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

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivanaitis, 640 Ridgeway 

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

Pk.
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

Clifford Ave. ‘ .v
Iždininkas, K. Galinaitis, 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk.
Frafinansvi raštininkas, J. Andruškcvičius, 
35 Rced Pk.

Maršalka, F. Siganavičius, 81 Kosciusko 
St.

Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. 
laišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 
Wilkins St., M. Yenčis, 45 
J. Švedas, 943 Avenue D.

Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnesį 
antrą sekmadienį, savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Ba-
290

Townsend St.,

DETROIT, micii.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
kal-
Tai ' , laika nusižudė tik 88 žmo- ' Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 

dar- ! v . .1 Ogden Ave.poises, o --------- - ----- ■- - - ■ ■
To- i mirimų per tuos 5 

mas jau kalėjime kenčia 16 nesiūs buvo 295, kuomet per 
metų. įnai tebuvo 217.

i

Prakalbos įvyks Eagles Hali, ’ -----------------------

15,000 Kareivių'
1 Metama į Mūšio Lauką

119 N. Main St., įžanga tik 
15c. Visi darbininkai daly
vaukite šiose prakalbose.

Spaudos Išvažiavimas

S p a u d os pi kn i k as -jau 
pat. Jisai įvyksta 18 dieną 
rugsėjo, sėjančioj nedėlioj. 
Visi mes turime dalyvauti.

Organizuojama du busai. 
Bet jei nesutilps, tai ir drau
gai, kaip Rokas, Švinkimas ir 
kiti taip pat veš už tą patį ti- 

Važiavimas į abidvi
Ku-

4925

nužudymų ir prie- I Nutarim. rast. Ona Gyviutė, 7148 
i? I Mackenzie Ave. '

. - - me- j Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc-
I tion Avė.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Dayton Ave., Eva Vegeliene, 7715 
į Dayton Ave.
I Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
; Ave ( .

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
draugija, grand Rapids, Mi
chigan. NAUJA VAIDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI: 
i I

Pirmininkas, Chas. Margis,
> . 1323 Muskegon Ave.

, Vięc Pirmininkas, A. J. Kareckas, 
: ‘ ' 730 Nason St. N. W.

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

Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 
ir Svetainės Randavotojas,

1108 Elizabeth 
Iždininkas Ant. Daukša,

1131 Walker

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

. LINDEN, N. J.
VALDYBA

R. Tratulis, 
Pagelbininkas __
Rašt. K. Striupaitis,

1932 METAMS

M.

J.

T-
A.

J.

201 W.
G. Kardauskas, 

201 
19 
35

S.

st., 
st. 
št. 
st

16th
W. ’ 16th

E. 19th
W. l$th

Wood i Ave.

Pirm.
Pirm.
Prot.
Fin. Rašt. M. ' Andrunaitė, 
Iždininkas J. Užkurėnas, 
Kasos Globėjai:

L. Barkienė, 
ir W. Biiiutė,

Maršalka K. Meškauskas, 
1802 

Visi iš Linden, N“. J. 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pi r-.

i mą seredą menesio. 7:30 •vai. vakare, ’pb 
A numeriu 1601 Wood Ave., 1 Inden Hali, Lin- 
A'e- den. N. J.

Į
Avė. j

LIGONIŲ LAN.sshrdctaocm !
Ligonių

Varnienė,
Lankytojai

Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo

1501

19
13

E. 19th St
E. 17th Št

S. Wood Ave.

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Ma«>.

VaJtfyfea 1931 metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauka, 

256 Ame* St. 
arimą rašt. J. Strlpinia, . * 
49 Sawtelle Ave.

Avė. Pirm. 
Pirm.

