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Chinija Protestuoja

Tautų Lygoje prieš Japoni-

Sovietų Išradimas

4^7 svarbų išradimą fotografi- fjp* jos srityje. Jis pagamino PRANEŠIMAS ALDLD. KUOPOMS

Gazinės Bombos Kaliniams

Militaristų Karas Chinijoj
Uždaro Mokyklas

Svarbus Audėjų ir Dažų 
Darbininkų Susirinkimas

Birkenhead, Anglija.—Po
licija suareštavo 30 bėdai-

kė ir daug bedarbių sužei
dė.

Sukniasiuviai Laimėjo Streiką Septyniose šapose; Jie 
Veda Kovą po Vadovybe Eilinių Narių Streiko Komi
teto; Juos Remia Adatos Amatų Industrinė Darbinin
kų Unija

bet 
ne-

Manchester, Ky.—Pabėgo 
? kalnus ir miškus tie mušei
kos, kurie kelios dienos at
gal nušovė du žmones ir vie
na sužeidė.

Chicago, Ill. — Po bedar
bių tarybos vadovybe čia 
prie vienos šelpimo stoties

“S 
lik 
įpu 
vėf

žo tos pačios Lygos nutari
mus ir plėšia Chiniją, 
kiti Lygos nariai nieko 
sako.

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

šių. Jie buvo suareštuoti

MASKVA.—Sovietų Mok
slinės Akademijos korespon
dentas Zurikov padarė

susirinkti ir

MASKVA. — Pranešama,
. mo-

PEIPING, Chinija. — čia . v o . t
gautas pranešimas iš Jehol PafFase sutai*l su. Sovietų 

kad Japonijos ^junga pagal kurią Sovie, 
- - j tai pristatys neapdirbto zi- 

1‘ius,“ kuriuose ‘sakoma, Tad baI° P° 500>000 tonų kasmet

Muskogee, Okla. — Mu- giant grūdus iš valstiečių 
šeikų apsišaudyme žuvo sep- ■ kolektyvo.
tyni žmonės. -------------------

razbaininkus^ iš Sįrejį0 komitetas. ____
Newarko. Žmogžudžiai pritaria ir juos remia Ada-> 
pradėjo trauktis pries Įnir- tos Amatų Industrinė Dar
iusią minią. Visi jie sube- bininkų Unija.

Paterson, N. J

Nacionalė Audėjų Darbi
ninkų Unija šaukia viešą su
sirinkimą visų audėjų ir da- 

darbininkų šiandien, rug
sėjo 21 d., vakare. Mitin
gas įvyks Oakley’s Hall 
svetainėj, 211 Market St. Vi
si Patersono lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės ragi
nami dalyvauti šiame susi
rinkime.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Hartford, Conn. — Čia 
tavoriniam vagone rasti du 
pabėgę vaikai — William 
Hartigan, 13 metų ir John 
Hammer, 15 metų. Abu iš 
Mass, valstijos. Išbuvę tris 
dienas nevalgę. Jiems už
migus, vagonas buvo užra-1 paų tapo suareštuota __
kintas ir_vaikai nebegalėjo • tina įr sesuo Gorgulovo, ku- 
išeiti. Butų žuvę, jeigu ne- į rjs Paryžiuje neteko galvos 
butų buvę užtikti. i už nužudymą prezidento

--------  Doumer. jos nutvertos va-

Hartford, Conn. — Perei
tą balandį dingo tūlas Ni
chols, 28 metų amžiaus, pa
likdamas pačią. Manė, kad 
ji žuvo ir buvo atlaikytos 
“laidotuvės”. Bet dabar 
praneša, kad Nichols tapo 
suareštuotas mieste Catts- 
kills, apsivedęs su kita mo- 
teria.

New York/— The Chase 
National Bank turintis $1,- 
302,455,350 depozitų. Jis 
buvo įkurtas 1877 metais ir 
teturėjo $1,042,009 depozi
tų.

Policija Nušovė Kūdikį
Gorgulovo Motina ir 
Sesuo Suareštuotos

Darbininkas sužeistas lai
ke eksplozijos ant laivo “Ob
servation” ir jo žmona^

GENEVA. — Nankingo 
~~ ____ valdžios atstovas W. W. Yen

įvų ir kaltina kėlime riau- oficialiai sudėjo protestus 
šių. Jie buvo suareštuoti \ , , - , . _v .
laike bedarbių demonstraci- jos pripažinimą Mandžuri
jos už pašalpą. MacDonaldo jos valdžios. Yen nurodo, 
policija demonstraciją išvai-jkad jau senai Japonija lau-

Bombay, Ihdija. — Gand
hi pradėjo badavimą “iki 
mirties”. Anglijos valdžia peru jr Colombia Gink- 
paleidžia jj iš kalėjimo, > • • v • v • 
idant jis badautų namie, bet <UOJ«S1 naujam Kam 
Gandhi atsisako išeiti.

_____  ; BOGOTA, Colombia. — 
. Mexico City, Meksika. — Į Pranešama, kad Peru armi- 
Prasidėjo teisimas katalikų J3, įgrobė Colombijos pa- 
kunigo Palcios, kuriam pri-i 
metama dalyvavimas nužu
dyme Meksikos prezidento 
Obregono 1928 metais.

automatinę mašinėlę, kuri 
bus naudojama vandenyje 
paveikslus traukti. Pir
miau reikėdavo žmogui pa
sinerti ir nutraukti paveik
slą, bet dabar mašinėlė vie
na pati, įleista vandenin, at
liks tą darbą.

COLLINGSWOOD, N. J. 
—Camdeno paviete uždary
ta 31 mokykla delei siau
čiančio vaikų paralyžiaus. 
Paleista namo 9,000 vaikų.

PAŠAUKTA ILLINOJAUS VALSTIJOSMILICIJA MALŠINIMUI MAINIERIU
TAYLORVILLE, Ill. — 

Rugsėjo 19 d. čia buvo šau
kiamas mainieriu masinis 
susirinkimas, bet jį tyruta- 
liškai išvaikė Illinojaus vals
tijos atsiųsti milicijantai. 
Atsiųsta 120 kareivių. Su
sirinkimas turėjo įvykti Mi- Jie turi įsakymą neleisti 
ners Parke. Bet kuomet mainieriams 
pradėjo mainieriai rinktis, areštuoti visus, kurie ban- 
jie rado parką iš visų pusių dytų laikyti susirinkimą.

Farmerių Streikas 
Minnesota Valstijoj

TRYS TŪKSTANČIAI DARBININKŲ NUGALĖJO POLICIJĄ IR DETEKTYVUS
apsuptą ginkluotų kareivių. 
Buvo susirinkę iki tūkstan
čio mainieriu.c

Visas miestelis paverstas 
į kariuomenės stovyklą. Ka
reiviai laiko apgulę gatves.

WORTINGTON, Minn.— 
Ir šios apielinkės farmeriai 
pradėjo streiką už augštes- 
nes produktų kainas. Ketu
ri šimtai farmerių pikietuo- 
ja kelius, vedančius į šitą 
miestą, v

Vokiečių Spauda prieš 
Angliją ir FrancijaŽINO KALTININKUS UŽ NUŽUDYMĄ 72 DARBININKU, BET TYČIA TYRINĖJA

NEW YORK. — Miesto i 
valdžia vėl pradėjo tyrinė
jimą delei eksplozijos laive 
“Observation”, kurioj žuvo 
72 darbininkai. Bet tas ty
rinėjimas' yra bjauri apga
vystė, idant paslėpti kalti
ninkus. Miesto ponai žino, 
kad kalti jie ir laivo kompa
nija už nužudymą tų darbi
ninkų. Kompanija kalta, 
kad laikė laive sudužusį boi-

lerį, cimentu ir smėliu už
lipdytą. Kalti miesto val
dininkai, kurie gavo iš kom
panijos kyšių ir kuomet lai
vą inspektino, rado jį “svei
ku”. Štai kur kaltininkai. 
Bet McKee valdžia nebaus 
tų parazitų ir žmogžudžių. 
Tuo būdu jinai tęsia bega
linį tyrinėjimą, idant apmul
kinus visuomenę ir nukrei
pus jos domę nuo tos bai
sios tragedijos.

BERLYN. — Vokietijos 
buržuazinė spauda labai aš
triai atakuoja Angliją ir 
Pranei ją delei atmetimo Vo
kietijos reikalavimo lygy
bės apsiginklavime. Tas 
parodo, kaip nuolatos ašt
riau kertasi imperialistiniai 
kapitalistinių šalių intere
sai. Vokietijos imperializ
mas vėl kelia galvą, o Ang
lija ir Francija nenori su
silaukti kokurento.

Darbininkai už Komu
nistų Kandidatus

Bedarbiai Šiemet Rems Komunistų Partija ant 
Komunistų Kandidatus Baloto Iowa Valstijoj

žmogžudžiai Buvo Sugrūsti į Miesto Svetainę; Miestelio 
Valdžia Buvo Pabėgus nuo Įnirtusių Darbininkų; Spe
cialiai Pašaukta New Jersey Milicija Buožėmis Ištaškė 
Darbininkus ir Paliuosavo žmogžudžius

rubežinį miestelį. Tuojau 
Colombijos patriotai suren
gė demonstraciją ir reika
lauja paskelbimo karo. Val
džia reikalauja, kad kong
resas paskirtų $10,000,000 
karo reikalams. Tas pats 
prisirengimas prie karo ei
na Peru respublikoj.

TOLEDO, O. — Priemies- 
j tyje Washington randasi ke-. 
turi šimtai bedarbių' šeimy
nų, kurios randasi ant bado 
slenksčio. Būržuazinė spau
da sako, kad mažiausia 40 
nuoš. bedarbiu šiemet bal-

-J 1

suos už komunistus šiame 
priemiestyje. O po visą 
priemiestį išlipdyta sekami 
obalsiai:

“Padarykime del savęs 
taip, kaip padarė darbinin
kai Sovietų Sąjungoj. Mes 
norime duonos. Balsuokite 
už komunistus ir kovokite ) 
už duoną dabar. Kada nors 
mes turėsime Sovietinę Am
eriką, tai kodėl dabar už ją

Inekovot?” ■ > • ' 1

DES MOINES, Iowa. — 
Komunistų Partijos organi
zacija atliko visus legališ- 
kumus ir pasiuntė Iowa 
valstijos sekretoriui popie- 
ras nominavimui kandidatų 
valstijos rinkimuose, taip 
pat uždėjimui ant baloto 
prezidentinių kandidatų — 
dd., Fosterio ir Fordo. Va
dinasi, dar viena valstija tu
rės ant baloto komunistų 
kandidatus. Daugelis strei
kuojančių farmerių paraga
vo valdžios nagaikos ir keti
na remti Komunistų Parti
jos kandidatus.

McKEESPQĘT, Pa. — 
Rugs. 18 d. čionai įvyko Ko
munistų Partijos rinkimų 
kampanijos susirinkimas. 
Kalbėjo d. Dunne, vietoj d. 
Fosterio. Susirinko apie 
1,000 darbininkų. Tai buvo 
daugiausia plieno darbinin
kai. Entuziastiškai sveiki
no Komunistų Partiją ir pa
sižadėjo remti jos kandida
tus šiuose rinkimuose.

Francija Užginčija Derybas 
Su Sovietų Sąjunga

Iš Oro Japonai Degins ir ■ 
Naikins Jehol Miestus *

PARYŽIUS. — Francijos 
užsienio reikalų ministerija 
griežtai užginčijo leidžia
mas kalbas, būk prasidėjo 
derybos tarp Sovietų Sąjun
gos ir Francijos delei Sovie
tų žibalo. Ji pareiškė, kad 
j tos kalbos yra gryna nesą
monė. Bet faktas yra, kad 
Francijos didelė Societe Pe- 

' trolina Francaise nesenai

Daugelis ALDLD kuopų raštininkų atsikreipia 
klausdami: ar jie gali del Komunistų Partijos Rin
kimų Kampanijos surinktas aukas ant knygučių 
priduoti vietinėms K. P. įstaigoms? Draugai, jums 
buvo kartu su knygelėmis pasiųsti laiškai su nuro
dymais, kad visos aukos ir knygelių galai privalo 
būti prisiųsta į ALDLD Centrą. Taip ir turi 
būti, nes mes už tas knygeles esame atsakomingi, o 
kartu ir už surinktas aukas. Vietos distriktai, tai 
yra, kur tos aukos yra renkamos, savo dalį tų pini
gų gaus per K. P. Centrą. Todėl pinigai privalo • 
būti prisiųsti į ALDLD Centrą, nes ant vietos per
davimas sudarys daug kliūčių.

