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KRISLAI
LDSA Kuopos
“Darbininkės”

Platinimas.
Nelaukite Raginimų.
Mano Pastaba Apie

Meno Skyrių.
Rašo Komunistas

Norisi labai smarkiai nubarti 
mūsų drauges iš Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koj. Kuopas turiu mintyje. 
Nesimato, kad.jos energingai 
vykdytų gyveniman paskutinio, 
suvažiavimo tarimus. Draugės 
tebesnaudžia. Tiesa, yra išim-• 
čių. Pavyzdžiui, chicagietės ga-i 
Ii pasakyti, kad jos dirba vidų-i 
tiniai. Ir gerai Chicagos “Vil
nis” neužmiršta brookiynietėms 
padus padilginti už neatsilaiky- 
mą prieš Chicagą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!
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KOVON PRIES MAŽINIMĄ PAŠALPOS
Brazilijos Sukilimas 
Esąs Jau LikviduotasYpatingai, man rodos, neleis

tinai apleistas “Darbininkės” 
platinimas. Laikraštis naudin
gas, patraukiantis, pusėtinai at-1 Brazilijos sukilėliai, kurie 
sakantis švietimui tamsių mote- buvo užėmę Sao Paulo apie- 
rų. Jisai ] 
ir užprenumeruojamas. Turė
tų mūsų draugės sušilę pasidar
buoti del “Darbininkės” išplati
nimo. Bet to nematome. Drau
gė Sasnauskienė sako, kad tik ' grupę. Civilis karas ėjo ke- 
kai kurios kuopos bando ener-i Jis mėnesius, 
gingiau platinti. Paimkime j 
Massachusetts valstijos drau- Į 
ges. Ten lankėsi d. Karosienė. ' 
Visos kalbėjosi ir kuopos nuta
rė imti “Darbininkės” nema-, 
žai del išplatinimo. Bet ar tų ■ 
kuopų draugės pildo savo tari- Į 
mą ir pasižadėjimą? Ne, nepil-i 
do. Berods tik dvi ar trys kuo
pos bando parsitraukti laikraš- pondentas iš Vokietijos ra
dio delei platinimo.

RIO DE JANEIRO.

pigiai parduodamas ]jnkę, galutinai susmuko ir 
pasidavė federalei valdžiai. 
Tai buvo vienos buržuazinės 
grupės sukilimas prieš kitą 
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Spėja Fašistams Pralai
mėjimų Rinkimuose
New York “Times” kores-

šo, kad visu nuomonė esan- 
7 C

ti, jog būsimuose reichstago 
ži-' rinkimuose hitleriniai smar-Draugės, sarmata jums.

note, kaip prastai svietas žiūri kiai pralaimėsią. Jie negau- 
į tą revoliucionierių, kuris tik i sįą tos trylikos milionų bal-
plepa, o neveikia, kuris nepaiso 
pats savo žodžių ir prižadų.

Nereikia laukt raginimų iš 
Centro. Jūs žinote savo tari
mus. Turėtumėte suprasti sa
vo pareigas. “Darbininkė” iš- 
leidžiama vyriausiai tam, kad 
su jos pagelba pasiekti katali
kes ir šiaip atsilikusias mote
ris. Bet laikraštis pats neturi

sų, kuriuos gavo laike pre-1 
zidento rinkimų. Papenas 
ir Hindenburgas dabar vy
kina gyveniman 
programą, tuo būdu 
teksią fašistų balsai.

Hitlerio
jiems

Vėl Konferencija Del
kojų ir negali nueiti į kiekvieną į Mainieriy Algą Kapojimo 
lietuvio stubą. Jūs turite jį nu-' 
nešti. Jūs turite sueiti tas mo
teris ir kalbinti jas skaityti jū
sų revoliucinį laikraštį. Nejau
gi jūs manote, kad Centro sek
retorė ims ir visą Ameriką ir 
ir visas stubas aplakstys? Jei 
taip nemanote, tai kodėl miega
te ir nepaisote savo pareigų?

NEW YORK. — Derybos 
tarpe kietosios anglies ba
ronų ir Jungtinės Mainie- 
rių Unijos vadų vėl prasi
dėjo. Vadai su bosais dėtasi, 
kaip pravesti algų nukapoji- 
mą.

Kelios pastabos apie “Lais
vės” Meno Skyriii. Visi, žino
ma, sutinka, kad dabar šis sky
rius geresnis, negu būdavo me
tai kiti atgal. Bet taip pat jis 
turi dar daug trūkumų. Vis jis 
tebėra atitrauktas nuo gyveni
mo. Jį užpildo daugiausia pats 
Meno Sąjungos sekretorius. Ja
me neatspindi einančios pro
letariato 
rinkimų 
žiburiu 
skyriuje, 
bių kovos i 
skaisčiai tešviečia. Tiesa, pa
sitaiko vienos kitos neprastos į Išdraskė Susirinkimą 
eilės. Bet kur apsakymėliai iš 
Amerikos klasių kovos lauko? 
Kur kovų vaizdai? Kur reflek
sas veikimo bei dalyvavimo to
se kovose mūsų chorų ir dailės 
ratelių? Nedaug tesimato.

Užmušta 250, Sužeista 
830 Kareivių

Ką Atsakė Fosteris, Thomas, Hoover
i ir Roosevelt Apie Pripažinimą SSSR
Žurnalas “Soviet Russia Today” Visų Partijų Kandidatams 

Pasiuntė Oficiali Užklausimą ir Gavo Atsakymą nuo Tų 
Kandidatų

gios atydos. Aš esu tikras, 
jog didelė klaida reikalauti, ' 
kad rusiškus metodus gali
ma ir reikėtų, kaipo tokius, | 
pernešti į Amerikos sąly-1 
gas.”

Drg. Fosteris Nuplėšia 
Maską Darbininkų 

Priešams
Komunistų Partijos kan

didatas d. Fosteris šaukia 
i visus Sovietų Sąjungos 
I draugus balsuoti už komu- 
j nistų- kandidatus. Tik Ko
munistų Partija kovoja už 
Sovietų Sąjungos pripažini
mą ir gynimą nuo pasaulio 
imperialistų.

“Balsavimas už Hooverį 
ir Rooseveltą reikštų balsa
vimą už palaikymą kapita
listinės sistemos, kuri pa-, 
remta išnaudojimu, teroru1 
ir alkiu”, sako d. Fosteris,1 
“Abidvi šios partijos yra j

Šiuose p r e z i dentiniuose 
rinkiniuose vienas iš svar
biausių klausimų yra atsine- 
šimas ‘linkui Sovietų Sąjun
gos. Kaip į tą klausimą re
aguoja komunistai, socialis
tai, republikonai ir demok
ratai? Kaip į tą klausimą' 
žiūri tų partijų kandidatai? 
Atsakymą randame žurnale 
“Soviet Russia Today”, ku
rio redaktoriai pasiuntė ofi
ciali užklausimą Fosteriui, I 
Thomasui, Hooveriui ir Ro-! 
oseveltui ir gavo nuo jų at-

! sakymą.
Hoover is Atsisako Kalbėti

Už Hooverį atsako jo ag
entas ponas Rogers, valsty
bės sekretoriaus pagelbinin- 
kas. Jis sako: “Jums pra
nešu, kad nėra priimta pre
zidentui duoti tokius pareiš
kimus, kokių jūs pageidau
jate.” Vadinasi, plutokra- .. . ..
tas Hooveris visai nenori, ^OS11 partijos. Abidvi lygiai .■ 
nė kalbėti. O jo nusistaty-i neapkenčia,. Sovietų Sąjun- 
mas visiems gerai žinomas, i £os.ir ren_Sia karą pries dai- 
Tai mirtinas priešas darbi- b^^kų tėvynę.

Degtinės 2,000,000
Galionų Del Sveikatos

Dr.
me-

WASHINGTON. — 
Doran sako, kad 1933 
tais Jungtinėse Valstijose 
bus padaryta 2,000,000 ga
lionų degtinės del medika- 
liškų reikalų. Šiandien me- 
dikališkos degtinės sandė
liuose esama virš 10,000,000 
galionų!

Išsigando Komunistų, 
Uždraudė Susirinkimus

NEW YORK.—Vėl suju
dimas Columbia Universite
te. Progresyviai studentai 
pradėjo kovą prieš Doak 
patvarkymą, kad svetimže- 

| miams studentams nevalia 
užsidirbti del pragyvenimo 
laike mokslo. Tas paliečia 
700 šio universiteto stu
dentų. Buvo šaukiamas stu
dentų susirinkimas atviram 
ore. Bet universiteto virsi-1 

i ninkai uždraudė ir pasišau- 
' kė policiją. Spauda sako, 
, kad viršininkai bijo komu- 
, nistų įsigalėjimo studentų 
’susirinkimuose. Mat, žino, 
j kad komunistai vis daugiau 
ir daugiau studentų patrau
kia savo pusėn.

Visur Mažinama Bedarbiams Pašalpa;
Miliūnams Grūmoja Bado Šmėklą

Komunistų Partija Šaukia j Bendrą Visų Varguolių Kovą 
Prieš Bosų ir Valdžios Pasikėsinimą ant jau ir Taip Mi
zerijos Pašalpos

Ir taip visuose miestuose 
mažinama pašalpa. O atei
na žiema. Išnykimas grū
moja 16,000,000 bedarbių.

Komunistų Partija šaukia 
visus bedarbius sudaryti 
bendrą frontą prieš šitą bo
sų ir valdžios ofensyvą. Rei
kia kovoti prieš badą. Rei
kia suvienyti spėkas. Kova 
turi eiti už milionų gyvybę.

kovos. Paimkime 
kampaniją, 
sunku rasti 

Taip pat 
ir vargai

Ją su-
visam 
bedar- 

nelabai

Ką už tai kaltinti? Well, kal
ti mes vięi esame. Reikia dau
giau konkretaus darbo. O tas 
darbas priklauso visam mūsų 

-Judėjimui. Proletariniu menu 
?nes dar nesame rimtai susi
domėję. Mūsų darbuotojai ko
lonijose ir mūsų menininkai 
choruose tuo svarbiu reikalu 
nesirūpiname. Meno Skyrius 
mažai turi bendradarbių. Su
manyta organizuoti rašytojų 
grupeles. Bet mažai tesigirdi. 

Jikeikėtų šis darbas “papušyti”.

ASUNCION, Paraguajus. 
—Valdžia pripažįsta, kad 
susikirtime su Bolivijos ka
riuomene iš Paraguajaus 
pusės užmušta 250 kareivių 
ir sužeista 830. O karui, ga
lo nesimato. . .

ninku tėvynės.
Rooseveltas Nuduoda 

Ignoriantą
Demokratų k a n d i d atas 

Rooseveltas atsako, kad jis 
perdaug buvo užimtas val
džios darbais, būdamas New 
Yorko gubernatorium ir to
dėl neturėjo laiko susipažin
ti su Rusijos klausimu. Tad, 
sako, negalįs nieko pasakyti 
apie pripažinimą. Bet, gir
di, “užtikrinu, kad jeigu aš

Paskui d. Fosteris pereina ’ 
prie Socialistų Partijos. Sa-j 
ko, kad darbininkai, kurie 
balsuos už socialistų kandi- 

i datus, tikrai manys, kad jie 
balsuoja už socializmą. Bet 
tai jie patys apsigaudinėja. 
“Visas Amerikos Socialistų 
Partijos rekordas”, sako 
Fosteris, “kaip ir rekordas, 
viso Antrojo Internacionalo, 
parodo, jog tai yra apsimas- 

| kavus trečioji kapitalizmo 
partija, atvirai ir slaptai tei-

Automobilio Gamyba
Sumažėjo 5 Nuoš.

Su spalių 1 d. pasibaigu- 
sioj savaitėj Amerikos auto
mobilių gamyba nukrito iki 
19 nuoš. savo pajėgos. O sa
vaitė pirmiau buvo 24 nuoš. 
Vadinasi, per vieną savaitę 
gamyba sumažėjo 5 nuoš.

būsiu išrinktas,_ tai susipa- kianti pagelba Sovietų Są.

Tik per griežtą bedarbių 
kovą laimėta šiokia tokia, 
nors be galo mizerna, pašal
pa įvairiuose miestuose. Bet 
dabar bosai ir valdžia pasi- 

I ryžę ir tą pašalpą nukąsti ir 
visai badu marinti milionus 
bedarbių. Jau dabar tokiam 
New Yorke iki 2,000 bedar
bių yra mirę badu, tai yra, 
delei stokos maisto.

Apie pašalpos kapojimą 
faktus paskelbia Labor Re
search Association. Sako, 
kad New Yorke randasi 
1,160,000 bedarbių. Valdžia 
gi apskaito, kad per šituos 
metus reikės pašalpai $575,- 
000,000. O tas reiškia, kad 

'išeis po $5.30 per savaitę 
kiekvienai bedarbio šeimy
nai, arba po 6 centus į dieną 
kiekvienam- šeimynos na
riui! Ar tai ne badas!

Detroite bedarbio šeimyna 
gauna įik $4.50 savaitėj, ar
ba po 50 centų ant žmogaus. 
O tas reiškia, kad bedarbis gi°no vadai, 
turi pragyventi už 7 centus _ ” ~
per dieną. Philadeiphijoj Vėl Žemes Drebėjimas t 
per rugpjūčio mėnesį buvo --------
išleista pašalpai $1,500,000.
Gi per liepos mėnesį beišleis-: iš Salonikų, kad' ten įvyko 
ta $120,000. O Phiiadelphi-! naujas smarkus žemės dre- 

, joj yra 300,000 bedarbių —' bėjimas spalių 3 d. Daug 
su šeimynomis, iki miliono j namų sugriauta. Nežinoma 
žmonių. apie žuvimą žmonių.
i— ■,.^-7-.... ■....- ........---^=xaĮf

Fordo Dirbtuves Darbininkai Sukilo 
Prieš Paskelbtą Algų Nukapojimą

Užvirė Kova Amerikos 
Legionierių Eilėse

Beveik visuose Amerikos 
Legiono lokaluose prasidė
jo kova bonų klausime. Ei
liniai nariai darbininkai’” 
reikalauja kovos už bonus. , 
Tuo tarpu turčiai ir oficie- 
riai eina prieš. Kur eili
niai nariai paima viršų, po
nai bėga laukan. Štai Ke
nosha, Wis., išlėkė iš lokalo 
net keturi oficieriai ir Le-

ATHENS. — Pranešama

I

I

NORFOLK, Va.—Nors bu
vo gauta leidimas laikyti su
sirinkimą, bet policija už
puolė, darbininkus išvaikė ir, 
suareštavo du Komunistų 
Partijos kalbėtojus. Buvo 
susirinkę apie du šimtai dar
bininkų, daugiausiai juod- 
veidžių.