Avė. ;
| Nutarim

. 
Turto raftt. K. Venalauakis, 

1307 Davis Avenue j 
į Ligonių rašt. M. Jazukevičia, 

158 Ames St.
, Iždininkas M. Miškinis, 

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ava.,

1326 McReynold

1351 Broadway
Globėjai:

12 Andover St.

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J

158 Ames St.
9 Burton St.

Ružinskas,
Korsikas, J. Ruseckas,

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

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno

B- Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bala- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas, 
102 Hantington St.
Visi Montell. Maas.
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SUBSCRIBE TO THE

iimo-nnmit

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)
------------ ,----- ------ -----j----
AUŠROS DRAUGIJOS 

ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:
Poškus, 211 First St.
pag. I. , ‘ ’

ANTI-WAR ISSUE (August).: An Eye-Witness Ac
count of the BEF, by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by Moissaye J. Olgin; ’Toward a 
Proletarian Novel, by • V. J. Jerome ; Literary 
Cldss-War, by Philip, • RahFire Sermon, by S. 

! Funarof. Two Short Stoties by Myra. Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S
Cartoons by Burck, Klein, Soglov, Quirt, Kruckman 

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

' * THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

i Pirm.
Pirm.

Clark PI.
Ižditiinkas

Clark PI.
Nu t. Sekr.

i Pine St.
i Fin. Sekt. A. Grigutis, 2122 Ingalb
• Ave., Linden, N. J.
I Duoklių Rinkėjas D. GrigutM, ■ 80
i Dayton St.
' I Iždo Globėjas P. Kalniet.ienė
i 144 So. Park St., II Iždo Glebė jas
■ J. Krakauskas, 300 First St.
i Organo Sekr. V. K. Šberališ, 120
! So. Park St.
! Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway :
' Aušros Draugijos susirinkimai

_______ j įvyksta antrų ketvjrtadienj kiekvie- 1 
LONDON. - Anglijos second nšt,\ 

žaidžia vėl turi rūpesčio su'džia 8-ta val-

čia ASUNCION,^ r.-a
jus. -r Karas tarpe 
guajaus ir Bolivijos darosi 
vis kruvinesnis. štai Para? 
guajaus valdžia sumobiliza
vo 15,000 kareivių ir meta 
juos į mūšio lauką.

Pavyzdžiui, teko užeiti vie- kietą, 
na didelę šeimyną. Šios šei-|Puses kainuoja tik 75c. 
mynos gyvenimas labai suvar-|rie važiuos troku, tai tik 50c. 
gęs. Daug šeimynos, o tik ( Busai išvažiuos 12 vai. die- 

Visi draugai, kurie va-1 
Draugai, gerai žino-į Jie neturi nei elektros šviesos, I žiuosite, matykite komisiją ir 

Komisijoj ;
tiek i kompanija atėmė. Jų gyveni- j yra draugai Strižauskas iri 

mas atrodo nepanašus į dvi- • Jerikeliunienė. 
dešimto amžiaus gyvenimą, .

| bet dar i 17-to šimtmečio 
~ ..... venima. Penkiohk-

Darbininkų spaudos pikni- 
i ke kalbės draugas A. Bimba 
ir dainuos visi Conn, valstijos 

Visi ]

g U a- S. Pinkevičius,

Paulauskas,

B. Barkauskas.
V.

“A WRITER’S NOTES»>

Gandhi Grūmoja Anglijai 
Bado Streiku iki Mirties

L. L. svetainėj, 269-73 ' 
Elizabeth, N. J. Pra 

vakare. j

Gandhi. Gautas nuo jo pra- Į 
! nešimas, kad jis rugsėjo 20 
i d. pradęs bado streiką ir ba-
daus iki mirties. Jis reika-
lauja, kad Anglijos ^valdžia pi™!

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

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VAIPYBA 1931 METAM:
Pirm. V. GeluSevrčius, 51 Glendale St.

. pagelh M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų rašt. J. Stoškus. 20 Faxon St., užrašu rast. J. .vn»Kiin. zv raxoii oi.mobiii/uokitės I permainytų savo nusistaty- Finalu rašt j. stHbinis 49 sawteii a>s II1OO111ZUOK 1 LOS . I , • J , c . . . . ^ Iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Merton St.

• i •-i , win Imlrm Tivirliizio vunlriTYill mJ) n RorAnoi 9A Fovrin St.

