
Komunistų Dideli Lai
mėjimai Graikijoje

Iš Athenų, Graikijos soti- 
> nes, gaunami pranešimai, 

kad pačiuose Athenuose ir 
4 mieste Piraeus Komunistų 

Partija laimėjo daug naujų 
balsų ir tapo trečia stam
biausia politinė partija. O

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulj!

teroras prieš komunistus 
buvo baisus. Aštuoni šim
tai draugų suareštuota lai
ke rinkimų, partijos centrai

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Belgrade.—B e v e ik visoj 

Jugoslavijoj buvo jaučiamas 
smarkus žemės drebėjimas 
rugsėjo 26 d. Miestuose 
daug nuostolių padaryta.

Sofia.—Bulgarijos sosti
nėj buvo jaučiamas smar
kus pasikartojantis žemės 
drebėjimas. Nuostolių ne
padaryta.

Tokyo. — Gautas prane
šimas, kad Sovietų Sąjunga 
atsisako pripažinti Mandžu- 
rijos valdžią, Manchukuo.

London. — Anglijos kabi
netas jau braška. Ketina iš 
jo bėgti liberalai. Manoma, 
kad pats MacDonaldas turės 
pasitraukti ir vėl konserva
toriai vieni valdys.
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Tai Amerikos delegacija į Pasaulinį 
Prieškarinį Kongresą, kuris įvyko Amster
dame. Dešinėj paveikslo pusėj atvaizdas 
yra draugės Karosienės, kurią kongresai! 
pasiuntė Amerikos lietuvių darbininkų or
ganizacijos.

Daktaras ir Jo Vaikai Automobiliu Gamyba vėl 
Susirgo Vaiky Paralyžium Eina Žemyn

NEW YORK.—UžpereitąATLANTIC CITY, N. J.
—Vaikų ligų specialistas savaitę automobilių gamyba 
Dr. Stewart staiga susirgo ! buvo truputį pakilus, bet 
vaikų paralyžium. Taip pat pereitą savaitę vėl smarkiai 

įjo du vaikai. Gi pats Stew- nupuolė žemyn, būtent ant 
i art buvo žinomas, kaipo ne- 1.5 nuošimčių. Pagaminta 
j muistantis kovotojas prieš 2,170 trokų ir karų mažiau, 
vaikų paralyžių. 'negu pirmiau.

Bažnyčioj Paskersti 
Du Žmonės už Merginą

JUNGT. MAINIERIŲ UNIJOS LYDERIAI 
IR SKEBA! TURĖJO BĖGTI SLAPTAI

LEESVILLE, La.—Rugs. 
24 d. laike pamaldų Whis- 
kachita bažnyčioj muštynė
se nušauti du vaikinai. Sa
ko, kad kruvinas susikirti
mas kilo delei merginos. Iš
girdęs šūvius, kunigas liepė

  parapijonams melstis ir at- 
SPRINGFIELD, Ill. — Mainieriai buvo susirinkę' siduoti dievui, bet žmonės

Valdžia paleido visus Jung- pavaišinti tuos mušeikas, I durno patarimo neklausė ir

Neva Pataisos Namai 
yra Jaunuoliams Žudyti 

Baisus Kalėjimas

SPRINGFIELD,

tinės Mainierių Unijos va-!bet valdžia pastaruosius iš
dils ir skebus, kurie kelios I gelbėjo, slaptai per užpaka- 
dienos atgal surengė krūvi- lines duris išveždama auto- 
nas muštynes. Tose mušty- mobiliais.
nėse buvo sužeista 20 mai
nierių ir per klaidą nušau-jWhite atsiuntė valstijos ka
tas vienas detektyvas. Du riuomenę ir visą Hocking 
mainieriai, sakoma, kovoja i Valley distriktą padėjo po 
su mirčia.

Mušeikoms ir skebams va-
Washington.—Nuo dabar j dovavo tūlas Sneed, senosios jos reakcionieriams, mušei- 

demokratai kontroliuos ne‘unijos organizatorius ir bu-.....................
tik atstovų butą, bet taip 
pat senate turės daugumą 
vienu—republikonų bus 47, 
demokratų 48.

Sofia. — Tapo užmuštas 
B u 1 g a r i j os budelis. Sa
ko, kad jis žuvo politiniuo
se ginčuose čigonų apgyven
tam miesto distrikte.

Tuo tarpu gubernatorius

’militariška diktatūra. Kad 
'nepavyko senosios uni-

vęs III. valstijos senatorius.
Jie buvo suareštuoti, bet i Kariuomene 
dabar išleisti po kaucija.' mainieriais.

koms ir skebams streiką su
laužyti, tai dabar atsiųsta 
kariuomenė apsidirbti su

nešdinosi per duris, idant iš
gelbėti gyvybę. Paskui 
kunigas spruko laukan.

ir

NEW YORK.—Dr. Peys
er buvo .paskirtas ištirti pa
dėtį New Hampton Refor
matory, tai yra, pataisos na
mus. Ten sodinami nepil
namečiai p r a s i ž e n geliai, 
jaunuoliai. Dr. Peyser sa
vo raporte nurodo, kad ši
tie pataisos namai yra bjau
riausias sunkiųjų darbų ka
lėjimas. Ten pakliuvę jau
nuoliai nebandoma pataisy
ti, bet baudžiami ir dvasi
niai žudomi. Tai tikra bas- 

i tiliją, iš kurios jaunuolis ga-Lenkijos Valdžia Už
smaugė Ukrainą Darbi- L?int“agalutinai su' 

ninku Partiją Miestas Gorkio Vardu
Pranešama,J MASKVA.—Nižni-Novgo-VARŠAVA.

iš Lvovo, kad gubernatorius1 rodo darbininkai didžiuoja- 
paskelbė nelegale Ukrainu > si, kad jų mieste gimė Mak- 
Darbininkų Partiją, kuri tu- sim Gorkis. Ir štai paminė- 
rėjus 4.00,000 narių. 'Savo darni sukaktuves jojo 40 me- 

/me gubernatorius tų literatinio darbo, savo

KOMUNISTU LAIMĖJIMAI BULGARIJOJ 
IR GRAIKIJOJ TURĖTU PADRĄSINTI 
J. V. KOMUNISTUS IR SIMPATIKUS

Šios dienos “Laisvėje” tel
pa svarbūs pranešimai iš 
Bulgarijos ir Graikijos apie 
tenykščių K o m u n i s t inių 
Partijų f laimėjimus laike 
rinkimų. Mūsų draugai nu
galėjo fašistinių valdžių te
rorą tose šalyse ir mokėjo

riato masių. Nors šimtai jų 
atsidūrė kalėjime ir kator
goje, bet jų balsą išgirdo 
Bulgarijos ir Graikijos dar
bo žmonės.

Šitas mūsų draugų laimė
jimas turėtų būt pamoka ir 
paakstinimas Amerikos ko
munistams prie smarkesnio 
veikimo. Mes irgi esame sū
kuryje rinkimų kampanijos. 
Mūsų, Amerikos Komunistų 
Partija stato kandidatus d.

Fosterį į prezidentus ir d. 
Fordą į vice-prezidentus. 
Mūsų partijos kandidatai 
jau uždėta ant baloto bei- 
veik 40 valstijų. Bet tai 
dar tik pradžia darbo. Dar 
tik dalis tikslo atsiekta.

Nuo dabar prasideda tik
roji rinkimų kampanijos 
agitacija. Prasideda didy
sis darbas pasiekimo prole
tarinių masių. Milionai 
darbo žmonių turi išgirsti 
Komunistų Partijos balsą. 
Milionai turi susipažinti su 
mūsų partijos rinkimų plat
forma.

Mes šiuose rinkimuose tu
rim pasistatyt už tikslą, kad 
už dd. Fosterį ir Fordą lai
mėsime čielą milioną balsų. 
Laimėsime, jeigu darbuosi
mės. *

Ar Norime Auginti Darbininkišką Dailę? 
-Tad Visi į Aido Jubilė jinį Koncertą

Bombay.—Mahatma Gan
dhi užbaigė bado streiką. 
Išbadavo šešias dienas. Jis 
laimėjo tiek, kad indusai su
sitaikė delei rinkimų for
mos, būtent balsavime daly
vaus visi kartu, o ne pasida
linę į kastas.

Atlanta.—Farmeriai spjau
na ant indžionkšino prieš 
streiką ir tęsia toliau kovą. 
Jie pikietuoja visus kelius 
aplinkui Atlantą. Pieną ge
riau išlieja į kanalą, negu 
parduot beveik už dyką.

New York.—Meteorologis- 
tas Scarr tvirtina, kad šie
met New Yorke bus gana 
šalta žiema. Sako, kad pen
kios žiemos buvo nepapras
tai šiltos, o ši turės būt šal
ta.

SOVIETAI NORJ PIRKT 
LIETUVOJ SVIESTO

Kauno spauda rašo:
“SSSR nori pas mus pirkti 

sviesto, bet nori prekiauti 
mainų būdu: iš Lietuvos jie 
pirktų sviesto, o Lietuvai už 
tai duoda mašinų ir kitų 
pramonės dirbinių. Tai no
rima daryti per koperaty- 
vus.”

f DIDELIS GAISRAS

Vyžuonai. — Rugs. 11 d. 
čia kilo didelis 'gaisras. Su
degė penki namai. Nuosto
lių esą padaryta už 44,000 
litų. Sudegė pieninė. Pri
buvo ir gaisrininkai, bet ra
sojau po gaisro! ;

Per dvidešimts metų savo d., Labor Lyceum, Brook- 
gyvavimo Aido Choras išau- lyne.
go į vieną iš didžiausių dar- Labor Lyceum gali ir tu- 
bininkiškos dailės organiza- ri būt kupinai užpildytas 
cijų. Paskutiniais laikais publika. Mūsų dailininkai 
jis apima vis platesnį meno duoda padrąsinimo darbi- 
ruožtą; apart dainų, Aidas ninku kovose ir dabina mū- 

Mes tad 
mą, revoliucinius vaizdavi- jiems atsiteiskime, sueidami 
mus, i ką vis daugiau įsi- taip skaitlingai, kaip dar 
traukia jaunuoliai; o jie su-1 niekad pirmiau į Aido pra- 

jau didelę didžiumą' mogą.
i Pasirūpinkite iš anksto 
tikietais; gaukite juos “Lai
sves” raštinėje arba pas Ai
do Choro narius. O delei 
programos, kurią žiūrėkite 
skelbimuose, nei vienas ne
sigailėsite.

A. Draugas.
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KOMUNISTĄ! LAIMĖJO MIESTO RINKI- I sak™kad ‘šita partija" užZ miestą" pavadino “‘‘MaSim iaukKja d?rbMnkišką dra- Į sų parengimus. 

MUS SOFIJOJ, BULGARIJOS SOSTINĖJ įganda. Nesenai kruvinoji; Maskvoje gi' pagerbimui 
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imdavus komunistine propa- Gorkij”.

SOFIA, Bulgarija.—Joks 
kruvinas valdžios teroras 
nepajėgė sulaikyti Komuni
stų Partiją nuo laimėjimo 
miesto tarybos rinkimuose. 
Komunistai išrinko daugu
mą tarybos narių. Valdžia
dreba iš baimės ir premje-j Sofija yra Bulgarijos sos- 
ras budelis Muschanoff pa- tinę. Ji 1927 metais turėjo 
reiškė, kad naujai išrinkta 213,162 gyventojus.

Sofijos taryba bus išvaikyta tijos centruose ir daug vei- 
policijos pagelba. kėjų suareštavo, ši parti-

Palyginus su pirmesmais ja daugiausia veikė Vakari- 
- . ,v . ‘ nej Ukrainoj, kuri yra pa-

jo 4,000 naujų balsų ir is vi- vergta po Lenkijos letena.

policijos pagelba.

rinkimais, komunistai laimė-

so jų kandidatai mieste ga
vo 14,000 balsų.

Hooveris Prašo Algų Kapo- Delei Draugo Amterio
jimą Atidėt po Prezidento 
Rinkimų Prakalbą Maršruto

Pilsudskio policija darė kra- to didžiojo bolševikų rašy-; 
tas Ukrainu Darb. Par- tojo gatvė Tverskaja pava-; 

dinta Gorkio vardu.
kėjų suareštavo. Ši parti-

nėj Ukrainoj, kuri yra pa- Bedarbis Fotografistas Nu- ; 
šovė Pačią ir Paskui Pats 
Sau Gyvybę Atėmė

Vėliausios Žinios

WASHINGTON—Prezi
dentas Hooveris atsikreipė 
prie geležinkelių kompanijų 
ir reakcinių unijų su pra
šymu, kad jie algų kapojimo 
klausimą nukeltų iki naujų 
metų. Tada bus prezidento 
rinkimai praėję ir bus 
daug parankiau demokra
tams ir republikon ams 
abiem kojomis užsistoti 
miliono geležinkeliečių.

Shanghai. — Komunistai 
išplatino lapelius tarpe Am
erikos jūrininkų ir šaukia 
juos nepadėti Chiang Kai- 
shekui žudyti Chinijos varg
dienius. Valdininkai labai 
susirūpinę delei tų lapelių ir 
apie tai specialiai pranešė 
prezidentui Hoovėriui.

NEW YORK.—Bedarbis 
fotografistas Charles C. 
Steffen, 38 metų amžiaus, 
pirma nušovė savo pačią, o 
paskui pats sau gyvybę at
ėmė. Jis visus metus vaikš
tinėjo be darbo.

' daro
Aido Chore.

Visi praktiškai'prisidėki- 
! me prie jų gerų darbų ir už- 
i manymų. Padarykime ju- 
bilėjinį Aido ir Menkeliū- 
niūtės koncertą tikra ma
sine iškilme, ateinantį sek
madienį, spalių (October) 2

Čeveryką Darbininkai Rooseveltas Kasmet 
Nutarė Tęsti Streiką Pasidaro po $42,500

ant

Prezidentas Hooveris 
Turi 11 Automobilių

WASHINGTON. — 
nas Hooveris nejaučia 
zio. Jojo garadžiuje stovi 
vienuolika puikiausių ir 
brangiausių a u t o m o bilių. 
Jais naudojas pats Hoove
ris, jo trys sekretoriai ir de-

Po- 
kri-

“Laisvės” No. 228 tilpo 
pranešimas apie d. Amte
rio maršrutą viršutinėj da
ly j . New Yorko valstijos. 
Dienos tapo permainytos ir 
d. Amteris, Komunistų Par
tijos kandidatas į N. Y. val
stijos gubernatorius^ kalbės 
sekamose vietose: . >.

Rūgs. 29 d., Albany.
Rugsėjo 30 d., Schenecta

dy, vakare, Crescent Parke. I
.Spalių 1 d., s Gloversville, j kė mirtin Sacco ir Vanzetti. 

4 vai. po pietų.
Spalių 1, Amsterdam, 

vai. vakare.
Spalių 2 d., Glens Falls.
Spalių 3 d0 Utica.

Tautą Lyga Pradėjo
Metinį Susirinkimą

Iškyla aikštėn faktai, ku
rie parodo, kad ponas Roo- 
seveltas, demokratų kapita-

Eksplozija Submarine

Viena. — Gautas prane
šimas iš Serbijos: apie įvy
kusį baisų žemės drebėjimą. 
Žuvę 120 žmonių.

U Worcester, Mass. — Eks
plozija apgriovė namą tei
sėjo Thayer, kuris pasmer-

I Policija sako, jog buvus 
81 bomba .- padėta, bet galėjo 

būti ir mūnšaino katilas. 
Pats Thayer nesužeistas, bet 
jo pati šiek tiek sužalota ir 
nuvežta ligoninėn.