Reikėtų perleisti per bolševikiš
kos kritikos šerengą tuos, kurie 
miega, kuomet aplinkui visur 
verda kovos. O kovos turi at
spindėti mūsų mene. Meno sky
rius “Laisvėje” turėtų būti ne 
tik kelrodis, bet ir veidrodis.

žinsiu su visomis to klausi
mo pusėmis ir prieisiu prie 
geriausio mano spėkoje nuo
sprendžio.” j

Tas reiškia, kad p.. Roo
seveltas veidmainiauja. 

1 1 . ;

Thomas ir Už ir Prieš
Socialistų kandidatas p. 

Thomas pradžioje pareiški
mo sako, kad jis stoja už 
Sovietų Sąjungos pripažini
mą. Taip pat pagiria rusų 
revoliuciją. Bet tuoj aus už
gieda, kad jis sutinka su sa
vo partijos nusistatymu. O 
Socialistų Partijos nusista
tymas yra rusų baltagvar- • 
diečių ir kontrrevoliucionie
rių nusistatymas. Paga
linus, jis baigia: “Aš, vie
nok, manau, kad Rusijoj Yorko Universitete šiemet 
yra daug neišrištų klausi- užsiregistravo 25,350 stu-

jungos priešams.” < Drg. Fo
steris šaukia darbininkus 
netikėti radikališkoms so- 

i cialistų frazėms. Balsas už 
i “Socialistų Partijos kandi- 
* datuS' reiškia balsą už ka
pitalizmą, už alkį, už darbi
ninkų tėvynės neprietelius.”

100,000 Benamių
PORTO RICO. — Baisios 

audros pridarė daug nuosto
lių. Žuvo iki 200 žmonių, o 
100,000 varguolių paversta 
benamiais.

25,350 Studentų
NEW YORK. New

Pasakiška Klonis EDGEWATER, N. J. —| Darbininkai sukilo, nori me- 
Spalių 3 d. čionai metė dar
bą ir išėjo iš dirbtuvės keli 
šimtai darbininkų, kurie dir
ba Ford Motor kompanijos 
dirbtuvėje. Jie sukilo prieš 
algų nukapojimą. Bet strei-

BERLYN.—Mokslinė eks
pedicija,! Peru praneša, kad 
jai pavyko dasigauti į legen
dose minimą Quittarosa klo
nį. Ten* nesą buvęs baltas
žmogus koją įkėlęs. Moks- 'kas kilo be vadovybės. Da- 

seno- Į lis darbininkų paskui sugrį
žo į darbą. Pribuvo Metalo 
Darbininkų Unijos organi
zatoriai ir stengiasi darbi
ninkus suorganizuoti ir at
mušti algų nukapojimą.

Vienas “Ęaisvės” skaity
tojas lankėsi redakcijoj ir 
pasakojo apie tas baisias są
lygas, kuriose Fordo ver-

lininkai klonyje radę 
ves miesto griuvėsius.

Teisina Popiežių
Po-MEXICO CITY. — 

piežiaus agentas archivys- 
kūpas Flores atsako į Mek
sikos prezidento Rodriguez 
pareiškimą del papos enci- gai prakaituoja. Sako, kad
klikos. Flores sako, kad po- iki šiol darbininkas teuž- 
piežius nenorėjo ir nenori dirbdavo apie $18 savaitėj, 
kurstyti katalikus prieš vai- Bet štai atėjo ir staiga dar 

Imu, kurie reikalauja atsar- dentų. .Pernai buvo 27,846.1 džią.

sti darbą, vieni eina laukan, 
o kiti bijo. Susimaišymas, 
nes nėra vadovybės visus 
darbininkus išvesti į kovą ir 
organizuotai atmušti bosų 
užpuolimus. O bosai matė 
darbininkų nepasitenkinimą 
ir išanksto buvo apsirūpinę 
policija.

Tas tik parodo, kaip svar
bu dirbtuvėse organizuoti 
Komunistų Partijos bran
duolius. Jeigu Edgewater 
Fordo dirbtuvėje būtų bu
vus komunistų grupė, tas 
streikas būtų iš pat sykio 
buvęs organizuotas ir sėk
mingas.
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Tėvai ir Vaikai
' , I

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai matė žinią, kaip 
vienam Uralu kaime, SSSR, buožės nužudė du januoliu- 
pionieriu, Povylą ir .Feodorą Morozovus. Juodu nuož
miai nužudyti tik todėl, kad iškėlė savb tėvo ir kitfų buo
žių klastas prieš Sovietus. • . ,i t f ; ' '

Tai tipiškaš šių dienų Sovietų Sąjungoj atsitikimas. 
Jąunuoji karta, išauklėta sovietinėj dvasioj ir mokykloj, 
yra ištikima Sovietams ir gina visos šalies, visųi dirbam 
čiųjų reikalus. ; Seni buožės ir net dalis jų įtakoj viddti- 
nių valstiečių,* amžiais auklėta individualizmo dvasioj, 
grobimo ir įšųaųcĮojimo .kitų dvasioj, yra Sovietų Sąjun
gos priešai. ' Su jais tenka griežtai kovoti.

MatycĮąmi, kad su kolektyvizacija žemės ūkio jiems 
ekonominis pagrindas iš po kojų sliduoja, buožės tveriasi 
visų būdų, išsilaikyti. Jie žudo komunistus, terorizuoja 
net’savo vaikus pionierius; puola kiekvieną ištikimą so
cialistinės kūrybos statytoją ir gynėją. Prieš galą spar
dosi. , .

Bętj jie kovą jau pralaimėjo! Socializmas industrijoj 
ir žemės.ūkyj suleido šaknis. Jaunoji karta jau ne buo
žių, ne kapitalistų, bet socializmą kuriančiojo proleta
riato !

KAS TOLIAU?
Tai garsioji Tautų Sąjungos komisija, vadovaujama 

Anglijos, lordo Lyttono, > jau patiekė savo raportą 
apie Mandžuriją. .Komisija kalba daug, taip, kad viduti
nis skaitytoljasj paskęstų žodžiuose. Bet iš tų žodžių iš
vada-išplaukia i viena dr-aiški,-: imperialistai turi stiprin-, 
tis Chinijoj dr sudaryti bazę prieš Sovietų'Sąjungą. Ra
porte^ 'tiesa,: šihn < ir ten kalbama apie Japonijos “nedo
rybes?, bet-labai'atsargiai.j (Japonų imperialistų išperė
tai Mandžuri jos; naujai valstybei (MancHūfcūo!) Lyttono 
komisija frcikalauja ;autanonųjos, pripažįstant ir Japoni
jos interesus., Mandžurija turėtų būti “globoje” imperia
listų tam, idant iš ten būtų galima daryti ant Sovietų 
Sąjungos- puolimas* Chinijoj .turėtų būti pasmaugtas ko- 
muhizmas/ kuris auga su.kiekviena diena.

Tokia, trumpai suglaudus, raporto esmė.. To buvo ga
limą tikėtis,, nes juk tą komisiją sudarė Tautų Sąjungos 
atstovai, o Tautų Sąjunga yra niekas kitas kai padaras 
imperialistų ne taikai padaryti, bet grobti ir vergti silp
nesnius kraštus ir slopinti komunistinį judėjimą,‘kur jis 
apsireiškia; kovoti prieš darbininkų valdomą, šalį, Sovie
tų Sąjungą. ■. ,

Bet net ir tų Tautų Sąjungos rekomendacijų Japonijos; 
imperialistai neklauso ir neklausys. Jie pasirįžę laikytis i 
Mandžuriją sau ir per ją veržtis gilyn į Chiniją, naudo
jant savo interesams, ir, iš. kitos puses, prieš Sovietų 
Sąjungą. Ir ką jai Tautų Sąjunga- padarys? žodžiai 
šiandien yra bereikšmis dalykas. .Tatai pripažįsta Ame
rikos stambaus kapitalo spauda. Tatai, beje, supranta 
net; Amerikos buržuazijos klaunas, Will. Rogers, kuris 
sako: “Niekas šalies nepasiima sutartimis; šalis gali per
eiti iš vienų rankų į kitas tik ginklais.” Pačioj Tautų 
Sąjungoj šiuo tarpu verda nesantaika: vienų kraštų im
perialistai kovoja prieš kitų kraštų imperialistus. Kol 
kas} kovoja tik. manievrais, sutartimis, bet tas veda prie 
ginkluoto konflikto. Bet kadangi jiems visiems didžiau
siu šiandien pavojum'yra Sovietų Sąjunga, tai jie ir suka 
policinį dišlį ta -kryptimi, kuria galėjus Sovietų Sąjungą 
už Iti. •1 •' ' 1 i ■ ’ • 1 ‘ • ■ ’■ > * ’’ ; »;/ D i.- j v »

/Ykyvegyj •to, darbinin.kų .klasė privalo budėti ■ ir'paašt
rinti kovas prieš “savo” imperialistus. Nors Ainerika 
oficialiai' nedalyvauja. Tautų Sąjungoj, bet neoficialiai ji

nes; pareigas ir atsakomybę ant Jungtinių Valstijų dar
bininkų klasės ir Komunistų Partijos. :

lies hymriu, kur dainos.žodžiai patapo įjhu gyva tį. 
Degeytėrls lankėsi Sovietų Sąjungoj, savo akimis mate 
proletariatą senuose griuvėsiuose kuriant naują pasaulį 
it Rainuojant “Naujai pasaulį pastatysim, Kas buvo; 
nieks, tas bus viskuo!” . , ,

Drg. Degeyteris palaidotas pereitą sekmadienį. Laido- 
tųvėse dalyvavo apie 50,000 proletarų, dainuodami jo su-J 
kurtą “Internacionalą”, ir dar labiau pasirįždami kovoti 
už nuvertimą sistemos, prieš kurią velionis parašė net 
visam pasaulyj griausmingai skambantį “Internacio-

' / I « I t

tikrove. Su draugiška pagarba,
A. K. Butko, i Į * ' 

Chicago!, į Ill.

n Draugu Žiniai
Rašo. P.

i >Už dienos kitos dienrašty
je bus-paskelbta “Laisvės” 
vajaus planai. Kaip visuo
met, taip ir šiemet, naujiem 
skaitytojam bus puiki nuo
laida. Stebėsis dovana ir 
seni skaitytojai. Bus duota 
proga bedarbiams užsidirbti 
prenumeratą gan lengvom 
sąlygom. Tat tėmykite pas
kelbimą vajaus planų ir bū
kite pasirengę į darbą.

j “Gerbiama ‘Laisves’ Red.:— 
Čia siunčiu : čekį ant $9. 

Tai bus $6 už ‘Laisvės’ pre
numeratą, 50c priešfašisti- 
niam veikimui, 50c T. D. A., 
50c ‘Daily Workeriui’, 50c 
‘Laisvei’ ir 50e‘Vilniai’. Ma
lonėkite prisiųsti man Dr.. 
Kaškiaučiaus knygą ‘Pirmo-/ 
ji Pagelba Ligoje ir Nelai
mėje’. • ■ i •.

I “Atsimenu, kaip 22 metai 
atgal per A. Antonovą užsi
prenumeravau ‘Laisvę’. An- 

- tonovas nusirito į proleta- 
mos matysime iš draugų riato priešų eiles jau senai, 

; o ponas Prūseika tik dabar 
tai padarė. Atydžiai tėmi- 
jant, iš anksto galima buvo

Atsišaukimas
Detroito. Lietuvius 

i Darbininkus
Siaučiant baisiai bedarbei ir 

reakcijai, kylant vis didesnėm 
kovom, darbininkų spauda lo
šia vis didesnę1 rolę klasių ko-j 
voje. .

Darbininkų spauda yna or

isi Rhrįminkį/ idaly^f 
ame s*usirink(rhe If 

paskiaus mūsų laikraščių va
juje.

< Vajaus komitetas, 
Sekr. J. Baronas.

Nužeminta
Kaina

Buknys ,
pai tariant. Daugiau para-

laiškų:

Forest City, Pa. 
Brangūs Draugai:—

ALDLD 219-ta kuopa bu
vo surengus rugp. 21 d. š. 
m. pikniką, nuo kurio liko 
pelno. Laikytame susirin
kime, kuris atsibuvo Sept. 
4-tą, po trumpo svarstymo 
buvo visų sutikta paaukoti 
įstaigoms, kurios gina dar
bininkų reikalus.

Tai aukas paskirstė seka
mai:
Dienraščiui “Laisvei”, $5.00 
Tarpt. Darb. Apsigin., 5.00 
“Daily Worker”, 5.00 
Kom. Part. Rink. Kam., 5.00

Atrodo, jog šiemet vajus 
turės būt sėkmingas. Jau

I dabar veik-kas dieną gauna
me porą trejetą naujų skai
tytojų. Su atsinaujinimais 
irgi negalime bėdavoti, nors 
palengva, bet vis ateina po 
keliatą kas diena. Visas he- 
malonumas,. kurį ’piųseina 
paminėti, ;tai tas, kad tie 
draugai/! kurie’ prašė pa
laukti atsinaujinimo prenu-’ gytas čekis ir. 
meratų nesistengia ’ trumf- dienraščįo 

. ... kad išdalinti} minėtoms jš- laisvės’ prenumeratą' $3,pinti palūkas, ,.t
Laukimas prenumeratų 

baigsis su pabaiga šio mė
nesio. Matytis, kad yra iš 
skaitytojų tokių, kurie turi 
pinigų, bet pakol laikraštis 
eina, atsinaujinimo prenu
meratos nepriširengia pa
siųsti. Žinoma, bus.daromai 
skirtumų. Kurie tikrai ne-Į August 29, 1932
turi iš ko atsinaujinti pre-įGerb. “Laisvės” Adm.:— 
numeratos, tiem nebus dien
raštis sulaikytas.

Visi draugai, kurie įeina
te į parengimų komisijas 
žinokite štai ką: Dabar 
prasideda parengimai sve
tainėse; jau turime daugelį 
užsakymų spaudos darbų. 
Reikia turėti po ranka daug 
popieros ir visokių pridėckų 
tiems darbams atlikti. Tam 
yra reikalinga ne tik šimtai, 
bet. .tūkstančiai dol. Dauge
lis draugijų dar neužsimo- 
kėjo bilų už vasarinių .pa
rengimų* spaudos darbus ir

NASHUA, N. H.
Rugsėjo 1b dieną čia buvo 

I surengta prakalbos. Prakal
bas rengė TDA. šios prakal- 

ganizatorium, švietėju ir agi- b°s buvo surengtos Tom Moo- 
tatorium darbininkų klasės, i ney motinai ir draugui Moo- 
Spauda yra užtarėja ir kovo- r9- Tikslas prakalbų, tai pro- 
toja už darbininkų reikalus. Į testas prieš laikymą kalėji- 
Spauda surikiuoja darbininkus jmuose politinių kalinių. Tai, 

‘ protestui prieš laikymą ka^S-‘ 
jime Tom Mooney, Scottbo'ro 
negrų jaunuolių ir kitų politi
nių kalinių, kaip tai Edith 
Berkman ir kitų. '

■ ’ Mitingas buvo labai įdomus 
ir ^entuziastiškas. Kuomet drg. 
Mooney motina ir Moore pri
buvo, tai darbininkai juos svei
kino dideliu pagerbimu.