Bedarbe M.
' ma linkui ImdllOS rinkimų Ugonių rašt. A. Barone., 20 Faxdn St.
I I r M 1 a. %." * 2 x r 4 1 •, r,«• • t X • x 1 o T .a 4 t* w

sistemos. j Iždo Globėjai:
St.; S. Mn
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NUŽUDYTAS UŽMUŠĖ 
JAS D. SIMMS

Užmušė Darbininką

: F. Alusevičia, 18 Intervale 
Mnčiuiaitis, 57 Arthur St.; S.

i Petrnvičia, 702 N. Montello St.; Maršalka i 
P. Krušas, 141 Sawtell AVo.
Visi Mnntello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- ' 

nėšio pirmą sėredą, 7-tą ♦ai. vakare. Lietuvių | 
Tautiškam Name.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

žingeidaujdme. 'todėl, jei no- ti. Matomai, Jai yra labai 
rime gauti tą naują knygą, deli fanatikai.
turime pasilikti organizacijoj | Tai ve> kaip yra su labai 
ir užsimokėti savo duokles, vargusiais darbininkais. 
Draugai, kurie nebus užsimo
kėję, negalės gauti šią kny
gą.,

ALDLD 52 kuopos susirin- Partijos kandidatus, bet taip 
| kimas įvyks 16 dieną rugsėjo, nėra, ♦jie priešingi patys savo 

v 7 vai. vakare, Lietuvių Svetai-'reikalams. Tai kfrdel taip yra? 
'jC’ nėj, 25th St. ir Vernor High- Taj aišku, kad tie darbinin- 
Ir^way. Visi draugąi ir draugės, Į kai negalėjo susipažinti su 

ateikite į šį susirinkimą ir ku- darbininkų judėjimu. Jie yra 
rie dar nemokėjote, tai užsi- religijos užnuodinti. Mes tu- 
jnokekite savo duokles. Tai rime pasiekti juos įy supažin- 
p a m a t inė nario pareiga.' dinti juos su darbininkų judė- 
(Draugai daro klaidą, kad vi-: jimu ir jų pačių reikalais, 
sai nesirūpina nueiti į stubas i ’ 
tų darbininkų, kurie dar ne-i tingai reikia bandyti užrašyti 
mokėjo duoklių. Ne visi na-. kokį darbininkišką laikraštį, 
riai skaito “Laisvę”, tai. jie!Jie, skaitydami, galės pasekti 
Tegali pastebėti visų šaukimų, j ir suprasti darbininkų klasės 
Pati kuopa turi pasirūpinti, reikalus, 
kad tie nariai būtų aplankyti, 
kuriuos negalima ^prišaukti 
susirinkimus.—Red.)

ALDLD Kp. Sekr.,
R. Beniušis.

su- 
Jie 

neturi darbo, neturi kaip gy
venti žmoniškai, tai jie turė
tų jau balsuoti už Komunistu

HAVANA, Kuba. — Mie- 
i stelyje San Antonio de los 
! Banos valdžios policija už- 

Rastas perpjauta gerkle ir I puolė darbininkų susirinki- 
VniVo pomrAvt-a čivdim mą. Sužeidė daugelį. Už-1

BARBOURVILLE, Ky.—

kulka perverta širdim grio
vyje įmestas lavonas Arlin 
Miller, pasižymėjusio mušei
kos ir žmogžudžio, kuris nu
žudė drg. Harry Simms, 
Jaunųjų Komunistų Lygos 
organizatorių. Kas jį nužu
dė, nežinia. Spėjama, jog 
tai bus darbas jo paties mu
šeikų gengės, kurioj kilę tū
li nesusipratimai.

l.ii *x ju paviu x ciixciuiis. ,

Tokiems darbininkams ypa- DU UBAGAI IŠŽAGINO
VIENĄ MOTERIŠKĘ

PITTSBURG HO IR 
PRIEŠFAŠIST1NIS

' Pirm. S. Ivanauskas, 
Ave., Wilmerding,

1 Pirm.

mušė jaunuolį vardu Rafa- Prot- 8®^r- 3121, £ | roy Ave., Pittsburgh, Pa.el Vaiden Perez. ir- - ~ ~
_____________ , c„ 