GENEVA. — Airijos pre
zidentas De Valera atidarė 
Tautų Lygos tryliktą meti
nį susirinkimą rugsėjo 26 d. 
Jis pareiškė, kad Lyga atsi
dūrus ant kryžkelio, kad 
įvairiuose pasaulio kampuo
se eina tikras karas, o Lyga 
pasirodė bejėgė jį sulaikyti. 
Žinoma, De Valera, kaipo 
imperialistų atstovas, už-, 
miršo pridurti, kad Tautų 
Lyga neturi nė tikslo kovo
ti prieš karus.

LEWISTON, Me. — Dar 
kartą šio miesto ir Auburno 

ičeverykų darbininkai nuta
rė tęsti streiką ir atmetė 
naujai išrinkto gubernato- jjstu kandidatas i preziden- 
,riaus Brann ir katalikų baž
nyčios kunigo Marchand ra- tus,. kasmet turi po $42,500 
ginimą, kad jiė grįžtų į dar
bą? Darbininkai nutarė lai
kytis kovos lauke, kol jų rei
kalavimai bus išpildyti.

Užpuolimas ant 
Svetimšalių Studentų

South River. — Policija 
suareštavo septynis darbi
ninkus, kurie bandė laikyti 
susirinkimą po atviru dan-

Sustreikavo Verpėjai
L—

CHERBOURG, Francija
3 užmušti ir 27 žmohės su- gum ir padėt sukelti pinigų 

tektyvai. Tūkstančiai dole- žeista laike eksplozijos ant delei gynimo suareštuotų 
rių lėšuoja užlaikymas tų Francuos submarine “Pe- sukniasiuvių.. Pastatyti po 
automobilių ir šoferių. ree.” •>. 1 $2,000 kiekvienas. -

WOONSOCKET, R.
Du šimtai verpėjų Lawton 
Spinning kompan. paskel
bė streiką prieš algų nuka- 
pojimą 25 nuoš. Jau ir taip 
verpėjai tepadarydavo po $7 
į savaitę.

WASHINGTQN,— Reak
cionierius Doak įsakė vi
siems universitetams ir ko
legijoms tu o jaus atstatyti iš 
darbo visus ateivius studen
tus, kurie mokinas ir bando 
užsidirbti dalį pragyveni
mo. Tie mokiniai atvyko iš 
Europos mokslo tikslais ir 
buvo įleisti, kaipo nekvoti- 
niai. Šis bjaurus reakcinis 
Doako žygis užduoda smūgį 
2,500 studentų.

įplaukų. EĮalį gauna kaipo 
algą, o kitą—iš nuošimčiu 
už įvesdinimus į kompani
jas. štai kodėl p. Roosevel-' 
tas nejaučia bedarbės ir be
darbiams galvas skaldyti 
siunčia policiją. Jis kapita
listas ir parazitas.

Apart tų $42,500 Roose
veltas dar tūkstančius 
na kyšiais.

Pasikorė Bedarbis

gau-

BRONX, N. Y.—Rugsėjo 
26 d. pasikorė Michael Dou- 
ghen, 52 metų amžiaus be
darbis: Jis gyveno po nu
meriu 315 E. 133rd St. ’
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Bulgarijoj ir Graikijoj
Prieš kelis metus (1925) Bulgarijoj užvirė nuožmus 

baltasis teroras prieš komunistus. Fašistų valdžia žudė 
juos viešai ir slaptai. Bruko kalėjimuosna kiekvieną 
darbininką, kiek tiek nužiūrėtą, kiek tiek “ružavesnį”. 
Išnaudotojų klasė visam pasaulyj tuomet pranašavo Bul
garijos komunizmui galą. Girdi, raudonieji ten jau ne- 
beatsipeikės. Tai buyo naivus ir vaikiškas, nepasakius 
prasčiau, išnaudotojų tiešijimasis. Tai paliudija pereito 
sekmadienio municipaliniai rinkimai Sofijoj, Bulgarijos 
sostinėj, kurioj didžiausią skaičių miesto tarybos narių 
laimėjo komunistai!

Paimkim Graikiją. Teroras ten viešpatavo didelis; 
darbininkai persekioti ir pulti. Komunistai nuožmiau
siai atakuoti. Bet štai pereitą sekmadienį įvyksta parla- ( 
mento rinkimas, į kurį komunistai praveda 10 savo at-i 
stovų. 1928 metais parlamento atstovų rinkiniuose, jie, | 
komunistai, negavo nei vieno. .

Tas parodo labai daug. Visų pirmiausiai šis faktas dar! 
sykį drebia į akis tiem, kurie mano, kad teroru buržuazi- i 
ja išnaikins revoliucinį darbininkų judėjimą. Antra, tai i 
parodo nepaprastą darbininkų masių kairėjimą ir kovin- 
gėjimą, kaip visam pasaulyj, taip ir Balkanuose. Kapi-

Kuo Jie Džiaugiasi!
' ' ■ 1Panardinę Lietuvos eko

nominį gyvenimą. baisiam 
krizyj, fašistai cįįdžiuojasi 
bent tuo, kad ten daug ame- 
riekiečių vykstą ir palieką 
savo čia sunkiai uždirbtų pi
nigų, i “Vienybė” antai su
randa, kad šiemet Lietuvą; 
aplankė apie 3,000 Amerikos 
lietuvių. Iš jų Lietuvoj, ap
sigyvenę 1,000. Toliau fa
šistinis lapas nurodo, kad. ■ • ■ • i ; , • i i I i

kiekvienas atvykęs Lietuvą at
lankyti Amerįkos lietuvis pa
lieka Lietuvoj (apie ’ $1,000, o 
jei apsigyvena,' atsiveža nuo 
$3,000 iki $10,000 ir daugįąu.

Iš atsilankiusių ekskursijo
mis Lietuvoj aniekikiečių šiais 
metais maž daug palikta apie 
$300,000 — $400,000 grynais 
pinigais, neskaitant įvairių do
vanų ir daiktų, kuriuos ame
rikiečiai atveža ’ .savo gimi
nėms.

Jei šiais metais Lietuvoj ap
sigyveno apie 1,000 Amerikos 
lietuvių, tai jie jei turėjo tik 
po $1,000, tai tas - sudaro jau 
$1,000,000 grynais pinigais ar
ba 10,000,000 litų.

j

aiškiai rodo, kokią rolę šiandie 
užima Prūšeika ir' jo pasekė
jai. Darbininkai ir jų orga- 
nizaęijoš turi tai žinoti.
Tikslų gali

Draugavimas 
tiem žmonėm 
lūs dalykas.

talizmo krizis, iš kurio pirmiausiai tenka nukentėti pla- kabai galimas daiktas, kad 
čiosioms masėms, duria su pirštu į akis kiekvienam, ro- daugelis amerikiečių, vyks- 
dydamas, kad nėra kitokios išeities, kaip tik revoliuci-1 tancių .Lietuvon, palieka ten 
nė išeitis, kaip tik ta išeitis, kurią siūlo komunistai. ‘ jSavO čia uždirbtų skatikų, 

Tiesa, Bulgarijos premjeras Musčanovas skelbia, kad'001'? tokių.sumų, aišku, toli 
’ .... . it i*'* rvv‘j'711 nn TQiink'’‘i mjis netoleruosiąs komunistines miesto tarybos didžiumos;

jis išvaikysiąs ir skelbsiąs naujus rinkimus. Tik natū
ralu. Bet ką tas parodys, prie ko tas prives? Darbi- • 
ninku masėm bus didžiausia lekcija. Tai bus aiškiausias .̂
parodymas, kokiais tikslais buržuazija palaiko parlamen- Lietuvon'
tus. Balaiko tik iki tol, kol tie pailamentai bei municipa- dangi čia baisi bedarbė. Me- 
litetų tarybos tarnauja išnaudotojų reikalams.

I gražu ne visi palieka, nes jų. 
neturi. Daugelis amerikie
čių, pagyvenę čia “gerbū
vio laikais”, sunkiai dirbę ir 
susitaupę kiek tiek, vyksta 

. apsigyventi, ka

būti visokiu.
su policija 

visai natura- 
Kūrie skaitė 

aną dien “Laisvėje” prūsei-
kinių šulo, J. Leponio, laiš
ką, gali puikiai matyti, kaip 
jie supranta valdžio.s san.ti- 
kius su . darbininkų organi
zacijomis ir. judėjimu. Jie 
mano, kad policijos šauki
mas į' LDS 120-tos kuopos 
susirinkimą yra “geras da
lykas”, jei tik tas nesiprie
šina Jungtinių Valstijų bur
žuaziniams įstatymams...

Labai suklaidinti žmonės, 
neturį mažiausios nuovokos 
apie revoliucinį judėjimą ir 
jo tikslus ir jo santikius su 
buržuazija.

Bet mūs draugų, einančių 
'su revoliuciniu darbininkų 
judėjimu, pareiga tuos su
klaidintus Prūseikos darbi
ninkus mokyti ir šviesti. 
Mes turim daryti skirtumus 
tarpe Prūseikos ir Butkaus 
iš vienos pusės ir jo pasekė
jų darbininkų —- iš kitos. | 
Prieš pirmuosius turime ne- 
atlaidžiai kovoti, aiškinant 
jų kontr-revoliucinę politi
ką’, o su darbininkais priva
lome palaikyti artimus’ ry- 

i sius ir juos šviesti, trau- 
Ikiant į savo pusę.

. Jūs nepasitikite, kad gir- lietuvių buržujinių 
tas žmogus ką gero para-, gentų.
šytų, nupieštų, pasakytų ar 
padarytų. Gal tik’ pačiam 
girtam gerai atrodo tie jo 
veiksmai, bet ne kitiems. 
Kiti nemato vertės ir bis- 
kį “įsismaginusio” žmo
gaus kalbose bei darbuose, 
nors jam pačiam rodosi, kad 
viskas sklandžiai eina, kaip 
ledu. I ‘
, ' Bet leiskime, kad žmogus 
svaiginasi ;ne alkoholiu,* bet 

kitais
Ar su 
rimtai 
t

čiau glaudžiasi prie komunis-. 
: linio ’ judėjimo, prie savo kla
ses vado, nes' jie mato, kad 
'kapitalistinė Sistema pūsta ir 

inteli- *ra JOS visi jie tatai jau
čia.

Ir minimas f r an c u z u c.
Iš kitos pusės, Sovietų .Są

jungos proletarinio socializmo 
> darbas

opiumu, kokainą- ir 
panašiais nuodais? 
tokio darbais reikia 
skaitytis? .• m : < . I

Bet tūli biznieriški' knygų 
leidėjai perka slidžius’ kle
gėjimus. rašytoją;’ rašančių 
tiktai laike apsvaigimo nuo 
opiumo bei kitų narkotikų. 
Taip antai, Longmanns, 
Green leidykla dabar iš-

turčių svatgalinis įasytojas plėtimo konstruktyvis darbas 
Cocteau visiškai^ nesigėdi sėkmingiausiai eina. Darbinin

kai mato ir jaučia, kad, prie ‘ ' 
šios kapitalo tvarkos, darbų 
pagerėjimui nėra vilties. Ša
lis eina prie masinio bado ir 
kovų prieš jį. Dabar momen
tas toks svarbus, kad niekas 
negali pasakyti, kas rytoj ga
li atsitikti. Mes negalime at
silikti, draugai, tokiame mo
mente, kuomet klasių kova aš
trėja visame pasaulyje.

Prakalbų rengimas ir jose 
išaiškinimas darbininkams šio 
baisaus krizio priežasties, ko- 
dx?l žmonės atsidūrė į baisiau
si vargą ir badą, ir kodėl jis ‘ 
dar labiau plečiasi, ypatingai 
šiuo prezidentinių rinkimų mo
mentu, yra būtinas. Draugai

Cocteau 1 
savo papročio. Jis rašo: 
“gerovės jausmas, kurį duo
da opiumas, man yra1 bran
gesnis už sveikatą; jis man 
suteikia tobulas (laimės) va
landas. .. Gyvenimas yra 
laipsniškas puolimaš že
myn... be opiumo pasidary
tų, nepakenčiamas1 gyveni
mas. Jis duoda galimybę 
pamiegoti Žmogui, kuris 
yra (gamtos): ; nusmėrktas 
mirti... B'e opiumo Viši pla
nai, vedybos, kėįi'o'nes atro
do man tokie kvaili dalykai, 
lyg kad žmogus; iškritęs pro 
ląngą .norėtų t įsikąbint į 
kambaryj likusius ' žmones, i 
nuo kurių jis jau pertoli^110 veikiausiai suimkime visą 
pakritęs žemyn.” į — .

spausdino knygą, sudarytą | pani j a, leidžianti desėtkais j 
iš užrašų Jean’o Cocteau, j tūkstančių įvairias knygas; 
svaigalinio francūzų rašyto- išspausdina to svaigaus des- 

. * “mitriau- perato krepesiojimus; par
siųs iš gyvenančių Franci- davinėja ją po du doleriu, J rn t4-za i i 1 4- ri 11 1 o 4-1 • __ _ • _ O _ i

jo; sako, kad tai “

jos rašytojų,” tas nuolati
nis opiumo rūkytojas.

Galima tad suprast, ko 
j yra verti kiti buržuaziniai 
Ifrancūzų rašytojai. Jie, 
kaip ir turčiai valdonai, bijo 
pažiūrėti gyvenimo 
m ai į akis; jie

Į energiją ir griebkimės už dar- 
Bet štai atsiranda kom-lbo ir vykdykime tarimus gy- 

Iveniman. Kreipkitės visais 
reikalais žemiau nurodytu an
trašu.

ALDLD. 6-to Apskr. Sekr.
A. J. Smitas,

5809 N. Fairhill St., 
Philadelphia, Pa.ir tikisi gero biznio iš 'to-1 

kios knygos Amerikoje. O j 
tikisi ne veltui. Šioj Šalyj 
yra lygiai, kaip Franci.!oj, 
o gal daugiau buržujų ir 
buržujinių inteligentų, jieš- 

tikru-i kančių sau suramininlo nar- 
bauginasi, kotiškuose svaigaluose 

matydami, kaip bankrutuo- panašiuose raštuose, r“
išnaudotojų gi knyga suteikia jiems pa-jCe-prezidentus. Prakalbos pra- 

drąsinimo; . tarnauja išgar- sidėjo 8 vai. vakare. Įžanga 
buvo 15c., bedarbiams veltui, 
žmonių buvo pilna svetainė.

Išgirsti draugo Fordo pra
kalbų, taipgi buvo atsilankę ir

PORTLAND, OREGON
Rugsėjo 16 dieną čionais 

kalbėjo draugas J. W. For-

litetų tarybos tarnauja išnaudotojų reikalams. .. • > ža ten visa savo taupybą.1
Amerikos darbininkų klasė tą viską šiandien juo la-jBet kam iš to esti nauda? | ’ ------- -

biau turi imtis į galvą. Visų pirmiausiai, mes, į Ameri-1 Lietuvos fašistiniams valdi-1 Keli susidėję svarbus reika- 
kos darbininkai, privalom smarkiau sukrusti; daugiau |ninkamš,-kdriė tuojau ’iam-įiąj veisViuai 'stumią' d'arbiub^ 

-df^hti rinkimų kampanijoj, akstinant toliau atsilikusius1 erikantus” aptaiso, išlupda,- kų organizacijas prie šaukimo 
darbininkus remti Kompanijos kandidatus ir platformoj mi iš jų atsivežtus dolerius. Odelio ir svarbaus bendro su- 
išstatytus reikalavimus. O sulaukę balsavimų dienos— Tokių nusiskundimų 
paduoti, savo balsus už Wm. Z. Fosterį ir James W. 
Fordą, v

ja dabartinė :
tvarka; jie dreba, regėdami 

i darbininkus stojant į atvi- 
I resnes kovas prieš kapitąlis- 

dditaim rANM z ittis; jie krūpteli nuo pačios NEW BRITAIN, CONN. | minties apie ateinančią dar- i' m i i

ir das Komunistų Partijos kandi- 
lokiajdątas į Jungtinių Valstijų vi-

drąsinimo;. tarnauja išgar
sinimui opiumo biznio ir jo 
Šmugelio,. nors.tai yra bai
siai pragaištingas svaigalas 
ir kūnui ir protui.