Tom Mooney motina nekal
bėjo ilgai, nes jinai negalėjo 
kalbėti daug del susigraudini
mo. Draugas Moore (negras) 
labai gerai kalbėjo. Jisai pa
sakė gerą ir ilgą prakalbą. 
Aiškino darbininkam, kad rei
kia veikti ir kovoti prieš badą, 
bedarbę ir skurdą.

Kad gerai ir nuosakiai ko
voti, tai reikia visiems darbi
ninkams vienytis. Negrai ir- 
balti darbininkai turi veikti ir 
kovoti visi išvien. Tik taip 
veikdami, kovodami, gąlėsime 
visi darbininkai pagerinti sa
vo būvį ir :išsikovoti teises.

Kalbėtojas nurodė, kaip ka
pitalistinė sistema yra netiku
si ir negali darbininkus pa
tenkinti.

Vėliaus susirinkime buvo 
priimta kelios rezoliucijos, ku
rios reikalauja paliuosuoti po-, 
litinius kalinius. Rėzoliucijo
se pąsmerkta' deportacijos ir’ 
reikalaujama paliuosuoti Toni 
Mooney, kuris sėdi kalėjime, 
jau., 16. niętų.

Reikia’ pasakyti, kad susi
rinkimas huvo labai geras, bet 
jame galėjo’ būti dar daugiau 
darbininkų. Mat, buvo sūba- 
tos vakaras, tai prakalboms 
netinkamas vakaras.

i I t Iį kovas, sukoncentruoja jų 
mintis.

Kartą fe. ' Lebsa.s, kove už 
darbininkų reikalas pasakė: 
“Duokite m'an Amerikos spau?. 
dą nors vieniems metams, o 
aš padarysiu Amerikoj sovie
tus.” Reiškia, kad spauda yra 
labai didelis įrarikis ir suda.u- 
žyme kapitalistinės sistemos ir 
įsteigimui proletarinės dikta- 

. tūros.
peimatyti tų žmonių silpny-Į Todėl, draugai darbininkai, 
bes. Jiem rūpi tik karjiera(platinkime darbininkų spaudą, 
ir doleris. O kovose grum- Nuo spalio 15 dienos praside- 
tis—neturi magiausios iš- 
tvermės. < Tačiaus darbiniu- JUS- 
kų suvilti jie nepajiegia. j 
Ir aš, kaipo darbininkas, ei
nu su ‘Laisve’, nes ji veda 
darbininkus teisingu keliu 
prie pasiliuosavimo is algi- 
nės vergijos. Antonovui ir 
Prūseikai suku nugarą taip, 
kaip jiems atsuko tūkstan
čiai klasiniai sąmoningų 
darbininkų, nes jų kelias ve
da į balą. Nors jie lenda į 
avikailį, tačiaus jų vilkiški 
dantys aiškiai matomi.

P. Vizbaras.”Aukota viso $25.00
Toje sumoje -pinigų išra-

. pasiųstas -“Gerbiama ‘Laisvės’ Adm/!
“Laisvės” adm.; Čia prisiunčia $4.

taigom ir paskelbtų, dienraš
tyje “Laisvėje”,.

Draugiškai,
nuo ALDLD 219 kuopos, 

Forest City, Pa. 
Finansų Rašt. P. Thomson, v • » f

ant pusės metų ir $1 aukuo
ju už palaukimą mano pre
numeratos.

Draugiškai,
J. Jordan, 

Norwood. R. L

Laisvės” ir “Vilnies” va- 
Kad geriau pravesti ši 

vajų, tai susiorganizavo Va
jaus Komitetas, šitas Komi
tetas šaukia susirinkimą spalio 
12 dieną, 7 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, £5-ta Vernor 
Highway gat.

Į šitą susirinkimą yra kvie
čiami visi* lietuviai darbinin
kai. Visi organizacijų nariai; 
visi “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, rėmėjai ir simpati- 
kai. šiame susirinkime reikės 
išdirbti visi planai, kad gauti 
kuo daugiausiai naujų skaity
tojų ir narių j organizacijas.
Mes, Detroito darbininkai, tu
rime parodyti, kad mes moka
me ginti mūsų spaudą ir nuo 
užpuolikų.

• S 't i p r i ai darbininkiška 
dvasia matytis draugų laiš
kuose. Už dienos kitos bus 
vėl perspausdinta visa eilė 
draugų laiškų. Parama 
dienraščiui reikalinga ir 
draugai tai įmato.

Šiandien tik pastebėjau, 
kad mano prenumerata už 
“Laisvę” išsibaigė su num. 
204, š. m.

Nenorėdamas padaryti 
jums, draugai, bereikalingų 
išlaidų siuntinėjime paragi
nimų, ^skubiai siunčiu pini
gus. Čia rasite money or
derį ant $10. Taigi. $6 pre
numeratos, o $4,—šiaip laik
raščio reikalams.

Daug, šiais H o o v e r i o 
“Prosperity” laikais, aukaut 
neišgaliu, o prie to dar, kaip 
jau žinote, kad mūsų vietinį 
laikraštį “Vilnį” užpuolė lie
tuviški buržuaziniai parazi-

skelbimuš dienraštyje. Pra- tai, arba geriau pasakius faT 
šomė draugų kuogreičiausia šistiriėš kandys nuo Halsted 
apmokėti užsilikusias bilas. St.' Taigi site parazitai, su

naikinę daug bėdnūbmenės
vaidina, didelį ten vaidmenį. Tas faktas .dėdA jū'd 'didės-'! • Vasaros saiisumbj; “Lais- turto visokiais prigavingais 

...................... vei” į pagelba pribuvo šie būdais^ ?ėmėsi , pult, mūsų 
draugai:,.:? įstaigą. < , , f

L. Tilvikas,

budaiSj ėmėsi pult, mūsų

Draugas Pierre Degeyter f

. ---------------------------j

Ęugsėjo 29 d. Paryžiuje numirė PieVre Degeyter, 84 
metų amžiaus komunistas. Bet jis plačiam pasaulyj šian
dien žinomas ne kaipo komunistas, o kaipo kompozitorius 
visuose pasaulio kampuose dainuojamo ‘Internacionalo”, 
kovbs dainos kovingojo proletariato.

Ęegeyter seniau buvo socialistas, bet 1921 metais jis* 
įstojo Franci jos Komunistų Partijon ir joje būdamas nu- 
miiįė.; -i ’ t ’ f ii’

Bjetuvdams darbininkams “internacionalas” žinomas 
jau;virš 25 metai' nes apie tiek metų, kali ši kovės daina 
išio-rta lietuvių kalboj. Juo* .tolyn, juo šis Begfeyterid kū
rinys įgauna platesnės prasmės ir populiarumo prispaus-

Mūsų, ’ progresyvių kūnas, 
Easton, Pa.—$10.00 manau, ne taip lengvai bus 

jiem įkandamaSjįr mes gin
simės nuo jų! .Taigi čia rei
kalinga ; centai ir parama 
kiekvieno progresyvio lietu
vio apgint savo laikraštį 
nuo užpuolikų.

Sykį ,jau ištiesiau ranką 
“Vilniai” jdeįyąįdį^gikąlo ir. 
vėl ištiesiu matydamas dvi
kovą “Vilnies” su lietuviška 
parązitiją.,; 5.

Linkiu geriausių pasek
mių jtims, draugai “Laišvie- 
čiai”, už barikadų su viso

Great Neck, N. Y.—$1.00

Bay one, N. J.—$1.00 
D. Yonush,

Scotia, N. Y.—$1.00 
P. Bieliauskas,

i Brooklyn, N..Y—$1.00 
J. Mazurka,

Worcester, Mass.—50c 
ir B. Bartkevičius, iš Sam- 
ford, Conn., užsimokėjo $6 
už “L?* ’prenumeratą ir' $1 
paaukavo. Tai tiek trum-

r*

oR;.

noting rotri3

J

Tuomet ir Biabar! Paveikslas parodo, kaip 1917 metais Ameriitos armi
jos aficieriai šaukė: “šauclykit arba m^es jus...”, o 1932 metais Amerikos 
Legiono nariai eks-kareiviai savo viršini ūkams, kuriais yra buvę aficie-

Už bonus, arbą męs jųs.^,” Priversti ęilihiiį narių, Legi
ono viršininkai balsavo už bonus kareiviams, nors jie už tai nekovos. Tas 
darbas puola ant pačių eilinių narių, buvusių kareivių.



<W<m* fR^BKM»įįjity-.<jaįįK
■A *•» . ...t: /jL/r“.*. mf"7mT")rįTįį' ltCTTĮTĮ^lĮlĮfMnįįįHHljll

^Trečiadienis, Spalių 5, 1932

Komunistu Partijos Centro Komiteto
• 15-to Plenumo Rezoliucija

EAISV8
. ' i : vi. t........

ti į vadovybę,ir pakrikdymą .masių žygiavimo 
pirmyn, klausimu šitos kovos rymo laimėji
mas duonos badaujančibms masėms.

Puslapis trečiai

Klausimu Aštrėjančios Kapitalistinės Ofensyvos, Masių Bruzdėjimo ir Se 
kančių Partijos Uždavinių

Nesenai Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos Centro Komitetas buvo sušaukęs Plenu- 
n^ą, kuriame buvo visapusiai svarstyta esamo
ji padėtis Amerikoje ir Partijos reikalai, jo- 

, sios uždaviniai klasių kovų vadovavime, jo
sios pasiekimai ir trūkumai, žemiau telpa 
15-tam Plenume priimtoji politiniu ir Parti
jos uždavinių klausimu rezoliucija, kurią 
gpausdiname ištisai, tik kai kuriuos dalykėlius 
sutrumpindami arba savaip trumpiau atpasa
kodami. Rezoliucija nepaprastai svarbi. Kiek
vienas komunistas ir sąmoningas darbininkas, 
kuriam rūpi budavojimas revoliucinio darbi
ninkų judėjimo ir Partijos, privalo su rezo
liucija susipažinti. Komunistų Partija yra 

•' darbininkų partija. Ji, todėl, neslepia nuo 
j darbininkų nieko. Visus savo darbo trūku

mus ir silpnumus ji iškelia nuogumoj, kad 
, darbininkai matytų juos ir padėtų Partijai nu

galėti.
Lietuviški renegatai, Prūseikos ir Butkai 

ir jų Ko., dažnai skelbia, kad mūs Partija 
“šnipų,” “chuliganų” ir dar kitokių Partija; 
\kad Komunistų Partija slepianti savo darbo 
nepasisekimus, kad ji slopinanti savikritiką. 
Tai, žinoma, bjauriausias melas. Juo dides
ni prieš Partiją stojasi darbai, juo daugiau 
Partija metasi į mases, juo daugiau ir griež
čiau ji kelia aikštėn visus trūkumus ir silpnu
mus, parodydama juos darbininkų masėms ir 
kviesdama juos talkon tuos trūkumus pašalin
ti.

15-tas Partijos Plenumas svarstė visus rei
kalus nepaprastu griežtumu. Tai aiškiai pa
rodo šios rezoliucijos turinys. Joje kritikuo
jama Centro Komitetas ir Politinis Biuras 
ir Sekretoriatas ir žemesnės Partijos viene- 

<os; joje reikalaujama tai kuoveikiausiai tai
syti, o kurie nesutiks to daryti, žinoma, Par- 

. tija imsis griežtesnių priemonių. Tik bolše- 
X vikiška, kieta ir griežta savikritika mes ga- 

" y Sėsime ištaisyti savo klaidas ir jų vengti atei- 
V tyje.—“Laisvės” Redakcija.

1. Nežiūrint daug prielankesnių sąlygų iš
vystymui revoliucinio masinio darbo, dar te
bėra nepradėtas pamatinis persilaužimas par
tijos darbuotėj, kurio reikalavo Centralinio 
Komiteto 14-tas Plenumas. Kol kas dar nebu
vo padaryta rimtų pastangų pravesti tas per
mainas, kurios reikalingos atsiekimui to tiks- 
Jq^ir kurias nurodė 14-tas Plenumas. Toj 
rezoliucijoj padarytas apibudinimas mūsų pro
blemų ir uždavinių pasilieka pilnai teisingas 
šiandien. Pasakymas, kad “partijos darbas 
pamatiniai tebėra tūnojimo padėtyje,” tebėra 
teisingas po keturių mėnesių. Tiesa, partija 
yra padarius ir dabar daro tūlus žygius pir
myn (kelios sėkmingos bedarbių kovos ir įkū
rimas kelių masinių bedarbių tarybų; kele
tas sėkmingų streikų, išrinkimas pirmų ko
munistų minicipalinių viršininkų,'masinis at

siliepimas į partijos nominacijos konvenciją ir 
į draugų Fosterio ir Fordo rinkimų kampani- 

į >jos susirinkimus, ypatingai tūli pasisekimai 
veikime tarpe negrų masių). Bet vis tiek at
silikimas darbo tarpe darbininkų dirbtuvėse, 
budavojime partijos žemutinių organizacijų, 
silpnumas bedarbių kovose, silpnutis vystymas 

\ revoliucinių darbo unijų ir darbo reformisti- 
nėse unijose, nepakankamas sukoncentravimas 
svarbiausiuose distriktuose, sekcijose ir fabri
kuose ir be galo didelė partijos narystės fluk- 
tuacija (nepastovumas)—visi šie partijos silp
numai atspindi partijos nesugebėjimą supras- 

’ ti pamatinį pobūdį to persilaužimo, kurio rei
kalauja mūsų darbas. Pirmutinis partijos 
uždavinys šiandien yra tame, kad išpopuliari- 
zuoti ir pilnai suprasti 14-tojo Plenumo di- 
rektyvus, energingai pravedant juos kasdie- 

p ūkiniam darbe ir padidinant masines kovas.
Ofensyvas Prieš Mases nuolatos 

Aštrėja
2. Nuo 14-tojo Plenumo, kuris įvyko ba- 

mėnesį, ekonominis krizis pasiekė nau-
gilumas ir dar vis tebeina gilyn, /šiame 

Amerikos kapitalizmas galutinai 
ant kelio infliacijos. Ofensyvas prieš 

nuolatos aštrėja. Buržuazija praveda 
pirkimo jėgos priemones keliu in- 

nauju algų kapojimu, paskubos sis- 
racionalizacija, didinimu bedarbės, iš- 

darbininkų rezervų ir tolimesniu ma
žinimu pašalpos fondų,.