1 Fin.
KUNIGAI PARAPIJONUS w 
SMAUGIA ir IŠNAUDOJA i —

.  JOS VALDYBA MONTELLO, M^LS
KAUNAS. _  Visokiais Roko F«šalpinės Draugijos Vai-

i 
smurto ir apgavystės būdais 
Lietuvos kunigai išsunkė iš 
pąrapijonų net 65,000 litų 
del Katalikų Universiteto. 
O tam universitete bus au
klėjami kunigai ir davatkos.

APIELINKĖS 
K-TAS* 1931:
354 Marguerite 
Pa.

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

414

E)-

St..Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

sekr.; J. Urbonas, 1925 Harcurr 
ay. S. S Pittsburgh. Pa. i

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

V1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon i 116 
Keystone—Main 1417

Draugai, į spaudos išvažia
vimą registruokitės važiuoti 
greitai. Galite užsiregistruoti 
pas Komisiją, 774 Bank St.

M. Strižauskienė.

NAUJAMIESTIS, Lietu
va. — Už apie 7 kilometrų 

i nuo šio miestelio du ubagai 
pasigavo moteriškę, išžagi
no ją, atėmė 20 litų ir pa
leido. Nelaimingoji yrą 
Naujamiesčiu gyventoja ir 
gbįžo namo iš Krakiiiavos.

GRŪMOJA PASKELBIMU 
KARO

SHANGHAI. — Nankin- 
go valdžia grūmoja paskel
bimu karo Mandžurijos val
džiai, kūrią įsteigė Japoni
jos imperialistai. Visoj Chi- 
nijoj auga sentimentas prieš 
japonus.

dyba, Montello, Mass.
/ 

Pirm.
pageli). M. Meškinis, 9 Burton St.
šų rašt. K ’
Finansų rašt. A. Jakavonis, 99
Iždininkas, Ig. Petrauskas, 22
Ligonių /rašt. A. , Baronas, 20
Iždo globėjai: Š. Mačiuittitis, 57
S. Petravičius, 702 No Montello 
kubavičius, 162. Melrose St.

Maršalka P? Krušas, 141 Soutell Avė.

A. Kriūkonis, 32 Banks St. Pirm. 
-- .......... - Užra-

Venslauskas, 12 Andover
Arthur 

Merton 
Fascon 
Arthur St. ; 
St. ; J. Jo-

st.
st.
st.
st.

Motery
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VA LDYBO3 ADRESAI: 

Pirm. E. Beniullonė, 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rafit. K. čerėžkiene, 87 Battle St , 
Ižd. M. Klimavičienė. 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Rarortienė, 9 Broad St.
M. Dųoblenė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Interviile St.
Ligoniu Rašt. M. Po t su s, 184 Ąmea ;St. 
IfurSalkn J. Šimanskienė,. 88 vine St.

Visos gyvena Montello, Mass, 
kare.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

> « ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis
—i pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme

I naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
į Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

t)R. Zl NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Easdįeri-r-^ A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai

• Nedeii<)m--9 A. M. iki 4 P. M. ...tMB įsikūręs 25 Metai
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LAISVI Trečiad., Rugsėjo 14, 1932

VIETINES ŽINIOS
Motery Konferencijoj 
Kalbės Amter

' į —1111111——■
Važiavimas Jaučiais

■ ir Orlaiviais
tuotas jos tarnautojas Ossian 
Ray, Yale Universitetą isėjęs‘ 
inteligentas, 53 metų amžiaus, j

McKee Nori Majorauti 
Be Rinkimu

Eksplodavusio Laivo Boile
riai Buvo Smėliu ir Cementu 
Užlopomi

YORK.—Joseph V. 
nori pasilikti miesto 
be piliečių balsavimo 

Jam majo-

NEW 
McKee 
majoru 
šiuose rinkimuose
ro vieta šiuo tarpu teko, kaipo 
Džimio Walkerio pavaduoto
jui. Džimis rezignavo, 
bėgdamas nuo tolesnių tyrinę 
jimų jo grafto. McKee 
geidauja be perrinkimų
majoru, iki išsibaigs terminas,' žios « • -w ▼ 1 . • 1 • V • f