MAKSIMAS GORKIS
Rugsėjo mėn. 25 d. visoj Sovietų Sąjungoj buvo minėta 

40-metinis jubilėjus Maksimo Gorkio darbuotės proleta
rinėj literatūroj. Prieš 40 metų Gorkis pradėjo rašyto- 
jauti. Per tą ištisą metu eilę jis nepadėjo plunksnos, bet 
rašė ir teberašo, tarnaudamas plačiosioms darbininkų 
masėms ne tik Sovietų Sąjungoj, bet visam pasaulyj.!

juk sirinkimo darbininkų laikraš- 
;čių skaitytojų, organizacijų 

Lai fašistai labai nesi-!nario ir revoliucinio judėjimo 
I džiaugia tuo, nes, jeigu šiė- ishnpatikų.
|met taip buvo, tai jau kitais 
j metais vis bus sunkiau ir 
: sunkiau. Amerikoje gyve- 
i na lietuviai darbininkai, ku
rie dar ir turėjo susitaupę, 
baigia išleisti. Bedarbė iš
čiulpia visą taupybą. Ką 
tuomet Lietuvos fašistai da-. 
rys, kada iš čia negaus į spalio?—Red.) 2 
metus tų “10,000,000 litų?” Centre, 53 Church St.

bininkų revoliuciją. Todėl 
tie ponai ir jų rašytojai jieš- 

" ko nusibovijimo svajonėse, 
|hors. tasį ■ svajones*' pieštų 
jiems nuodingi opiumo dū
mai. Tokių žmonių prade
da daugiau rastis ir tarp

Mat, suvis artinasi šalies 
ir valstijų rinkimai. Darbinin
kiškų organizacijų vajus ir 
laikraščių platinimas labai 
svarbūs šitokiam bedarbės kri- 
zyj.

Tas svarbus susirinkimas 
yra šaukiamas lapkričio (Gal 

d., Darb.
9 vai.

ryte. Visi pasirūpinkite, kad 
šis susirinkimas , būtų skaitlin
gas.

Šitos khygas išleidimas puodveidžių, geras. būrelis. Lie- 
yra taipgi vienas iš laiko tuviM bllV0 pusėtinas būrelis.

Draugas Fordas vos spėjo 
pasirodyti svetainėje, tuoj vi
sa minia sustojo ir davė karš
tą pasveikinimą draugui For
dui. Taipgi sudainavo Inter
nacionalą. '

Draugas Fordas pasakė įs
pūdingą prakalbą ir baigda
mas savo prakalbą, nurodė, 
kad darbininkai ir darbinin
kės, neskiriant kokios spalvos 
arba tautos, turime visi kovo- 

įti išvien, tai tada ir iškovosi-
' JL A J. kx AWAM V V*

Aukų buvo rinkta del Ko
munistų Partijos rinkimų kam- 

’ panijos. Surinkta $43.75. '' I tDar reikia pridurti, kad 
j Komunistų Partija jau ant ba- 
j loto Oregono valstijoj. Rei- 
;kalauta 11,000 parašų, o su- 
! rinkta 12,700. Reiškia, mūsų i . .i draugai ir draugės turėjo bis- 

epasitiki valdančios i ^al ^°’ . . , , .
Draugai ir draugės, stokime 

visi iš vieno ir remkime darbi- 
jninku judėjimą, dalyvaukime

ženklų,—kad su kapitalisti
nio ūkio krikimu gretimai 
eina ir “dvasinis” buržujų 
puvimas ir gedimas.

Pranešimas ALDLD 6-to Ir LDSA 5-to 
Apskričio Kuopoms

ALDLD. 6-tas Apskritys ir nebus sunku gauti ir prenume- !me laisvę.
LDSA. 5-tas Apskritys bend
rai turėjo posėdį 16 d. rugsė
jo, 1932, delei prezidentinių 
rinkimų, gavimo narių į minė
tas organizacijas, “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajų.

Minėtų organizacijų bend
ras posėdis nutarė rengti pra
kalbų maršrutą per visas ap
skričių kuopas, būtent: Phila- 
delphijoj keturiose miesto da
lyse, Baltiiporėje, Chesteryj, 
Readinge, Eastone, Trentonę, 
Burlingtone, Riversidėj, Cam- 
dene ir Bethleheme. Maršru
tą pradedame su spalių mė
nesiu.

Visų kuopų draugai, st^ngki- 
tės surengti prakalbas prieš 
prezidentinius rinkimus, nes 
visi tą gerai suprantame, ko
kią vertę turės prakalbos 
rengti priėš'* rinkimus. ' 1 Kuo
pų valdybos Turėtų susišauk
ti greitus sušįrinkimus ir grei
tai. paimti svetaines ir pra
nešti., ALDLD, 6-to Apskričio 
sekretoriui delei ' kalbėtojo. 
Kalbėtojai bris naudojami iš 

(“Laisvės” štabo ir iš kitur, 
i • ,

• , i 'Į
Draugai, stengkįtės prakaj-

Retas kuris užsitarnauja to,, ką užsitarnavo būtu'^galima1

ratorių.
Draugai, jūs patys matote, 

koks krizis dabar siaučia ir 
kaip žmonės jaučia savo eko-j 
nominį padėjimai’ Darbiniu-; 
kai dabar jausmingesni, žin- 
geidaujanti daugiau apie kla-j 
šių kovą, jie daugiau yra nu-į 
sivylę sąmokslų žadėjimams,1 
jie jau m _ 
klasės bovijimais, “laikų ge-Į 
rėjimu.”

Darbininkai, ekonominių są-1 darbiu, susirinkimuose, 
lygų verčiami, vis arčiau ir ar-! Jaunuolis.

LUdJtmo uc v™.- 1. . m.] i . 9

Šiandien Gorkis stovi tarpe darbininkiškų rašytojų tarsi Į Kokiais ilkSlaiS? 
kolosališkas gigantas.

Atžymėjimui tų didelių darbų, kuriuos jubiliantas at
liko, Sovietų vyriausybė pavadino jo vardu vieną seniau
sių Rusijos miestų—Nižnyj Novgorod—kuriame rašyto
jas yra gimęs. Greta to, viena žymiausiųjų Maskvos 
gatvių—Tverskaja—pavadinta Gorkio vardu. Augščiau- 
sias Sovietų Sąjungos literatūros institutas taipgi pava
dintas Gorkio Institutu, žodžiu, visa Sovietų Sąjunga 
nusilenkė prieš senuką, tvirtai užsiartavojusį bolševizmu j 

į ir laikantį tampriai aštrią plunksną savo rankose. *'
Mes čia nekalbėsime apie Gorkį, kaipo literatą, kuriuo 

| jis yra pripažintas visam pasaulyj ir pastatytas į didžių
jų plunksnos artistų pirmutines eiles. Gorkis tuo darbi
ninkams brangus, kad jis visuomet buvo ištikimas darbi
ninkų klasei, visuomet rėmė revoliucines kovas.

Artimas Lenino draugas. Lenino, kuris jį mylėjo, bet 
visuomet, kai kada net labai aštriai, kritikavo, mokino, 

į rodė jo paklaidas tikslu, idant padarius jį naudingesnių 
; ir naudingesnių darbininkų klasei.

Pasišalinęs nuo caro valdžios pasikėsinimų jį suimti, 
Gorkis išvyko užrubežin ir ten visuomet palaikė arti-

I mus ryšius su bolševikais. Rėmė jis revoliucinį judėji
mą ne tik plunksna, bet ir medžiaginiai.

Esant “jautresniam”, artistui pasitaiko dažniau šian ir 
L ten suklysti. Neapsiėjo be to ir Gorkis. 1917 metais ir 

. vėliau jis laikinai buvo išstojęs prieš bolševikus. Gaudei
’jo pasakytus tuomet žodžius kiekvienas Sovietų Sąjun-1 parodo, kaip darbininkai įvertina savo vadus ir švietė.-[

Vienas draugas rašo “Vil
nyje iš St. Louis, Mo.:

Prūseikos klapčiukai, nežinia 
kokiais išsirokavimais, lankosi 
kaip kada ir i masinius darbi
ninkų susirinkimus, demon
stracijas, ir patys ištiesę kak
lus ateina pažiūrėti. KOKIAIS 
TIKSLAIS?

Ateitis parodys. Akyva ir 
tas, kad Čia Prūseikos pasekė
jai labai draugingi su polici
ja, kalbasi su ją. Tas viskas

Org. Komit.

Bucharest. — Rumunijos 
valdžioj prasideda krizis dė
lei Planuojamos nepuolimo 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga. Dalis valdžios šulų prie
šingi sutarčiai ir rezignuo
ja. Jau pasitraukė ponas 
Titulesco, paskilbęs Rumu
nijos diplomatas, .

t

‘ l

jis bara ir kritikuoja SSSR darbininkus, kad jie pernia- 
žai saĮtesi sali ii> pasaldini apie didžiulius (savą laimėji
mus. į '

'Šiuo itarp'u Mąksimas Gorkis daugiausiai ląiko pralei
džia rašydamas įvairiais visųomęniniais reikalais straip
snius ir brošiūras. Jo brošiūrą, - Atsakymas Amerikos 
Intelektualams” (anglų, kalboj), turėtų perskaityti kiek
vienas, vartojus, tą kalbą. • . ; ?

Retas kuris individualus susilaukė ir susilauks tokios 
pagarbos, kurią suteikė Gorkiui Sėvietų Sąjungos dar
bininkai.
Gorkis per 40 metų dirbdamas darbininkų klasei prieš 
išnaudotojus. Šis Sovietų Sąjungos proletariate žygis

į' gos priešas. Bet greit Gorkis tai pamatė ir atsitaisė.
Pats kilęs iš pačių padugnių, jis greit susimetė atgal į

■ kovojančių Sov. Sąjungos darbininkų, galvinyj su Ko
munistų Partija, puse. Ir šiandien tebestovi su ja. j

Prieš kelis metus, sugrįžęs iš .Italijos į Sovietų Sąjun-1 “Vilnis’
ra, rašytojas negalėjo atsigėrėti tais pasisekimais, kų- krovoj. 
muos Sovietų Sąjungos proletariatas atliko. Ir šiandien ir perskaityti.

jus—kelio rodytojus. ,iz .
Lietuviai darbininkai permažai skaitę Gorkio raštus.

Permažai jų pasirodė lietuvių kalboj. Jo patį geriausi 
kūrinį'—“Motina”—pora metų atgal išleido .dienraštis

“Motina” gaunama ir > “Laisvės”.'knygų sam
Kiekvienas darbininkas tūrėtų šį Reikalą įsigyti. įTfcuopas), 
‘ ’ ■. .X,- v.....,.'.... nis

l :

bas visur gerai išgarsinti, kad 
sutraukti kuo 

d a ilgiausiai darbininkų ir 
mums simpatizuojančių rėmė
jų, ypatingai su obalsiu: už • 
ką turėsime, balsuoti ir ar su
grįš gerovės, laikai. . . Drau
gai, šiemet vajuose bus galima 
gauti daug naujų narių, nes 
už įstojimą nereikės imti (že- 
nočius reikia įtraukti abudu 

“Laisvė? .■ .ir “Vįl- 
bus .dar nupiginta, todėl
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| jybos reikmenims jgūmint; 
nuimt muitus nuo žvejų 
vartojamų tepalų ir benzi
no ir tt.

Neaplenkė ir darbininkų. 
Kaip tik Lietuvos fašis
tų valdžia išplėšė nuo dar-! užsmaugti 
bininkų visus senuosius jų I ’ 
užkariavimus, dargi rinki
mu teises, visokiais būdais 
padėjo fabrikantams, dvari- 

Simaitis pinkams ir buožėms darbi-

kos ;iri Ko., kurių politika’ yra. 
atšaldyti darbininkus nuo ko
vos. Kapitalistinis surėdymas 
smunka, bet pats per save jisai 
nesusmuks. Darbininkai turi jį 

Kapitalistinis surė
dymas gali ilgai čiulpti kraują 
iš darbininkų gyslų į savo dvės- 
tantį kūną, kad pratęsti savo 
gyvavimą ir tuomi nustumti 
darbininkus į negirdėtą badą ir 
skurdą. Tiktai darbininkų vie
nybė ir kovą gali atmušti tą pa
razitą, kuris geria darbininkų 
ir jų kūdikių kraują, išreikalau
ti bedarbiam pašalpos ir sulai
kyti algų kapojimą. Per tokią 

Į darbininkų kovą; darbininkai 
pritrauks prie savo judėjimo 
plačias Amerikos darbininkų ir 
biednųjų farmerių mases, pri-1 
trauks prie savęs, daugiausia at
silikusius darbininkus. Tiktai 
tokiu kovos būdu bus galima su- 
budavoti platų Amerikos darbi
ninkų judėjimą, Bendrą Darbi- 

; ninku Frontą, kuris pajėgs nu
šluoti kapitalistinį surėdymą ir 
įsteigti Sovietus Amerikoje.

Darbininkų kovų laimėjimai 
kapitalo šalyse, kaip tai už pa
šalpą ir prieš algų kapojimą, ne 
bus tikri laimėjimai, jeigu dar
bininkai savo judėjimą nekreips 
ir už apgynimą Sovietų Sąjun
gos. Sovietų Sąjunga—tai ro
dyklė darbininkam, kaip galuti
nai išeiti iš vargo ir skurdo. 
Iš įvairių Amerikos portų ve
žama į Japoniją nitrates ir kiti 
karui reikalingi dalykai. Japo
nija rengiasi užpulti SSSR. 
Amerikos darbininkai turi su-1 
laikyti siuntimą karo reik
mėm; prieš Sovietų Sąjungą. 
Japonijos darbininkai organi
zuoja, po vadovyste Japonijos 
Komunistų Partijos, kovą už ap
gynimą Sovietų Sąjungos ir, 

; prislėgtųjų žmonių. 
; Į Amerikos darbininkai jiems pa- - ------ r-------  ----------- - — j 

linių narių1 komitetų laike ang-1 
liakasių streiko Pennsylvanijos 

~ valstijoje. Agitavo prieš Ko-

t “Tokių aršių rinkiminių pat buvo daroma žygių, kad 
kovų dar niekad nėra buvę” priverstino ūkio pardavimo 
—pačiam rinkimų kam- ■ klausimas būtų sutvarkytas 

_a prasme, kad ūkininkai 
nebūtų perdaug skriaudžia-1 
mi” — kalbėjo 

j (“Liet. Žinios” balandžio 20 niūkus engt ir lupt paskuti- 
d.). .nį nuo jų kailį; tą patį darė

Žvejus buvo žadėta ap- ir Klaipėdos krašte, gi 
.ugoti nuo tarpininku ir dabar prisimetė didele lietu- 

užsienio koncernų konku- yill darbininkų užtarytoja 
lei lė’as rencijos įstaigt konservu A gynčja; dabar ji kovojo i 

^vz.aiLis ■’išJabriką Klaipėdoj (tris ke- už jų.rinkimų teises, nes ti- 
Klaipėdiški”: tvirtadalius pagrindinio ka- kėjosi, kad jų balsai teks jų 
---- ; iiif-nln itiyh viirlnici dnnf \znl_ SarasamS. . į

pahijos įsikarščiavime Lie- į. 
tuvos fašistų laikraščiai.! 
Ypatingai didelį veikimą 
išplėtė lietuviai. i

Lietuviai sąryšyj su rin-| 
kiniais pradėjo leisti tris i 
naujus laikraščius: du lie-! 
tuvių kalba, vieną vokiečių I 
^-“Klaipėdos krašto laikraš-p 
tį”—dvisavaitinis 
dvarininkėlis 
Veveriškių, 
—iliustruotas 
ir “Memellandisch 
^zeitung” — du kartu į sa- į 
vaitę, spausdinamas kartu i 
su “Klaipėdos krašto laik
raščiu.” Buvo išleista ypa
tingai lietuvių su Kauno į 
fašistų valdžios pagelba. 
daugybė atsišaukimų, bro-; 
šiurų, plakatų. Vagonų va-i 
genai popieros buvo gate 
narna 
tu vės dirbo keliomis pakai
tomis.
Klaipėdoj ir visam 

pinigus platino tuos
Dargi aero-

Brožaitis iš'fabriką Klaipėdoj (tris ke

trasus, i Patalo jam žadėjo duot val-
Lande-’džia), įsigyt specialius lai

svus ir įrengti dirbtuves žve-
V. Kapsukas.