Kapitalistinis Pasaulis Nesulaikomai 
Krinta Į Naują Pasaulinį Karą 

ekonominį krizį lydi ir smarkiną 
tarptautinių prieštaravimų, pir

landžio

laikotarpyje 
atsistojo ant 
mases nuok 
sumažinimą

tema

Gilėjantį 
aštrėjimas

miausia tarpe kapitalistinio pasaulio ir Sovie
tų Sąjungos, paskui viduje paties imperialis
tinio liogerio (prieštaravimai tarpe Anglijos 
ir Amerikos, tarpe Amerikos ir Japonijos ir 
tt.). Laike Japonijos užėmimo Shanghajaus 
ir kampanijos Šiaurinėj Mandžurijoje mūsų 
partija (ir “Daily Worker”) teisingai pasis
tatė pareigą vesti energingą kampaniją prieš 
Japonijos imperializmą, kaipo plėšiką ir triuš
kintoją Chinijos liaudies ir kaipo galvą im
perialistinės intervencijos prieš Sovietų Są
jungą. Tačiaus, pravedant šitą teisingą liniją, 
buvo padaryta rimtų klaidų ir parodyta daug 
silpnumo tame, kad leista nupulti į užpakalį 
rolei Amerikos imperializmo, kuris “įkaitu
siai rangias prie karo prieš savo imperialisti
nius konkurentzis, o visu pirma pne interven
cijos prieš Soviety Sąjįtngą.” (žiūr. “Daily 
Worker,” bal. 12 d.). Kapitalistinis pasaulis 
nuolatos vis smarkiau ir smarkiau krinta į 
naują pasaulinį karą. Tik todėl, kad platūs 
imperialistų neprietelingi žygiai dar neprasi
dėjo prieš Sovietus, absoliutiškai klaidinga 
aiškinti, kad karo pavojus atidėtas dar vie
niems metams. Toks įvykių aiškinimas, kuris 
yra liberalėm pažiūrom, nieko bendro neturi 
su tikra įvykių ir spėkų eiga.
Kovų Banga ir Augantis Masių Radi- 

kalejimas.
3. Šitokioj padėtyje pasirodo vis didesnis 

radikalėjimas tų plačių masių, kurios iki šiol 
nebuvo įtrauktos į kovas. O tas radikalėjimas 
pasireiškia formoje veikimo (masinių kovų), 
kuris auga kaip didumu, taip apėmiu. Au
gančios mainierių kovos, kurios eina beveik 
be pertraukos nuo balandžio 1 d., išsivystė į 
desėtkų tūkstančių maršavimus IIIinojaus vals
tijoje. Valstijos kariuomenė buvo šiame lai- 4 
kotarpyje panaudota prieš mainierius net ke-! 
turiose valstijose. Veteranų maršavimas į : 
Washingtoną už bonus buvo ryškiausias pla
čiųjų masių radikalizacijos pavyzdys. Jisai 
įtraukė, į objektyviai revoliucines kovas net 
toliausia atsilikusias mases. Kitose vasarose 
bedarbių veikimas sumenkėdavo, bet šiemet 
mes matėme kylančią 'bedarbių kovų bangą, 
kurios augščiausio laipsnio pasiekė St. Louise, 
kur darbininkai laimėjo nepaprastą pergalę, 
laimėdami svarbiausius tuojautinius reik'alavi- 
mus. Platus komunizmo šaknų suleidimas į 
negrų mases, augimas kovų neorganizuotų 
darbininkų (High Point), žemės ūkio darbi
ninkų kova revoliucinėj vadovybėj (Colora
do), atbudę ir praplitėję kovos kailiasiuvių ir 
čeverykų darbininkų, streikų augimas tarpe 

j Amerikos Darbo Federacijos darbininkų, ei- 
I nant per vadų galvas,—visa tai pafodo au- 
I gantį masių radikalėjimą pastaraisiais mėne- 
1 siais.

Farmeriai taip pat visoj šalyje pradeda 
kovoti. O tos kovos militantingiausią išraišką 
matome farmerių streike, kuris šiuo tarpu 
prasiplėtė po vienuolika valstijų, šitie masi
niai farmerių išstojimai, kurie apima įvai
rias šalies dalis ir persisunkia vis giliau į vi- 

’ sas nualintų farmerių mases, su nepaprastu 
aštrumu pastato klausimą, kas toms masėms 
vadovaus—Komunistų Partija, ar socialfašis- 
tai.

Aštresne Kova Prieš Socialfašistus
4. Masės gaivaliniai plečia masinį veikimą, 

įvairiomis pačiomis elementarinėmis formo
mis sudarydamos bendrą frontą prieš klasinį 
priešą. Jos gaivaliniai jaučia visų pajėgų vie
nybės reikalingumą, šitoj padėtyj spcial-fa- 
šizmo pavojus patampa juo didesnis. Kad pri
sitaikyti prie tų masių, socialfašistiniai < lyde
riai vis daugiau ir daugiau naudoja radikalių 
ir net revoliucinių frazių pardavikiškiems tiks
lams. Didina jie savo^ veikimą tarpe negrų, 
bedarbių ir apskritai bando pasidaryti darbi
ninkų reikalų ištikimais gynėjais. Jiems gelbs
ti jų “kairieji” bendradarbiai-mustejiečiai, 
lovestoniečiai ir trockistai. Buržuazija vis 
sistematiškiau remia socialfašistus kaipo' bar
jerą prieš komunizmą. Komunistų Partija 
privalo išmokti, kaip įskiepyti elementarinį ir 
spontanišką masių pasirįžimo supratimą są
vokos linkui vienybės faktorių ir suteikti aiškų 
joms siekimą. Komunistų Partija privalo 
iškelti aikštėn prieš mases, pačiais dieninio gy
venimo faktais, pro-kapitalistinį kontr-revoliu- 
cinį darbą socialfašistų lyderių, ypačiai “kai
riųjų” ir visokios rūšies demagogų . Tiktai 'pa
sekmingai rišdama visokias problemas, apiman
čias šiuos reikalus, gali Komunistų Part', nepri- į 
leisti įvairaus plauko’ socialfašislams įsiskvėrb- '

Klintys, Kurios Turi Būti Pašalintos 
Padarymui Partijos Masine

5. Vyriausios kliūtys, stovinčios kelyje pa
darymo Partiją masine, dar vis pasilieka tom 
pačiom, kaip nurodė 14-tas Plenumas:

(a) Stiprios sektantiškos tendencijos išti
sam Partijos darbe ir masinėse organizaci
jose; tendencijos, paremtos giliai įsišaknėju- 
siu formalizmu, dar vis pasiliko. Partija pra
veda bendro fronto nusistatymą kasdieniniu 
formaliu keliu ir pastaruoju laiku ypačiai ne
sugebėjo užimti plačios bendro fronto takti
kos sąryšyj su masinėm kovom, kaipo vy
riausio būdo iškėlimui viešumon socialfašistų 
darbų. Centro Komitetas nekreipė domesio
Į patiekiąs, Ęominterno direktyvas pravedi-, 
mui tokio plataus darbo už | sudarymą bendro, 
fronto. PaHija neišmoko,.' kdip susijungti, 
save su plačiosiom nepartinėm masėm ir re- 
formistiniais darbininkais. Nepadaryti būti
ni pakeitimai darbe senose unijose. Nepraveš- 
ta gyvenimai! ^masinių kqvų vystymas, parem
tas konkrečiais darbininkų reikalavimais.

(b) Nenugalėtos biurokratinės darbo meto- 
* doš. Stoka lavinimo pajėgų iš apačios Parti

jos organizacijoj ir jos broliškose organizaci
jose; stoka akstinimo iniciatyvoj žemesniųjų 
Partijos organizacijų; negalėjimas išlavinti 
naujų kadrų ypačiai iš tų pajėgų, kurios iš
plaukia iš masinių kovų. Tas viskas buvo 
pabrėžta 14-tojo Plenumo rezoliucijoj, bet. ne
įvykinta.

(c) Nepažengimas Partijos pirmyn masi
niam darbe išaiškinamas tuo, kad ji neprave
dė 14-tam Plenume padaryto nutarimo reikale 
koncentracijos tuo reikalu. Koncentracija visų 
vadovaujančių pajėgų, pradedant centraliniu 
aparatu ir distriktais ir einant ypatingai į že-

, mesnes organizacijas ir darbo įmones, nepra- 
vesta. Koncentracija santikyj su darbo įmo
nėm, sudarymas pavyzdingų kuopelių, ir tt., 
buvo pravesta paprastu formaliu būdu.

(d) Nepažengta pirmyn sudaryme kolek- 
tyvės vadovybės visoj Partijoj. Įsteigimas 
kolektyvių sekretoriatų centre ir distriktuose,

i kolektyvis Politinio Biuro darbas su Sękreta- 
riatu ir Centro Komitetu, pastovus ir regulia- 
ris Sekretariato ir Politinio Biuro veikimas 
didžiaisiais politiniais ir organizaciniais klau
simais nebuvo pravestas. Tas sulaikė cen-i 

. trą nuo suteikimo dieninės vadovybės Partijos, 
organizacijom. Tendencija vesti darbą per 
individualius organizatorius dar vis pasireiš
kia. Partijos vadovybe masinėse organizaci
jose buvo ypačiai siaura. Parinkimas p'ajė- 
gų darytas perdaug iš siauro ratelio; Silp
nybė, kuri ypačiai pavojinga kovom besivys
tant, tai neryškus pravedamas Partijos nutari
mų. Rezoliucijos ir nutarimai pasilieka po- 
pieroj ir nėra si.stematiško bolševikiško pasi- 
rįžimo juos pravesti gyvenimai!. Partijos va
dovybė nepalaikė kietos priežiūros ant Parti
jos veikimo ir neveikė prieš klaidas ir klai
dingas tendencijas Partijos viduj; nesiėmė 
sistematiškų žygių nugalėti jas. Vadovybė 
neparodė pastovios kovos pravedimui Parti
jos linijos kasdieniniam Partijos gyvenime.

. nepaprastai . silpnas., Poljtikalizavimas pir- 
, minusiai reikalauja nujautimo masių reikala

vimų, ūmaus, atsiliepimo į visus klausimus, ir 
numatymo kovų, idant jas geriau priruošiis.: 
ši silpnybė pasireiškia' mėchaniškoj kovoj 
prieš socialfašizmą, ypačiai prieš jo visokias 
kairias grupes, ir negalėjime sujungti kovas 

' už tuojautinius darbininkų , reikalavimus su 
revoliucine iš krizio išeitimi. Mūs ? Partija 
dar vis pilnai nesupranta, jog masės £ali būti 
laimėtos tiktai pertikrinimu jųjų, jog mūs 
programa ir kiekvienos dienos darbo metodą 
yra teisinga. Pasireiškia tendencija mecha
niškai kartoti obalsius, ažuot išaiškinti tai/ 
darbininkams visapusiai, pritaikant prie jų 
gyvenimo. Daromuose bandymuose išplėsti 
politines diskusijas, dar vis pasireiškia stip
rios tendencijos naudoti “augštus žodžius,” 
kurių darbininkai nesupranta. Perdaug išsi
plėtusi mintis žiūrėtit įš. viršaus,' ant “ątsili- 
kuęių” masių. Tiktai griežtas nuo to atsįrube- 
žiavimas gali Partiją labiau įšaknindinti ma
sėse ir padalyti tikra bolševikiška masių parti
ja. u- i :

Teisingas Pastatymas Darbo Del Bendro 
; Fronto Centre Masinio Veikimo

Į 8. Esamoji, padėtis Amerikoje, podraug su 
I kairiom manievrom ir, padidintu veikimu re

formistų ekonominėse kovose, reikalauja, kad 
mes pastatytum centre mūs veikimo uždavinį 
pravedimo teisingo bendro fronto nusistaty- 

į mo. Pagrindinėmis metodomis iškėlimui aikš
tėn kairiųjų reformistų manievrų privalo būti 
patiekimas masėms lokalinėse reformistų orga
nizacijose ūmių konkrečių uždavinių prave
dimui gyvenimąn ir pasiūlymas bendro fronto 
tiem konkrečiams uždaviniams įgyvendinti. Su
darymas bendro fronto yra, tuo būdu, ne stei
gimas naujos masinės organizacijos su indivi
dualiais nariais,. Pagrindinė organizacinė for
ma yra veikimo komitetas, išrinktas iš apačių 
visų darbininkų, įsitraukusių į tą ypatingą ko
vą, arba iš gyvuojančių jau organizacijų, kur 
josios remia tą kovą, arba iš kovingų grupių, 

i esančių tose organizacijose, ir neorganizuotų 
darbininkų. Pamatinis pobūdis bendro fron
to yra tame, kad jis suvienyja iki šiol atski
ras darbihinkų grupes tom kovom, kurios ki
taip1 būtų negalimos. Negalėjimas pravesti 
praktikoj pamatinio supratimo bendro fronto 
taktikos yrą pamatine priežastimi del skanda
liukai nepakankamo išvystymo plačiųjų masių 
bendro fronto judėjimų . aplink Komunistų 
Partiją šių rinkimų kampanijoj ir nesuskai
tomoj Magybėj visoj eilėj kitų silpnybių ir ne- 
pajėghhiĮ įvairiose kitose darbininkų kovose, 

T kuriose Partija dalyvavo. ,
Mes neturime išstatyti' fų klausimų abstrak

čiai (dirbtinai), bet išanksto turime, apsvars
tyti tuos klausimus ir aplinkybes, kurios pa
liečia mases ir privalome sujungti visa tai į 
pasiūlymus, liečiančius darbininkų reikalavi
mus. Negali būti nei vieno masinio darbinin
kų streiko, kuriame komunistai nedalyvautų 
ir kurio jie neremtų ir rimtai negintų dar
bininkų reikalavimų.

Koncentracija ir Darbas Fabrikuose ir 
Darbo Įmonėse

DETROIT, MICH

Avė., Detroite, 
kuopos 

Susirinkime tu-

LDSA 130-tos Kuopos Narių 
Atydai

šį ketvirtadienį, spalio (Oc
tober) 6 d., 7:30 vai. vakare, 
pas draugę P. Dulkienę, 13187 
McDougal
įvyks LDSA 130-tos 
susirinkimas.

Arėsime apsvarstyti kelis svar
bius klausimus, liečiančius 
Imūs kuopą ir visą darbininkų 
judėjimą. Visos narės malo- 
nbkit'e dalyvauti. Jei nesuei
site visos, bus sunku atlikti pa- 

isibriežtus darbus. Ši kuopa 
| praeityje yra pasižymėjusi 
i daugeliu svarbių darbų ir ki- 
'tų miestų draugės žiūri į ją 
.kaipo į veiklią. Tad pasiro- 
dykim, kad mes, detroitietės ir 

i dabar mokame veikti.
N. Belunienė.