NEW YORK. — Išgriebta 
dar keturi lavonai darbininkų, 
kurie buvo užmušti bei prigir
dyti per laivo “Observation” 
eksploziją pereitą penktadie-

pa- nį. Tad susidaro jau 45, žuvę 
toj nelaimėj.

pa- ’ lavonų, 
būti Tam tikra 

komisija 
kuriam Walkeris buvo išrink-į eksplozijos 
tas.

McKee, todėl, sako, kad jis vaičių 
norįs sutaupyti miestui pinigų 
kurie reikėtų išmest ant majo- siektą liudijimą, būk 

visai gerame stovyje”.
Į liudytojus, be kitų, 

i pašauktas ir 
. kūrys Walter J. Larsen,
ris tame laive dirbo nuo liepos 

į 4 d. iki Labor Day šiemet. Jis 
■sako, apleidau darbą todėl, 
i kad bijojau pasilikti; laivo 
j boileriai (gariniai katilai) 
__ :ai veikė; jis suprato, kad 

'buvo naudojamas sūrus jūrų 
i vanduo, kuris graužia geležį; 
[garo rodyklė neveikė. Per tą 
trumpą laiką, kiek Larsen tar
navo, jis liudija, kad boile- 

! riai kelis kartus prakiuro; jų 
skylės buvo užlipintos cemen
tu ir smėliu, visiškai prieš val
diškas taisykles.

Liudijo ir kitas darbininkas, 
Į pečkūrys Victor Michaelson ; 
jis pats turėjo pagelbėt ce
mentu užlopyt boilerių skyles. 
Kada buvo sykį pašauktas 

i mechanikas metalu užlypdyti 
prakiurimus. tai lydytojas sa
kė, jog boilerių sienos to
kios plonos, sūraus vandens 
suėstos, kad nelikę gana sto
rio, idant galima būtų tas vie

ptas sulydyti.
Laivo savininkams tie daly- 

i kai buvo žinomi; žinojo tatai 
Į ir Carlin kontraktorių kompa
nija, kuri tuo sukiužusiu lai
vu vežė savo darbininkus į 
Riker’s salą būdavot ten nau
ją kalėjimą. Bet tiems po- 

. I nams rūpėjo tiktai savo pel- 
necaiys nei nas> 0 ne darbininkų gyvas- 

\omisionie- ■ kurios buvo kasdien stato-
• • •I mos į mirtiną pavojų, vežant 

• juos darban tokiu laivu.

Dar trūksta 12

N E W Y O RK.—K om u n i stų
kandidatas Į New York o vals
tijos gubernatorius 1. Amter 
ir kandidatas į miesto majorus 
drg. Wm. L. Patterson, neg
ras, pasakys prakalbas spe- 
cialėj moterų darbininkių kon
ferencijoj, kuri šaukiama dė
lei rinkimų kampanijos šeš
tadienį, 2 vai. po pietų,. Irving 
Plaza svetainėje, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Lie
tuvės darbininkės, turėkite sa
vo delegates. Taipgi ir kitos 
darbininkės ir darbininkai 
šaukiami dalyvauti.

yra

fed e ra lės val-
neva tyrinėja 

priežastis. Reikia 
į primint, jog tik už kelių sa- 

pirm eksplozijos fede- 
pri- 

1 aivas
radai inspektoriai davė

ro rinkimų. Ir jis pavedė 
Haroldui Medinai, savo buvu
siam partneriui advokatui, ' 
kreiptis į atatinkamą teismą,' 
kad paliktų McKee majorauti 
be rinkimų.