(Bus daugiau)AMERIKOS DARBININKU GYVENIMAS IR JU ŠIŲ DIENU KOVOS
Klaipėdą. Spaus-

Šimtai darbininkų
krašte

nešė 
centus 
darbi-

Argentinos Parlamentas 
Pasišakė už Divorsus

Ar-
pri- 
tei-

BUENOS AIRES. — 
gentinos atstovų butas 
ėmė įstatymą, įvedantį
sę vedusiems persiskirti. Iki 
šioi Argentinoj divorsai bu
vo uždrausta. Bet prieš šitą 
įstatymą griežčiausia kovo
ja katalikų bažnyčia. Sena
te katalikų bažnyčia turi 
daugiau spėkų ir ketina bi- 
liu atmesti, v

Darbininku ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

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

“įtaiso” kaina 1932 metams 
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams — 2 markes; 6 mSn. 
marke; atskiras eks. 10 fenig.

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

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

1
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SO. BOSTON, MASS.

Visos artimos Bostono apielinkės darbin nkiškų laik- 
raščių skaitytojų, darbininkiškų organizacijų narių ir 

darbininkų judėjimo s’mpatikų susirinkimas įvyks so- 
redoje, 28 rugsėjo—Sept., Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje, 376 Broadway, So. Boston, Mass., 7:30 vai. 
vakare. Šiame susirinkime dalyvaus d. P. Buknys ir 
patieks planus sekančiam vaju’. , Čia bus svarstoma 
apie laikraščių platinimą ir gerinimą jų turinio. Visi 
artimos Bostono apielinkės draugai dalyvaukite šiame 

susirinkime. Duokite savo iniciatyvos šiam vajui ir 

išgirskite dienraščių gerinimo planus.

<|>

uz
Tspausdinius. 
pkfaai buvo išnaudoti atsi
šaukimams platint.

Per viena balandžio 29 
d. įvyko mažiukam Klai
pėdos krašte 30 su viršum 
susirinkimų, daugiausia lie- 
t u v i ų. A p s k r itai imant 
Kauno šalininkai lietuviai 
su Lietuvos fašistu valdžios 
pagelba padarė daug dau
giau susirinkimų, negu Vo
kietijos šalininkai. Rinki
kių agitacijai partijos, be ei
linių susirinkimų ir plačios 
spaudos kampanijos, varė 

J agitaciją ir kitokiais bū
dais. Elta balandžio 30 d. 
telegrafavo:

“Šiandien dideliame Klai- 
turguj vaikščioja lie- 
plakatų komanada, 
priešakyj yra dūdų

(Pabaiga)
Amerikos darbininkai 

savo sunkiai uždirbtus 
kunigam. Dabar, kuomet
ninkam reikalinga pagelba, tai 
bažnyčios uždaro savo duris. 
Apskaitliuojama, kad J. V. nuo 
1929 m. užsidarė 25,000 bažny
čių.

< I
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bininkų streikuose bando pra
vesti darbo unijų biurokratų 
politiką. Kada angliakasiai ve
dė aštriausią kovą prieš algų 
kapojimą ir prieš biurokratus, 
kurie slopina tą kovą, tai rene
gatai stengiasi pravesti tarimą 
šaukti angliakasių suvažiavimą. 
Nori įkalbėti darbininkam, kad 
biurokratas Lewisas duos ang-

Kaip visuomet, taip ir dabar! liakasiam darbininkam laisvai 
kunigai tarnaują darbininkų išrinkti delegatus į tokį suvažia- 
priešam. Kad atkreipti darbi-, vimą. Tai bandymas nukreipti 
ninku domę nuo klasių kovos,1 eilinių narių domę nuo einančio 
kad darbininkai nekovotų už be- ’streiko reikalų ir kovos prieš 
darbiam pašalpą, katalikų kuni
gas Cox (Koks) pradėjo orga
nizuoti savo “bedarbių partiją” 
ir vardu tos partijos apsiskelbė 
save kandidatu į J. V. preziden
tus šių metu rinkimuose. Kun. 
Cox nesenai sugrįžo iš Italijos. 
Jis buvo nuvažiavęs pas Musso- 
linį sužinoti, kaip organizuoti niunistų Partijos ir revoliucinės I 
fašistines grupes. Jisai jau angliakasių darbo unijos patari-

bosų tarnus, biurokratus.
Šiemet lietuviu darbininku 

judėjimo renegatai, Prūseika ir j 
Ko., agitavo angliakasius dar- j Chinijos 
bininkus prieš organizavimą ei- ■ ---

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo 1 

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

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 Mol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos da 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

<Į>

< >

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva

lo skaityti ir platinti jį.
KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ

Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau
ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:

DAILY WORKER
50 East 13th St. New York
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VARPAS BAKERIES, Inc.

tuviu 
kurio 
orkestras. Turguj ir stoty j 
yra įtaisyti radio garsikal- 
biai, per kuriuos bus trans
liuojamos kalbos ir muzika. Daug, 
Krašte važinėja radio auto- 1 
busas, iš kurio taip pat sa- dą. 
komos kalbos ir perduoda
ma muzika.”

Buvo plačiai vartojamos 
lietuvių dar ir kitos prie-' 
monės: vokiečių iškabų, na
mų ir paminklų degutavi- 
mas ir bjaurus smurtas, da- 
$jęs kai kur net ligi šaudy

simu žinoma Vokietijos ša
lininkai nelikdavo tokiuos 
atsitikimuos lietuviams sko
lingi. Bet lietuviai turėjo 
šiuo žvilgsniu savo pusėj 
neabejotiną pirmenybę, jie 
turėjo ne tik šnipų gaujas, 
atvirai veikiančius šaulius, 
bet ir ginkluotą kariuome- 

kuri taip pat buvo 
kampa-

fašistines grupes. Jisai jau allgliakasių darbo unijos patari- 
pradčjo Pittsburghe organizuo- m!} angliakasiam, kad-eiliniai 
ti taip vadinamus “Brown " - • - • ■
Shirts”. Tai fašistų gaujos,. ko’vadovybę.‘ Tokia savo agita- 
kurios bando ardyti darbininkų i ‘ - - -
susirinkimus ir demonstracijas,

iiioiiiamamaiiiaiiiaiiiamBiiiaiHaiiiQiiiamamaiiiaiiiamaiiiaiiiam
0

nariai imtu į savo rankas strei-

cija lietuviai renegatai padėjo 
biurokratams, Maloney ir Ko. 

j savo 
rankose ir parduoti streikierius 

i anglies baronam.

laujančias bedarbiam, pa- ]aii<yti streiko vadovybę
šalpos. Pittsburgh© darbinin
kai turi save gintis ne tik nuo
’siutusios policijos, bet ir nuo1
kun. Cox’o fašistinės gaujos.! Tūkstantinės masės dalyvauja

•el is darbininkų pradeda ; narsiose kovose — angliakasiai, į 
matyti kun. Cox buržuazinį vei-Į bedarbiai ir biednieji farmeriai į 

Pergali jo fašistines gau-išiuo tarpu stovi pirmose eilė-

2 •a
2 
—
2

NEW

nę,
įtraukta į
niją.

Lietuvos
grūdo į kalėjimus
kamus sau kandidatus, ki
tiems grasino kalėjimu. 

j tabai charakteringa tokia 
A kadėmų “Ryto” iš balan- 
„džio 11 d. pastaba:

“Volkspartei” pirmoj vie-

rinkimų

fašistų ' valdžia 
nepatin-

jas ir jį patį išveja iš susirin
kimų.

Prieš tą badą, vargą ir skur
dą Amerikos darbininkai veda 
narsingas kovas. Pirmą vietą 
prieš algų kapojimą užima ang
liakasių d a r b i n inkų streikai. 
Įvyko dideli streikai West Vir
ginia, East Ohio ir Oklahoma. 
Minkštose anglies apielinkėse, 
kai žinia, sustreikavo 40,000 an
gliakasių.

5,000 plieno darbininkų mar- 
šavo į Gary, Indiana, reikalauti 
pašalpos bedarbiam. Detroite 
keletas tūkstančių surengė de
monstraciją, reikalaudami nuo 
Fordo darbo. Pennsylvania ir j 
Ohio valstijose bedarbiai suren-' 
gė dideles demonstracijas, reika-, 
Jaudami pašalpos. St. Louise 
15,000 bedarbių demonstravo^ 
reikalaudami pašalpos. 21,000 
bedarbių, kurie dalyvavo didžio
jo karo fronte, kurie neteko i 
sveikatos ir darbo, maršavo į' 
W a s h i n g t oną, reikalaudami i 
jiems žadėtos pašalpos—bonų. 
Jeigu valdžia davė bilionus do
lerių gelžkeliam, bankam, tur-

se tos kovos. Ateinančią žiemą 
reikia laukti dar didesnių kovų, i 
Bedarbiai buvusieji kareiviai 
rengiasi vėl maršuoti į Wash-

Kalbama, kad šią žie- 
rei-

o_
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M. Undžic.nė.
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MODERN ISKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVeJE
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N

A. M Ralchuna« Apvjninkae Tol.. Stngg 2-592S

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

toj pastatė Krasą, antroj tingiem farmeriam, tiem, kurie 
Mejerį. Tikras kurjozas, praturtėjo paskutiniame pasau- 
kad tą pačią dieną, kai jį liniame kare, tai kodėl neduoti, 
(Mejerį) paskelbė kandida-1 mums pašalpa, mums, kurie ati- 
tu, jis atsidūrė kalėjime.” davėme savo sveikatą tame ka

re ir dabar mes ir mūsų šeimy
nos badaujame, sakė šie bedar
biai.

tu, jis atsidūrė kalėjime.”
Su aiškiu pasigerėjimu tai 

kadėmai, bet Mejerio 
areštas tik padėjo Lietu
vos fašistams pralaimėt rin
kimus, nors jie nesigailėjo 
per juos įvairių pažadų.

Lietuvos vyriausybė iki 
rudens atidėjo valstiečiams 
mokesčių mokėjimą. “Taip

Ne tik darbininkai, bet ir 
farmeriai streikuoja. Virš 10,- 
000 farmerių Iowa ir kitose vaL 
stijose tęsia kovą.

Trockistai ir kiti darbininkų 
judėjimo renegatai šiuose dar-

ingtoną.
mą mažiausia 25 milionai 
kalaus iš valdžios pagelbos. 
praeities ir iš dabartinių įvy
kių matyti, kad tą pašalpą jie 
be kovos negaus.

Hooveris jau sutvėrė komi
siją iš didžiojo kapitalo atsto-į 
vų, į kurią įeina Walter C. Tea- 
gle, prezidentas didelės Stand* 
ard Oil Kompanijos, L. C. Walk
er, prezidentas Shaw-Walker 
Ko. ir kiti šulai didžiausiu Ame
rikos kapitalo įstaigų. Tikslas 

’ priversti darbininkus, kurie dar 
dirba, nepaisant kad tiktai po 

' keletą dienų į savaitę, dalintis 
tuo darbu su bedarbiais. Pus
badžiai darbininkai bus priver- 

i sti dalintis .su badaujančiais 
j ‘ darbininkais, o kapitalistai ma- 
. i nd sau ramiai sėdėti ant jiems 
1' darbininku sukrauto aukso. Va, 

' kaip Amerikos kapitalistai ver
čia naštą ekonominio krizio ant 
darbininkų pečių.

Komunistų Partijos patari
mas darbininkam yra, kad tose 
vietose, kur bus sumažinta dar
bo dienos, reikalauti kad nebū
tį numušta nei vienam nei vie
nas centas nuo algos. Kad val
džia aptaksuotų turčius ir tuos 
pinigus pavartotų pašelpai be
darbiams. Darbininkai turi or
ganizuotis, rengtis į kovą už 
tuos reikalavimus. Turi rašytis 
į dirbtuvių, kasyklų darbininkų 
grupes ir į Bedarbių Tarybas.

Lietuviai darbininkai, neklau
sykite lietuvių renegatų Prūsei-1

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; 7“ 
Class-War, by Philip Rahv; Fire Sermon, by S. 
Funarof. Two Short Stories by Myra Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the I 
South, and

SHERWOOD ANDERSON’S—“A WRITER’S NOTES

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

WORKER’S STRUGGLES. MARXIST LITERARY
o

o'

o

o'

o

THEORY AND ANALYSIS

THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

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

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

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

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

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

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

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

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikola- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galinta dar išsirašyti ir per “Laisvę”.
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Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo OrganizacijonLIETUVIU DARBININKUSUSIVIENUIMAN

(Association of Lithuanian Workers, Inc.)

Įkorporuota spalių mėn. 17 d., 1930

Apdrauda turi keturis skyrius:

$150, $390, $600 ir $1000

Į L.D.S. gali įstoti kiekvienas sveikas fizikiniai -r 
protiniai lietuvis darbininkas, tarpe 16 ir 50 

metų amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N .Y.

I
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BRUOŽAI Iš SHENANDOAH, PA., PARAPIJONU 
KOVU SU KUNIGAIS
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Rengiamasi prie Didelio 
Veikimo

Kadangi piknikų sezonas 
jau pasibaigė ir prasideda pa
rengimai svetainėse, tai mū
sų organizacijos s u b r u z d o 
rengtis prie parengimų svetai
nėse. '

ALDLD. 2-ros kuopos ne
pereitam susirinkime parengi
mų komisija pranešė, kad yra 
rengiama net septyni įvairūs 

Kada prisimenu, jog ir aš tuomet j parengimai, kaip tai: prakal-

(Tąsa)
“Jeigu toks naujas patvarkymas netin

ka, tai pasitrauk, o parapija gaus kitą ku
nigą,”—iš publikos kits pareiškia.

Kunigas, matydamas, kad už jį niekas 
aiškiai neužstoja, supykęs atkerta: “Nešo
kinėkite perdaug, tai valia vyskupo. Jis 
mane čia įdėjo kaipo gaspadorium, ir jis tik 
gali išimti, o ne jūs.” “Juk ne vy 
moka kunigui algą, tik mes, tai ką vyskū- • 
pas turi į mūsų savastį?” “O ne: tai ne 
jūsų, tik jo.” ; i , .

Parapijonai gina, kad jų, kunigas—kad I s tuomi atsiekta ? . Nors parapijo 
vyskupo. Pagaliaus kun. sako:—“Jei man 
netikite, tai nueikit į teismabutį, išžiūrė
kite raštus, tad persitikrinsite.” Ir dar 
priduria: “Jeigu nebūtų buvę ant vyskupo 
užrašyta, tai jūs čia Rymo katalikų kuni
gą nebūtumėt turėję.” Tą pasakęs, trenkė 
ten kokį popiergalį ant stalo, ir nėrė per 
visą salę lauk!

Kunigui išeinant jį lydėjo šauksmai: “Ar 
tai šitoki dvasiški vadovai?! “Jūs abu su 
vyskupu esate daugiau niekas, kaip tik me
lagiai, apgaudinėtojai ir bjaurūs žmonių 
skriaudėjai!” Bet tas šauksmas išrodė at
simušantis į kunigą, kaip į kokią kurčią 
uola.