Pranešimas Brooklynui 
ir Apielinkei

Gruodžio 11 d., Efrookly- 
ne Labor Lyceum svetainė
je, bus perstatoma operete 
“Alkis.” Tai vienatinis ope- 
retiškas vaidinimas šį žie
mos sezoną. Perstatys gar
susis Newarko Sietyno Cho
ras, vadovybėj draugės ša-, 
linaitės.

šią gražią pramogą ren
gia Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras bend
rai su visomis lietuvių ko
munistinėmis frakcijomis 
Brooklyno apielinkės. Pra
šome visų darbininkiškų or
ganizacijų nieko nerengti tą 
dieną. Raginame komunis
tus ir simpatikus jau dabar 
pradėt darbuotis delei su
traukimo kuo daugiausia 
lietuvių į šį perstatymą. 
“Alkis” yra gražiausia re
voliucinė operetė, pilnai at
sako šiam momentui.

Naujienybe Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingą Rusią 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tą Saldainės Amerikos 
Markete

Kova Prieš Dešinįjį Pavojų ir 
Sektantizmą

6. Dešinysis pavojus yra rimčiausias pavo
jus, atsižiūrint į vis aštrėjančias masines ko
vas. Šis pavojus pasireiškė juo aiškiau po 
14-to Centro Komiteto Plenumo, ypačiai jis 
pasireiškė vilkimesi užpakalyj masinių kovų, 
ažuot vadovavus jom; abejojime ir svyravi
me prieš kovų problemas, kurios reikalavo 
skubios ir sprendžiamos vadovybės; išsisuki
nėjimuose “del stokos prisiruošimo” pasiteisi
nimui del negalėjimo organizuoti gaivalines 
masines kovas. Ypatingai tas pasireiškė san
tikyj su veteranų maršavimu į Washingtona 
(skaitykit specialę tuo klausimu rezoliuciją, 
kuiioj davė analyzą Politinis Biuras smulkme
niškai) ; taipgi Nadionalės Mainierių Unijos 
konvencijoj, pereitą kovo mėnesį, kur nepasta
tytas atsakomam laipsnyj klausimas organiza
vimo mainierių kovų, prasidėjusių balandžio 
1 d.; praradime vadovybės Rytinio Ohio vals
tijos mąinierįų; streike ir atidavime jos 
UMWA unijai; nesugebėjime įsigalėti ir pa
imti vadovybę gaivališkų bedarbių judė-. 
j imu—vadovybės-, kuri perėjo į rankas socialu 
fašistų (Pittsburghe, Seattlėj, Youngstowne ir 
eilėj mažų miestelių vidur-vakarinėse valsti
jose) ; tūluose svyravimuose įremti farmerių 
streiką ir tendencijoj perstatyti jį kaipo 
“streiką prieš darbininkus”; svyravime pri
imti ir organizuoti tą paramą, kurią kairiop 
linksta intelektualai parodė Komunistų Parti
jai.

Del šitų priežasčių privalo būti griežta kova 
nugalėjimui sektantizmo, Įjūris pasilieka vy
riausia kliūtim masiniam! Partijos darbe, 
ypatingai kaip jis pasireiškia darbo unijose, 
kas labai kliudo išplėtimui bendro fronto iš 
apačių. • ■ . < ' •

Politikaviziįvimas Partijos Darbo ir Jos' 
Įsišaknčjimas Tarpe Masių

7. Politik^lizavimas Partijos darbo dar vis

9. Laike pastarųjų kelių mėnesių pasireiš
kė sumažėjimas narių mokėjimosi savo duok
lių, nepaisant, kad padidėjo naujų narių stoji
mas į Partiją. Jeigu kai kurie distriktai paro
dė kiek tuo atžvilgiu laimėjimų, tai tūli visiš
kai apsileido. Iš pastarųjų tokiais yra distrik
tai 2-ras ir 5-tas. Tas parodo, kad ten perdaug 
palaidumo. Privalo būti imamasi griežtų 
žingsnių to pataisymui.

10. Negalima pasakyti, kad pažengėme pir
myn įėjime į darbo įmones, įsteigime skundų 
ir dirbtuvių komitetų darbo įmonėse, suorga
nizavime dirbtuvių kuopelių ir išleidime dirb
tuvių laikraščių. Tai tiesa nė tik dirbtuvėse 
apskritai, bet ir tose dirbtuvėse, kur buvo pa- 
sibrėžta turėti koncęntrącijos punktais. Tai 
parodo, kad šis svarbus darbas pakėlimui Par
tijos augštesniam laiįisnyj dar vis nebuvo 
mūs suprastas ir Vykintas gyvenimai!, šis 
silpnumas prasideda Partijos centre ir plečia
si per visas žemesnes organizacijąs.

(Pabaigą rytoj)

VIENO SVARO DĖŽĖ
Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

1 KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautu

vėm, kurios ims 6 dėžutes 
kaina 29 centai už dėžutę, 
už 12 dėžučių, kaina 27c. 
už dėžutę. Persiuntimą ap
mokame. Pinigus kartu 
siųskite su užsakymais.

šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jusi

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

LAISVES
' . f1

Koncertas

13 Lapkričio 

Grand Assembly 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Darbininku ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raitis (su paveikslais) : : :

“BALSAS”
Duodfc daug žiniij ii Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

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

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkė spaudą ir padeda ją 
kovai priei faiistą valdžią, 
menės gyvenimo Ir fažistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisajryt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJĖ:
Metams ......................... |1.50
šešiems mėnesiams . . JO 
Pavienio num. kaina . .06
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REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos ir LDSA

LABOR AND COAL 
By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER 
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor) conditions in the lumber' camps* |

Regular $2.00; Popular '$1.00

I enclose $ 
to

Kuopos 
už $15 ■ 
vajaus 
Lauri-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Atydai!

SO. BOSTON MASS.!
LDS 62 kuopos susirinkimas bus 

ketvirtadienį, spalių (October) 6 d., 
> vai. vilkavo.

Visi nariai dalyvaukite, nes 
daug

A-h

WILKES BARRE, PA.
Atsakymas Pruseikos Sekėjams

po num. 318 North 9th St. i 
Visi nariai ir narės malonėkite at

žemutinėj svetainėj, 
N. J.
Choro
Jersey 
kartu 

bus ir 
Pelnas nuo

darni policiją- jau? ne į 
darbininkų

Mes prigaminsim skanių valgių 
Puiki orkestrą grieš lie- 

šokius.

Bėt jam nepąšiskubinus, kuopos susirinkimas atsibus 9-tą die- ■ lą. 
priėjęs vaijdnas, veda ja Šokt. ’Ir'nėatsi- ną -spall° (O'^)> 2-rą vai po ^netų; įgalės linksmai laiką praleisti. 
L JX r J - v. T1111Y1 Q12 NTnvfh t ________________

pašaukta ipolicija «ir pačiame 
Wilkes Barre mieste, kada d. LDSA 62

reikalų.
(237-238)

PHILADELPHIA, PA. '■
■ > ■ • i • • M <* r • !

Atydai visoms Philadelphijos 
naują draugijoms. Subatoje, 15 spalių 

Spalio 8, šeštadienį, LDSA 3 (Oct.), Lyros Choras rengia balių.

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, RA., PARAPIJON)) 
KO VII su kunigaisą Arbačauskas

ir jis grįžo ten. Gavęs ten kiek dalies ir, 
veikiausia, nuo kokio kunigo rekomendaci
ją į teologijos seminariją Amerikoj. Ka
dangi tuomet dar stokavo ateivių katalikų 
kunigų, tai dvasiškijos agentai kalbino uk- 
vatninkus, kad ir kiek suaugusius. Todėl' 
V. Kudirką trumpu laiku padarė kunigu, 
ir davė parapiją Hazleton, Pa.

Pastojęs klebonu, žinoma, reik tik gaspa- 
dinės—tai jau ir gyvenimas pilnas! Kuni
gas Kudirka ją ir gavo.

Shenandoah, Pa., karčiamninkas Saka-į • I z z ,
lauskas turėjo nepaprastai gražią dukterį, 
vos 16-17 m. amžiaus. Kun. Kudirka, turė
damas pažintį su šiuo biznierium nuo pir
miau, ,tai pasisamdė šią gražuolę sau už 
gaspadinę. Čia jai pas dvasišką1 tėvelį bu
vo gerai—visko pilna, visu kuo užganėdin-

(Tąsa)
Kunigas Kaminskas rodėsi pabažnu, jis 

mokino savo tikinčius gyventi pagal “die
vo ir bažnyčios prisakymus.” Bet jis pat
sai gyveno pagal gamtos įstatymus!... 
Mes nesistebime, kad kunigai taip gyvena, 
o tik kreipiame domę, kad jie dar didelę 
dalį žmonių apgaudinėja. 4 Juk kunigai 
pradėti ir gimę iš tų pačių tėvų bei tokio
se pat gamtos sąlygose, kaip ir visi žmo
nės. Prigimties instinktas—kaip ir pas 
visus. Nuo gamtos įstatymų, lyties prie ly
ties traukimo, kunigai, kaip ir visi žmonės 
arba gyvūnai, negali būt liuosi! Katalikų 
kunigams jų celibatas (bepatystė) griež
tai draudžia šį gamtos įstatymą pildyt, tai 
jie priversti tą daryt slaptai. Todėl jie baž
nyčiose ir šiaip viešumoj lošia “šventumo” 
rolę, o klebonijose bei kitur gyvena pagal ta! 
gamtos reikalavimą. Žinoma, kartais iš to 
būna ir jiems negeistinų vaisių, nors dau- vien klebonija ją nepatenkino. Ji geidė iš
ginusia jie moka apsisaugot arba gudriai eiti, pasilinksminti, su jaunimu pažaisti iri 
paslėpt. Bet kartais tūliems tas nenusise-|t. t. Kunigui tas buvo nemalonu ir keblu: 
ka—iškyla viešumon, tai ir didelių nesma- uždrausi, ji gali pamesti—pabėgti; leisti ir- 

; gumų susilaukia.
Dalykams ne visai gerai susidėjus, tam 

; dvasiškam bei kūniškam tėveliui neliko nie
ko daugiau, kaip tik iš New Philadelphia 
parapijos neštis. Jis ir išsinešė su ta sa- 
vo gaspadine ant farmos, nelaukdamas jo
kių ceremonijų.

Ant to miestelio, ypač lietuvių, taip ir 
pasiliko tamsybės viešpatavimas, kur ir iki 

• • šių dienų šviesos spinduliams sunku prasi
mušti !

Kunigas V. Kudirka
Mes jį vadinsime tik V. Kudirka iki jis 

pastojo kunigu. Jo tėvas buvo buožė Lie
tuvoje ir savo vaiką V. leido į mokyklas, 
manydamas išleisti į kunigus.

Čia atvykęs, 1884 m., Shenandoah, Pa., 
mėgino kiek dirbti anglių industrijoj. Bet 
mainose darbai sunkūs, ypač išlepintam 
buožės vaikui nepakenčiama! Tad jis įsi
suko į grosernę, pas biznierių Mozę (žydą) 
išvažiotojum užsakymų.

Jis buvo atviras laisvamanis. Jonas 
Alexaitis, broliai Naujūnai, J. Puišys ir dar 
keli laisvos minties jo draugai sueidavo pas 
Alexaicius ir kitur, diskusuodavo apie ti-i 
kėjimą ir jį pajuokdavo! Del didesnio iš
juokimo V. Kudirka, kuris kiek mokinęsis 
ant kunigo, būdavo užsivelka kokiu balti
niu, apsikarsto skarmalais, užsideda ploš- 
čių, ir kitų prigelbimas, laiko neva mišias, 
mišparus ir panašiai!

Prie to dar V. Kudika ir alkoholikas; ji
sai landžiojo po smukles, ir prie gėrimo, 
kur matė tinkamas apystovas, religinius 
burtus išjuokė!

Minėti keli jo draugai, 1891 m., išvažiavo 
į New Haven, Conn. Neužilgo ir jis paskui 
juos. Tuo tarpu Lietuvoj mirė jo tėvas,

Bimba bandė atsakyti į Pru
seikos šmeižtus ant Komunistų 

: Partijos ir komunistinės spau
dos—“Laisvės” ir “Vilnies.” 
Tokių įrodymų turime daug, 
nes Pruseika tik tam ir tvė
rė “opoziciją,” ,kad pakenkti 
Komunistų Partijai ir kad ją 
ardyti. O kas, jei ne “N. G.” 
ir Pruseika, gina tuos LDS na
rius, kurie šaukė policiją St. 
Louise ?

Taigi, čia jus niekas neban
do apjuodinti asmeniškai, nes 
jūs patys užsidėjote tą juodą 
dėmę, išstodamį prieš darbi
ninkišką judėjimą5 ir Kompar
tiją, sekdami,. . Pruseikos ir 
kompanijos demagogišką poli
tiką. Reporteris.

SHENANDOAH, PA.. I
Į . kuopos susirinkimas 

įvyks 7 Spalio (Oct.), ,7-tą v. va
kare, Abrąčinsko svetainėj, W. Coal 
St.. Draugės, padėkime visus dar
bus į šalį ir visos dalyvaukime su-į 
sirinkime. Yra narių, kurios daf~he- - 
gavo Centro išleistą, knygą “Moterys ' 
Kovotojos Del Komunizmo”. Tad at- ■ 
eikite į susirinkimą ir pasiimkite 
knygą. Taipgi kurios narės yra pa- 
liuosuotos nuo mokesčių, kaipo be
darbės, tai būtinai lankykit susirinki
mus. Nemanykite, draugės, kad 
jeigu negalite mokėti, tai ir susirin
kimų nereikia lankyti. Susirinkimų 
lankymas ir veikimas del geresnės 
organizacijos, yra svarbiau negu 
mokestis.

Tad visos ateikime į šį susirinki
mą ir atsiveskime naujų narių pri
rašyti, nes dabar yra vajus tir labai 
lengvos sąlygos narėm įstoti, į šią 
organizaciją.