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street,

Brooklyn, N. Y.

provincijos, 1 
kariniai orlaiviai mėto lape- 
11LIO, IXU11UU0V UUllVlllU, 
jeigu partizanai nenustos 
veikę, tai japonai iš oro ug
nim ir bombomis sunaikins 
visus miestus už 18 mylių 
Mandžurijos parubežyje.

8,000 Bedarbių Reika
lavo Greitos Pašalpos

SHANGHAI. — Vėl keli 
militaristai šiaurinėj dalyj po num. 50 E. 109th St. de- 
Chinijos grūmoja vienas ki-, monstravo apie astuoni tūk- 
tam karu. Shantungo pro- , stančiai darbininkų. Poli- 
vincijoj militaristai irgi su- ei j a užpuolė, kelis sumušė, 
kilo prieš Nankingo valdžią, o tryliką suareštavo.

SOUTH RIVER, N. J. —|go į miesto svetainę ir už- 
Rugsėjo 19 d. šio miestelio < sidarė. O minia didėjo ir 
valdžia sumobilizavo visas reikalavo budelius nubausti, 
savo policijos jėgas, apie 20 Kraujas nekaltų kūdikių ir 
ginkluotų policistų ir dar streikierių virto ta elektra, 
parsigabeno iš Newarko 40 
detektyvų-mušeikų sulaužy
mui sukniasiuvių streiko. 
Šita ginkluota jėga buvo pa
statyta prie R. ir P. Wash 
Suit kompanijos dirbtuvės, 
kurion buvo prigrūsta ske- 
bų. Streikieriai atėjo dirb
tuvę pikietuoti. žmogžu
džiai paleido darban revol
verius. Sužeidė Walter Ro- 
jek, 9 metų kūdikį, taip pat 
John Wilchynski, 13 metų 
amžiaus, ir dar vieną vyrą ir 
moterį. Už kelių valandų 
Rojek mirė nugabentas į li
goninę. ‘ •

Šita kruvina žmogžudys
tė nuskambėjo po visą mies
telį ir sukėlė visą darbinin
kiją. Tuojaus susidarė iš 
trijų tūkstančių demonstra
cija prieš žmogžudžius poli- 
cistus ir

kuri uždegė proletarinę dar
bininkijos sąmonę.

Kova tęsėsi iki vidurnak
čio. Miestelio majoras Arm
strong paspruko iš miestelio 
ir slaptai susišaukė tarybą, 
kad numalšinti minią. Pa
sekmės tokios, kad iš Mill
town Barracks tapo pašauk
iamo ginkluotų valstijos ka
zokų, kurie staiga pribuvo 
ir pasileido buožėmis skal
dyti darbininkų galvas. Mi
nia pradėjo trauktis ir skir
stytis prieš kazokų buožęs.

Čia sukniasiuvių streikas 
eina kelinta savaitė. Septy
niose šapose darbininkai jau 
laimėjo ir privertė bosus pa
siduoti. Trijose šapose lai
mėjo algų pakėlimą, o ketu
riose privertė bosus atsiim
ti 10 nuoš. paskelbtą algų 
nukapojimą. Darbininkams 

j vadovauja eilinių narių
Jiems

NACIONALE MAINIERIU UNIJA SIŪLO BENDRĄ FRONTĄ ILL. MAINIERIAMS
PITTSBURGH, Pa.—Na

cionalė Mainieriu Unija pa
siuntė atvirą pasiūlymą Illi
nojaus valstijoj įsikūrusiai 
naujai Progresyvei Mainie
riu Unijai sudaryti bendrą 
frontą kovai prieš baronus 
ir prieš Lewiso-Walkerio 
mašiną. Revoliucinė unija 
žada visais būdais padėti 
Illinojaus mainieriams kovą 
laimėt prieš algų kapojimą. 
Jinai siūlo, kad Progresyvė 
Mainieriu Unija tuojaus pa
skirtų atstovus, kurie susiei
tų su atstovais iš Naciona-

lės Mainieriu Unijos ir iš
dirbtų bendro veikimo pla
ną. Konferencija turėtų 
svarstyti tik vieną klausimą, 
būtent: “Kaip ir kokiais bū
dais Nacionalė Mainieriu 
Unija gali padėt Illinojaus 
mainieriams atmušti algų 
kapojimą ir streiklaužišką 
Lewis-Walkerio kliką?”

Šis laiškas buvo pasiųstas 
dar rugsėjo 10 d., bet iki 
šiol nesulaukiama atsaky
mo nuo Progresyvės Mainie
riu Unijos vędų.

z „ „ ——~ — - ■ ■■-■ ■... ~

Rezignavo Švedu Kabinetas
STOCKHOLM, Švedija.— 

Pralaimėjęs rinkimuose į 
parlamentą, pasitraukė Šve
dijos kabinetas. Karalius 
Gustavas pašauksiąs sociali
stų partijos vadą Hansson 
sudaryti jam naują kabine
tą. Vadinasi, dar viena pro
ga pasidarė socialistams pa- 
bernauti kruvinai monarchi
jai.

FORT WORTH, Texas.— 
Rugs. 19 d. kalėjimo sargai 
vartojo gazines bombas, 
kad numalšinus 127 kali
nius, kurie buvo sukilę prieš 
brutališkas kalėjimo sąly
gas.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapy!)
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APŽVALGA
i Yonkaus laišką (iš Paterso- 
no), kuriame jis piešai rei
kalaują Prūsęil$os ir Ko. su
laikyti jam siuntine jup- savo 

! “Klampynę”.. pasirodo, kad 
i tie žmonės neturi jokios gė
dos. Sugavęt darbinin ką 

” , ir siunčią

Kunigo Šleinio Pabaiga i
Kunigo Šleinio nusinuody- 

mas ar nunuodymas parp-> 
do, kad ir “nepriklauso- [ 
miems” kunigams “gešef-' 
tas” ne kokis. Prieš jį pasta-: 
ruoju laiku Lawrenco “tau- i antrašą,, .žiūrėk, 
tinės bažnyčios” katalikai i jam savo lapelį. Tai jau ke- 
smarkiai spardėsi ir kovojo, linto darbininko, viešas laiš- 
Iki laikai buvo geri, pinigų kas, reikalaujantis iš rene- 
žmonės turėjo, tai ir kimi- gatų liautis siuntus savo pi
gas Šleinys galėjo auginti gią dovaną. • < . < i
lašinius be “trubelių.” ! . Iš kitus pusės, Prūseika 

šleinys-auklėtinis prieš! ,d°-
kelis metu s del alkoholio! 3„U
mirusio “vyskupo” Mickevi-7U j'- skaitytojų... 
čiaus. šleinys ir Geniotis, i A' leikia stebėtis, kodėl 
kuris dabar, girdėjom, New
arke yra jau vyskupu ar ar- 
civyskūpu, prieš kokią dvyli
ką metų Montelloj dirbo če- 
verykų dirbtuvėj. Abu bu
vo sandariečiai - patriotai, 
bet tinginiai. Abu buvo ko
munistų priešai.

1 < i 1 — HIT ’ 1 . v." Del Strazdo Plūdimy antko vyskupas Mickevičius,1 
jis atidarė “i________ _
kunigų “seminariją.” Abu 
sandariečiai—Šleinys ir Ge
nio tis—įstojo j on ir, po 6-šių . 
mėnesių, patapo kunigais. I 
Ilgainiui Šleinys išėdė iš į 
Lawrencq savo • mokytoją I

M

Ar reikia stebėtis, kodėl 
tie žmonės taip nervuojasi 
ir mus, komunistus,’ “syola- 
čiais” svaido? Jie pasijau
čia tarsi ant karštos skau- 
rados, kuomet mes, parodo
me darbininkams jų kontr
revoliucinį darbą.

• Pralotas Krušas, tik ką par
vykęs iš Lietuvoj, aną sekma
dienį išvažiavimuose keikė 
Lietuvos valdžią ir, skleidė ;ži- ■

1 nias, būk Lietuvos valdžiai ne
leidus katalikams atidaryti sa
vo naujojo universiteto Kau
ne. Jis taip pat kurstė žmo
nes išnešti protesto, rezoliuci
jas ' Lietuvos Valdžiai.
Kas yra tas Krušas ? Tai 

tas pats Sutvėrimas, kuris 
1926 metais, kuomet Lietu
voj įvyko fašistįnid ’pervers
mas, Smetoną laimino.!’ Tai 
tas pats, kuris, po j sušaudy
mui Karolip Požėlos, Giėd- 
'rio, Čiornio ir Greifenbevge- . 
rio, labai nepasitenkino, bet 
ša'ūkė, jog ne ketuHs, bet 
keturis šimtus ' komunistų 
reikėję sušaudyti. Tas pats’ 
žmogus šiandien neva puto
ja prieš Smetoną, katrą jis 
lamino.

Fašistų lapas ragina Kru
šą bausti. Girdi,

Už skleidimą melų, už šmei
žimą Lietuvos valdžios, už su
vedžiojimą amerikiečių lietu
vių darbininkėlių, tokie svečiai | juos atmesdinėjo tik todėl, 
verti didžiausio papeikimo, i kad jie buvo skirtingų poli- 
Už tokius kurstymus žmonių, Į įįnių pažvalgų? Bet tuo- 

Imet tie patys social-fašistai 
šaipėsi, užgyrė fašistų dar
bą. Dabar atsivertė tas

įgeuijos Sveikų ZmonnĮ, 
tu j Beprotnamius

I • f I -I ,

^Atsišaukimas ; į 
į Clevelandiečius

Mickevičių ir pats’ įfcisukd.Į 
' ••Oeniotis, jo sėbras, Hufeidan-1 

gino į Chicagą. Pastara-! 
jam biznis nevyko taip, kaip 1 
Šleiniui. Todėl jis trankėsi į 
iš vietos į vietą, ir dabar i 
Newarke taikosi parapiją ar 
net “arcivyskūpiją” suda-j 
ryti. Abu, Šleinys ir Genio- i 
tis, nemoka net taisykliškai ‘ 
rašyti jokia kalba. Juo ma
žiau lietuvių. Tačiaus abu 
dėjosi dideliais ir mokytais 
vvrais!

Lawrencui Mickevičiui ir 
paskui Šleiniui buvo gera 
dirva per tūlą laiką, kadan
gi ten Romos katalikų kuni
gai visuomet baisiai buvo re
akciniai. Jie visuomet atvi-' 
rai paturėdavo tekstilės bo-; 
sus laike darbininkų streikų, 
todėl darbininkai katalikai 
jiems nepasitikėjo ir nepa-' 
sittki. 
nigai 
draugais” ir stengdavosi ne-

IVllLKc VlClUb, ' j/ • , 
nezaležniškų”Komunistų

Mūs draugu dienraštis 
“Vilnis” rašo:

’“Sūnus* .paklydęlis’li Stėpįs 
Strazdas, atgal pas Grigaitį. 
Jisai rašo “Naujienose” ilgią 
tirada tariesj“Vilhį”.l Jijs danį-l 
stosi į tuluĮ kbęiitet|i, bejt |i,enįij 
balta* plunKsna ne'padhro Var
ną balta.

Tarp prūšeikinių if (grigai- 
tiniy 1 mehšėvikų distancija 
trumputė.

Anot anglų posakio: “Birds 
of a feather flock together.”

—o—
Kada Strazdas buvo pas 

mus, jis jautėsi kaip, sugau
tas. Vis žiūrėjo į tą pusę, 
kur grigaitiniai. Kelis kartus 
reikėjo jam pasakyti: “Ne toj 
redakcijoj sėdi; tavo vieta pas 
Grigaiti.” Kuomet tik pasi
reikšdavo kokia opozicijukė, 
Strazdui akys nušvisdavo. Pro
ga atviriau kalbėti.