Ūžimas svetainėje, net langai dreba! 
Įtužusiems tūliems jau net žodžių trūksta, 
besmerkiant kunigą ir vyskupą! Kiti ly
giai kaltino ir tuolaikinius parapijos virši
ninkus (biznierius), nes jie prie tų raštų 
buvo ir turėjo žinoti. Dar kiti išmetinėjo 
vieni kitiems. Girdi, kunigui aklai tikė
jome, tai dabar turime! Kurie pirmiau 
rėkdavo už kunigą,, dabar nežino nei ką 
daryt—nuleidę galvas tyli, nes visų aky- 
vaizdoj kunigas, nusiplėšęs “šventenybės” 
kaukę, parodę tikrą veidą—apgaudinėtojo 
veidą!

Tik įsivaizdink,. brangus skaitytojau, 
koks pasipiktinimas galėjo būti kiek pažan
gesniuose katalikuose! Visad ir visiems 
tas kunigas sakydavo, jog bažnyčia ir vis
kas užrašyta ant parapijos. Jie džiaugėsi 
ir didžiavosi! Dabar toks netikėtas smū
gis juos padarė perdaug įnirtusiais. To
dėl, šiame susirinkime prieiti prie kokio 
rimto tarimo, ką su tuo turi daryti, buvo 
negalima. Vienok abelnas ūpas rodė, jog 
rankos nebus nuleista!

Įvykio gandas perskambėjo per visą mie
stą, sukeliant visokių pasikalbėjimų. Kad 
kunigo su vyskupu padalyta apgavystės, 
tai pripažino ir daug uoliai tikinčių. Bet 
stoti į kovą prieš dvasiškas asabas, esą, ne-

panašiai už bažnytinius turtus niaujasi!
Tuomet protaujantiems žmonėms, kurie 

jau buvo suspėję atsikratyti nuo religinių 
monų, atrodė, kaip tikros komedijos.

Tai kokia tamsybė, koks aklumas! Kai ir 
mažus kūdikius, po akių apgaudinėja, ir jie 
nemato. '

i buvau toks aklas tikintis, tai tartum pats bos, teatrai, prelekcijos, dis
kusijos ir 1.1. Visi tie pareh-A A J VA |

vsknnnq i sav§s susigūdžiu !
.•..... L-.’ ! Kiek tai tose tąsynėse sueikvota laiko! ?imai bus Pilm »au-

I Kiek darbininkų sunkiai' uždirbtu pinigu p1' •pelu.
I , . . 2 . .3" U _ Vienas is tų parengimų, tai
I advokatams, teismams n kitur išmokėta, bus prakalbos, kurios įvyks 

1-1 spalio 2 dieną, vakare, Lie- 
nai tas bylas ii' išlošė, kunigo-vyskūpo ap- tuvių svetainėje. Kalbės drg. 
gavingus raštus sulaužė, kontrolė ant baž-.V- Tauras, “Laisvės” redakto- 
nytinio turto parapijonams neva pripažin-, 
ta, bet kun. Abromaitį jie neišvarė—jis ir 
toliaus per keletą metų sau ir vyskupui ten 
biznį darė. Nors tarpais pasikartojo ki- 
virčiai tarp jo ir parapijonų, bet jis buvo 
“kantrus”, gudrus, mokėjo juos nubovinti 
—net galų-gale jie jam išreiškė užuojautą!

Štai, kuomet kun. A. Milukas pasigvėšė | vaidinti veikalus, 
'rengimus ir t.t.

Ratelis dar nesenai susior
ganizavo, bet jau mokinasi net 

;du veikalus; vienas bus su- 
’auro

d., i vai. po pietų, 224 S. Į 
Spring St.

čionais taipgi turi visi da
lyvauti, nes, apart prakalbų, 
diskusijų, bus ir dainų ir kitų 
pamarginimų. Dainuos L. L. 
Choras. Nepamirškite ateiti. 
Kadangi Daily Workeriui ir 
“Vilniai” reikia skubios para
mos, tai išrinkta komisija, pa
rinkti auku tam tikslui. * c-

Iš T.D.A. Giedrio kp. rapor
tų pasirodė, kad jau sukelta 
$15 į distr. paskirtą ■ kvotą. 
Taipgi parinkta aukų ir iš: iž
do paaukauta rėmimui politi
nių kalinių,, kurią dabar daug 
randasi. ' 
žadėjo atlankyti tuos kalinius 
ir suteikti nuosavybes delei i 
kaucijų. Tad remkime kuom ;

.; NEWARK, N. J.. y
ALDIjD 5J kp. laiKi| ikčntfeinį su- 

simkimą 30 d. rugsėjo (Sept.), Ka
bio svetainėj, 79 Jockson St. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti, nes i 

svarbių dalykų aptart. | 
atsiveskite ir naujų narių.

Org. G. Žukauskas.
(231-232)

WILKES BARRE, PA.
Lietuvių ‘ darbininkiškos organiza

cijos rengia didelį balių su pragra- 
ma’ R.M.A.S., iš Wilkes Barre, Pa. 
Balius įvyksta Hose House, Lee 
Park, spalių (Oct.) 1 d., 1932m. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus gera 
orkestrą, kuri griež lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Įžanga 35c.

Draugai ir draugės, malonėkte bū
ti baliuje, matysite gražią progra
mą; smagiai pasišoksite iki vėlai 
nakties.

(231-232)

yra daug 
Taipgi

Taipgi keletas pasi- Drg- Amter Maršrutas New

remkite 
icentai.

“Daily Workerį”, Įžanga 35^1
if I * * • H ,

i Rengėjai.
(230-2pl)

DETROIT, MICH.
rodomi Sovietų paveikslaiBus

“Cannon and Tractors” Finų svetai
nėje, 5969—14th St. įrodymas . ąt- 
sibus per dvi dienas 29 ir 30 rugsė# 
jo. Pirmo rodymo - pradžia 7 vai., 
o antro 9 vą|. vakare. Taigi ateiki
te visi laiku. Tikietų bus galima 
gauti skalno pas organzacjų nariw, 
tai nusipirkite juos. Taipgi pirkite 
nebus pardavinėjami. Taigi pirkite 
šikalno ir matykite tą paveikslą. Ti- 
kieto kaina tik 25 centai.

Komitetas.
(230-231)

Apsigynimas Detroi- 
Scottsboro jaunuolių

rius.
Laisves Choras mano “su- 

bytyti’ ’ visus savo veikimu, 
nes Laisvės choriečiai suorga
nizavo dramatišką ratelį, į ku
rį priklauso ne tik patys cho
riečiai, bet bando įtraukti ir 
pašalinius, kurie turi gabumų 

rengti pa-

Yorko Valstijoje
į Drg. Amter, Komunistų Partijos 
į kandidatas į New Yorko gubernato- 
: maršruto datos pakeikta nuo
j pirmesnio pranešimo. Drg. Amteris 

,» gemine. . kaĮbgs sekamomis dienomis ir sėka-
Tarpt. Darbininkų Apsig. d. Alfcany. N. y.

Korespondentas, M. P. j Rugsėjo '30 d. Schenectady. Vaka-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ant šios turtingos parapijos, prisilaižęs prie 
vyskupo, jį iškėlė iš ten, ir mėgino pats įsi
tūpti. Bet kaip tik spėjo pasiskelbti klebo-- 
nu, tai parapijonai tuomi pasipiktinę, jį i ToštasTpalio 2 dieną" d7f. 
taip užatakavo, kad nuo tų smūgių atsidū-' prakalbose.

LDS. 62 kuopa taipgi ren- 
miestį—kur išsigandęs ir šiandien tūno! giasi prie savo parengimo, ku- 
Pirm to, dar ir paties kun. Abromaičio re- ■ risT spali® ,i16vd’ 
miamas, gana skerečiodavosi politikoje | 
prieš progresyvį — revoliucinį darbininkų; 
judėjimą. Redagavo ir leido laikraščius. I 
Kaip spaudoje, taip pamoksluose atakavo i 
visokį darbininkų pasipriešinimą išnaudo
tojams.

Kuomet kietųjų anglių industrijoj mai- 
nieriai pradėjo organizuotis į uniją (U. M. 
W.), tai šie parazitai apšaukė jų organi
zatorius, John Mitchel, Mother Jones,! 
“tvarkos griovikais”; liepė jų neklausyti. 
Kada mainieriai sustreikavo ir sunkiausiai 
kovojo prieš anglies baronus 1900 ir 1902 
m., tai šie kunigai, kaip ir kiti reakcionie
riai, stovėjo mainierių priešų pusėj, nors iš 
mainierių jie gyveno ir turtus krovė! Vie
tiniai airių kunigai ugniniais prakeiksmais 
svaidė savo parapijomis 
streikų.

Grįžtam prie temos, 
trenktas, kaip augščiau 
irgi ne lengvai atsiėjo, 
tę, kad jis įlindo į kun. Abromaičio vietą, 
jie šiam griežtai pareiškė: “Kaip tu išdrį
sai taip negražiai pasielgti? Kad kun. Ab
romaitis čia lietuvius katalikus paliuosavo

kį prie-

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Balsuotojų Už Komunis

tų Partijos kandidatus kliubo susi
rinkimas Įvyks 30 d. rugsėjo, 7:30 
vai. vakare 29 Endicott St. Visi 
draugai ir draugės kliubieeiai, bei 
kuopų atstovai, taipgi darbininkai ir 
darbininkės būkite laiku. Mums rei- j 
kia darbuotis su visa energja, kad 
daugiau Įtraukus darbininkų Į bal
savimus už Komunistų Partijos ti
lt ietą.

Kliubo Sekretorius, V. N.
(231-232)

. Vaka
re, Čresent Parke, o jeigu būtų lie
tus, tai svetainėje.

Spalių
pietų.

Spalių 
kare.

Spalių
Spaliu
Visi lietuviai darbininkai kviečia

mi skaitlnga lankyts į d. Amterio 
prakalbas.

Komisija 
(230-233)

1

1
2 D

1. Gloversville, 4 vai. po

1. Amsterdam 8 vai.

1. Glens Falls.
d. Utica, N. Y.

va-

ELIZABETH, N. J.
Paskaita Apie SSSR

Garsus Amerikos inžinierių?
Miller sakys paskaitą apie Sovietų 
Sąjungą. Temoje: “Kaip Amerikos 
inžinieriai žiūri i Sovietų Sąjungą.” 
Paskaitą rengia Friends of Soviet 
Union organizacija. Ji atsibus penk
tadienį, rugsėjo 30, 8:30 vai. vakare, 
Eagles Home svetainėje. Įžanga 

Lietuviai darbininkai da-

Paul

Tarpt. Darb. 
te rengia del 
bylos Tag Day ant 1 ir 2 spalių. 
Visi darbininkai ateikite j paskirtas 
vietas, o ypatingai į raštinę 1343 E. 
Ferry St. r gaukite dėžutes. ' Visi g 

darbai
(230-231)

WILKES BARRE? PA.
LDSĄ 48 kuopa renpia linksmą 

vakarėlį su užkandžiais ir šokiais; 
nedelioj 2-rą dieną spalių, svetainėje, 
kur Aido Choras laiko pamokąs,

l 139 So. Main St. Wilkes Barre, Pa. 
Prasidės 7-tą vai. vakare. Įžanga 
tik 25 centai. Užkviečiame visus 
Wilkes Barre ir apielinkės draugus 
ir drauges atsilankyti skaitlingai t ir 
paremti moterų darbininkių vieninte
lę organizaciją. Mes užtikrinaihe, 
kad visi ir visos būsite pilnai užga
nėdinti .

Komisija.
(230-231)

i

Tuojaus gaukite &
šlą knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
I kurio svetainėj laiko visos dar 
bininkiškos organiacijos susi
rinkimus, padarė progresą, 
pereitą vasarą savo svetainėje 
pabudavojo steigiu, ant kurio 
bus galima lošti teatrus, duoti 
koncertus ir t.t.

Vienas iš gerų kliubiečių, 
tai yra F. Kiežis, papirko nau
ją steičiaus uždangą (screen) 
ir padovanojo kliubui, tai pui
ki dovana. Dabar kliubas, ati
darymui naujo steičiaus, ren
gia iškilmingą bankietą su ge
ra programą, kuris įvyks spa
lio 9 dieną. Kliubas taipgi 
rengia šokius kas subatą.

Visi tie parengimai yra 
džiuginantis dalykas, bet dar 
to neužtenka. šiandie svar
biausias klausimas turi būti, 
tai mūsų vajai už gavimą nau
jų skaitytojų komunistiniams 

Bet tas laikraščiams, už gavimą nauji) 
narių į mūsų organizacijas.

i Tie klausimai pas mumis dar 
ne daug yra gvildenami, bet 
vistiek aš pasitikiu, kad mes 
išlaikysime S. Bostono garbę. 
Dar nėra pervėlu.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos yra steigiama dvie
jų savaičių politinė mokykla, 
kuri prasidės su pirma diena 
spalio ir tęsis lig 16 d. spalio, 
po num. 376 Broadway, So. 
Bostone. Mokyklą vadovaus 
vienas iš žymiausių teoretikų 

j liet, darbininkų tarpe Ameri- 
jis nepasidavė, mėgino spėka koj, tai yra drg.

muose ir viešose vietose—kaip kur net iki -uos užvaidyti. Be abejo, buvo kiek ir už “T- ---”

už dejimąsi prie

Kun. Milukas iš
minėta.

Pavapi jonai, pajų

galima, nes, girdi, reikštų išėjimą prieš ti- nuo lenkiško jungo, įsteigė parapiją, išbu- «   • a • • 1 • "XT 1*1 - . » *  kėjimą ir prieš patį dievą. Nes, anot jų, 
pasakyta: nežiūrėk, ką kunigas daro, tik 
pildyk, ką jis mokina. Kiti argumentuoja 
priešingai. Sako, jei kunigo darbai negeri, 
tai negeras ir jis pats; kad meluoja dar
buose, tai meluoja ir mokinime! Todėl jam 
tikėti negalima, o tik kovoti, kad jį prašali- :
nūs. Ir taip ginčai kildavo privačiuose na-

davojo bažnyčią, kleboniją ir viską įtaisė. 
Dar gi ir tau davė paramą išeiti į kunigus 
—tave globojo, laikė vikaru. (Nuo savo al
gos atleido $25 ir parap. $25 del kun. Milu
ko algos.) Dabar tu jį išstūmei ir pats 
lendi. Tu, begėdi, kur tavo sąžinė?! Lauk 
iš čia—mūsų klebonu tu negali būt!”

Žinoma,

peštynių! jj stojančių.
Parapijos viršūnėse prieš kunigą ir vys- daužymasis bažnyčioj ir aplink. Vieni baž- 

kūpą veikiama. Išžiūrėta ir persitikrinta, nyeiq uždaro—užrakina, kiti atlupa. Vieni 
kad viskas aprašyta ant vyskupo. Daro- apkala-apkausto geležimis, kiti štangom, 
ma pienai, susirinkimuose svarstoma, pa- kirviais—prietaisais sulaužo, atdaro! Ir

jį stojančių. To pasekmėj, kilo riaušės—

. V. Tauras, 
“Laisvės” redaktorius.

Todėl vietos ir apielinkės 
draugės ir draugai turėtų ta 
mokykla susidomėti ir joje 
skaitlingai dalyvauti. Organi
zacijos bei kuopos turėtų pa
rinkti draugus bei drauges,

rapijonai stoti į kovą agituojama, pritari- taip tas “dangaus-peklos kupčius” pasidau- kurie turi noro ir_ 1’asišventi-
mas tam matosi geras! Pagalios išspręs- žęs, skvernus susiėmė ir išdūmė. / 
ta kunigą ir vyskupą traukti į teismą už 
apgavystes ir dėti pastangas tuos jų raštus ■ 
sulaužyt.