McKee norėtų būt “didvy-' 
ris”, nepriklausomas nuo; 
Tammany Hall mašinos; ale • 
jis bijosi, kad Tammany Uallj^j^ 
su savo Walkeriu galėtų lai-j- 
rtiėt rinkimus. Bet nemanyki-i 
te, kad McKee bent kuo ge-' 
resnis už Tammany; tik jis1 
pats su savo peniukšliais sten-i 
giasi atsistot į pirmą vietą 
prie miesto pinigų ėdžių.

Į Tammany Hall McKee 
davė stambų šūvį, vakar pa
varydamas iš tarnybos miesto Į 
marketų komisionierių Dwye-i 
rį. Majoras atrado, kad vien ■ t 
Bronxo marketai miestui per 
metus kaštuoja $162,485, o 
miestas tegauna $26,000 per 
metus iš biznierių, kuriem tie 
marketai persamdomi. Vieno 
tik komisionieriaus Dwyerio 
alga buvo $15,000 į metus. 
Marketų gi pastatymas kaš
tavo miestui 19 milionų dole
rių.

Majoras McKee pareikala- i - 
vo, kad komisionierius greitai • 
pristatytų jam planą delei Į B 
miesto pinigų šutaupymo mar- 
ketuose; bet komisionierius 
Dwyer nepasiskubino, ir todėl 
še lauk !

Nieko geriau 
McKee skiriami 
riai, bet statydamas į vald-l 
vietes savo sėbrus, majoras; 
McKee stiprins savo sėbrų šta
bą.

Aido Choro Nariams

susiAido Choro mėnesinis 
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
15 dieną rugsėjo (Sept.) “Lai
svės” svetainėje, 46 Ten Eyck 

yrai Street, 8 valanda vakare.

NEW YORK.—Pirmų metų 
sukaktuvėse nuo įsteigimo 
Pioneer Oro Važiuotės Ope
ratorių Sąjungos, jie sumanė 
padaryt vaizdingą palygini
mą sem.viško važiavimo jau
čiais su naujovišku važiavimu 
orlaiviais. Iš Newarko orlai
vių stoties to pačiu laiku iš
skrido keli lėktuvai ir tūlas 
Everett Banks išvažiavo jun
gu jaučiu, pakinkytų į veži
mą. Į penkias valandas jis 
jaučiais atvažiavo į Times 
Square, New Yorke, padary
damas apie 20 mylių. Tuo lai
ku, žinoma, 'orlaiviai nulėkė 
šimtus mylių, nuveždami pa- 
ęažyr.ius ir įvairus tavomis į' 
tolimus miestus. Tačiaūš veik 
niekas nesitikėjo, kad važiuo
jant jaučiais, o galima pada
ryt po ketvertą mylių į valau-

I Susirinkimą T. D. Apsigyni
mo 17 Kp. ir Komunistinių 
Balsuotojų Kliubo Šį Vakarą

Ten

kurie 
susi-

• buvęs laivo peč-1 Visi nariai, būtinai dalyvau-
]<u- kite šiame susirinkime, nes 

yra daug svarbių dalykų ap
tarimui, tarp kurių reikės pla
čiai apsvarsyti ir rengiamą 
konce'rtą.

Gemblerystės Mašinos

Viskas pas demokartus, re- Metalistu Streikas
NEW YORK.—Streikuoja

publikonus ir socialistus poli 
tikoj yra paremta ant asme
niškos naudos ir ant kapita-: 200 darbininkų Rex metalinių 
listų palaikymo prieš darbi- [ daiktų korporacijos, Univer- 
ninkus. Nei vienas darbiniu-[ s^y Place ir 11th St. Vado- 
kas, todėl, neturi už juos bal- vAuja Industrinė Metalistų 

Dirbtuvė nuolat ir 
pikietuojama; be- 

pikieto. 
pridėt 
kairią-

suoti. Balsuokite tiktai 
darbo klasės kandidatus, 
komunistus.

Prieš Bedarbius Elgetas

už i Unija.
už skaitlingai

. darbiai prisideda prie 
Streikieriai reikalauja 
uždarbio ir pripažint 
ją Industrinę Uniją.