Sklokos atsiradimas jam it 
“išvedimas iš žemės nelais
vės.” O mums? “Boba iš ra
tų, ratams lengviau.”
Strazdas įsisuko į suban

krutavusio Alijošiaus banko 
depozitorių komiteto pirmi
ninko vietą. Tuo, vardu jis 
prisidengdamas š i a n d i en

darbininkai katalikai

“Nezaležninkai” ku- 
dėdavosi “darbininku

išeiti atvirai prieš darbinin- piktai pUola‘ komunistui 
kus. Bet netiesioginiai jie, jųes > nOrime štai ką paste- 
buvo toki patys darbininkų j bgti subankrutavusio Uūi- 
p riešai, kai ir romiečiai. Iversal State banko depozi-!

Reikia pripažinti, kad toriams: ar iūs manote ka;

kus.

jiems, nezaležninkams, Law- 
rencuj ilgą laiką sekėsi: jie 
turėjo didesnę parapiją už 
romiečius. Mūs pačių, -ko
munistų, nemokėjimas priei
ti prie katalikų ir numas- 
kuoti abiejų sektų kunigus, 
jų mierius ir vaidmenis, aiš
ku, davė progos pasireišku
siam prieš Romos agentus 

. “sukilimui” persimesti į
Mickevičių ir Šleinių tvirto

je ves. ,
Šleinys buvo reakcinin

kas, fašistas. Savo parapi
jiečius jis naudojo prieš re
voliucinį darbininkų judėji
mą, kaip ir visi kunigai.

Vėl Šluota per Akis!
Gal ne visi draugai skai

tytojai pastebėjo vakar die
nos “Laisvėje” tilpusi J.

Atsiverčia Lazdos Galas
Naujienų” koresponden

tas Brooklyne rašo apie SL- 
A 38 kuopos susirinkimą. 
Girdi,

Susirinkime organizatorius 
y. Kalvelis priduoda aplikaci
ją Vinco Paškevičiaus,. Fašis
tų tūzas ir kuopos pirminiu,- 
kas Strumskis pasikelia iš sa
vo vietos ir kažką pakužda sa
vo sekėjams į ausį. Sugrįžęs 
į savo vietą, jis klausia susi
rinkimo, ar Vinco Paškevičiaus 
Aplikacija yra priimtina.' 

i t
Pasikelia keturios rankos 

pij’ieš aplikacijos priėmimą. 
Kyla mažytis triukšiiias. Or
ganizatorius ir dauguma nhi’ių 
reikalauja paaiškinimo, — kuo 

: remiantis^V. PaškeviČiaūs ap
likacija’ '.atmetama? Trumpas 
atsakymas: priešai mano, kad 
Paškevičius yra nepageidauja
mas, i 
ardysiąs. Kitais žodžiais sa
kant, jis nėra pageidaujamas, pilno proto; ateivei gi mo- 
nes nepriklauso fašistams.
Ar senai čia buvo taip su

Ne visi yra bepročiais tie, 
kurie patalpinti beprotna
miuose šioje šalyje. Dalis 
jų Yra pilnapročiai; o į pa
mišėlių namus daugiausia jų 
įkišo giminės, ar tai del pi-' 
nigiškų išrokavimų, ar del 
keršto, ar del kokios užma-i 
ČIOS.' ' ■ ' i : ■ :

Tokių atsitikimų būna ir 
pa‘s lietuviūfe. Brooklyne, j 
N. Y.,- nesenai viena išdyku- į 

buvo atidaViis saVo mdtihąį

24 ir 25 dienomis rugsėjo 
Clevelande, Lietuvių Darbinin- • 
kų svetainėje, 920 E. 79th St., •- 
įvyks Tarpt. Darbininkų Ap- 5 
sigynimo, Ohio distrikto, kon-.kZ. 
ferencija.

Suvažiuos daugiausiai skur- - • 
džiai mūsų klasės bedarbiai - 
delegatai, svarstyti taip svar
bius organizacijos klausimus.

Maistą pagaminti apsiėmė 
slavai darbininkai iš TDA. kp.

Bet su nakvynėmis delega- .. ; 
tams dar neišrištas klausimas 
—jų ■ trūksta.

Lietuvių darbininkų Tarpt. 
. .. . , at- ■ •

sišaukia į visus tuos gerus ,.,4 
žmones, kurie galėjo apnak- 
Vydinti virš 100 delegatų lai-’” 
ke čia buvusio LDS. ir kitų ; ’ 
seimų, kad jūs ateitumėt mum" 
pągelbon, suteikiant TDA. de- . 
legatam nakvynę. Rašykite— 
atsišaukite greitai pas d. J. N. . 
Simanauską, 922 79th St. ...

i Liet. Kp. Sekr. Mažeikienė.

vulėjęs, kad mažiausios gė
dos neturėjo. Žaginamoji 
gvolta šaukė, bet jis nepai
sė. Bet tai, suprantįjina, 
jam nebe pirmiena; o jis vis j 
tebėra “garbingas” ir nieks 
jo nebaudžia.

Kokie tai kerštinčiai bu
vo padavę į beprotnamį 
87-nių metų seilę Marę An- 
nicito; norėjo į pamišėliū 

, j ., z. . (t v _! namą suvaryt ir visus ketū-
si, nors pamokyta,, mergaitė I rjs jos vaikus. Greit po o’pe-i — . t
buv° atidavus savo mėtihą; racijaj Marg numirč.' Opė-| Da7b7 A^igynimo' k Jopai 
į beprotnamį,-todėl kad nio-1---- -1 1 ~ 1 ’

j tina jai neduodavo palaidos j pradūrė nugarkaulio ^mege-
i racija buvo tokia, '1 kad jai

i laisvės per naktis trankytis 
su 1 patvirkusiais “Vaikiš- 
čiaiš.” Mokytai dukteriai 
lengva buvo įšnekėt valdiš-

nes jis kuopoj ramumą kiems ir daktariškiems po
neliams, kad jos motina he

tinai, negalinčiai angliškai 
nei pusiau-gerai susikalbėti,

progresyviais darbininkais, 
komunistams fe i m p a tizuo- 
jančiais? Ar senai fašistai

tai netoleruotų jokia šalis, jo-1 
kia valdžia.
Smetonos klika riejasi su 

kunigais del nepasidalinimo pats lazdpp guląs prieš juos 
lobiu. Esminiai tarpe jų pačius!

A. Bimba Atvyksta su Prakalbų Maršrutu 
į Vakarus

1 » ' ■ . .» ’ .
Į i Sų 15 d. spalio prasideda
mūsų organizacijų . ir la.ik7 prąąnizuota gavimas naujų 
raščių vajus. ^įe.'.fo mes narių ir naujų ’ skaitytojų, 
turime gerai prisirengti, Nieko kito - mums . nelieka, 
nes tik taip bus galima pa- kaip tuos visus reikalavimus

teratūra, kad butų gerai su

kaip tuos visus reikalavimus 
didinti mūsų spaudą ir or-; pilniausia išpildyti.
ganizacijose narių skaičių..j Dabar apie patį prakalbų 
Prakalbų maršrutas prasi- [ maršrUtą: galutinai laikas 
dės su 22 d. spalio. {prakalbų kolonijom šiuo tar- 

šiemet vajus eis kartu pu nusakyti negalima. Rei- 
ALDLD, LDSA, “Vilnies” [kės palaukti, iki gausim at- 
“Laisvės” ir “Darbininkės”, sakymus iš pietinio ir cent-

1 • • Y11 • • AT TA T T"X *4-1 •ralinio Illinois ALDLD 11 ir 
13 apskričių, taipgi ir iš 
Wisconsino valsti jos 
ALDLD 8-to Apskričio. Tik 
kuomet aplaikysim iš tų vie
tų atsakymus,—bus galima 
tinkamai sutvarkyti pats 

I maršrutas.
Reikia nepamiršti, kad 

patiems rengėjams sulig iš-

Drg. A. Bimba

Nuo šiandien mums vi
siems jau reikalinga reng
tis, planuoti, kaip geriaus 

toriam-'7r' Giq" manote ’ki'surengus masinius mitin- toliams, ai jus manote j !l-o4Va i+vmiVi-į
laimėti, pasistatydami savo 
priešakyje’ renegątą, ir vėjo 
pamušalą Strazdą, kuris 
^naudoja tą pii’tnininku vietą 
kramtymui reynliucinip. ju* 
dėjimo? Ar jūs manote, 
pagaliaus, kad tokis žmogus, 
kuris šliejasi .šiandien prie ______
komunistų, rytoj prie social-' reikalavimą, kad jis pribūtų 
fašistų, gali būti ištikimas su plačiu prakalbų maršru- 
bent kur nors? Ar jūs, su-1 tu į mūsų apielinkę. Jis pri- 
bankrūtavusio A 1 i j o š iąus bus ir pasakys visą eilę pra- 
banko depozitoriai, manote, kalbų Illinois ir Wisconsin 
kad kuomet Strazdas, jūs valstijose, 
vardu kalbėdamas, dergs 
komunistus, tai tas padės 
jūs reikalams?! Klystate. 
Ypačiai smulkūs depozito
riai darbininkai ir pažanges
ni vertelgos turėtų į tai at
kreipti atydą ir griežtai už 
protestudti • jjrT 
bjaurius to jovalo darbus. 
Jis reikia vyti laukan!

to sveikatą. Paskui, per 
prietelių pastangas, sugrį
žus namo, moteriškė nusi
žudė.

Porą metų pirmiau kita 
išdykusi gražuolė mergaitė 
motinai nervus suardė, o 
paskui į beprotnamį padavė. 
Ten motina ir mirė. ‘

Žurnale “Plain Talk” ra
šytojas H. V. Clay priveda 
kelis tokius liūdnus atsitiki
mus.

Helena Phare's, Denvery, 
Colorado, 
priversta savo

buvo kelis metus 
giminėms

nis.' Tai yra pavojinga ope
racija ir viena > iš pačių 
skaudžiausių, kokios tik ga
limos padaryt. O moteris 
buvo visai sveiko proto, 
kaip liudija daugelis kai
mynų.

Paimtam ligoninėn delei 
“ištyrimo” Olinui Brinke- 
riui taipgi pradūrė nugar
kaulio smegenis, ir jis, 70 
metų senis, mirė. Dakta
rai pamatė, kad del tos ope
racijos jis turės mirti, ir to
dėl paskelbė jį bepročiu. 
Argi ne rakaliai?

Kai kurie giminės bei 
“artimieji” sudaro bepro
tystės suokalbius, norėdami 
pasiglemžt palikimus bei 
turtus, ir šitokiu atsitikimu 
įvyksta daugiausia. Tūli 
vyrai iš buržuazijos, negalė
dami kitaip atšikrūtyt sa
vo moterų arba nenorėdami

da jas į beprotnamius, kad

MONTELLO, MASS.

tarnauti, galimą sakyt, vi- mokėt joms pensijų, paduo- 
sai uždyką. Pąskųį, jinai beprotnamius, kad
apleido gimines ir apsivedė; k^etų P^kuį ( bėgiot nuo 
susilaukė dviejų: kūdikių ir vieh6s, “šviežienos’, prie ki- 
buvo jau nėščia pastojus t°s- • , ; ..
trečiu. /Jos sesuo ir kiti gi-; o vadinamų “psichiatrų*’ 
minės užsispyrė, kad jinai ■ daktaru bei protligių žino- 
pamestų vyrą ir vėl sugrįž-1 Vų yra tūkstančiai, kurie 
tų jiems vergauti. Papirko j parsiduoda tiems, iš kurių 
daktarus ir pasiuntė ją į Ii- daugiau pinigu gauna; val- 
goninę, kaipo nužiūrimą ne- džios specialistai taipgi pa- 

Sesuo jai gru- perkami,—ir tuo būdu žmo- 
jeigu tu greitai he- gUS> apšauktas bepročiu, pa- Į

sai uždyką. Pąskųi, jinai

Kas Veikiama Mūsų Kolonijoj

Rugpjūčio 24 dieną čia bu
vo surengta d. B. šaknaitei 
prelek'cija apie muziką. Su
rengė L.D.R. Choras, žmonių 
prisirinko nelabai daug, jau
nimo buvo vidutiniai. Visi, 
kurie supranta muziką, buvo 
patenkinti šia prelekcija.