Pabaiga devyniolikto, pradžia dvidešimto 
šimtmečių. Keli metai tąsymų po valdvie- 
tes—teismus, ir didelių iškąščių. ~ 
nai jieško teisybės, '6 kun. Abromaitis už 
save ir vyskupą stengiasi dar daugiau me
luoti! Teismuose meluoja visaip, falšyvai 
prisiekauja! Parvykęs, pas altorių mišias 
laiko, pamokslus sako, išpažinties klauso iš 
nusidėjimų riša,.nors patsai juose pasken
dęs ligi ausų!* Ir kas dar juokingiausia: 
parapijonai, kurie su juo teismuose bei ki
tur riejasi, o bažnyčioj jo pamaldose daly
vauja! Išpažinties pas jį, kaipo savo prie
šą, nors ir neina, tai pastarasis jiems par- 
kviecia svetimus kunigus, ir tie juos apmul
kina,—nors šie su savo parapijonais irgi r

Po to, atėjo kun. S. Pautienius:. Šis kaip
1 ir tikras biznierius-politikierius, parapijo-; 
i nūs gražumu nubovijo. Jis prie jų mokėjo 
prisitaikyti ir biznį “spakainiai” sau darė 

..iš tamsuoliu per keletą metu.Parapijo-! v

mo darbininkų judėjimui dirb- 
ir pasiųsti į mokyklą.

Bedarbis.
ti

LOS ANGELES, GAL

BROOKLYN LABOR LYCEUM j lyvaukite skaitlingai.
DARBININKŲ fSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg S841

MMiUl

(23J-232)

BAYONNE, N. J.
Koncertas ir balius parėmimui 

vienintelio anglų kalboje komunistų 
dienraščio “Daily Workerio” įvyks 
spalių 1 d. 1932, svetainėje 10 W. 
22nd St.

Draugai ir draugės šis balius yra 
rengiamas tarptautiškai; taipgi ir 

| koniertą išpildys tarptautinės spėkos, 
į Bus gerų dainininkų ir muzikantų, 
j Dainuos A. Višniauskas ir daugelis 

kitų. Ateikite visi ir visos. Pa-

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, s a už a- 
gystę, prostituciją, ženybini 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalykų.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
Kražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. SAUKUS, ““‘b*;.., P.^ '»■
NEW YORK. N. Y. <

ilUIIUUW*RIMILZINISKAS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedėlioję, 2-rą Dieną Spalio - October, 1932
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Įžanga į

Koncertą

ir 75c Ypatai

Vien tik i

Šokius

50 Centų
Drg. L. M. Kavaliauskaitė.

Salė Atdara 
3:30 Vai. po

Koncertas 
Prasidės 

Lygiai 4:30 
Valandą

‘ Šokiai
. Prasidės
7:30 Vai.
Vakare

Dainuos LOUIS BARBARIA, Garsus Tenoras Italas
DRAUGAI IR DRAUGĖS! Tai jau ir garsusis koncertas, kurį rengia bendromis spėkomis

šį sykį aprašysiu svarbes
nius klausimus, kas susirinki
muose tarta, ir vykdoma gy- Aido Choras po vadovyste d. B. Šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliuntūtė, 
veniman. Iš ALDLD 145 kp. 
komisijti paaiškėjo, kad spau
dos piknikas, kuris yra ren-

per daug metų bekunigaudamas, gana pri- giamas bendrai su kitomis or- _____
1 spalių buvusių. ------------— ------------------ -----, - — ------ -------- «—o------ ----------«—T----

23 d., Arroyo Secco Parke.įstotas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Eo 
Visi turi dalyvauti ir paremti|koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėlumos. Nei vienas ir nei viena 

nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.
Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru.

Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte. '

Kun. Pautieniui mirus, atkelta kun. Dum
čius. Tai dolerių “motiejus”. Jis visuomet 
vengdavo bile kokių priešinybių. Rimtu
mu, nuolaidumu mokėjo daryti biznį, tai ir 
čia ramiai tamsybę išnaudojo! Tačiaus,

sikrovė kapitalo, kad čia neilgai pabuvęs, ganizacijomis, atsibus 
su savo Agota išvyko Lietuvon. ' Ten kur 
apie Birštoną apsipirko dvarą, ir abu su
grįžo atgal—vėl dar kiek Shenandoahryj 
pabuvę, išvyko' į tą savo dvarą, kur dabar 
laimingai su savo amžina Agota gyvena.

kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, šiame koncerte d. K. Menkeliu- 
niūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj, , *

• • '

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 metų gyvavimo. Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis. Šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek-

(Bus daugiau)

darbininkišką spaudą. AgtJ 
komisija pranešė, kad masinis 
visų lietuvių susirinkimas delei 
apkalbėjimo sekamų rinkimų, 
katrie kandidatai ir partija 
reikia remti, atsibus spalių 30C ini im w w ww ww w vw mi ww vw iai wv wv wm w w wv ww mt wm itw w mt w ww tfw
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VIETINĖS ŽINIOS
Iš LDS 3-čio Apskričio 
Konferencijos

Brooklyne.
drg. V.

ir protesto re- 
120-tos kuopos 
šaukimą poli- 

vienas “Klam- 
žmogus

Girnis, A. Girnienė, S. Vainei
kis, K. Vaicekauskienė, E. 
Žvirblienė, B. Zmitraite 
25c.: J. Slesoraitienė, ’ ir.M.
Ęekerienė, ir A. Barzdevičienė 
10c.

Viso surinkta $6.60. Aukos 
pasiųstos į Daily Workerio įs
taigą.

Po 123 E.

7709

Avė. Shcnan-

Monroe St.,

Aberden Avc.

B.

Mo-Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June- Pirm. K. Yušks, 325—4th Avė 
tion- Avė.; ; ; • j i / f .

Kasos Globėjai: J. ‘ Račiūnas, 6821
AUSKOS DRAUGIJOS 

i ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 21U First St.
Pirm. pag.

Clark PI.
Iždininkas

Clark PI.
Nut. Sekr.

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St;

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra- j 
džia 8-ta vai. vakare.

tion A ve. r ?

S. Pinkevičiu.s, 121

i lifte, III. <
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th

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

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

__ : Avė., E. Moline, J Ii.
IR I Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St-

I & 5th Avė., Moline, III.
! Maršalka J. Kairis, 2485—83rd 8L»
1 Moline. III

Dayton Ave., Eva Vegeliene, 7715 
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave , :

, 102 Hantington St.
Viii Montell. Maw.

Brent-

S. S
New

2310 Sarah St.,

538—3rd Ave.,

Paulauskas, 228

B. Barkauskas, 255
TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 

MOTERŲ DRAUGYSTE, 
MOLINE. ILL.

Valdyba 1931 Metam:

8—P. SadulienS, 108 ‘CreM St., Čarnegią 
Pa.

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.
5— M. Glaubičius, 

McAdoo, Pa.
6— S. Tolksnis.

Cleveland, Ohio.
7— J. P. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— W. Stačinskas, 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, Ill.
11— Anna Adomaitis, 

gahela. Pa.
12— John Kinder!*, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F.

I’a.
14— Geo. Urbonas, 434 Library St., Brad

dock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, 30w Todd St., Aliquippa, 

Pa.
Šileika, 142 Pine St.. Nanticoke, Pa.

Levine, 242 Penn Ave. F ‘ 
Turtle Creek, Pa.
‘ Preikšą, P. O. Box 201. 
W, Vn

Mansis. P. O. Box 65, 
Cibulskis, 70-42 
Y.
Sodcikis, 125 So. 

Ohio.
25—J. Dielininkaitis, 41

223 E. Mahanoy Ave.. Girard-

Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
___ Kubilskis, Box 236, Coal 
ter. Pa-

80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St.,

Easton, 
Scribner ___ .

113 Royal-

St., Shamo-

Ilobson St., 

563. Castle

i St., West

Ave., Col-

St., Akron, 

400, Benld,

1039—4th St., Monon-

439 Maplewood Ave.,

D. 42, Rices Landing,

Library St.,

Penkta Tiek Didesne 
Pa jėga, Negu Visos 

Žmonijos

o iiiisiiiaiiiaiiiBiiiBHioiHOinamsitioniaiiiBinoiiianisinBijigHiaiiiaiiiaiiisiii

i ėmė rezoliucijas: užgyrimui 
I Komunistų Partijos kandidatų 
Išiuose rinkimuose, už “Vilnį” 
ir prieš jos užpuolikus ir kt.

Buvo įnešta 
zoliucija prieš 
sklpkiškų vadų 
cijos; bet čia
pynės” suklaidintas

! Ragauskas pakėlė gana smar- 
!kų pasipriešinimą ir visokiais 

betvar-j išsisukinėjimais norėjo gauti 
pakvies-i konferencijos didžiumą, kad 
jaunuo-* atmestų šią rezoliuciją. Kilo 

uit galo, buvo leis-;
pakėli- Į

1 mu: ir. 24 balsais prieš vieną 
Mizara pasakė ii-i Ragauską tapo priimta.

naudingą prakalbą, ( Tolinus sekė apskričio val- 
reikalais, i dybos rinkimas kitiem metam, 

'taip pat alternatų rinkimas;
i vardų nepasižymėjau, 

šiaip visa konferencija bu-1
vo pavyzdinga ir daug pasi-|^a*

O kiek žmonių reikėtų, 
ferencijos, kurią nutarė laiky- kad sudaryt tokią spėką?—į

J. Nagi, 10 bilionų žmonių bū- i
užsidarė apie tų reikalinga. Mokslininkai, i 

mat, yra apskaitė, kad vie- i 
nas vidutiniai drūtas ark-1 
lys gali duot tiek spėkos,

Lietuvių Darbininkų Susi- 
vfeiijjmo Trečio Apskričio 
konferencija atsidarė rugsėjo 
25 d. 12 vai. Ji įvyko “Lais
vės” svetainėje,
Konferenciją atidarė 
Bovinas.

Mandatų komisijai 
kant mandatus, buvo 
ta drg. Kairiūtė nuo 

p.ių 101-mos kuopos pakalbėti.!diskusijos 
Jinai trumpai pakalbėjo apie ta balsavimui rankų 
januolių kuopos veikimą.

Drg. R 
gesnę, 
kaip abelnais LDS

-taip ir apie jo vajų. 'taip ;
Konferencijos pirmininku iš-'bet jų 

rinkta drg. Mizara, sekreto-. 
rium Baranauskas.

Mandatų komisija 
vo, kad yra 29 delegatai 
10 kuopų; buvo išrinkti 
bet 5 n e pribuvo.

Į rezoliucijų komisiją 
rinkta Dr. Kaškiaučius, 
Bimba ir Petkienė.

Pereitos konferencijos pro
tokolas vienbalsiai priimtas. 
' Apskričio pirmininkas drg. 
Bovinas raportavo apie veiki
mą ir parengimus, ir kaip juos 
boikotavo Pruseikos menševi
kai. Raportas vienbalsiai pri
imtas. Taipgi sekretoriaus ir 
iždininko raportai vienbalsiai 
priimti. Organizatorius tik 
vienas tebuvo; ir jo raportas 
priimtas.

Delegatų raportuose apie 
kuopų darbuotę paaiškėjo, jog 
nekurios kuopos labai 
veikia, bet tūlas kitas 
trukdo pruseikiniai.

Konferencija vienbalsiai pri-

raportą- brėžė nuveikti iki kitos kon- j
nuo

iš-

gerai
dar

ti Newarke, N. 
Konferencija 
vai. po pietų.

J. Žigaites.

Didelės Prakalbos

Ši Bedarbė?”
CLEVELAND, Ohio.—29 d. 

rugsėjo, lietuvių svetainėje, 
6835 Superior Ave., Clevelan- 
do Lietuvių Progresyvių. Drau
gijų Sąryšis rengia masines 
prakalbas. Tema prakalbų: 
“iKaip ilgai tęsis ši bedarbė?”

Sąryšis užkvietė, kaip Ko
munistų Partijos, taip ir repu- 
blikonų ir demokratų partijų 
atstovus-kandidatus, 
parodytų lietuviam
kuri iš minėtų partijų turi 
■“gyduoles” panaikinimui šio 
krizio-bedarbės.

Kiek Jungtinėse Valstijo
se yra pajėgos visose pra
monėse bei užvedimuose?—- 
Jeigu visą tą garo, elektros, 
vandens ir kt. pajėgą sudė
tum į krūvą, tai būtų 1,000, 
000,000 (biliono) arklių spė-

Miesto Darb'įlinky ir Tarnau- kaip dešimts vidutinių vy- 
Alrsai « I 1 U.tojy Algų Nusimušimas

NEW YORK. — Miesto ma
joras McKee sušaukė viršinin
kus įvairių miesto tarnautojų 
ir darbininkų, . siūlydamas, 
kad visi nusimuštų po 6 pro
centus algų. Jie 
miau padarytam 
siūlymui, nusimušt 
mažesnį nuošimtį,
lig algos. Bet dar nežinia, 
katras nusimušimų planas bus 
galų gale įvykdytas. Vienaip 
ar kitaip, jis sunkiausiai at
silieps į mažiau uždirbančius.

pritarė 
majoro 
didesnį 
žiūrint

pir- 
pa- 
bei
su-

kina į 
ris.

Visi 
b as r

Bet jeigu ir kiekvienas 
žemės gyventojas, senas iri49-*;, 
jaunas, vyras, moteris ir net 
vienos dienos kūdikis, kiek
vienas turėtų po pilno vyro 
spėką, ar galima būtų suda
ryt tiek pajėgos, kiek yra 
mechaniškos spėkos šios ša
lies .fabrikuose, dirbtuvėse,

16— J.
17— K. 

r—

!9—J.'

20—L.
22—P. 

i N1 I 21 -P.
Ohio.

io/ n. "y;
26— J. Šeris, 

ville, Pa.
27— Motiejus 
29—Antanas

toy. Pa. 
t. T.

ton, III.
32— L. Tilvik, 38 N. 7th St..
33— A. B. Shatkus. 1256 

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

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114 N. 

kin, Pa.
36— Joe Pečeliūnas, 

Harrisburg, Ill.
37— L. Aimanas, ] 

Shannon, Pa.
38— M. Tamu’.ienė, 

Frankfort, Ill.
39— Tony Zedolek, 

linsville, III.
40— Anna Kirtiklis, 

Ohio.
41— J. Guziavičienė, P. O. Box 

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

Ill.
43— M. Lingevičienė, 424 

Saginaw, Mich.
44— Ona Noreik. 709 Maple
45— M. Savukaitienė, P. O.

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

Ind.
i 47—J. K. Alvinas, 2322 Scotten Ave., De

troit. Mich.
1 48—J. Sabaliauskas,
Į ersville. Pa.

Matulevičius, 
j Brooklyn, N. Y.
j r.O Joe Shimkcts, 1: 

Pittsburgh. Pa.
51— P. Maslaveckas, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— Antanina Mikužienė, 

Chicago, >n.
53— J. Gudišauskas, 437 

Pa.
54— Geo Braknis, 222 

Bpntiac, Mich.
55— V. Blonskis, 970 

ington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316 

Wilkes-Barre, Va.

Extension,

, Minden,

Slovan, Pa. 
Link Ct., Maspeth,

Pearl St Yogslown, 

Eckert St., Buffa-

fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

O

o

O

o

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Box

Vino

So.

Box

. 4 th

, 1009

P. O. 1

102 E.

514 Autumn

1388 Andrus

, ■> . . , , o | 57—John Norkus, 351kasyklose, laivuose ir t. 1.1 I ton, pa.

Cen-

Ben-

Pa. 
Avė.,

o

Fordney Avė.,

St.. Zeigler, Ill. 
Box 262, Cuddy,

Blanford,

416 Coal

279 So.

Min-

Strcet

69 s.

2545

St.

5th

■St.

Empire St.,

W. 43rd St.

EI m 

Crystal Lake Dr.,

Alson Avc., Wash- 

George Ave., N. End, 

Ferdinand St., Scran- 

58—J. N. Valanchausky, 11 Bigelow St..
Brighton. Mass-

St., Tamaqua,

Lako

—Ne. Visų žemės gyvento
jų žmogiškų spėkų neužtek- i 
tų, kad iš jų padaryt vieno:

'biliono arkliu naie°'a Nes i LIETUVOS sūnų ir h dukterų jDiuono ai Alių pajėga^ iNL- DKAUGIJA GRAND rapids, mi- 
I žemes kamuolys teturi tik-' a 
tai du bilionu gyventojų.

darbininko bakūžės du- Taigi dar trūktų astuoniųI 1 • 1 • J •
j šias masines p ra k ai-

Daftbkoras.