Seki-.' E. M. ‘
(237-238)

! THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

' THE SOVIET WORKER
'. ( By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA i
By WM. Z. FOSTER

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

- 350 pagea—nt25

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 33 Kp. Narių žiniai

Gerbiami draugai! Su penkiolikta 
diena spalių (October), 1932 metų, 
prasideda mūsų garbingos apšvietos 

1898 m. Shenandoah, Pa., Robinsono di-| ”^viXJ”%utDDau^iiSIALDU> 
džiulėj svetainėj, įvyko Kazimierinės Drau-I kuopų jau padare tarimus ir planus 
gystės didelis balius, kur ir aš dalyvavau. ;. 
Publikos visur pilna—bruzdėjimas!- Šokių nutarę* 
salėje orkestros balsai jausmus kuteūa! Šo
kikų rate sukasi ir kun. Kudirka su savo 
jaufTąja Magdute! Žinoma, atbulą kalnie- 
rių pasislėpęs. Jisai šoka ne kad norėtų, 
bet kad patenkinus savo gaspadinę—ta- 
čiaus, kad su ja kiti mažiau progos turėtų. 
Jei kitas ją ir išveda šokt, tai jis akimis ir 
seka jos judėjimą!

Pertrauka... Neužilgo ir vėl muzika su
ūžia! Kunigas raivosi. Reikėtų eit šokti 
—nors dirbtinai

gi negerai... Tad jis ją kad ir leido, tai ir 
patsai neatsiliko.

PHILADELPHIA, PA.
Visi Važiuokit į ALDLD 105 Kp. 

Parengimą
ALDLD 105 kuopa rengia didelį ir 

puikų balių su šokiais, subatoje, 8 
dieną spalių, 8640 Eastwick Ave., 
Rusų Amerikonų svetainėje. Prasi
dės 7:30 vai. vakare. Visų Phila- 
delphijos miesto dalių draugai ir 
draugės širdingai prašomi atsilanky
ti ir paremti tik ką atsigaivinusią 
mūs kuopelę; taipgi ir iš Chesterio 
ir visu apielinkių prašomi atsilanky
ti. r .............................................
ir gėrimų, 
tuviškus ir amerikoniškus 
Taipgi turėsime ir žaislų.

Širdingai kviečia rengimo
Komitetas.

(236-239)

vajaus darbuotei, gi mes, 33 kuopa, ' 
dar nieko tuomi klausimu nesame 

Argi mes, 33 kp. nariai ir 
pasiliksime taip visų 
Nesinorėtų tam tikėti, kad visi 
kp. nariai, būtų tokiais tinginiais.

Tai draugai ir 
nariai, visi susirihkitc į L. M. D. I 
svetainę nedėliojo, 9 d. spalio (Oc-Į 
tober), lygiai 12 vai. dieną, idant | Merginų Sekstetas, 
apsvarstyti kaip vajaus, taip ir ki
tus kp. reikalus.

Visus kviečia kuopos Komitetas.
(237-238)

JERSEY CITY, N. J.
ALDLD 16 kp. ir Ukrainian 

užpakalyj, j Toilers. Rengia koncertą ir balių, 
33 l kuris įvyks subatoj, 8 d. spalio 

j (October), 1932, 8 vai. vakare, Uk- 
draugės, 33 kp. j rainian Home,

P- j 160 Mercer St. Jersey City, 
Aido

Taigi 
pirmu 
Taipgi

eity lietuviams teks
išgirsti jį dainuojant.
daugiau pamarginimų.
šio parengimo yra skiriamas komu
nistų rinkimų kampanijai. Taipgi 

Į meldžiam draugus iš apielinkių at- 
3 i silankyti ir paremti šį svarbų reika- 

Po koncertui bus šokiai, visi

nas ją kaip ir baikomis nuo jo patraukė, silankyti abiejų kuopų, nes turėsi-Į 
Šis j save! Ir taip susitąsius, kunigas tiek 1 v‘ae™‘ i"X ’
įsižeidė, kad paleido kumščią darban! Jo narį. Spąlio 8, šeštadieni, LDSA 3
oponentas irgi nestovėjo! Prie to įsimaišė 
jų draugai, iškilo muštynes, kur reikėjo 
spėkos apmalšinti.

Ant rytojaus ir toliau po miestą skambe
siai, kad kunigai už mergas pešasi, kaip ir 
paprasti vyrai! Kun. Abromaitis, tą gir
dėdamas, piktumu nesitvėrė! “Kaip tai jis; 
drįsta taip kunigų stoną teršti?” Kun. 
Abromaitis jį gerai žinojo dar nuo tada, 
kuomet jis krautuvėse tarnavo ir religiją 
išjuokė. Vienok tas viskas praėjo.

Kingston, Pa., lietuviai jį ir jo tą gaspa
dine gerai žino, nes jis ten per daugelį me
tų klebonavo. Jis, bemonydamas tikinčius, 
didelius tuntus susikrovė: kapitalu ir neju
dinama nuosavybe, kaip žemiau matysime.

Bus daugiau

kuopa rengia balių, kurio pelnas yra
skiriamas prirengimui W. Z. Fosterio ! gijų tą dieną nieko nerengti ir nuo- 
atsilankymui ir mes manom šukei-) širdžiai kviečia dalyvauti savo ba- 
ti užtektinai finansų, kad Drg.' Fos- 
teris galėtų kalbėti pel’ radio nors 
15 minučių. Manom, kad drg. Tos
teris atsilankis į Readingą 
25-tą d. -

Abiejų kuopų sekretoriai,
M. Misavage, 
A. Paužienė.

(237-238)

liuje, kuris atsibus Girard Manor, 
svetainėje, 909—15 W. Girard Ave. I 
Philadelphia, Pa. Pradžia 7 vai. va-' 
kare. Įžanga 35c. ypatai. Lyros Cho
ras patarnauja darbininkiškom orga
nizacijom, tad organizacijos ir atski- 

! ri nariai privalo paremti chorą skait- 
j I ngu dalyvavimu šiame parengime. - 

(236-237)

THE RED CORNER BOOK
: FOR CHILDREN

Short stories and poemd valuable ’to workers’ .’children. . -
110 pages—$1.25

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, army of unemployed, child labor, and “over-production.”

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

i . , Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN '

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LEATHER
By BICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

jau išrinko 7 darbininkus pa
dėti 105 kuopos draugams 
dirbti, o visi kiti kuopos drau
gai pasižadėjo vykti į tą pa
rengimą. Mūsų visų organi
zacijų nariai, jauni ir seni, pri
valo važiuoti į tą parengimą 
ir parengti naujai atsisteiguqia | kalauja, 

: kuopą. 'Kiek tenkąi girdėtįi, 
tai iš visų miesto >4^1ių drau
gai ir; draugės rengiasi va- 

jžiuoti ir pagelbėti draugams. Į .‘j
Spalių 23 d. ALDLD. u105 

kuopa rengia prakalbas lietu
vių ir rusų, kalba. Nuo lietu
vių kalbės d. D. M. šoloms- 
kas ir kiti, nuo rusų—d. Tri- 
keniuk. šioj miesto dalyj 
siaučia taipgi dedelė bedarbė, žodis sako, tik surik:

A*e., S. W. Philadelphia. Pra-jO prieš rinkimus reikalinga pa- kepurė dega,

Nesenai atgaivinta ALDLD. 
105 kuopa, West Philadelphi- 
jos dalyj, pradeda daugiau 
veikti svarbesnius darbus, ne
gu ji pirmiau veikė, 
draugai jau pardavė 
prezidentinių rinkimų 
štampų. Sklokininkas
navičius visą laiką miegojo ir 
tokiais darbais neužsiimdavo. 
Jie jau turi 10 narių, o pirm 
sugriovimo turėjo 9 narius. Va
dinasi kuopa auga, o ne puola.

Spalių;. 8 d-, (šeštadienį), 
kuopa rengia' didelį balių su 
šokiais, po No. 8640 Eastwick

džia kaip 7:30. Draugai ener
gingai rengiasi prie to paren
gimo, ant kurio mano pasida
ryti finansinės paramos ir gau
ti daugiau narių.

Jie prašo iš visų Philadel- 
phijos miesto dalių draugų pa- 
gelbos, idant juos pagelbėjus
moraliai‘bei materialiai šiame 
parengime. ALDĖD. 10 kp.

“Naujos Gadynės” No. 
kokios ten organizacijos 
mitetas, su savo parašais, 

, kad Reporteris fak
tais įrodytų, kas yra šnipai ir 
skundėjai, khd policija neleL . 
do laikyti rengtą, 4 d. rugs., 
Kompartijos naudai pikniką.

Aš, rašydamas kaipo žinią 
apie išardytą pikniką, suvis 
neturėjau mintyje apie tą or
ganizaciją, nei tas ypatas, ką 
bando apginti Pruseikos poli
tiką.

Taip išeina, kaip tas prie- 
Vagie, 

tai vagis ir 
ką griebiasi už kepurės.

Kaip matoma, ALD
LD. 105 kuopa pradės veiki- sekejų, tai daug jau buvo įro- 
mu pulti visą Philadelphijos 
ęentro miestą. Tąi geras apsi
reiškimas. Laike vajaus /^ne
bus imamas įstojijnas) tai bus 
lengviau draugams‘'gauti nau
jų narių į kuopelę.* v* -•

W Reti.
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LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY 
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
' By ROBERT W. DUNN

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

Regular $1.90; Papular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

dyta, kaip jie puolė ir puola 
visokiaisbūdais, kad pakęn?f/. 
kus K. P. finansiniai ir kad/ 
ją sunaikinus.

Pruseika su savo.-Į'sekėjais 
patys įrodė sayo darbais, šauk
dami policiją- jau? ne į viėhą

Buvo

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIU 
DARBININKU SUSIVIENIJIMAS

Tai Istorija Lietuvių Darbininkų Kovos su Fašistais ir 
Socialfaš.istais SLA. Organizacijoj ir Tvėrime Savo 

Darbininkiško Susivienijimo

Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kurie Pirmiaus
■ >' ’ i < f Nebuvo Patalpinti Spaudoje

j 1 • ‘ \ f ■/. i I

. Tūkstančiai lietuvių darbininkų dalyvavo toje kovo-: 
je. Svarbu kiekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją'tos kovos, svarbu po 
ranka turėti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjatdiai 
mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar-

I J l . k
bininkams suorganizuoti savo' savišalpos organizaciją.

LDS. kuopos tuojaus siųskite užsakymus ir parsi
traukite brošiūros kiek galite daugiausiai platinimui, šia 

t . i • >
brošiūrą reikta kuo plačiausiai paskleisti. Ne tik kiek
vienas LDS. narys privalo ją perskaityti ir turėti, kai
po istorinius faktus, bet taipgi turėtų ją perskaityti 
•kiekvienas lietuvis darbininkas, žingeidauj antis darbi
ninkų kova už geresnį gyvenimą.

Brpšiura turi 60 puslapių. Kaina tik 10 centų. Reiš
kia, kaina tokia žema, kad- kiekvienas gali ją įsigyti.

Reikalaudami brošiūros rašykite: .
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

LABOR FACT BOOK
1 PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.
Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 

speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working 'women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor.:.. Regular $2.00; Popular $0.85

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

for which please send the chec
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Ku Klūks Klanas Grūmoja Komunistę
Partijos Kandidatams Foster ir Ford

Drg. A. Bimbos Maršrū 
tas ALDLD 1 ir 8

Apškričiiitfše

ir laikraščiams skaitytojų. tiese. 'p ' , ' [M dienraštį .“Vilnį.”, Mes dos, yra veikėjų. (Kai kas
Spalių 6 d. atsibus demon- protestuojame prieš lietuvišką reikėjo šio rašinėlio praleisti,

Spalių 9 d. mieste Bir-1 Pasirašo: “Ku Klux Klan”. 
minghame, Alabamoj, ture-! Juodašimčiai draugą For- 
jo kalbėti d. Fosteris, komu-:dą, matomai, nulinčiuotų.

Vietoj draugo Fosterio,
Bet jis susirgo. Ta- kuris serga ir negali kalbė

ti, Komunistų Partija siun-

nistų kandidatas • į prezi
dentus.
čiaus vis tiek gavo sekamą 
telegramą nuo pietinių vals
tijų juodašinjčių:

“Jūsų pasirodymas Bir- 
minghame, Alabama, sek
madienį, spalių 9-tą dieną 
nepageidaujamas. Atsiųs
kite nigerį Fordą”.

Visur rengkite prakalbas 
bendromis spėkomis: ALDLD 
ir- LDS kuopos, nes rengėjai 
visur turi pasidengti prakal
bų išlaidas. Surengimui mar

čia į Birminghama draugą'šruto Pasidaro išlaidų, tai tu- 
TT rime dėti visas pastangas, kad

• i * i * * partijos fjnansų Užtektinai sukėlus
rinkimų kampanijos komlte-j del padengimo tų išlaidų, 
to pirmininkų. Jis taip pat (Draugai turi gerai išgarsinti 
kalbės kituose pietinių vals-Į prakalbas, kad jos butų sek
ti jų miestuose, nepaisant mingos.
Ku Klūks Klano grūmojimo.

Komunistę Partija Šankia Talkon Visus i 
Kovingus Darbininkus New York® Mieste'

Drg. Bimba kalbės sekan
čiose vietose:

Spalio

stanciai parašų turi būt pri-

nesurinksime pakanka- 1

sla
komunistų kandidatą d. Pa- 
tersoną į miesto majorus. 
•Lietuvių dapbininkų organi-! 
zacijos turi išrinkti delega-idėji 
tus. ' I

23 d. Westville, 111. | 
Roseland, 111.
25
26
27
28
29
30
30

Taigi, dabar visi 15-to Aps- ___ _
• nariai turime leistis į'stracijos, 7 vai. vakare, 23-čioj buižuaziją ii piuseikinius re- nes jau per vėlai piisiųstas,

_ Ą j '-r " * ' • v I ° c--* 
Thompson gat. ,&uo 23 ir Jef-1 pasireiškia griežtai pries to- kalui, kaip kad apie parengi- 
ferson gatvių bus mar-ĮM^s provokacijas, kurias sklei mus.-—Red.) 
šavimas su paroda į 13-tos ir(dė Pruseika savo^ Klampynė- 
Thompson gatvės parkuįį, ku-'Je/’ kad ... —pare: 
riame atsibus masinis sųsirin-! v.e^®. P^iigų iš Maskvos mūsų 
kimas. 7.d. spalio atsibus di- dienraščių palaikymui, 
delis masinis protesto mitin
gas, 8 vai. ,vak., ( 
Arena, Broad ir Christian 
gatvių. Kalbės žymus kalbė
tojas, Richard (B. Moore ir 
Mooney motini, 
darbininkai, ėikipre visi į šias 
prakalbas.