Draugė Šalinaitė į 20 miliu
tų laiko 'sumokino chorą dvi 
dainas anglų kalba. Be to. rei-; ; 
kią pasakyti, kad draugai ir .. 
draugės, kurie dalyvavo šia
me susirinkime, galėjo gerai 
suprasti, kaine yra skirtumas ę 
tarpe darbininkiškų ir buržu
azinių diainų ir melodijų.

r

O vadinamų ■ “psichiatrų

pilnaprotę. 
mojo
parsikraustysi pas mus, busi tenpa j baisiausią nevalią, ita daugiaus.
patalpinta į beprotnamį. [ neapsakomą pažeminimą ir
Nors vyras protestavo , ir 
kūdikiai verkė, Helena Pha
res vis tiek buvo uždary
ta į proto ligonių skyrių Co
lorado Generaliame Hospi- 
talyj.

Viena labdaringa draugi
ąja iškovojo, kad teismas

-1 M • 1 •- • • J J • b6" i nuspręstų apie Helenos pro-1
galės reikės pi įsidėti prie |r prisiekusiųjų teismas 
padengimo maršruto lesų. pripažino ją sveikaprote. 
Maršrutas prasidės pačioj į jinai, gam gale, tapo paliuo- 
Chicagoj su pirmutinėmis!SUOįa. beį kiek turėjo iš- 
vajaus dienomis. . [kentėt ligonbučio beprotna-

Draugai ir draugės visose ■ myj! Sesuo jai grūmojo, 
kolonijose, tuoj imkitės dar- kad tau bus padaryta ope- 
bo! racija, išimtas ir užmuštas

padengimo maršruto lėšų. pripažino ją sveikaprote

kankynes. Turėk tu tada 
nors ir geresnį protą už 
tuos nupirktus specialistus, 
—jau nebeištrūksi, jeigu Į 
neturėsi turtingesnių bei į 
įtakingesnių draugų, negu 
tie žmonės, kurie tave į be
protnamį padavė.

Tragiška tdkiems padėtis. 
O vis dėlto randasi milio- 
nierių, kurie per teismą iš
sikovoja sau teisę eiti į be
protnamį. Tai yra žmog
žudžiai, kriminalistai, kurie 
teisme, su pagelba pinigais 
užpiltų “specialistų,” įrodo

Šaukite bendrus ALDLD 
gud,! kaip įtraukti kuodau-jir-LDSA kuopų narių susi-, 
giaiugia natijį narių į’mūšų į rinkimus, svarstykite, kaip 
organizacijas ir kaip gauti Į sėkmingiau būtų galima jū- 
mūsų spaudai daugiau nau-Į šų kolonijoj surengti drg. A. 

Į jų skaitytojų.'( ’’’ [Bimbai prakalbas. '■
Drg. A. Bimba, “Laisvės” 

redaktorius, išpildė revoliu*- 
cinių organizacijų apskričių

: Visais šio maršruto rei
kalais kreipkitės prie va
jaus komiteto sekreto
riaus: V. V. Vasys, 3116 S. 
Halsted St., Chicago, Ill.

LDSA 3-čio Apskričio
• Seki*. J. Skeberdytė. 

ALDLD 1-mo Apskr. 
Sekr. V. V. Vasys.

Bet ar mes išpildysime jo 
{reikalavimą?

Ji$ pareikalavo, kad mi
tingai, kuriuose jis kalbės, 
būtų rūpestingaį prirengti,! 

griežtai už- kad, juose būtų sutraukta le, jog vienas laivas nu- 
lęš tokius kuodaugiausia publikos. Kad skendo, du žmonės prigėrė 

juose organizuotai ir planin- ir daugiau nelaimių atsiti- 
gai būtų platinama darb. Ii- ko.

NUSKENDO LAIVAS

LONDON. — Užėjo, toks 
tirštas rūkas English Kana-

tavo kūdikio gemalas, ir tu savo beprotystę, kad išvengt 
pati ir tavo vyras būsite iš- mirties bausmės bei amžino 
romyti, kad neveistumėte l ha,Įėjimo. Bet praeina kiek 
pasaulin bepročių. • [laiLo, “specialistai” tokį mi-

Išėjus iš tos nevalios, He-1 lionierių žmogžudį pripažįs- 
lena Phares padarė prisie- ta jau “protiškai pasveiku-

mirties bausmės bei amžino

•Z z i z •

leną Phares padarė prisie- ta jau 
ktą paliudijimą, kad to- -hi,” i 
kios • operacijos i.štikro ten kaip kad buvo padaryta su 
daromos, o jų? pasižiūrėt pagarsėjusiu žmogžudžiu, 
yra .sušaukiami medicinos kapitalistu Harry K. Thaw.

ktą paliudijimą,

daromos, žmogžudžiu,

studentai. Beprotnamio Ii- r * 
gonius naudoja visokioms “tvarkoje 
operacijoms išbandyt vietoj išnaudojimo ir pasipelnymo, 
gyvulių, o ir abelnai tąm I mokslas taipgi su doleriu 
tikri daktarai žvėriškai ei-' kaiba įr su doleriu tyli, žiū- 
giasi su beprotnamio gyven- rint> kaip padiktuoja asme- 
tojais, vis tiek ar jie būtų niškas išrokavimas.
pamišę ar ne. p. g

Savo prisiektame paliūdi-'
jijne* Helen Phares liudija,1
kaip vienas garsus Denve-| Bridgeport, Conn. — Si- 
rio daktaras, didelis ir stip-: mon Lake padaro povande- 
rus,’užklupo vieną, jauną! ninę valtį (submarina) su 
besveikstančių ligonę ir aky- ratais, kuri galėsianti vaikš- 
se 60 kitų moterų bei mer- tinėti ant jūrų dugno. Bus 
ginų ją. išžagino, fcaip sugy-! daromas bandymas.

Taip, k a p i t a 1 i s t i nėję 
rymančioje ant

Bridgeport, Conn. — Si-

Rugpjūčio 31 dieną čia bu- ... 
vo surengta prakalbos paremi-.... 
mui “Vilnies”, kuomet ją puo- „ 
la neprieteliai. Darbininkų .... 
prisirinko veik pilna svetainė. 
Kalbėjo draugas J. Siurba. _ 
“Vilnies” apgynimui sudėta ’ 
aukų $23.07. Vėliaus surink- 

. Tai viso sudary- 
ta $44.32. Išlaidų išmokėta 
$14.32, tai “Vilniai” pasiųsta ‘ ‘ 
$30.00. Pilna atskaita su' ” ’ 
draugų vardais tilps “Vilny- 
je”.

Prakalbos Mooney Motinos

Rugsėjo 13 dien< Brocktone." 
įvyko prakalbos, kuriose kai- . 
bėjo Tom Mooney motina ir; , . 
R. Moore iš New Yorko. žmo- ... ':<- 
nių buvo veik pilna svetainė. 
Matyt, kad Moore yra gana 
geras kalbėtojas.

Į prakalbas buvo įžanga po j - 
15c. Taip pat ir aukų surink-,“,:; 
ta dar 38,dol. su centais. Pri-.. , 
imta kelios rezoliucijos, kurios 
reikalauja, kad politiniai ka
liniai būtų paliuosuoti. Ypa
tingai, kad būtų paleista Tbm 
Mooney, Scottsboro jaunuoliai 
negrai ir kiti kaliniai. Prie to, 
buvo rezoliucija pasveikinimui 
Tom Mooney ir kita—reika
laujanti, kad Edith Berkman 
būtų paleista iš deportacijos 
biuro nevalios.

Rugsėjo 25 dieną įvyksta 
piknikas parėmimui Komunis
tų Partijos kandidatų šiuose 
rinkimuose. Piknikas įvyks / 
Lietuvių Tautinio Namo Par
ke. Rengia kliubas, kuris yra 
sudarytas rėmifnui Komunistų / 
Partijos kandidatų. Visi dar
bininkai turime dalyvauti šia-^ 
me piknike, nes tai 'bus gert^" 
parama mūsų pačių klasės 
partijai. Piknike bus įvairių *•••’ 
užkandžių ir sveikų gėrimų, 
kaip tai kaukaziškų vandenų, ■», 
iš Sovietų Sąjungos importuo- •; 
tų. i

A. Šalna.



Puslapis trečiaiLAISVe

atsižvelgiant į* jų stovį, kuo

BRIDGEPORT, CONN

PHILADELPIA, PA

Svarbios Prakalbos

Siame mies

Kituose Miestuose ir Valstijose

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

Whittier 
St. Ren- 
Draugainauja d. 

gatava

Kalbės
Sąjunga

vyns- 
ketu- 
metė 

langą.

t paraše 
Šita kny- 
greitai ir

Gary, Ind
te už nepasimokėjimą užda
rytas vanduo del penkių

prezidentinius 
bet to nebuvo.

Sovietų Kaukazo Šaltinių

manev
many

Laisvei’ 
tai šitas susirinki

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

Pa.—Rugsėjo 
masinis mitin- 

156

vines jas setais ir pavienė
mis. Knygų kaina nupigin
ta bent keturis arba penkis 
kartus.

ninku, kaip sutraukti daugiau 
į prakalbas, įtraukti daugiau 
į veikimą ir gavimą 
skaitytojų
mas yra labai svarbus.

Org. A. Mureika.i I f « f J 
K.omite- 

apie

tomeičių, kurias 
visiškai nesibijo.

kas organizuoja 
o kas organizuo- 
šaikas! Komunis- 

bedarbius ir

stubas ir kalbinti darbinin
kai į prakalbas, į ALDLD 
organizaciją ir skaityti mū
sų dienraščius, kurių pre-

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

■ H "

A. VALJNčIUS, PHOTO STUDIO 
9 William Street Pittston

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

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

lauk. Jis 
“leidukė- 

mis,” o pilnas butukas ir lau
ke ant porčių buvo įvairių tau
tų vaikų.

Kuomet d. Kairys pabaigė 
kalbėti ir pirm. d. Gatavec- 
kas perstatė d. Gasiuną kal
bėti, tai tuoj ėmė pro langą

kokis svarbes- 
ausimas, tai gali būti

Iš ALDLD Centro Komiteto 
Posėdžio

numerata bus numažinta.
Kiekvienai kuopai pa

siunčiau po laišką, kartu po 
keletą įstojimo kortų ir mū
sų laikraščių prenumerato
rių antrašus. Jeigu kuri 
kuopa nepakankamai gavo 
įstojimo kortelių, tai pra
neškite ir gausite daugiau. 
Antrašai jums tarnaus 
įtraukimui naujų darbinin
kų į mūsų organizaciją. 
Vietomis yra tik po kelis 
ALDLD narius kuopoje, gi 
tame pat mieste skaitytojų 
yra keleriopai daugiau. Rei
kia, kad kuopos valdyba, iš
rinktoji specialė komisija, 
bei kiti nariai nueitų 
tuos skaitytojus ir juos 
kalbintu i ALDLD.

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Red. Atsakymas
tu i,1 Bridgeport, ,Conn
d^ Buknio prakalbas jaw tilpo 
pirmiau prisiųsta korespon- 
cija. ' Tad nėra reikalo tą pa
tį1 dalyką pakąrtot'.'

ba ir visai veltui, jeigu dar
bininkas yra nubiednčjęs ir 
jokiu būdu negali pasimokė- 
ti. Kuopos, turinčios ižde 
pinigų, privalo kiek nors pa
siųsti iš savo iždo už bedar
bius duoklių į centrą. Sto
jančios moterys į ALDLD, 
kurių vyrai priguli ir norin
čios gauti dovanų knygomis, 
privalo prisiųsti persiunti
mui knygų lėšas, nemažiau 
25 centų. Pilnai pasimo
kantiems duokles, tai yra 
$1.50, persiuntimą apmoka 
centras.

Draugai ir draugės, ALD 
LD Centro Komitetas ben
drai su mūsų dienraščiais 
ruošia lapelius, kuriuos va
jaus metu skjeiskite kuo- 
plaęiaųsįąi. Dienraščiai va- 
jininkams skiria už pasi
darbavimą tam tikras dova
nas—nuošimtį ir tt. ALDL 
D vajaus planas čionai iš
dėstytas. Taigi visi ir vi
sos prie darbo, kad vajus 
būtų vienas iš geriausių A 
LDLD organizacijos istori
joje! Jeigu kas yra neaiš
ku, arba apskričiai, kuopos 
bei pavieniai nariai turi pa
tarimų, tai siųskite kuogrei- 
čiausiai į centrą!