BINGHAMTON, N. Y
Piknikas

VAI.DY-BA 1931 METAMI 
V. GeluWevrtius,. 51 Glendal? 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

Stripinis. 49 Snwteil Ave. 
Petrauskas, 22 _Merton St.

18 Intervale 1

St.Pirm.
Pirm. _
Užrašų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St.
Finansų rašt. J ..................... ~
Iždininkas Tg. 7
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia,

St.; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.
Fetravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka
P. Krušnu, 141 Sawtell Ave.
Via! Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmų aeredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

PITTSBURGH!) IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINIS K-TAS. 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

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

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

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

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

414

EI-

st.,

JOS VALDYBA MONTELLO, 
Šv. Roko Pašaipiuos Draugijos 

dyba, Montello, Mass.

Pirm. A. Kriūkonis, 
pagelb. M. Meškinis, 9 
šų ra&t. K. Venslauskas, 
Finansų rašt. A. Jakavonis, 
Iždininkas, Ig. Petrauskas, 
Ligonių rašt. A. Baronas, 
Iždo globėjai: S. Mačiulaitis,
S. Petravičius, 702 No Montello 
kubavičius, 162 Melrosc^St.

Maršalka P. Kųušas, 91 Soutcll Avė.

o

o

o

o

o

O

o

o

o

o

MAS
Vai-

o

o

o

o

32 Banks St.
Burton St. 

12 Andover
Arthur
Merton 
Fascon
Arthur St. ; 
St. : J. Jo-

99
22
20

Pirm. 
Užra- 

St. 
St. 
St. 
St.

o

o

o

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 
jėgos*. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 

Union Avė. kampas Scholes Street

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

O

o

o

o

o

oCHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 
1932 METŲ YRA SEKANTI:

Pirmininkas, Chas. Margis, 
1323 Muskegon Ave. 

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 
730 Nason St. N. W. 

Protokolų Sekr. Karl Rasikas;
R. R. No. 9, Box 

Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 
ir Svetainės Randavotojas, 

1108 Elizabeth 
Iždininkas Ant. Daukša, 

1131 Walker 
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

Ligonių 
Varnienė,

Kituose Miestuose ir Valstijose oMotery
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONDELLO. MASS.
VALDYBOS ; ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskieno, • 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zlv.e’n. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cerelįkjęnę, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Katos Globėjos,;
V. Baroniene, 9 Broad St.
M. Duobiene, 221 Amea St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Potsus, 184 Amei St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

o

o

,0

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

obilionų gyventojų.
Su elektros, garo ir kito

kios pajėgos pagelba, palei
džiant darban visą esamą 
mašineriją Jungtinėse Val
stijose, užtektų visiems dar-; 
bininkams dirbti tiktai po į 
660 valandų per metus. To- > 
deį atmetus sekmadienius ir 
kitus šventadienius, ir tai 
prisieitų darbininkui dirbt 
tik po porą valandų, kad pa- 
gamint įvalias visų produk
tų, kurie tik reikalingi ge
ram visų gyvenimui.

Kas tokius apskaitliavi- 
mus padarė ? ar bolševikai ? 
Visai ne! Tai yra apskait- 
liavimai, padaryti architek
tų ir kitų mokslininkų drau-; 
gijos, kuri vadinasi Techno-: 
kratija. Į šią organizaciją 
kreipiasi del apskaitliavimų 
įvairūs pramonininkai, inži
nieriai ir kt.

Lankytojai

o

o

M.

117.

Avc.

Avc.

o

o

o

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.

Pa
o

o

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass. oO

Nedėlioj, spalių 2 d. įvyks 
piknikas, J. M. Kaminsko gi
raitėj. Pikniką rengia Lietu
vių Darbininkų Susišelpimo 
Draugija.

Visi nariai ir pašaliniai yra 
kviečiami atsilankyti į šį pik- 

jniką, kuris gal bus paskutinis 
Čionai bus gardžių 
lietuviams patinka-

kad jie •... v. si sezoną, piliečiam, / . . . vir įvairių,
jmų valgių, kaip tai keptų bul
vių, silkių

Taigi visi į pikniką!
Draugo Bimbos Prakalbos

ir 't.t.

, Prakalbos, kaip pasirodo, 
'bus žingeidžios, tokių Cleve- 
landė dar nėra buvę. Darbi-; 
ninkai atėję šiose 
turės progą išgirsti, kuo ski-j kalbos 
i'iasi Komunistų 
bosų partijų. ] 
programa bedarbės panaikini- Brooklyn, N. Y. 
mo klausimu?

Spalio 16 d. įvyks prakal- 
prakalbose , bos Lietuvių svetainėje. Pra- 

rengiamos Amerikos 
Partija nuojL. Darb. Literatūros Draugi- 

Kokia yra jos jos. Kalbės d. A. Bimba iš 
Visi lietuviai 

■darbininkai yra kviečiami šio-
• i- . ... sna prakalbosna. LietuviškosAteina rinkimai, su jais ir , ,, . . .t j t- -• xr- i prakalbos jau senai buvo ir 4-ta bedarbes žiema. Visos \ , . . .. .

partijos jieško sau piliečių dabar bus proga viswms hetu- 
balsų, .ęia,’ šiose prakalbose -v^ms išgirsti goriausi kalbė- 
—darbininkai:-bedarbiai turės to« Amertkos lietuvių darbi- 
teisę užklausti visų kalbėtoju-! nlnk« ta‘'Pe- . Ypa<:, yl,a ,pr°- 
partiju atstovų, ka jie turi ge- ga tle,™- kurie ^81 ankydavo 
ro šiai -žiemai del bedarbių,1, anfhskaa ,prakaLbas: nus“ 
šeimynų, kurios neturi jokių - ’

/^plaukų. Jie turės atsakyti į
<, šiuos degančius klausimus:

1. Kur bedarbiai gaus šilu-! 
mos, anglies, kuro šią žiemą?

2. Kas bedarbių šeimas ap
rūpins maistu, daktaru' ir vais
tais?

3 Kas parūpins jiems pasto
gę ir

Ir daugelį kitų
kuriė vargina 90 nuošimtį He- 
tU.V*xi darbininkų ir smulkių
jų namų savininkų.

“Laisvės” skaitytojai

drabužius?
klausimų,

turi

pranta.
Prakalbos įvyks nuo 7 vai. 

vakare. Visi įsitėmykite die
na ir laika. * *•

Daily Workeriui Parama
Rugsėjo 24 d. keletas drau

gių ir draugų, prisiminę apie 
d.d. Tvarijonų 3 metų vestu
vių sukaktuves, susitarę nu
ėjo juos pasveikinti su jų ves
tuvių dienos sukaktuvėmis. 
Besišnekučiuojant, viena drau
gė prisiminė apie Daily Wor
kerio padėtį, ir visiems pri-

mobilizuotai rengtis į šias pra-j tarus, tapo parinkta aukų. Au- 
Patys visi ateikite ir kavo sekančiai: 

Tvari jonas, A.
po 50c.: L.

Tvaį’ijonienė, 
kada Ig. žvirblis, M. žvirblienė, J. 

vArgas; skurdas ir badas barš-1 Mašinauskas, V. Zmitraitė, V.

J.

T.

J.

Andruška,

Grušiūtč,

Kaunas,

Iždo

1326 McReynold Avc.

1351 Broadway Ave.
Globėjai:

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

1307 Davia Avenuo

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

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

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

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrų utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Ave.

J.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, Mass. ’ 

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

Lowell, Mass.i 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, j

1 Vine St., Lowell, Mass.; 
Protolc. raštininkas V. Mikalopas, I

Bet iŠ mašinerijos tobuli- 
nimos ir iš mechaniškos pa
jėgos vystymos darbo žmo
nėms gyvenimas pagerės tik 
tuomet, kaip visa valdžios 
galia ir pramonė bus paim- j 
ta i darbininku rankas, ir Iždinj^a» s- Pauienka,

"i . u . ..v/ 500 Lawrence St., Lowell, Massnaudojama ne privatiskam | Kasos globėjai: J. M. Karsonas, 
pelnui daryt, bet visų dir-l 
bančių žmonių ir jų šeimy
nų reikalam aprūpint.

Draugijy Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?!

APIA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

ANTRAŠAI 1932 M.
Čelkin, 900 Talbot

Stašinskas, Box 655,

Ave.

New

V»lffyba 1931 metam: 
W. Geluncvičia, 51 Glendale St. 
paeglb. A. Sauk*.

rašt. j. Stripini»,

Pirm.
Pirm.

256 Amen St.
Nutarimų rašt. J. Stripinii, 

49 Sawtella Ave.
Turto rašt. K. Venalauakii,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlčia.

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini!, Į

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,

’ LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
' DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

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

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

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

31 Amity

st.

st.
_ Susirinkimai atsibūna kas antrų ketvirta-

973' Centrą)" St., Lowell, ‘Mass, i die”i kiekvieno mėnesio, Laisvės Choro Svc- 
, tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va-

Mass. ROCHESTER, N. Y.
Draugystės D. L. K. Gedemino 

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivrinaitis, 640 Ridgeway 

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

Pk.
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

Clifford Ave.
Iždininkas, K. Gaiinaitis, ■ 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas-

-------------------- --- - ^nej, pĮC
: Frafinansų

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 13,\T‘e-V’k’ r ... Q, v 
mfxztAt n> tat? a TTr« voTr<c Maršalka, F. Siganavičius, 81 Kosciusko

42 Tyler St., Lowell,
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell,
Draugystes mėnesiniai susirinki

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

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karso.^as.

Mass.

Mass.

raštininkas, J. Andruškcvičius,

o

o

O

o

o

o

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

“LAISVE”

4

<r

E
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

TE

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

J

O;

<♦> :

1430' South 2nd- Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1136 
Keystone—Main 1417

IIIBIIIBIIiaiHSIIIBIl llllBmBinaHIBIIIBIIIBIIIBIHSIIIBIliBmailIBUlBIIIBIIIBIIiefllIGIIISIIIO

Pennsylvania ir New Jer
sey- valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatmka- 
miausias ir už prieinamą,

i kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

kalbas.
savo kaimynus atsiveskite.

Ne • laikas miegoti,

A. P. L. A.
Pirmininkas, A.
Braddock, Pa.
Vice pirm. K.

Ken8in«rton, Pa.
Sekretorius J. Gasiunai, 626 Woodwarad

McKees Rocks. Pa
Iždininką* J. Yeiadavičiua, 538 3rd

Nėw KenKrjgtor.. Pa.
Iždo cllobėja; ?—
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. TTrhoxns, 1925 Ilarcuins

Pittsburgh,. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

Ava

Avė.,

Braddock, 
Way, S.

Ave.,

Pa.s.,

p. FINANSŲ SEKRĘTORIŲ I 
ANTItAftAT

Kp.
2 P.
Sta.,

VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 
LINDEN, N. J.

VALDYBA 1932 METAMS
R. Tratulis,

r - " *

Pagelbininkas G. Kardauskas,

Prot. Rašt. K. Striupaitis, 

Fin. Rašt. M. Andrunaite, 

Iždininkas J. Užkurėnas,'

Kasos Globėjai:
L. Barkfenė, 

ir W. Biliutė,
1 ___
I Maršalka K. Meškauskas,
! 1802 S. Wood Ave.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvienų pir

mą seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po
■ "" v. v.__, ' 

don. N. J.

Pirm.

Pirm.

1501

201 W. 16th
201 W.' 16th

19 E. 19th 
’ 35 W. lGth

Wood Aves.
19

13

E.

E.

St.,
St.

St.

St.

19 th St.

17th St.

Sekretorius ir antrnšae. , .ov v-.. ja
Franckovich. 3409 Carson St. Corliss numeriu 1601 Wood-Ave., linden Hall,'Lin 
Pitsburgh, Ta. den, N. J.

st.
i Iždo’ prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. Ba- 
i laišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 290 
■ Wilkins St., M. Yenčis, 45 Townsend St.,
J. Švedas, 943 Avenue D.

Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnesį 
antrą sekmadienį, savojo svetainėje 
Joseph Ave.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaįkšęio 

I Keistučio Draugystės valdybos antra- 
I šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave:
Nutaiiim, rašt. Ona Gyviutė,’ 7148 

MacKenzie Avė.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DRL ZI N S 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8. P. M. Kklba Lietuviškai
Nedeliom—9 A, M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

<*•
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Puslapis šeštas LAISVI Trečiad., Rugsėjo 28, 1932

VIETINES ŽINIOS
Svarbus Bedarbių Tarybos 
Susirinkimas Ketvirtadienį

vadovauja Industrinė 
Reikalavimai daug 
patys,

Lietuviam Patinkamiausias Kalbėtojas 
Kalbės laisvės’ Svetainėj; Taip pat bus 

Koncertinė Programa
Drg. Hathaway, kom. rinki-Į Apart drg. Hathaway, kai

mų vajaus vedėjas, bus vie-; bes drg. D. Flaiani ir Stepo
nas iš kalbėtojų masiniame Inaitis (Stevens), kandidatas Į 
mitinge rytoj vakare, rugsėjo ;New Yorko valstijos seimo at- 
29 d., “Laisvės” svetainėje, |stovus šiuose rinkimuose, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts. Drg. Hathaway pirm i aus 
buvo Daily Workerio vyriau
sias redaktorius. Ir kur tik 
jis lietuviams kalbėjo, visur 
jie sakė, kad tai jiems supran
tamiausias kalbėtojas. Jis yra 
gilus dalykų žinovas. Ir nors 
tai bus priešrinkiminės pra- j 
kalbos, jos nebus vien tik agi-į 
tacija. Labai daug iš jų su
žinosite ir pasimokinsite apie 
svarbiausius kiekvienam duo
nos druskos, kovos ir politikos 
klausimus.

pamargi- 
sudainuos 
dainas; o 

ir Dra-

Delei programos 
nimo, Aido Choras 
kelias revoliucines 
Merginų Sekstetas
mos Grupė pasirodys su nau
jomis melodijomis, su naujais 
vaizdavimais 
svetainėje.

šį masinį 
darbininkiškų 
nizacijos, 
komitetą.

Rinkimų Vajaus Komiteto
Sekretorė Alice Sudentis.

ir maršavimais

mitingą šaukia 
jaunuolių orga- 

per rinkimų vajaus

Laivakroviai, Rengiatės! TDA17 Kp. Nariams
Kovon! i im Pašaliniams

Draugai ir draugės, darbi
ninkai ir darbininkės, būkite 

šiandien va-

Tai bus ne vien paprastas

Brooklyn© Bedarbių Taryba 
turi susirinkimą ketvirtadienio 
vakare, rugsėjo 29 d., 7:30 
vai., 61 Graham Ave., netoli 
Broadway.

Kviečiami yra atsilankyti ir 
visi atstovai nuo lietuviškų 
organizacijų. Vis tiek ar 
kuri organizacija būtų prisi
dėjus prie Bedarbių Tarybos 
ar dar neprisidėjus, privalo 
siųsti po du delegatu. Taipgi 
ir pašaliniai darbininkai yra 
kviečiami dalyvauti.

Williamsburgh Bedarbių
Taryba, 61 Grabam Avė.

Socialfašistas Nori Išvyt 
Kairesnius Mokytojus

atėję

Unija, 
maž tie 

kaip .viršminėtoj dirb- 
Bosai su policija buvo 

į vieną streikierių mi- 
bet buvo išvyti laukan.