8 ir 9 d. spalių atsibus rink
liavos po stubas ir ant gat- 

—----- jVįų ig sekančių stočių: 1331
i Philadelphijos lietuviai dar-J N. Franklin St.; 995 N. 5th 
Ibininkai, prieš mus stovi dide-,St.; 2222 Master St.; 2456 N. 
lės atlikimo pareigos, delei• 30th St;; 5002 < Hutchinson 

'■ i ir St.; 4654 Melrose St.:, 3623 
išgelbė-’Market St.; 1137 N. 41 St.; 

800 Ritner St.; 600 N. 55th 
St.;, 1747 N. Wilton Sk;. 725;

IvllCIO -----------~ ---- t OlzJ. CVV1JMO, I veil. VcllllUt, - . . . ---------- **------- 1 *

darbą, kad gautume daug ir Jefferson gatvėj, 13—toj’ ir negatus. Kuopos susirinkimas, kad galėtų pasitainauti rer 
naujų, narių ir laimėtume! 
lenktynių kovą. Apskričio
valdyba pasitiki kuopomis,
kad jos gerai darbuosis šiame 
vajuje.. Vajus . prasideda su 
15-ta diena spalio. Visi ruoš
kimės darban. Mes turime 
laimėti kovą su 4-tu Apskri
čiu. i

ALDLD 15-to Apskričio
Org. S. K. Mazan.

kad d. R. Mizara parsi-; E. Če’Jkienė.

PHILADELPHIA. PA.
Scottsboro-Mooney Demons

tracijos ir Rinkliavos

k ų. Mes sveikiname “Vilnį,” ku-( 
ri nepataikaudama veda kovą ( 
prieš lietuvišką buržuaziją irj 
fašizmą. Taip pat mes pasi-( 
žadame remti “Vilnies” bylą! 
visais būdais.

I

Draugai susirinkime s.uauko- • 
jo, nepaisant didelės bedar-; 
bes, “Vilnies” paramai $4.08. ( 
Paskiaus iš kuopos iždo pas- i 
kirta $1, tai viso aukų yrA su
kalta suvirinkime $5.08.

Newarkieciams!

Moore ir 
Lietuviai

■» 0 • / .

Sekamą ketvirtadienį, 
spalių mėn. 6 d., Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York 
Ave., Newarke, įvyks Lietu-

Darbininkų Susivieniji- 
vietines kuopos visuoti- 
narių susirinkimas. » Ja- 
dalyvays iš LDS Centro

d. Bridgeporte. , . ...................
d. Town of Lake. kur,M tur,m V1S1 ‘gudinti 

(mestis darban, kad 
(jus tuos devynis jaunuolius 
nuo mirties ir. Mooney iš ka
lėjimo. Spalių 10 d., J. V.NEW YORK. — Komuni-1 didato ant baloto. Tik kę

stų Partija šaukia didžiojo l lios dienos liko, kuomet tūk- Į 
New Yorko darbininkų or
ganizacijų konferenciją spa- duota miesto valdžiai. Jei- 
lių 11 d. Konferencijos tik- gu

tame, kad užtvirtinti mai parašų, tai mūsų par
tijos kandidatas nepasiro
dys ant baloto. Tai būtų di
delis smūgis darbininkų ju

timui.
Komunistų Partija atsi-l

Pagaliaus, prieš visus Į kreipia į visus kovingus dar- 
komunistus ir simpatikus bininkus ir darbininkes, 
stovi svarbus darbas uždėji- prašydama jų talkos šiame 
mo Komunistų Partijos kan- parašų rinkime.

ĮVAIRIOS ŽINUTES
Japonijos imperialistai nu- 

- leido nosį. Jie jau švelniau
pradėjo kalbėti apie ‘santi- 

. kius su SSSR. Mato, kad
X darbininkų tėvynėje yra di-

'M^*Bėlis pasirįžimas budavoti.
socializmą, o nei kiek ne 
mažesnis ir gintis nuo už
puolikų. Gi tuom pat kar
tu Japonijoj milžiniška ko
va darbininku ir valstiečiu 
prieš savo pavergėjus ir iš
naudotojus. Dar daugiau, 

♦'užimtoje Mandžurijoje eina 
nepertraukiami sukilimai ir 
užpuolimai ant Japonijos 
kareivių, gelžkelių ir mies
tų. Nėra tos dienos, kad 
nebūtų užpuolimo ant Japo
nijos kareivių, kuriuose 
daugelį japonų užmuša 
sužeidžia.

įspūdžiai Iš ALDLD 9~to 
Apskr. Konferencijos

d. Cicero, III.
d. Brighton park
Waukegan, 111.

d. Kenosha, Wis. v.
H Pnrinp Wic augsciausias teismas persvars-
d. Milw’aukeeMyS. 9 negrU .. jal"’uol>U. byla- 

Wis.
d. Sheboygan,
2 d. Rockford, Ill.
3 d. North Side—
Chicagoj.
4 d.
Ill.
5 d.
6 d.

6 d. Indiana Harbor,
Indiana.
7 d. Chicagos drau-1 
gų susirinkimas.
8 d. Chicago
Heights, Ill.
9 d. Aurora, Ill.

d. lapkričio prasidės

W. Pullman,

Harvey, 111.
Gary, Ind.

į jaunuolių bylą.
~ Dabar jaunuoliai sąmokslu yra 

(pasmerkti mirti. Bet juos ne
galėjo nugalabint, nes buvo 
didžiausias darbininkų masių 
protestas visame pasaulyj, o 

Išiandien protestas dar labiau 
pakilęs prieš tuos tironus, ku
rie pasirįžę juos “iškepti” 
elektros kėdėj del Amerikos 
“demokratijos” galios. Juos 

(išgelbėti tegali tik masinis 
darbininkų protestas reiškia
mas demonstracijomis 
gatvių, organizacijose ir 
siniuose susirinkimuose svetai- šistus,

Su 11
d. Bimbos maršrutas pietinia
me Illinois, ALDLD 13 Aps- 
krityj apie St. Louis, ir čia jei
gu bus galimybių laikyti pra
kalbos ALDLD 11 Apskrityj, 
apie West Frankfort, bet apie 
pastarųjų dviejų Apskričių, 
sekretoriai paskelbs dienas ir 
vietas, kur ir kada kalbės d. 
Bimba.

Taigi rengėjai tuoj aus imki
tės už darbo: paimkite svetai
nes ir darykit plakatus ir ge
rai garsinkite spaudoje.

Su visais reikalais maršruto 
kreipkitės šiuo adresu:

V. V. Vasys,
3116 So. Halsted, St., 

Chicago, Illinois.

SHENANDOAH, Pa.—ALD 
LD. 9-to Apskričio pusmetinė 
konferencija įvyko rugsėjo 25 
d., ALDLD. 17-tos kuopos 
kambariuose. Delegatus pri
siuntė tik 4 kuopos. Tai ne
atleistinas apsileidimas kitų 
kuopų, kad tokiame svarbia
me momente, kuomet klasių 
kova aštrėja, bedarbių padė
tis blogėja, o dirbantiems mai- 
nieriams kompanijos rengiasi 
oficialiai numušti 20 nuoš. 
algų, kuomet masės darbinin
kų visų tautų kairėja, tai mūsų 
seni “revoliucionieriai,” didžiu
moj kuopelių, ramiai sau mie
ga. Atrodytų, kad juos šis 
krizis nepaliečia.

Nežiūrint, kad konferencija 
delegatais neskaitlinga, bet 
buvo gyva, nes susirinko visi 
veikliausi šio apskričio nariai, i 
kurie aktyviai dalyvauja abel- 
nam darbininkų judėjime.

Nutarė rengti vajaus prad
žioj prakalbų maršrutą drau- 
Igei B. E. Sinkevičienei iš Eas- 
! ton. Jai prigelbės vietiniai kal- 

KINCAID, UI. — Čionai bėtojai—Reikauskas ir Armi- 
laiškais.

Paskiaus apkalbėta apie pa- 
kurį konferencija

ALDLD 15 Apskričio 
Valdybos Posėdis

ir

Mokyklos Studentai

Rugsėjo 27 diena ALDLD 
15-tas Apskritys laikė savo 
posėdį pas draugą S. K. Ka
zan, 722 E. 127th St. Cleve
land, Ohio.

Apkalbėjus visapusiškai 
ALDLD 190 kuopos skundus, 
nutarta palikti sekretoriui, 
kad jisai parašytų atsakymus

.Šią savaitę jau prasideda 
mokyklėlėj kurią draugas Tau
ras ves. Draugai, kurie atva
žiavę iš toliaus, gaus nakvynei 

1 draugai 
nariai ii\a,pie tai neparašo į spaudą. Jei

Carpinter Št.; 1208 Tasker St. (veltui. Negerai, kad 
Visi organizacijų : . _ _ . _
simpatikai eikit parinkti aukų. '■ nebūtų kam parašyti, bet, ro- j 
kurių trūksta vedimui ir gy-| 
nimui bylos.

Tarptautinis Darbiniu:
Apsigyn. per A. J. Smith.

Iš Bostono Apielinkės
* . . i

BOSTON, Mass.—ALDLD. 
I

2 kp. savo. susirinkime, ląiky- 
ant'tame rugsėjo 25 dieną, priėmė
ma- rezoliuciją prieš Chicagos fa- 

kurie PU?la darbiniu-,

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

aųgštosios mokyklos 160 
studentų paskelbė streiką ir 
išėjo iš mokyklos, kuomet 
sužinojo, kad apšvietos ta
ryba nupirko anglies iš Pea
body kompanijos kasyklų, 
.kuriose dirba skebai. Stu-
dentai pareiškė: “Mūsų tė- >sdirbimuj planų ^vajaus^dar-Į 
vai kovoja prieš algų nuka-

nas.
Priimta rezoliucija, pasmer

kianti “Vilnies”’ užpuolikus, rengimą,
Delegatai suaukojo $2.50 ir iš nutarė ir paliko Apskričio vai-( 
iždo paskyrė $2.50. Viso $5, dybai įvykinti. Buvo nutar-' 
“Vilnies” paramai. Ja, kad parengimų visas pel-(

, ' ; z/ (nas turi eiti Komunistų Par-i
Daugiausiai* laiko praleišta tijos rinkimų kampanijai. Į

Į Parengimas įvyks spalio 30 i 
Išrinkta 3 vajininkai: diena, Lietuviu Darbininku

St.,'vai ^kovoja prieš algų nuka- Q žiobie^č> j čiurinskąs ir svetainėje, 290 E. 79th 
P0Um? J-f neleisime, kadĮs pveikauskas. Jų pareiga bus(PKasidės 5:30 vai. vakare, 
skebų iškasta anglis mus j ne patiems verbuoti narius Į draugas D. Petrauskas skai- šildytų!” Tai gražus vaikų į ALDLD. ir rinkt prenUmera-'ts laiš^ nu0 10l kp ši kuopa! 
solidarumas SU kovojančiais tas laikraščiams, bet taipgi pri- pranešė, kad jai 
tėvais.

NEWARK. N. J.
Rugsėjo 25 dieną piknike, 

kurį surengė Newarko darbi
ninkai Hillsidej, aukavo Ko
munistų Partijai sekami drau
gai: Dr. J. J. Kaškiaučius 
$1.00; J. Wizbar—50c.; G. 
A. Janison, F. Lasech, F. Klas- 
tow, P. Ramoška—po 25c.

Viso su smulkiais surinktarame ^?e’.
$5.17. Varde Komunistų Parti- veikti, kad ALDLD. Oįtąs 

Rinkimų Kampanijos Ko- Apskritys būtų pirmutinis Va-

parankiau ’ 
žiūrėti, kad visi ALDLD. na- dalyvauti 4 Apskrityje, Pitts- 
riai ir laikraščių skaitytojai 

(veikliai dalyvautų vajuje. Kai
po stimuliantą vajininkams, 
konferencija paskyrė dovaną. 
Kuris vajininkas gaus daugiau
siai skaitytojų ir narių į or-^ 
ganizacijas, gaus apmokėti ke
lionę ir įžangos tikietą į “Lais
vės koncertą.

Konferencija baigėsi labai ge- 
Visi dalyviai pasi-

Konstancija Menkeliuniutė

Garsioji dainininkė, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 
arti dviejų metų balso lavinimo ir abelno muzikos 

mokslo.

Įvyks Sekamose Vietose:

23 Spaliu (October), Montello, Mass,
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

Apart MenkelMniutes, šiame koncerte dalyvaus ir se
kamos, dailės spėkos:... ; ■ .v ■ u ■

Ig. Kubiliūnas, dainininkas ir komikas, iš So. Boston. 
LDR. Choras, vadovaujamas Edward J. Sugar ir at
skiri choro nariai.

tariame širdingi ačiū'. jaus darbuotėj.

burgho apielinkėj.
Dabar visi draugai turi pla

tinti 15-to Apskričio lapelius, 
kad padaryti parengimą sek-' 
mingu.

Paskiaus kalbėta apie marš
rutus. Nutarta, kad 15-tas 
Apskrityš parašytų laišką į j 
ALDLD Centrą, 10-tą Apskri- » 
tį ir 4-tą Apskritį (Pįttsbur- 
gho apielinkėj) kalbėtojų 1 
reikalais. ,. ’į - ;j

Nors 15-tąs Apski’. dąy jau-;, 
nas, bet veiklus/. Todėl nu-’i 

šaukti 4rtą ' •^'pskritį į j 
naujų narių '

ti

23 Spaliu (October), So. Boston, Mass.
Pradžia 8-tą Valandą Vakare.

Ir čia Menkeliuniutei padės drg. Ig. Kubiliūnas ir ki- 
vietos talentai.

6 Lapkričio, Worcester, Mass

30 Spaliy (October), Lawrence, Mass

vię 
mo 

: nas
me
ir IH-čio Apskričio atstovai 
—veikiausiai, dd. Paltana- 
vičiute ir Kairytė ir d. Siur- 
ba. Bus aiškinama reikalas 
organizuoti LDS Jaunuolių 
Kuopą ir traukti jaunimą į 
sportą. Kviečiami visi LDS 
nariai dalyvauti, atsivedant 
pašaliečių, ir ypačiai jauni
mo. Pradžia 8 vai vakare.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisvės” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Khežiavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis. 
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 
; J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c .
DARBAS LAiMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-t'ragedija’ tiijuo.se veiksmuose. Parašė' J. P.

Karnaukalas. Kaina 45c \ . 1
KARO A ŪKUS. Keturių veiksmų d,rama. Parašė Sodalius.
KQVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

I. Togobdčnij. Lietuvių . kaibon verte ir dainas sutvarkė * P. 
' Bukšnaitis. .Kaina 60p., ,bp nUĮnjĮtfr i ;
ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybe gražių eilių. Kaina 50c. 
NEBAIGTA KOVA. Tiijų veiksmų melodrama. Parašė Sehas

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutes. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai. ' 

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
; šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.
SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 

Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA'. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS t------------------------------ f•
Laisniuotas Graborius f!