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St..
Brooklyn, N? Y.

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, , iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jėgos’. Kaina 15 centų už puskvortį.

Kiekvienas darbininkas 
arba darbininkė, štbįjąš’į A 
LDLD dabartinio ! s vajaus 
metu, gali pasirinkti • ‘ sau 
kaipo dovaną nuo ALDLD 
CK bile setą arba $3.00 re-, 
guliare kaina bile ALDLD 
išleistų knygų. Kuopų dar
buotojai privalo iš dienraš
čių išsikirpti knygų skelbi
mus ir turėti su savimi, ka
da eina kalbinti darbinin
kus i ALDLD. v

Nebus Įstojimo Į ALDLD
Iki šiol visi ALDLD va

jai už naujus narius buvo 
vedami prie nuolatinio ir 
paprasto įstojimo, tai yra 
nebuvo piniginio numažini
mo. ALDLD Centro Komi
tetas, atsižvelgdamas į kri- 
zį, patvarko: laike šių metų 
vajaus nebus jokio įstojimo 
darbininkams bei darbinin
kėms, stojantiems į ALDL 
D. Vyras privalo būti pri
imtas už $1.50, o moteris, 
jeigu jos vyras priguli prie 
ALDLD, tik už 10 centų. 
Neturi būti imama įstojimo 
nei į centrą, nei į kuopą, 
taipgi nauji nariai privalo 
būti paliuosuoti nuo specia
lių mokesčių į kuopą ir nuo 
duoklių į apskritį. Tą pri
valo įsitėmyti visos kuopos, 
apskričiai ir vajininkai. Šių 
metų vajus už naujus ALD 
LD narius yra vedamas be 
įstojimo.

Kas liečia bedarbius, tai

Dabartinis užpuolimas ant 
darbininkų dienraščio “Vilt 
nies” per poną Evaldą, už ku
rio pečių stovi visa lietuviška 
buržuazija, yra vienas iš eilės 
užpuolimu, kuriais buržuazija 
nori sunaikinti darbininkų 
dienraštį “Vilnį.” Bet d. J. G.' 
sako, kad pirmesni pasikėsi
nimai ant “Vilnies” huėjo vė
jais, nesunaikino “Vilnį” tik 
todėl, kad darbininkų klasė 
stoja su “Vilnia.” Ir dabarti
nis pas'kėsinimas ant “Vilnies” 
gyvasties neišdegs.

Buvo priimta rezoliuciją 
prieš “Vilnies” užpuolikus. 
Nebuvo niekas priešingas šiai 
rezoliucijai. Tik vienas daly
kas, tai man rodos, d. J. G. ir 
kiek plačiau turėjo pakalbėti 
apie Komunistų Partijos atei
nančius prezidentinius rinki
mus

svarbiausią, kad nemetė pro 
kitus langus, o tik taikė pro 
tą langą, kuris yra ties stei- 
čium, kur kalbėjo draugas Ga
šlūnas. Bet tos pro langą 
įmestos tomėtės nieko neužga
vo. Tik vieną langą išmušė, 
mat, langai buvo pakelti iki 
puses, o tas langas ties stei- 
čium buvo negana iškeltas. Ke
lios tomeitės įpuolė į vidų, o 
kitos tiesiai pataikė į stiklą.

! •Tuomet ta vyriausia mote
rėlė ėmė rėkti: “einame lauk, 
einame lauk, da tose bolševi
kų prakalbose mums galvas 
pramuš” ir pradėjo eiti pro 
duris. Išėjo visos, kiek jų bu
vo. Taip pat keli vyrai išėjo, 
o didelė didžiuma liko klausy
tis prakalbų, nes dd. Gasiunas 
ir Gataveckas patarė nėiti 
lauk, o būti iki mitingas už
sibaigs, nes tai paprasti tam
sių gaivalų “triksai.”
• 1 ■ • . . 1 . i

Mat, čia vietinis sklokinin- 
j kas yra labai nusistatęs prieš 
j d; Gasiuną. Yra ir keli jo su
klaidinti pasekėjai. Kuomęt, 
keli mėnesiai atgal, d. Gasiu
nas čia kalbėjo, jis teisingai 
pakritikavo tą “Klampynės” 
agentėlį. Po tų prakalbų tas 
gaivalas labai siuto ant drau
go Gasiuno. Tas sklokininkas 
ir jo pasekėjai bei pasekėjos 
leido paskalus, kad jeigu dar 
kartą čia d. Gasiunas kalbės, 
tai jis gaus supuvusių kiauši
nių. O viena moterėlė taipgi 
išsiplepėjo, kad jeigu dar ka
da bolševikai laikys mitingą, 
tai jos suorganizuos vaikus ir 
išdaužys langus.

Kaip tie žmonės bei žmonos 
kalbėjo, taip lygiai ir įvyko 
šiose prakalbose, bet vieton 
pasmirdusių kiaušinių, tai me
tė' žalias tomeites. Mat, da^ 
bar bedarbės laikai, tai kiau
šinius1, kad ir pasmirdusius, 
patys suvalgo, o tomeitės nie
ko nekaštuoja. Kas liečia lan
gų išmušimą, kaip ta laidė sa
kė, tai tas ir įvyko, žinoma, j 
tai nepagauta už yankos, kad 
yrą tikrai jų darbas. Bet re
miantis tomis kalbomis’ pirma 
prakalbą^ ir tie jų 
rai svetainėje, verčia 
ti, kad tai jų darbas.

Po mitingui vienas iš 
kių suriko, kad jau turi 
riu vaiku vardus, kurie V V ’
pro langą ir išmušė 
Mat, tie žmonės-žmonos manė 
apmėtyti d. Gasiuną. Bet Ga- 
siunui nepataikė, tik langą iš
gūrino. Kas reiškia, kad tų 
gaivalų pasimojimas neišdegė. 
Ir toki mizerijos jie. Mano, 
kad komunistai Gasiunas, Ga- 

j taveckas ir kiti sąmoningi dar
bininkai bijos jų tomeičių. 
Kuomet šie draugai nebijo po
licijos buožių, gazinių bombų 
ir kalėjimų, 
gali valgyti,

Tai mat, 
darbininkus, 
ja chuliganų 
tai organizuoja 
dirbančius darbininkus, o “tie
siosios linijos” sklokininkai or
ganizuoja chuliganus, kad iš
ardyti darbininkų masinius su
sirinkimus .

(Vietinis renegatėlįs, su lie
žuviu gatavas išlakti Alleghe
ny upę, bet su rankomis nei

Ne tik, kad 
jis neprisideda prie darbinin- 

I kų organizavimo, bet visur 
'trukdo darbininkų organizavi
mą ir bjauriausia šmeižia tuos 
draugus, kurie dirba su pasi
šventimu. visai darbininkų kla
sei.

O kas svarbiausia, tai kad 
tas gaivalas yra vienas iš ko
misijos, kuri yra nusitarus ar
dyti darbini nkų vienybę 
APLA su LDS organizacijų. 
Tai mat, koki sutvėrimai prie
šingi šių dviejų organizacijų 
vienybei. Jie jau pasirengę 
skųsti buržuazinei valdžiai, ’ 
kad tik kaip nors galėtų pa« 
stoti kelią šiai darbininkų vie
nybei. Tad kiekvienas darbi
ninkas turi • šitokių gaivalų

.šeštadienį, rugsėjo 24 die
ną, (-8:15 vai. vakare, čia kal
bės profesorius Karl Scholz. 
Jisai yra Wharton Mokyklos 
ekonomijos profesorium, Penn
sylvania Universitete 
klausimu: “Sovietų 
1932.”

Prelekcija įvyks 
Hali, 140 North l£th 
gia Sovietų Sąjungos 
(Friends of the Soviet Union).

Visi darbininkai turėtų da
lyvauti šiose prelekcijose.

Komisija.
(225-226)

Raudona Vėliava
ALDLD apskričiai ir kuo

pos privalo paskirti dova
nas vajininkams, tai yra 

Tai i tiems draugams ir drau- 
kurie daugiausiai 

reikš- gaus naujų narių ir skaity- 
. i tojų. Bet Centro Komite- 

, -' tas nuo saves suteiks rau
leidimo vėliavą, su kuju ir 

pjautuvu kryžiavai ir orga
nizacijos bei kuopos nume
riu, tai kuopai, kuri per 

i visus metus bus gavusi dau
giausiai naujų narių į AL 
, DLD. Dabar pirmoje vie- 
. toje stovi ALDLD 137 kuo
pa su 17 narių. Bet yra 
proga kiekvienai kuopai va
jaus metu atsistoti prieša
kyje ir užsidirbti pagarbos 
dovaną. Nemanykite, drau
gai, kad tai mažos reikšmės 
dovana. Sovietų Sąjungo
je yra teikiama raudonoji

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton

“Tiesiosios Linijos” 
Chuliganai

Sklokininkai arba, kaip jie 
save vadinasi, “tiesiosios lini
jos” laikytojai, labai nauji ir

“LAISVE
427 Lorimer St,

CARNEGIE,. 
14 d. atsibuvo 
gas, surengtas ALDLD 
kuopos. šiame mitinge kal
bėjo net du kalbėtojai; pir
mas kalbėjo d. W. A. Kairys, 
priešfašistinio komiteto, Pitts- 
burgho ir apielinkės, vice-pir- 
mininkaš. Kairys kalbėjo apie 
pasaulinį darbininkų judėji
mą. Prisiminė apie’ Chiniją, 
jos revoliucinę Raudonąją Ar
miją, kuri didvyriškai kovo- 

ija už Chinijos pavergtos liau- 
1 dies reikalus ir prieš saviškius 
ir viso pasaulio imperialistus. 
Minėjo Japonijos veržimąsi 
prie Sovietų Sąjungos rube- 
žiaus, kur viso pasaulio impe
rialistai nori sunaikinti Sovie
tų Sąjungą, darbininkų tėvynę. 
Taip pat kalbėjo apie Vokie
tijos įvykius, pabrėždamas, 
kad pasaulyj yra tik dvi kla
sės : darbininkų ir kapitalistų 
—buržuazijos. Darbininkams
vadovauja Komunistų Interna
cionalas, o buržuazija artinasi 
prie fašizmo. Buržuazija fa- 
šistėja. Darbininkų klasė tu
ri organizuotis į r 
unijas ir dėtis su Komunistų 
Partijomis ir bendrai kovot 
prieš kapitalizmo vergiją. Nu
rodė, kad tarpe republikonų 
ir demokratų nėra jokio skir
tumo ir kad darbininkai turi 
balsuoti už Komunistų Parti- krėslus, nešėsi prie durų 

koki buvo ją, jeigu nori pagerinti savo įr taikėsi prie sienos, kur ,nė- 
būvį. 'ra langų. Man tas atrodė la-

Antras kalbėjo APLA. Cen- bai nepaprastu įvykiu, bet aš 
tro sekretorius, d. J. Gasiunas,! perdaug nekreipiau atydos. 
apie darbininkų persekiojimą Kuomet d. Kairys kalbėjo, tai 
ir jų spaudą iš kapitalistų ir tos moterėlės laikė savo mitin-* 
buržžuazijos pusės. Kalbėto- gelį, visą laiką sau kuždėjosi, 
jas pabrėžė apie įvykusius nekreipdamos atydos, ką d.; adatos nepakelia 
“Vilnies” areštus. Drg. J. Ga- Kairys kalba, kas į kitus klau- 
siūnas minėjo apie padėtį sytojus darė nemalonų įspūdį. 
“Laisvės,” “Daily Worker,” j O sudrausti jų tu nesudrausi, 
“Vilnies.” Apie “Vilnies” už-!nes jos neklausys. Juk jos ir 
puolimus d. Gasiunas daugiau- atėjo į šitą mitingą, kad trukš- 
sia kalbėjo. Pasakė, kad jis mauti, o ne klausytis prakal- 
buvo pirmutinis “Vilnies” įku- bų.
rėjas ir jam geriausia yra ži-( Viena iš jų, vyriausia, su ki- 
noma visi padaryti ant “Vii- tomis vis išeina laukan ir vėl 
nies” pasikėsinimai, kaip tai, sugrįžta. Tiap pat ir vietinis 
socialifašisto Jurgelionio, An- pruseikinis sklokininkas buvo 
tonovo—Montvydo, padegimas kelis sykius išėjęs 
“Vilnies” per lietuvišką bur- j kalbėjosi su tomis 
žuaziją ir baltus šovinistus 
Norėjimas užgrobti “Vilnį’ 
per lietuviškus renegatus, su 
ponu Pruseika priešakyje, ar
ba, kaip jie save vadinasi, 
“tiesiosios linijos revoliucio- 
ijierius”.