Suėmė 65 Bedarbius 
Deportavimui

pa- 
City, 
gale

BROOKLYN.—Policija 
darė ablavą ant Hoover 
bedarbių būdų kolonijos, 
Columbia St. Areštavo 65 ir
išvežė į Ellis Islandą deporta
vimui į Europą. Jie būk slap
ta buvę įvažiavę į Jungtines 
Valstijas.

Ką Bedarbių Tarybos Pagel 
ba Reiškia Bedarbiui

NEW YORK.—Dr. Lefko
witz, socialistas pirmininkas 
Mokytojų Unijos, reikalauja, 
kad miesto mokyklų superin
tendentas pavarytų iš tarny
bos mokytoją Is. Bėgtiną, uni-; 
jos komiteto narį. Mat, Be-j 
gunas eina išvien su mokyto
jais, priklausančiais prie eili
nių narių komiteto; šis gi ko
mitetas kovoja prieš algų ka
pojimus ir priešinasi apdėji- 
mui mokytojų visokiais mo- 

jkesčiais; ir eilinių narių komi
tetui pritaria bent 20 procen
tų visų mokytojų.

Socialfašistas gi pirminin
kas Lefkowitz yra pasiryžęs 
išmest iš mokytojų eilių ne tik 
Beguną, bet profesorių Scott 
Nearingą, Columbijos Uni
versiteto instruktorių Donaldą 
Hendersoną ir keliolika kitų. 

'Lefkowitz yra įnagis purvinos 
Į Tammany Hall ^mašinos prieš 
kovojančius mokytojus.

BROOKLYN, 
penktadienį buvo 
neužsimokėjimą 
stubos 
mai

— Pereita t- 
už re nei os
išmesti

Į susirinkimą privalo atsi
lankyti visi nariai. Atvėsus 
orui, turi pakarštėt mūsų or
ganizacinis veikimas. Bet į 
šį susirinkimą yra kviečiami 
ir nenariai. Bus svarstoma ne 

j vien grynai organizaciniai 
klausimai. Išgirsime ir apie 
platesnius politinius reikalus; 
sužinosime, kaip smarkiai dar-, 
buojasi šį rudenį komunistai ir 
kokius žingsnius jie daro, 
grumdamiesi už darbininkų 
reikalus.

Sekr. K. D. 
(230-231)

SPORTAS
Smėlingas Laimėtojas Beveik 

Žmogžudiškų Kumštynių

Vienos iš bjauriausių kruvi
nų kumštynių tai buvo pirma
dienio vakare tarp ex-čampio- 
no smėlingo ir Mickey Wal

ls kerio. Iki aštunto raundo ga- 
Wexelbau-*lo Walkerio veidas buvo taip 

ir sukriušintas,

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisves” 

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Telefonas: Itagg 2-919*

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N-Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA

GAZO ANESTETIKĄ
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki S vai. vakare.
Penktadieniai* ir šventadieniais 

tik susitarus.

filurin
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

— ■ - - --* ■■----------------------------------

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, Šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas įčirjkinimais

bedarbiai
su triipis mažais vaikais, sudaužytas

465 Sackman St. Wexelbaum kad atrodė, kaip gabalas mė- 
dar tik kelios savaitės sugrį- sos ką tik papjauto gyvulio, 
žęs 
nas; jo žrrįona labai

NEW YORK. — Laivakro-f 
viai, priklausanti prie bile uni-I 
jos, yra šaukiami šį vakarą į j 
susirinkimą, Manhattan Lyce- visi susirinkime
um svetainėje, 66 East 4th St. kare, rugsėjo 28 d., “Laisvės” 
Bus planuojama streikas prieš svetainėje, 46 Ten Eyck St., 
uždarbių kirtimus. Senoji lai- ĮBrooklyne. Susirinkite ne vė- 
vakrovių sutartis su laivų L. . . o ., .. ....... ' liaus kaip 8 vai.kompanijomis išsibaigia spalui 
1 d. Federaciniai laivakroviii
vadai, Ryan ir kiti jau sutin- susirinkimas, bet sykiu ir kon- 
ka numušt 10% algos laivakro- 
viams; bet bosai i 
dar didesniųi nusimušimų. Dar
bo Unijų Vienybės Lyga ir 
Jūrinių Darbininkui Industri
nė Unija ragina 
stot kovon prieš 
darbių muš’mus. 
tik New Yorke, 
jos laivakroviai 
prieš vadus senosios .unijos, 
priklausanč’os Amerikos Dar
bo Federacijai, kuri be jokio1 
pasipriešinimo sutinka 1 
dokininkams algas “iki tam 
tikro laipsnio”.

Dokininkai turi organizuotis 
kovai ne tik prieš uždarbių 
kapojimus, bet ir prieš vis 
sunkesnes darbo sąlygas. Nes 
dabar per nesvietišką skubi- 
nimą greit yra sulaužoma 
darbininkui sveikata ir įvyksta 
vis daugiau ir vis pavojinges- 
niij susižeidimų. Taip antai, 
šiomis dienomis darbe vienas 
negras laivakrovis New Yorke įdybos turi pačios būtinai daly- 
’ 1 ‘ v ’ 1 ' 1 ’ vauti.

Kova už Scottsboriečių 
Paliuosavimą

Kitas, ir tai svarbiausias 
bar klausimas — turime 
krusti su protestais ir kitokiu 
veikimu delei paliuosavimo 
devynių Scottsboro negrų jau
nuolių. Tuo tikslu bus ren
giama visoj .Amerikoj demon
stracijos nuo spalių 2. iki: 8 d.

Pirma spalių mėnesio savai
tė bus pašvęsta rinkimui aukų 
kovai už Scottsboriečių paliuo- 

National Isavimą. Kiekviena organiza-; 
Icija privalo išrinkti tam dar-' 
bui komitetus, kurie rinkti) 
aukas po stubas ir visur kitur, 
kur tik galima. Reikia minė
ti, kad apeliacijos teismas de
lei tų jaunuolių gyvybės išva
davimo bus spalių 10 d. Tad 
turime organizuotai veikti su 
visų kitų tautų darbininkais 
ir parodyti valdančiai klasei, 
kad mes neduosime nužudyt 
tuos nekaltus jaunus darbinin
kus, kaip kapitalistai padarė 
su Sacco ir Vanzetti. 

' i '

Visi darbininkai ir darbinin
kės, todėl, būkite šio vakaro 
susirinkime-konferencijoj.

J. Saulenas. ,

ferencija, kurios tikslas suor- Amerikos Legionas Kaipo
reikalauja ganizuot Tarptautinio Darbi- įStreikieTlŲ PogrOfflŠČikaS

iš ligonbučio ir visai silp-1 Walkeris vis dar lyg nenorėjo 
serga, j pasiduoti; bet leist toliau muš- 

Bet namų savininkas ir polici- tis būtų panašu į žmogžudys- 
ja nieko nepaisė.

Visa i 
miesto labdarybės tiktai $3.75' manadžeris Kearns ir referas 
per savaitę. Gazas jiems bu
vo uždarytas jau keturios sa
vaitės. Bedarbių Taryba bu
vo iškovojus miestinio šelpi
mo biuro mokestį už kamba
rius vienam mėnesiui, bet šar
vininkas nepriėmė biuro če
kio.

Kada Wexelbaumu šeimyna 
buvo išmesta į gatvę, Bedar
bių Taryba perėjo per kaimy
nus ir surinko jiems $23; Be
darbių Taryba taipgi priver
tė šelpimo biurą užmokėt už 
mėnesį Wex'elbaumu rendą ki
tuose namuose.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

tę iš Smėlingo pusės ir saužu-
šeimyna tegauna iš ; dystę iš Walkerio pusės; todėl 
Y- _T I______ 1 ” iH-l „ ’ (PO f*7 F* %-v-» rv /-I ri n TT zt r* ra -i va v/ATAMn n

sustabdė kumštynes, ir paskel
bė Smėlingą laimėtojum per 
techniška “nakauta”. O kada 
paskutiniu kartu Šarkis mušė
si su Walkeriu, tai išėjo ly
giomis.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

(Daugiau Vietos Zinty 5 pusi.)
MOT. LAUKUS, Fotografas

ninku Apsigynimo sekciją 
Williamsburghe. Nes čia yra 

!šešios kuopos; taip pat gali- 
i suorga

nizuoti—iš airių, negrų, čiagi- 
Prie šios 

sekcijos turės priklausyti ir 
Greenpointas ir Maspethas.

laivakrovius Ima būtų ir daugiau 
visokius už

Ir taip ne miij jaunuolių ir kt.
Philadelphi

taipgi
senosios

Todėl, lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, skaitlingai da- 

kirsti lyvaukite šio vakaro susirinki- 
me-konferencijoj. Stokime už 
suorganizavimą Williamsbur- 
go sekcijos, kurios centras bū
tų “Laisvėj”.

šioj konferencijoj privalo 
turėt savo atstovybę ir visos 
liet, darbininkiškos organizaci
jos. O kadangi konferencija 
šaukiama ant greitųjų ir di
džiuma organizacijų negalės 
susirinkimuose išrinkti savo 
atstovus, tai organizacijų val-

buvo taip sužeistas, kad jam 
gręsia mirtis ligoninėj.

Biznierių Organizacija 
Prieš Veteranų Bonus

NEW YORK.—Tam tikras 
skaičius žymesnių biznierių 
įkūrė Nacionalį Komitetą Ko
vai prieš Išmokėjimą Bonų 
Ex-Kareiviams. Vyriausias jų 
vadas yra nešvariai pagarsė
jęs Stanwood Menken, organi
zatorius fašistinės 
Security Sąjungos.

Automobiliais Užmušta 
Dvi Moterys

k e-NEW YORK.—Nežinia 
no automobilis užmušė Ruthą 
Levison, 22 metų merginą, ties 
pat jos namais, 207 W. 85th 
St. Automobilistas pabėgo. 
Tą pačią dieną vakar buvo 
automobiliu u ž m u š ta ne
žinoma moteris ant 13 St. ir 
40th Ave., Brooklyn©. Auto
mobilistas irgi pabėgo su ma
šina.

da-
su-

Kairiųjų Studentų judėjimo 
Reikalais

NEW YORK.—Streikuoja 
darbininkai A. Gendelmano į 
rakandų šapos ir energingai i 
ją pikiėtuoja. Bosas Gendel-! 
pianas priklausę prie Ameri
konų Legiono. East Sides 
kuopos legionierių komandie-i 
rius Herman Koenigsberg pa-augti kjairysis 
rašė streiko vadovybei grumo-i^arP kolegijų ir 
jantį laišką, kad, girdi, jeigu j 
jūs patys nesusivaidysite, tai j 
legionieriai. jus suvaldys. Tas i 
fašistas Legiono komandierius 
paprastą streikierių pikieta- 
vimą vadina “betvarke” ir “įs
tatymų laužymu”. Čia yra 
dar vienas įrodymas, kad fa
brikantai naudoja Amerikos 
Legioną, kaip fašistus 
darbininkus.

prieš

Mezgėjų Kovos ir Laimėjimai
BROOKLYN. — Kadison 

Knitting šapos mezgėjai, po 
ilgos kovos, laimėjo šiuos rei
kalavimus: pripažint šapos 
komitetą ir kairiąją Industri
nę Uniją; nepaleidinėt dau
giau darbininkų; vietoj buvu
sios 49 valandų darbo savai
tės įvest 44 ‘ valandų savaitę 
ir mokėt tokią pat algą, kaip 
pirmiau už 49 valandas.

Pi?madiėnįystreikan išėjo visi 
150 .mezgėjų Moray Knitting- 
Mills,' 47 Kings St. Jiems irgi

“Keturios Dešimts Pirmas” 
$oviėtų filrha iš Rusijos Revoliu
cijos Centralinėje Azijoje New 

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)

Rxxlys Workers Int. Relief or
ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom rūpinasi 

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St. 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

veiklai platinti to paveikslo tikie- 
tuą ir tuomi pagelbėti laivų dar
bininkams laimėt kovą
įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

raštinę ,ir paimkit, tų tikietukų 
platinimui, i < • ’ ,

NEW YORK.—Ver porą 
! paskutinių metų pradėjo spar- 

judėjimas 
universitetų 

i studentų; Daugelis dar nepa
miršo, kokią smarkią kovą del 
įžodžio ir spaudos laisvės Co- 
'lumbijos Universiteto studen
tai turėjo. Auga Nacionalė 
Studentų Lyga. Jinai pasiun
tė delegatą į Tarptautinį 
Prieškarinį Kongresą darbi
ninkų ir inteligentų, įvykusį 
Amsterdame; Studentų Lyga 
turėjo atstovą ir tarptautinia
me studentų suvažiavime Eu
ropoj. Dabartiniu laiku tie 
radikaliai studentai turi savo 
kuopas šimte augštųjų mokyk
lų, kolegijų ir universitetų. 
Bet lėšų stoka trukdo jų vei
kimą; todėl šie žymūs rašy
tojai viešai atsišaukia per Dai
ly Workerj, kad galintieji fi- 

jnansiniai paremtų Nacionalę 
Studentų Lygą :

Sherwood Anderson, New
ton Arvin, 
Malcolm
Dana, Mark Van Doren, The
odore Dreiser, Max Eastman, 
Waldo Frank, Michael Gold, 
Oakley, '/Johnson, Corlis 
Lamont, Scott Nearing, John 
Dos Passes.

Aukoms adresas—Nathan 
Solomon, treasurer of the Na- 

i tional
West 
City.

Roger Baldwin, 
Cowley, II. W. L.

Student League, 13 
17th St., New York

AIDED Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 29 d., šį ketvir
tadienį, 8 vai. vakare, “Lais
vės” ’svetainėje.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Parsiduoda puikus namas, kamba
riai naujai moderniškai įrengti, yra 
elektra, gezas ir vanduo. Penki di
deli ir parankūs, šviesūs kambariai. 
Aplink gražus ir jaunas sodnelis. 
Pigiai parduodame, nes esu našlė ir 
negaliu užlaikyti. Atsikreipkite: i 
Mary Naujalis, 450 New York Avė. 
Elizabeth, N. J.

230-231)

REIKALAVIMAI
Re'kalingas Dženitorius

Reikalingas lietuvis dženitorius. 
Gauna 5 kambarius, su maudyne, šil
tu vandeniu ir primoka tk $5.00. 
Matykite tarpe 6 ir 9 valandos va
kare, Joseph Wasilewski, 95 Grand 
St. Brooklyn, N. Y.

(230-232)

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631 
929 Broadway 

Tel. Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Jefferson 3-6993

214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Yo 
Tel. Evergreen 6-4614 

Geriausia Studija Brooklyne.
Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fiadaa J«Į chroniškai vyry ir 

moterų ligai kraujo ir adaa. 
Uadaraa iityriaiQ krnajo |r ilapaaia.

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

New York. N. Y.
Valandai Prilaiitnei

Ryto nuo 10 Iki 1. Po pietų nao l 
Iki 9 vai. vakare 

Sekmadteniaia nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackvranna 4-2180

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas P o» 
Garankščiuotos krau- 

jagysles, niežint: ek- 
žyma, kojų skauduliai 1/7
ir skausmingi kojų su- yJjĮ
tinimai, paeinanti nuo Įk .
gyslų įdegimo, yra gy- Y/M

domi be operacijų ~ JĮi]
MEYER edKj

108 West r>,4th 8t. 
New York City

2 iki 6, Sercdomis ir 
11 iki 1, 2 iki I,

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi >raneiu savo kostume 
riams, kad rerkžliau savo studiją 

naujon vieton 
po numeriu 
5’2 Marion St., 
kamp. Bro a d- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y

Naujoj vieto4 
t u d i j a daug 

geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
412 Marion Si., kampas Broadway 

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

DR. O.

Valandos:
Svbatomis
Apart Nedeldienių

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiui 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

.BROOKLYN, N. Y.

___  .-..4  ___ ' ____1__ j_________

SKAITYKIT, PLATINKIT
“LAISVĘ.”

i 
ilIIMIHelIIM

DĖKAVOJU 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.

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
___________ __________________________ IV