Pennsylvania ir New Jer- |
■ • . • « J •

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

SBPMk- Odos it Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos jskjlvįp, žarnų ir MešlažamSs, taip pat 

NK Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
r; ligos Vyrų ir Moterų yra pasėkmingai gydomis

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

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

G. A. Janison. gavime
?>

110EAST 16th ST/N.Y.
Kasdien—9 Ą, M, .iki 8

lenktynes

Veltui Patarimai irv Ištyrimai
TH---------------------------------------Trr—

R. Šilas.

> i-L. te* ■. >x.z?r, Ą.WI - ’.M f
Tai tik tiek šiuo tą^.\^Mąs^ valstijoje* ir teturėsime v 

koncertų, kuriuose dalyvaus MenkeHųn’ūtė. . •' .
(Tat[ iš visos?.apieliiĮ^.ė3V kviečiame, publiką dalyvauti 

tuose koncertiiosę.- j iz M

tiijuo.se


WfllP7 .•••TT:’-;- . ;;;t ""’WW'4'“'’'" '' ■ V7*

Puslapis šeštas t t < - LAISVI Trečiadienis, Spalių 5, 1932

VIETINES ŽINIOS
. ... ...... "

'Dar Prie Aprašymo Ai 
do-Menkeliūniūtės

Koncerto

narių prirašyti prie LDS 1-mos kuo- Kreipkitės pas:* 
pos.

J. Kairys
George M. Kanton, R. D. No. 3 

Richfield Spring, N. Y.
(233-238)

VISI Į ‘DAILY WORKER’ BAZARĄ Aprašant vakar
Laisvėje” Aido Choro-Menke- 

liūniūtės koncerto programą, 
“Young padirbėti tame bazare, tai pri- per skubumą, buvo nepaminė- 
bazaras.' val° tatai padaryti.

Atminkite, draugai ir drau
gės, kad niekas kitas mūs 
išvaduos iš kapitalistinės

i naudojimo tvarkos, kaip 
Jame bus 1,000,- mes patys tą padarysime.

dienos

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopos mėnesinis 

Rimas įvyks, pėtnyčioje, 7 
Hanover kliube, 738—5th 
24 St.

Visi 
kime ir 
turėsime
vo kuopos parengimo, kuris 
23 spalių, 

. Yra'
ta tai, kad prie Aido Choro 
prisiruošimo ir perstatymo rys-I st.

! mui.ne-ikaus ir gražaus kūrinėlio “Vo-!

tik

“Daily Workerio,’ 
Worker” ir “Freheit 
prasideda su 6 diena spalių,: 
ketvirtadienį ir tęsis per 5 die
nas. Tai bus vienas didžiau
sių bazarų.
000 įvairių daiktų, kurie bus darbininkų spauda yra geriau- 
išparduoti tiktai už pusę kai- sias mūsų kovos įrankis ir or- 
nos. Visi darbininkai priva- ganizatorius. Taigi eikite pa
lo masiniai lankytis į, bazarą, tys, veskitės savo pažįstamus 
paremti komunistinę spaudą, ir kaimynus.
įsigyti sau reikalingų dalykų1 j Bazaras atsibus 
Darbininkų organizacijos, ku- Square Garden, ant 8th Avė. 
rios dar neišrinko darbininkus ir 49th -St., New Yorke.

te Red” daug pasidarbavo 
Adohmyan. Tai jaunas 
talentingas kompozitorius 
chorvedys, veikliai dalyv

ir 
ir 

au- 
jąs proletariniam mene New
Yorke. Jis padėjo B. šalinai- 
tei tąjį aktą chorui susimokin- 
ti ir pats dalyvavo jo persta- 

Madison tyme. I

susirin-’ 
d. Oct., 
Ave. ir

susirin-

Suteikite Paramą Tarpt. 
Darbininką Apsigynimui

I Fosterio-Fordo Rinkimų 
į Vakariene

J. Stanley Išmestas iš 
Partijos

Ko-

nariai būkite šiame 
atsiveskite naujų narių, nes 
daug reikalų atlikti del sa- 

įvyks
Russian Club, 136—15th 

ir daugiau reikalų aptari

iekr. A. Bružas. 
(237-238)

NEW YORK, N. Y.
1.11 kuopos susirinkim

EAST
LDSA

įvyks 6 d. spalių, p£is drg. Bieliaus
kus, 8831—76 St. Woodhaven; pra
sidės 8 vai. vakare. Geistina, kad 
atsivestų naujų kandidačių į šią or
ganizaciją. Dabar eina vajus, ver
buokime naujas nares ir “Darbinin
kei” skaitytojas. Dirbkime visos, 
kad mūsų kuopa neatsiliktų šiame 
vajuje.

as

Sekr. T. V.
(237-238)

Tarptautinis Darbininkų
Apsigynimas turi labai daug kite rinkimų kampanijos va-j 
bylų vedimui, kad išgelbėjus1 karienėje, spalių 12 d., Webs- 
proletariato kovotojus. Drg.
Weinstein yra įfrėmuotas ir 
paleistas tik po $25,000 kau
cijos. Išnaudotojai pasiryžo

DR. M. MAISEL
SPECIALISTAS

Vyru ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ir pūsles 

analizai
107 E. 17th St.,

Near 4th Ave. (Union Square)
VALANDOS: 10-1, 4-8,

Nedeliomis 10-12
Už Pilną Egzaininaciją $2.00

Telefonas: Stagg 9-flW

DR.. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDO81

Nuo • vai. ryte iki S vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
i Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium 

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

J. Stanley, kuris buvo 
| munistų Parti jos nariu, E 

Kas tik galite, visi daly vau-rsek?ijoje' ,taP° Jšb^ktas iš 
•partijos uz neatsakommgumą 
iir raketieriškus žygius. Jis 
kolektavo pinigus ir neatsiteis- 
davo su įstaigomis. “Daily 
Worker” praneša, kad darbi- 

i ninkai apsisaugotų jo ir ko- 
'muni'stinis dienraštis nėra at- 
įsakomingas už to elemento 
tolimesnius žingsnius. Stan
ley jau nuo seniau rodė opor- 

Kalbės Scott It,,nistinius .POžy"1!"3 J1;. n°Pai- 
symą partijinės disciplinos.

ter Hali, 119 East 11th St., 
New York City.

Vakarienę rengia Nepri
klausomas Komitetas rėmimui

jį sunaikinti, todėl, kad jis bu-Fosterio - Fordo kandidatūros 
vo aktyvus kovotojas laike ra-;į J. V. prezidentus ir vice-pre- 
kandų darbininkų streiko. | zidentus. Bus rodomi naujau-i 

i iš So-;
kandų darbininkų streiko. > zidentus. Bus rudumi 
Scottsboro negrų jaunuolių by- si krutami paveikslai 
la tuojaus prasidės ir šimtai ir vietų Sąjungos, 
tūkstančiai kitų darbininkų Nearing, Elmer 
yra areštuota. T.D.A. prašo j Browder ir Wm. L. 
pas darbininkus nuolatinės pa- įvairiais klausimais. niw

kalbės apie teatrą Sovietų Są-I 
jungoj. Vakarienė susidės iš! 
šešių rūšių valgių. Įžanga tik 
75 centai. Tikietus 
gauti “Laisvės” ofise.

MASPETHO DRAUGŲ 
ATYDAI

ALDLD 138 kuopos ir LDS 
14 kuopos bendras susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 6 die
ną spalių (Oct.), po numeriu 
70-42 Link Court, 8 vai. vaka
re.

Visi nariai abiejų organiza
cijų dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių prisirašymui į 
virš minėtas organizacijas.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Oatlaa Ir chroniikaa vynj ir 

.moterų Ilga* kraujo ir odos. 
Padarau Utyrimų kraujo ir itaptiM*.

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

New York, N. Y.
Valandai Prlimlmoi

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nu a 
iki 0 vai. vakare 

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

Rice, Earl
Patterson 

Rice
ramos. Siųskite sekamu ant
rašu : International Labor De
fence, 799 Broadway, Room 
410, New York, N. Y.

Neteko $177,000- 
Skundžia

Penelė K. Beeson, sesuo

Gabena Amuniciją j Chiniją

,i Marine Workers Unijos na
riai iškelia į aikštę, kad Isth
mian Line laivais gabena iš 
New Yorko prieplaukos amu
niciją į Chiniją imperialistams 
kovai prieš Sovietinę Chiniją 
ir puolimui ant Sovietų Sąjun
gos. Laivų krovėjų ir vietos 
bedarbių komitetas veda agi
taciją tarpe darbininkų, kad 
jie atsisakytų gabenti ginklus 
priešams, puolimui Sovietinės 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos.

galite 
j E. Beeson, kuri yra Pittsburgh 

J Steel kompanijoje apskundė 2 
{asmenis, kurie iš jos 1930 me
stais išgavo $177,000 pinigų ir 
i ketino juos paversti į $1,000,-1 
1000. Dabar panelė negauna;

Tarptautinis Darbininkų neį miliono nei tų pinigų at-j 
Apsigynimas ir Jaunųjų Ko- ga]4 ■
munistų Lyga ruošia masines: _ ., - . • I
demonstracijas 8-tą dieną spa- I SUSIRINKIMAI .

Masinė Demonstracija 8-tą 
Dieną Spalių

Nauji Kapojimai Algų

mų, šeštadienį, 6:30 vai vaka
re. Demonstracijos prasidės 
Unio.h Square ir bus geri kal
bėtojai. Demonstracijos ren
giamos devynių negrų jaunuo
lių klausimu ir Tom Mooney, 
reikalaujant paliuosuoti ir ap
kaltinimus panaikinti. Visi 

I darbininkai yra šaukiami į 
i šias demonstracijas.

New Yorko darbininkų 
dėtis nuo 15 rugsėjo dar dau- Policija 
giau pablogėjo. Bedarbiams, 
ir taip ubagiška pašalpa su
mažinta ant 15 nuošimčių, ei
lė dirbtuvių skaudžiai nukapo
jo algas. 
Federacijos 
tijos vadai 
nes jie yra
priešais. Vien tik Komunistų 
Partija šaukia darbininkus į 
kovas už tuojautinę 
biams pagelbą. 
p r ezidentiniuose
visi darbininkai privalo savo 
balsus atiduoti už Komunistų 
Partijos 
protestą prieš kapitalistinės
tvarkos išnaudojimą ir 
klasinio susipratimo • demons
travimą.

pa. Subadytas Peiliu -- Pašaukė

Amerikos Darbo 
ir Socialistų Par- 
tą viską užgiria, 
darbininkų klasės

bedar- 
Būsimuose 
rinkimuose

Naktį, 3 vai., plėšikai už-1 
puolė Dunns Garage, 225— 
47th St. Brooklyne ir peiliu 
subadė į krūtinę vienrankį 
sargą S. Smith, kuris apie 7 
metai atgal neteko 
gelžkelio ' nelaimėje, 
bandė priešintis, bet 
kai pradėjo laužtis į 
sargas prišliaužė prie telefo
no ir pašaukė policiją. Polici- 

pribuvus plėšikai paspru- 
o sargas paimtas į ligoni-

rankos
Sargas 

užpuoli- 
“seifą”,

kandidatus, kaipo

savo

“Keturios Dešimts Pianas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centralineje Azijoje New

* i Yorke Bus Rodoma
^Juo 15 ki 23 Spalių (October) 

'• Rodys Workers Int. Relief or
ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom 

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE 
Broadway ir 28th 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos., turi 

veikiai platinti to paveikslo tikie
tus ir tuomi pagelbsti laivų dar
bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

. Įsigys tikietukus ; ■ ‘
Tuojau jjręipkitės į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

rūpinasi 
Union
AVĖ

St.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Partneris Prie 

Vištų Užlaikymo
Reikalinga partnerka prie užlaiky

mo vištų nedideles farmos. Turiu 
gerą namą su 10 kambarių; tinka
mus vištoms tvartus ir sodnelį. Rei
kalinga nedidelis pinigui įnešimas. 
Galima padaryti geras gyvenimas.

jai 
ko, 
nę.

Pavyzdingai Streikuoja 
Mezgėjai

kaipJau antra savaitė, 
streikuoja Murray Knitting 
Mills darbininkai. Visi ener
gingai pikietuoją dirbtuvę po 
vadovyste eilinių' darbininkų 
komiteto. Išnaudotojo bandy
mas terorizuoti darbininkus 
nepakirto jų dvasią, bet 
tvirčiau apjungė kovai.

dar

BROOKLYN, N. Y. j 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo

Pirmos Kuopos Bertaininis 
Susirinkimas *

LDS 1-mos kuopos bertaininis su- Į 
sirinkimas įvyks 6 d. spalio (Octo
ber), 1932, 8 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St. Brook
lyn, N. Y. Visi nariai ir narės da
lyvaukite susirinkime, nes yra svar
bių reikalų, kuriuos turėsim aptarti.

Taipgi kurių narių yra užvilktos 
mokestys, pasistengkite pasimokėti, 
kad neliktumėt suspenduoti atsitikus) 
kokiai nelaimei. Atsivykite naujų Į

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Šalis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel.. Stagg HB41
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Succeed 
Save 

Jtequtarfy

Grind St at Graham Ave. 

INTEREST FROM 
F DAY OF DEPOSIT 
L Compounded

Quarterly 

DIVIDEND 
Oct. 1st 
at rate of > 

3%% per annum 
payable 

after Oct. 15th

JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY
Šiais sunkiais laikais daugelis 

jaučiasi neišgalę matvt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. ,63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką ląiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste. Valandos: nuo 10-4 
kasdien. Vakarais—panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatom 
nuo 6-8. Sekmadieniais sulig su
tarties. Eidami atsineškite šį 
skelbimą.

imamsmaiiiaiiisiiisiiisiiismaiiisiiis įnami imsiu

SUBSCRIBE TO THE

(Central Revolutionary, Cultural Organ in English)

pa-

Paleistas po $25,000 
Kaucijos

S. Cornettaj 20 metų, 
leistas po $25,000 kaucijos ir
D. Corredinia po $10,000. 
Juos areštavo, kada jie pagrie
bė nuo F. Werner, $319 ir pa- 
sįigriebę svetimą 'automobilių 
bandė pabėgti; bet automobi-l 

ilius būva nepergeriausias ir 
policija juos sugavo. •

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

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

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

THEORY AND ANALYSIS
THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US

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

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

MARXIST LITERARY
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NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar 
naujausiais vokiškais 
operacijų.

Vokietys specialistas 
ke aprubežiuoja savo 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedeldienių) nuo 2 iki 6

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES •
612 Marion St., kampas Broadway 

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

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per ,

NEW YORK , UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikoj Mokinimo 
Pareigas po

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

ir Mokįnių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth i 

Antpusąt
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538
981 Broadway 

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

yra gydomi 
i būdais be

New Yor- 
praktiką

Telephone, Evergreen fl-5810

J. GARŠVA
. !

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiut 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS I
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVE-”,

XXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXK
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATlŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR < 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS, O MES 
KUQGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

! KXXXVWW XXX> AAAAAAAAA
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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