^Amerikos Lietuvių Darbi- 
ninku Literatūros Draugi
jos ^Centro Komitetas laikė 
posėdį, 15 d. rugsėjo ir pa
darė eilę svarbių tarimų. 
Daugiautnai pašvęsta laiko 

f svarstymui busimojo vajaus 
, reikalų ir ALDLD knygų 
•; leidimo.

Knygų Reikalai
'Knygų leidimo reikale 

veik visi apskričiai pasisakė 
už leidimą, greta didelių 
knygų, brošiūrų. Centro 

' Komitetas darbuosis toje 
dvasioje.

Drg. R. Mizaros knyga 
“Sovietų Sąjunga Penkio
liktais metais,” jau veik 
įpusėta sustatyti. “Lais
vės” darbininkai nuošir
džiai dirba, kad pagaminus 
knygą vajaus pradžiai, 
bus apie 300 puslapių kny- gems, 
ga ir labai didelės 
mes.

Centro Komitetas 
ir 1933 metų knygų

1 įsikalus. Dabar yra numa
tomą dvi knygos, viena tai 
drg. W. Z. Fosterio “Linkui 
Sovietinės Amerikos,” o an
trą ruošia drg. V. Kapsukas 
apie Sovietų Valdžia Lietu-' 
voje, kuri buvo įsisteigus 
pabaigoje 1919 metų. Abi 
knygos bus didžiulės svar-i 
bos. Bet abi bus stambios, 
knygos ir kuri iš jų bus ga-■ 
Įima išleisti pirmoji, kol kas' 
nežinia. ;

. ’ Svarstytas klausimas iš-' 
^lUdimo tinkamos apysakos. | vėliava tiem fabrikam

C K paskyrė draugus pasi 
teirauti apie 
apysakas, taip pat ir paga- 

jmintas Sovietų Sąjungoje. 
"Jeigu tik bus galima gauti 
tinkama apysaka, tai leisi
me vieną knygą ’ iš viršuj 
įvardintų ir vieną apysaką. 

Brošiūrų bus leidžiama.
- Jeigu pasitaikys tinkama, 

arba iškils
• nis

kad brošiūra ir greitai pa
sirodys po d. R. ' Mizaros 
knygos. Žinoma, brošiūrų 
leidimo reikale mes turime 
suderinti savo programą su 
mūsų dienraščiais, nes ir 
dienraščiai išleidžia brošiū- 

irų. Tas patsai ir apysakų 
■ reikale. Kaip “Laisvė,” 
’ tąįp ir “Vilnis” veik nuola

tos leidžia kokią nors apy
saką per savo špaltas.

Vajaus Reikalai
H Vajaus metu visi mūsų 
Į kalbėtojai pasileidžia į dar- 
| bą ir Centro Komitetas 

kviečia kiekvieną ALDLD 
pnarį prie darbo, del gavimo 
4 naujų narių ir naujų skaity- 
I tojų, kaip “Laisvei,” taip ir 
I “Vilniai.”

Su prakalbų maršrūt^va- 
Ižiuoja drg. Bimba į Illinois 
I ir Wisconsin valstijas. Jis 
I kelyje pasakys eilę prakal- 
i hfA ir kituoste apskričiuose. 
llfc^Iassacnusetts ir Maine 

valstijas vyks drg. Dr. J. J.
į Kaškiaučius (Tai didelė 
f naujiena ALDLD 7-to aps- 
Jkricio draugams!). Į kitus 
į apskričius vyks kiti drau- 
fgai ir draugės. Kiekviena 
I kuopa, vajaus metu, privalo 
(turėti prakalbas. Prie pra

kalbų^ reikia gerai rengtis,
\ gerai išgarsinti, išdalinant____ _ ____
i plakatus ir reikia eiti per grupuoja knygas ir parda

nuo gelžkelio pusės lėkti ža-,šalintis, nes tai yra kapitalis- žinti nestik su Sovietų (Sąjūn- 
liėš toiriėtės (iJfiiihiddrai'D bei fašizmo' agentai

Prakalbose

(dirbtuvėm, įkurie atsižymi 
amerikines į socializmo budavojimo lenk

tynėse. Taigi, draugės 
ir draugai, darbuokitės ir 
i š v y s t y k i te revoliucines 
lenktynes tarpe kuopų, aps
kričių ir pavienių narių!

Dovana Už “Laisvę*’ ir 
“Vilnį”

Kas užsirašys “Laisvę” 
bei “Vilnį” ant čielų metų 
per ALDLD Centro Komite
tą, tai yra, kas prisius sa
vo prenumeratą per ALDL 
D Centrą, tai tas gaus vie
ną iš dviejų knygų! “Darbi
ninko Sveikata,” kurią pa
rašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 
Knyga turi 632 puslapių, 
gražiai apdaryta ir jos kai
na $3.00. Tai tikrąs svei
katos šaltinis! Ir antra, 
“Istorija Klasių Kovos Ame
rikoje,” parašė d. A. Bimba. 
Knyga turi 608 puslapių, 
gražiai apdaryta ir labai 
naudinga. Kiekvienas nori 
žinoti, kas įvyko su Ameri
kos atradimu 
pirmieji žmonės, kokia tvar
ka ir kokias kovas vedė I 
Amerikos dirbantieji prieš 
savo išnaudotojus. Mes gy^ 
venarpe Amerikoje ir priva
lome apie ją žinoti. Kiek
vienas naujas skaitytojas, 
bei senas, užsirašęs bei atsi- 

i naujinęs per ALDLD Cent- 
jro Komitetą, bei mūsų kal- 
įbėtojus gali pasirinkti vie- 
;ną iš šių knygų.
! Knygų Platinimas ir Do

vanos
ALDLD Centro Komite

tas paskirsto knygas į setus, 1 
tai yra kiekvienu klausimu; 
sveikatos, mokslo, beletris
tikos, istorijos, ir tt. Su- '

evoliucines ’ žymūs buvo šio mitingo pra
džioje. Atėjo kelios jų mote
rys, kurios į panašius susirin
kimus nelabai lankosi. Vieton 
kad sėstis į vidurį svetaines, 
kaip paprastai sėdėdavo, tai 
jos iš vidurio svetainės pasiė
mę krėslus, nešėsi 
ir taikėsi prie sienos 
ra langų

ba., -Ija&-mps( kyiečjiame ir 
dadjy narių* ateiti i ir 'prisira
šyti 'į ALDLD kuopą.

Ypatingai todėl, kad * mes 
turime padaryti gerus planus,

ALDLD 63 Kp. Susirinkimas kW pasiekti daugiau darbi;

ALDLD 63 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyksta rug
sėjo 25 dieną', 10 vai. ryte, 
Jaunų Vyrų svetainėje1, '4'07 
Lafayette St.

Draugai ir' draugės.' ‘ Arti
nasi jau mūsų orgąnižącijos 
vajus. . Laikas prie jo gerai 
prisirengti ir veikti! Visiems, 
kad gautume daugiau , naujų 
narių ir .laikraščiams skaity
tojų.

Todėl į šį susirinkimą yra 
pareiga kiekvieno nario atsi
lankyti. ‘ Mes visi ’ tarime 
•svarstyti1 mūsų' oirganizacijos 
reikalus; • ■ ' 1 k 1 ! ' 1

Kuopoje dar yra daug; na
rių, kurie neturi antro, tomo 
knygos “Religija”. Todėl (tu
rite ateiti ir pasiimti Savo kny
gą. Tą knygą reikia j visiems 
greitai perskaityti, i Greitai 
bus jau nauja knyga apie So
vietų Sąjunga, kurią 
draugas R. Mizara. 
ga jau spaudoje, tai 
ji bus gatava.

Pranešama, kad 
Mizaros knyga bus 
apie 15 dieną spalio. Todėl, 
draugai, kurie dar neužsimo
kėjote už šiuos metus, tai atei
kite į susirinkimą ir atlikite 
savo, kaipo nario, pareigas.'

Kiekvienas darbininkas žin- 
geidauja apie Sovietų Sąjun
gą—darbininkų tėvynę. Toje 
knygoje kaip tik tas ir bus nu
šviesta, iš jos gąlėšįme kiek
vienas gerai ir artimai susipa- šimtų bedarbių šeimynų
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pridengė dūmai.
Jonas laikė rankose kastuvą ir žiūrėjo 

į ugnį, kaip užkerėtas, užmiršdamas, kas 
darosi aplinkui. Tik kada dar labiau ug
nies liepsna pakilo ir austančiame ryte nuš- 

Išprašiau, kad leistų ! vietė kapus, tai Jonas, pervedęs akimis ne
judančią jo motiną, pažiūrėjo į kunigą Pal
iudiju ir tartum ką tai prisiminė. Jonas 
pamiršo gaisrą ir kietai suraukė kaktą.

—Kas daryti, kunige?—teiravosi nusi
gandęs Tarasas.—Buntas, o ne kitaip;‘ma
tai, kas pasidarė? Bėgti reikia, ar ką? Ne- 
pagirs ir tave, jeigu pagriebs sukilėliai; 
žiūrėk kad nebūtų blogai! Nes visi gerai 
žino, kad tu ėjai išvien su pulkininku...

—Bėgti?—suriko kunigas, dairydamasis 
į šalis, ir staigiai nustebo iki mirties, at
kišdamas kryžių j priešakį, kaip kokį kar
dą.

—Ką tu, kas tau darosi, Jonai?
Jonas, kurio buvo nešukuoti plaukai, 

kietai suraukęs kaktą, ėjo linkui kunigo, 
augštai lakydamas lopetą, ant kurios atsi
mušė gaisro atspindis.

—Ką gi tu, kvaily, ką gi ištikro, ar iš 
proto išėjai?—puolėse prie jo Tarasas, bet 
nusiminė ir, akis išplėtęs, atšoko ir šoko į 
krūmus, kuomet Jonas iš visų jėgų kirto1 
lopeta kunigui per galvą.

Laukinis riksmas išsiveržė ant kapų. 
Kunigas parpuolė ir šliaužė ant visų ketu
rių. Jonas pasigėrėdamas pažiūrėjo į jį ir 
vėl nuleido lopetą.

Miestelyje degė pulkininko namas, kaip 
kokis didelis vilkų laužas. Šūviai jau 
tylo. Pelagija sėdėjo, kaip ir pirma, 
judėdama. Iš miestelio vėjas atnešė 
sus:

(Pabaiga)
—Nusiramink, dievo avele,—atsidusęs 

. tarė kunigas, traukdamas iš užančio kry
žių.—Ką galėjau, tai padariau, bet ne vi
sada svietiškoji valdžia kreipia domės į 
kunigų prašymą.
krikščioniškai palaidoti, bet ir tai didelė 
pagelba del jo kūno ir dūšios. Taip, tiktai 
pagal mano prašymą jūs turite šią malonę, 
—pabrėžė kunigas, dairydamasis, kur 
yra lavonas. Įsakė padėti jį galva į vaka
rus ir rankas sudėti ant krūtinės.

Tarasas ir Jonas padėjo kūną, kaip kuni- 
,gas sakė, bet rankų negalėjo sudėti ant 
krūtinės, nes jos jau buvo sustingusios ir 
užlenktos per alkūnes stovėjo atkištos į 
viršų. • ■ >I

—Na, bus gerai ir taip,—subumbėjo ku
nigas ir greitai pradėjo giedančiu balsu. 
Tuom kartu šūvis perkirto orą ir privertė' 
visus atsisukti į miestelio pusę. Tuojaus 
sekė kitas, trečias, o vėliaus pradėjo be ga
lo tratėti šautuvai ir kulkasvaidžiai.

—O kas tai? Viešpatie dieve mano!— 
nustebo kunigas su išverstomis akimis.— 
•Kas tai šaukia pagelbos? į

Ištikro iš miestelio girdimi buvo balsai 
tarpe tankaus šautuvų tratėjimo. Šūviai 
pasidarė retesni, bet ant tamsuojančių na
mų tartum priedas pasirodė liepsna ir vėl 
prapuolė. Bet greitai išsiveržė dar galin
gesnis liepsnos stulpas ir apšvietė namus.