BROOKLYN.—Du valdiški

NEW YORK.—Tūkstančiai i
bedarbių palaiko gyvybę vien i Sargybiniai Pavojingai Per

•tuo, kad prašinėja almužnos [ J g Negr a PedliOriu 
is praeivių. Biznieriams ne- ° v T
patinka, kad tie varguoliai ei-i 
na į vietas, kur gatvėmis vai-'
kščioja daugiau žmonių, kaip; muitinės sargybiniai užpuolė, 
kad apie Times Square. To- sumušė ir labai pavojingai pa- 
del Broadway biznierių sąjun-jšovė negrą mažmožių parda

vinėtoją (pedliorių), Josephą 
Clarką, Bush Terminal 
plaukoje. Tas negras 
“laisnį” užeiti ant laivų 
užsidarbiausti. Buvo 
ir kitas negras pedliorius Vii

/ , f, 
ga atsikreipė į policijos ko- 
misionierių Mulrooney, kad 
apvalytų miesto centrą nuo 
ubagautojų. Buržujai nenori 
nei hiatyt apleistų, išbadėju
sių bedarbių. Kas gi, sulig jų, 
išeina? Nagi, nieko daugiau, Įliam Woods. Sargybiniai, vei

prie- 
turėjo 
ir taip 
užėjęs

EB

kaip bedarbiui ramiai badu 
mirti, įlindus į kokį kamputį.

Bemiegant, Pavogė “Seifą
' ‘ ’ 4 'I _________

Kaiiiasiuviai Laimėjo 
Streiką 28-se Šapose

NEW YORK.—Dvi savaites 
streikavo kaiiiasiuviai 28-nių 
šapų, iki pereitą pirmadienį 
laimėjo streiką. Jiems pridė
ta algos, sutrumpinta darbo 
savaitė ir bosai pasirašė nepa- 
leist nei vieno iš dabartinių 
darbininkų. Streikui vadova-i 
vo Industrinė Siuvėjų Unija.

Įvairiose krautuvėse priviso 
gemblerystės mašinų: žmogus 
įmeta į mašiną pinigus, o ar 
gaus ką ar ne, tai nežino. 
Policijos komisionierius palie
pė policijai tokias mašinas 
konfiskuoti, areštuojant ir jų 
laikytojus. Pirmadienį tapo 
sudaužyta 470 tų mašinų vie
name policijos garaže.

Bet biznis su gemblerystės 
mašinomis buvo ir tebėra va
romas daugiausia su policijos 
žinia.

Inteligentas Areštuotas už 
$1,263 Vagystę

Po $25,000 Parankos 
Paliuosuotas Lauber

NEW YORK.—Už pavogi- 
mą $1,263 iš Stora Koppar- 
berg Korporacijos tapo arės-

NEW Y;ORK.—Tarptauti-. 
nio -Darbininkų > Apsigynimo . 
pastangomis, tapo paliuosuo
tas iš kalėjimo po $25,000 pa
rankos streikierys Morris 
Lauber, prieš kurį darbdaviai 
su policija nori sudaryt žmog
žudystės bylą. i

i PARDAVIMAI
'PARSIDUODA restaurantas arba jei 

kas nori, ;
(partners) su 
ninku, vienam 
tų gerai, kad 
darbą, stotų į

WEST SHORE 'RESTAURANT,
,398 West St., New York City
Į (214-219)

galit eiti į pusininkus 
šio restaurąnto sąvi- 
sunku apsidirbti. Gū
žinantis restauracijos 
partner u s.
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jegoy. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brpoklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
; ! Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ
Union Avė. kampas Scholes Street.

P. MARčIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St.
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Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 14 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, .46 
Eyck St.

Draugai ir draugęs, 
priklausote, būkite visi
rinkime ir užsimokėkite mėne
sines duokles. Kuriei nedirba-.