—Tai jau vėl sukilimas,—subumbėjo Ta
rasas ir net pritūpė iš nusiminimo, tartum 
gavo smūgį į kaktą—Dega ne kas kitas, 
bet pulkininko namai. O paties atamano 
juk nėra, o ir žandarų ir kareivių ten liko 
ne daugiau, kaip dešimt. Žiūrėkite,. kaip 
liepsnoja, žiūrėkite!

Kunigas Palladijus ir be raginimo žiūrė
jo ten, kaip pastyręs; jo žandai drebėjo.

Miestelyje šautuvai dar tratėjo, riksmas 
didėjo ir augo. Ugnis dar augščiau pakė
lė savo liežuvius ant atamano namų. Ma
tėsi bažnyčia, medžiai ir apšviesti namai. 
Pasirodė aikšte, kurioje ramiai stovėjo 
moterys ir šokinėjo’ vaikai, bet greitai ją

“Pirmyn, vergai nužemintieji, 
Išalkusi minia, pirmyn!
Sukilkit, žmonės pavergtieji, 
Kovon visi išvien smarkyn!

nu-
ne- 

bal-

Pasaulį seną išdraskysim, 
Iš pat jo pamatų, ir tuo 
Naujai pasaulį atstatysim, 
Kas buvo nieks—tas bus viskuo.”

Skaitlingiausios ir Entuziastiškiausios 
Toni Mooney Motinos Prakalbos

i kalno davė 5 dol. Literatū- 
i ros išparduota daug. Vienas 
(liberalas apmokėjo visas ki
tas išlaidas.

Po prakalbų, kai kurie sim- 
patikai mum pasakojo, kad 
daugelis žingeidavo žinoti,

dalykas, tai 
Mooney pasi- 
tai ji patikta

jo svarbą, kad tik vienatinis 
yra dalykas paliuosavimui, 
kaip Tom flįooney, Scottsboro kaip yra stipri Komunistų Par

tija, kad galėjo ’sutraukti to
kią minią į šias prakalbas, 
šias prakalbas rengė Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas, žinoma, komunistai la

ibiausiai dirbo išgarsinime pra
kalbų, užtai ir pasekmės tu
rėta tokios, kokių čia vargu 
kada kas matė, kalbant iš 
darbininkų pusės.

Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą būtinai reikėtų su
stiprinti, nes tik jis vienas te
sirūpina politinių kalinių liki
mu. Lietuviai darbininkai ne 
tik turi remti TDA., bet stoti 
į jį ir veikti.

jaunuolių, taip ir kitų politi
nių kalinių, tai masių organi
zuotas spaudimas i valdančią
ją klasę, kuris gali priversti 
paliuosuoti kalinius. Todėl T 
DA. tuomi rūpinas.

Šių prakalbų išgarsinimui 
buvo panaudota gera taktika, 
tai plakatų paskleista tik apie 
1,000. Bet delei to atviram 
ore laikyta keletas prakalbų, 
demonstruota, su karais po 
gatves, apkabintais plakatais 
su obalsiais. Taipo pat gudriai 
panaudota vietinė spauda.

Prakalbose aukų surinkta 
25 dol. Dąilydžių Unija iš i Vikutis.

i iki Fremont Avenue.: Paskui 
N6. 10 iki Dakota Avenue. 
Automobiliais reikia važiuoti 
iš Northsides Chateau Streetu 
iki California Avenue, Cali
fornia Avenue iki Fremont 
Avenue, Bellevue, Pa. Paskui 
suktis į dešinę iki Dakota St. 
Ten pus, kas parodyti kelią.

Vakarienei įžanga tiktai 50 
centų. Bus visokių užkandžių 
ir gėrimų ir valgių už tuos pi
nigus. Prasidės apie 3-čią 
valahdą po pietų. Tai visi tu
rės daug laiko pasilinksminti 
ir pakvėpuoti šviežiu 
Taipgi bus ir muzikos.

Dailės Ratelis Tuojaus 
Pradės Praktikas

paprastesnis; negu Marksas, 
bet nei kiek nemažesnės iš
minties mokytojas.

—Maksim Gorky.

oru.

Dailės Ratelio Komitetas 
laikė susirinkimą 2 d. šio mė
nesio ir nutarė, tarp kitko, tuo
jaus j ieškotis vietos ir pradėti 
praktikas chorui. ( Iki šiol dar 
vieta nesurasta, bet baigiant 
šią savaitę, manoma, kad jau 
bus. šį sezoną Dailės Rate
lis turėtų būti geresnis ir di
desnis už visus pereitus metus. 
Kalbama apie naujų veikalų 
lošimą ir naujas dainas chorui. 
Pirmame parengime bus šven
čiama Dailės Ratelio ketvirtos 
sukaktuvės nuo įsikūrimo.

J. Orman.

WORCESTER, MASS
Išbadėjusi Moteris Kovoja Su

Tuomet šelpimo patar- 
policistui ją 

Policistas pradė-

nesiduoti, verkti.

puo- 
kuris

liepe

Laike antrojo Penkmečio 
Plano laikotarpio, laike ga
lutino likvidavimo kapitali
stinių elementų ir apskritai 
klasių, mūs Partija bus už
imta painiomis problemomis 
savo kovoje už leninistinę li
niją, savo pastangose nu- 
maskavime ir mušime opor- 
tunistinių visokios rūšies 
svyruotojų.

; —Molotovas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.
Gerbiami Pittsburgho lietuviai! 

Kadangi šių metų vasara jau bai
giasi, bet oras dar gana gražus, tai 
APLA. 7-ta kuopa nutarė surengti V/ . .paskutinį pikniką užbaigimui vasa
ros. Piknikas įvykjs nedėlioję, 25 d. 
rugsėjo (Sept.), geriausioj piknikam 
vietoj—Adomo sode. Bus gera mu
zika, prie kurios bus galima sma
giai pasišokti, taip pat bus gerti ir 

Todėl visus, kaip jaunus, 
senus kviečiame atsilankyti ir 
laiką praleisti.

valgyti, 
taip ir 
gražiai 
čia

Visus kvie-

APLA. 7 Kp. Komitetas.
(225-227)

MONTELLO, MASS.
■ Lietuvių .darbininkų, Kliubas Rė
mimui Komunistų Partijos rinkimų 
j valdvietes rengia pikniką, rugsė
jo (Sept.) 25, pradža 11 vai. ryte, 
Lietuvių Tautiško Namo parke, šis 
piknikas gal, bus paskutinis šį sezo
ną. Bus geri kalbėtojai ir bus vi
sokių užkandžių ir gėrimų. Bus taip
gi mineralinių vandenių š Sovetų Są- 
gi mineralinių vandenių iš Sov. Sa
tinai dalyvaukite minėtam piknike ir 
paremkite darbininkų judėjimą.

Rengimo Komisija.
(224-226)

STAMFORD, CONN.
Mother Mooney ir Richard B. Moo

re j kalbės Stamforde, pStny^iojj rug
sėjo (Sept.) 23, 8 vai. vakare, Co
lumbus Hall, Guernsey St. Jų pra
kalbos aukojamos kfovft? už .laisvę; T. 
Moopey ir 9 negrų jaunuolių. ; Lieį 
tuviai darbininkai (skaitlingai , daly
vauki t et tosei prakalbose.’ %

(224-226)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kuopos puiki vakarienė 

įvyks subatoje, 24 rugsėjo (Sept.), 
drg. P. J. Martinkaus sodne, Bel
levue, Pa., prasidės 3 vai. po pietų! 
ir tęsis iki vėlai nakčia. Bus skani i 
vakarienė, alučio ir ' gera muzika.! 
Pelnas nuo šio parengimo skiriamas! 
Komunistu Partijos rinkimų kampa-; 
nijai. Taipgi, draugai lietuviai' 
darbininkai, malonėkite atslankyli: 
kuo skaitlingiausiai. Įžanga tik 50 i 
centų vpatai; vaikams 35c.

Iš Pittsburgho imkite karą N. 15, 
išlipkite ant Dakota Ave. ir eikite 
iki Box 245, ten rasite žmogų, kuris 
parodys vietą.

(223-226)

ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

By ANTHONY BIMBA
The determined struggles of the miners in the PennsylvaiA 

anthracite district during the seventies to improve their conditions.
144 pages—$1.00

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

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

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment ąnd war 
and describes the revolutionary way out of the crisis.

, 350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN ;

Short stories and poems valuable to workers’ children. 
110 pages—$1.21>

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

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 TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND^JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

............. • • , , Regulai; $2.00;, Popular $1.0Q
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. LABOR AND AUTOMOBILES
ByįROĘĖRJ W.!JDUNN < >

Exposes Ford secret police and speed-up, General Mqtors wag(| 
, systems and mass (ay-offs in Detroit’s/‘wonder industry.’? . ; ,

Regular $2.00; Popular $1.00

Rugs. 16 d. iškilo aikštėn, 
kad moteris buvo šelpimo biu
ro varginama per visą sav. ir 
laikoma tik duona ir vande
niu. Paskiaus ponai norėjo 
ją išvaryti namo. Moteriškė 
atsisakė eiti namo be pašal
pos,
nautojai įsakė 
išvesti lauk, 
jo ją tempti lauk, o ta mote
ris pradėjo

j Paskiaus aš surikau, kad po- 
! licistas paliktų tą. moterį. Ki
ti darbininkai ir darbininkės' 
taip pat prisidėjo ir pareika- 

■■ lavo, kad policistas ją paliktų 
nekliudęs. Minia žmonių 
lesi arčiau prie policisto, 
turėjo moterį paleisti.

Paskiaus policistas
moteriškei eiti namo, bet jinai

I atsakė, kad negali eiti namo 
žiūrėti badaujančių vaikučių, 
kurie neturi ką valgyti. Dar 
vėliau pribuvo ir pats ponas 
O’Brayn, kuris, pirmiau buvo 
sakyta, kad nesąs raštinėj. 
Jisai pareiškė, kad moteriesi 
reikalavimai bus išpildyti. Bet 
ta moteris atsisakė imti priža
dus, nes į pažadus negalima 
tikėti.

Bet tas ponas jau pašaukė 
ir didesnę policijos jėgą. Pri
buvo penki policistai ir/ vėl 
pradėjo tempti moteriškę 
lauk. Ta moteris pradėjo 
spiegti ir verkti. Bet moterys 
pradėjo tą moterį ginti nuo 
policijos. Jos susikabinę pra
dėjo traukti policistus nuo tos 
moteries. Pagaliaus jos nu
galėjo policiją ir atėmė tą al
kaną moterį iš policijos nagų. į
Bet pati moteris jau buvo ap- mas Lietuvių Laisvų kapinių bendro 
alpus. Paskiaus pašaukta am-; vės. Įvyks_25 rugsėjo, 2 vai. po pic 
bulansas. Moteris nuvežta tų, svetainėje 40 hefry St. Draugai 
pas privatinį gydytoją, o pąs- 
kiaus į ligoninę.

Paaiškėjo, kad ta moteris 
jau buvo nėščią ir namie j e pa
likusi 4 kūdikius. Jauniausias 
dar tik 2 metų. Tai taip 
darbininkai badu marinami 
šioje “aukso” šalyje. Darbi
ninkai turi organizuotis ir ko
voti prieš tokias marinimo są
lygas.

Amerikos Vergas.

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular

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

DETROIT, MICH.
* Rugsėjo 24 <1. atsibus didelis K/ 

P. 7-to distrikto piknikus, ant Work
ers Kempes; vieta labai visiems ži
noma; bus geri kalbėtojai ir gera 
programa. Dalyvaukite visi ir pa
remkite K. P. savo centais.

Komitetas.
(223-225)

PLYMOUTH, PA.
Bus laikomas svarbus susirinki

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

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

1

NEW BRITAIN, Conn. — 
Rugsėjo 15 d., didžiausioje, 
Stanley Arena, svetainėje kal
bėjo Mooney motina ir Rich
ard B. Moore.