, , Ite, taipgi ateikite , ,ir . būkite, 
nariaiš, heišsimeskite- del to iš! 
organizacijos. Bedarbiams yra 
numažinta mokestis nuo 20 
centų iki 2 centų į mėnesį ; tad* 
gali ir bedarbiai būti nariais’ 
nors, žinoma, bedarbiai turė
tų daugiau pasidarbuoti delei 
Bedarbių Tarybos ir T.D. Ap
sigynimo.

Daugelis yra prisirašę nau
jų narių; taigi ir visi nauji 
nariai būkite susirinkime, kur 
bus daug raportų iš Tarptauti
nio ’■ Darbininkų Apsigynimo 
veikimo; bus ir kalbėtojų.

Susirinkimą laiko kartu ir 
Komunistų Balsuotojų Kliu- 
bas. Todėl visi Kliubo nariai 
yra raginami dalyvauti. Kokis, 
pagaliaus, gali būti narys, jei
gu viename susirinkime prisi
rašo, o į kitą susirinkimą neat
eina ? Kliubiečiai, pasirodyki- 
me, kad mes ištikro dirbame 
delei Komunistų Partijos kan- 
didątų ir darbais stojame už 
komunistų platformos reikala
vimus. O jau mes žinome, 
kad Komunistų Partija' tėra 
vienintelė politinė organizaci
ja, kuri kovoja ūž darbininkų 
reikalus; tad ją darbininkai ir 
privalo remti. Visos kitos 
partijos yra tiktai delei kapi
talistų palaikymo ant , darbi
ninkų sprando.

T.D., Apsigynimo 17 kp.
■ Organizatorius.

Telefonas i Htagg 2->lfl4

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOBi

Nuo • vai. lyte iki 8 vai. vakare.
PėhktadieniaMi ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURlSi

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas jčirikinimais

INC

Telephone, Evergreen fl-5810

J. GARŠVA
Graborius

402

MEYER
208 West 54th St.

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

Valandos:
Snbatomis
Apart Nedėldienių

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261
* i 1 B j ei i ■ / > B \ i i •>»;.<>• ■> 1 >» B >

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau- 

j’agysles, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų jdegimo, yra gy

domi be operacijų
DR. O.

JONAS STOKES
412 Marion St., kampas Broadway 

' BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
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.

TEL. STACG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS
( B I E L A U SKA S)
GRABORIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Oatiaa Ir chroniikai vyrų Ir 

matan) ligai kraujo ir adės. 
Padarau iityriaag kraujo ir tlapuuaa.

. DR. MEER
146 W. 44th St., Room III 

New York, N. Y. 
Valandai Priimlmat

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nue • 
iki 9 vai. vakare 

Sekaiadlenlaii nuo 11 ryto Iki 1 pe pietų 
Telefonas Lack wanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
KJ2 Marion St„ 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
3 t r e e t stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolite n Avenue
(Azti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzairiuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobiliup ir karietas veseiijoms, 
krikitynoms ir pa&ivažinejimams.

\ 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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 Brooklyn, 
., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise
I

Stato Naujus, Mūrinius ir Medb 
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją ' )

SKAITYKIT, PLATINKI!
LAISVĘ

ir 2
2
2
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o' DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, j kampas Union Avė.kiaušiai girti, atstatė revolve

rius ir liepė negrams iškelti 
rankas augštyn. Kada jie 
pradėjo Woodsą mušt, C lan
kas nuleido vieną ranką •že
myn, kad prisidengt pačiam 
nuo tų mušeikų smūgių. Ta
da ir liko peršautas. Dabar 
randasi Norwegian ligoninėje.

, ne
naudėliai, bando išsimeluoti, 
būt beginkliai negrai juos 
“užpuolę”.

Amitivillėj, Long Islande, 
plėšikai išsinešė 500 svarų

. plieninę saugos šėpą su i $1,-
000 vertės auksų ir deirriantų Sargybiniai areštuoti, .b^t,
ir $200 pinigų, kuomet turčiai 
savininkai kitame kambaryje 
miegojo.
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ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stagg St
Telefonas Stagg 2-2452
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427 Lorimer St
“LAISVE”

Brooklyn, N. Y,
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