Į Sias prakalbas stebėtinai 
daug pavyko sutraukti publi
kos. Galėjo būti arti 1,500, 
nes geltonoji buržuazijos 
spauda, kuri, kaip visuomet, 
publikos skaičių darbininkiš
kose prakalbose mažina, o 
šiuo syk pažymėjo, kad bu
vę 1,100. Ypatingai įdomu, 
kad didesnę dalį publikos su
darė jaunimas. Tai pirmos to
kios darbininkiškos prakalbos, 
taip sėkmingos.

Kitas įdomus 
kaip tik senukė 
rodė svetainėje,
su didžiausiu entuziazmu, ko
kio nęsitįkėta matyti. Visa, 
publika, kai vienas sustojo su ■ 
nėperstojanciais aplodismen- Į 
tais, sveikindami senelę, kuri Į “Vilnies 
mhršrutuoja ne vien savo sū
naus paliuosavimo reikalu, bet 
ir Scottsboro jaunuolių negrų ■ 
ir kitų reikalais, Taip ji ir pa
reiškė savo kalboj. Nepasi
baigus tom taip jau ilgom ova
cijom, kalbėtojam pasirodžius 
ant estrados, Vilijos Choras ir 
Simfonijos Orkestrą, kartu 
garsiai užtraukė Internaciona
lą. Už tai, kaip chorui, taip 
1r orkestrai tenka suteikti pa
dėkos žodis varde Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. 
Paįvairinimas su revoliucinėm 
dainom tokią skaitingą publi
ką, tai tikrai minioje sukelia- 
ina didelis ūpas.
'« Apie prakalbų turinį tiek 
tik reikia pažymėt, kad d. 
Richard B Moore yra nuosek
lus kalbėtojas, kuris nuroč.inė-

Pittsburgho ir Apielinkes Žinios
Užpuolimo Protesto 

Mitingas Norths:.clčj

N. S. PITTSBURGH, Pa.— 
ALDLD. 87-ta kuopa nutarė 
rengti protesto mitingą ir pra
kalbas Lietuvos Sūnų Drau
gystės name, 818 Belmont St. 
Mitingas šaukiamas utarninke, 
rugsėjo 20-tą dieną, prasidės 
8 vai. vakare. Kalbėtojai bus 
draugas J. Gasiunas, APLA. 
Centro Sekretorius ir žymus 
lietuvių darbininkų vadas, dir
bęs “Vilnies” redakcijoj prieš 
atvažiavimą Pittsburghan. Kai 
bes ir drg. C. Kairys, Pittsbur-j

Z. Fosterio prakalbų, kurios 
atsibus 22 dieną šio mėnesio, 
West Parke, septintą valandą 
vakare. Visi turime dalyvau
ti šiose prakalbose West 
Parke Band Stande, Sherman 
ir Ohio St. Reikia išgirsti dar
bininkų kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, ketverge, 

d. rugsėjo, septintą valan- 
vakare.

22 
da

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

ALDLD. Vakariene, 
Bellevue,' Pa.

ALDLD. 87-ta kuopa ren
gia draugišką vakarienę ir 

. . . TZ , x i pikniką pas drg. P. J. Mar-
gho Ateivių Gynimo Komiteto tlnkU; Bellevuę; Pa.
vice-pirmininkas.

(Šio mitingo ] 
nelemtai suvėlintas.—Red.).

šis mitingas taipgi yra pri
sirengimo mitingas delei Wm. I

paskelbimas dieną.

Atsibus
subatos vakare, rugsėjo 24-tą

Kelrodis: Karai No. 10 ar 
No.' 15 imti iki Dakota Ave
nue. Karai No. 14 ar No. 13

Karolis Marksas buvo la
bai išmintingas žmogus, bet 
nereikia įsivaizduoti, kad 
jis į šį pasaulį atėjo kai Mi
nerva, išlindusi iš Jupiterio 
galvos. Ne, jo teorija tai 
kitas pazyzdys, kaip geni
jus tobulina mokslinį ban
dymą. Panašiai su Newto- 
no ir Darwino teorijomis į jų 
laikais. Leninas daugiau

Visi susirinkite, nes yra svarbių rei 
kalų (apsvarstymui. Nors daugum 
draugų gavo laiškus, kuriuose pra 
soma, pąyipkt aukų arba paaukot 
įvedimui vandens ant kapinių žemes 
t^čiausį priminsime ir per spaudu 
jog vanduo labai reikalingas visien 
ir prašųme 
tam tikslui, 
nuos $300, o 
čia. Aukas 
du: Kazys Dandavčikas, adresuoki 
te: J. Staškevičius, 10 ■■ Melrose Ave. 
Wilkes Barre, Pa.

pasirodyti su aukomi 
Vandens įvedimas kai 
organizacijos kasa tuš 
siųskite iždininko vąr

(224-

BROOKLYN LABOR LYCEU
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Balts del Balių, Koncertų, Ban- 

„ kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir
ft. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bo-

KAINO8 PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg J841

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

‘' Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the1 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

USE THIS ORDER

427 Lorimer Street,
I enclose $ for which

Name
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BLANK
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Bedarbiai Įteikė Ponams Reikalavimus

WORCESTERWORCESTER

ir numas- PIKNIKAS
MOLINE, ILL NEDĖLIOJĘ

25 Rugsėjo (September), 1932
Moliniškis. OLYMPIA PARKE

CARNEGIE, PA

o

komitetas 
ir veikti

ris pardavinėjo medinį alkoho
lį po 5 centus už stikliuką. 
Pas jį rado septynis pusgyvius 
nuo to gėrimo vyrus, sudribu
sius ant grindų.

Dainuos Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Latįor Sports Union ir ; .

Ardo Choro Sporto Grupe <

Draugai Darbininkai! Skaitlingai su
sirinkite į savo Partijos rinkimų kam
panijos pikniką. Parodykite kapitalistų 
klasei savo klasinį sąmoningumą!

iiisiiiai8isi»qiiiaiiisiiisiiisiiia!iisiiigiiiai|isiiioiusii>aiiisiiioiiiaiiiaiiisiiiūiiiūiiiaiii

KALBĖS DRG. P. BUKNYS , 
“Laisves” Administratorius, iš 

Brooklyn, N. Y.

30 dienų
, . . , . , , , ..... .....................—Ph. Dal-

kad mažai kas eis klau- (Rezoliucija Darbininkų Dien- legr0) 205 Willoughby St., ku-l

“Baltuoju Mulu”
Apnuodyti 7

BROOKLYN. — 
kalėjimai! nuteistas

NEW
O

<

O

MARXIST LITERARYWORKER’S STRUGGLES.

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

o

JUOZAS KAVALIAUSKAS<p
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Veltui Patarimai ir Ištyrimai
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Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, £>qv. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu * Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą '

THEORY AND ANALYSIS J

THE INTELLECTUALS COMING OVER TO US
15c. a copy, $1.50 a year. Special rates on bundles 

of 5 or more
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RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedėlioję, 2-rą Diena Spaliu - October, 1932LABOR LYCEUM SVETAINĖJE, VIETOS ŽINIOS949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

įžanga j

Koncertą Rado ne

$1.00
w

75c Ypatai
0

Vien tik į

Šokius

50 Genty

MB
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žada veikti Bedarbių Taryboj, padaryti, jie neturi galės. Tuo-
Buvo perskaityta Bedarbių met jiems bedarbių komitetas

reikalavimus 
tuos ponus visų darbi- 
akyse.

J. G. Bedarbis.

Sėkmingos Draugo Fosterio 
Prakalbos’

aš pribuvau, tai 
,000 darbininkų lau-

I prezidentus. Visi 
tėmykite plakatus, 
bus skleidžiami ir

{te gerai išgarsinti,

; būti išmestos iš stubų lauk už j darbių 
negalėjimą užsimokėti randų. I kavus 

ri pirmiau bedarbių mitinguo-, 6. Kad nebūtų spiriami bedar- ninku

“Vilnies” Areštavimo
Klausimu

beUarbių buvo tarpe 4-5 šim- Kad bedarbių šeimynos neturi poliaus, kad įvykinti šiuos be
tų. Taip pat šiame mitinge j v.......................................
dalyvavo ir policija kartu, ku-

Nusižudė Kapitalistinis 
Artistas Piešėjas

NEW YORK 
gyvą pagarsėjusį piešėją
mes Stewart Carstairs’ą, Blac
kstone viešbutyje. Manoma, 

; kad nusinuodijo. Jis pirmiaus 
i buvo turtingas žmogus, pavel- 
■ dėjęs nemažai pinigų nuo tė-

amerikonai yra buvę 
mėlynmarškiniai, bet jau da- tu stojo prieš šitą pareiškimą 
bar yra nuo jo pasitraukę ir ir pasisakė, kad jie to negali venport. x ? i _ .1 . i ? _ _ r n   i i • •• . • i— m i •

GLENDALE, Pa. — Rugsė-( darbių vaikams veltui, dykai, 
jo 13 d. atsibuvo bedarbių i 3. Nediskriminuoti pavienius ir 
masinis mitingas atvirame ore 'jaunus darbininkus, negrus ir 

tKalbėjo d. John Harve, be-1 sveturgimius, išduodant pašal- 
darbių organizatorius iš Pitts-:PQ- 4. Kad nebūtų uždaryta 
Ijf 'nkho distrikto. Publikos ir į vanduo, gazas ir elektra. 5.

i biai bei mažai dirbanti darbi
ninkai mokėti taksas (tax) ir 
kad būtų panaikinta ant taksų 

(penalty). 7. 
namai nebūtų 

negalėjimą už-

: H < 7 1 . t i j ? ». I * 
Puslapis, penktai

ti kantui. Taipgi priėmė iš 
komiteto dviejų vardus, ku
riems kanto ponai praneš apie 
Scott Township bedarbių pa
teiktus reikalavimus.

Na, duosis matyti, kaip tie 
ponai dirbs del bedarbių? Bet 
bedarbių išrinktas 
prižadėjo nesnausti

se niekuomet nėra buvusi.
Mat, dalykas yra tame, kad 

apgarsinimuose buvo paminė-, v. ; - . 
ta mokesčiai (tax). Taipgi bu-Įuž^1®t,a ^au os 

.vo pažymėta, kad bedarbiai ir*Kad be ai. ll/ 
mažai dirbanti darbininkai i Pėduodami uz 
turi būti paliuosuoti nuo tųlslmo 8 1 a sl-' 
nuošimčių mokėjimo ir kitų 'z šituos Bedarbių Tarybos pa
reikalavimų. Tas ir supurtė į teiktus reikalavimus visi susi- 
šio miestelio politikierius ir jie I rinkusieji vienbalsiai užgyrė, 
Atsiuntė savo vienius tarnus I išskyrus vieną mėlynmarškinį, 
“apsaugoti” bedarbių mitingą, kuris buvo priešingas. Kas 
Bet jiems nebuvo kas “saugo-' link pašalpos reikalavimo, tai 
ti,” nes visi susirinkusieji pil- šitą sykį nebuvo statomi reika-1 sytis darbininkų vado, draugo j raščio 
niausiai pritarė kalbėtojui ir 
Bedarbių Tarybos išstatytiems j pašalpą duoda 
reikalavimams.
ir “tėvo” Cox’o mėlynmarški- 
nių, kurie nuolat su policija 
susikišę kuždėjosi. Išbuvę nuo 
pradžios iki pabaigai, nudzim- 
bino nosis nuleidę.

Ant vietos buvo išrinktas ko
mitetas iš 7 ypatų (tiek tik 
apsiėmė, mat, buvo užklausta, 
kas nori eiti į komitetą liuos-

Daugelis darbininkų laukė 
Fosterio prakalbų, kuris čia 
kalbėjo Prospect Parke. Rei
kia pasakyti, kad prieš pra
kalbas daugelis darbininkų į 
manė,

kapitalistinės sistemos vergi
jos, tai reikią organizuotis ir 
kovoti.

Todėl yra kiekvieno darbi
ninko pareiga šiais rinkimais 
atiduoti balsas už d. Wm. Z. 
Fosterį. Drg. Fosteris yra kan
didatas nuo Komunistų Parti
jos į Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

Spalio 11 dieną yra rengia
ma kitos prakalbos d. James 
W. Fordui, kuris yra kandida
tas į Jungtinių Valstijų vice- 

darbininkai 
kuomet jie 

visi padėki- 
kad sekan

čios prakalbos būtų taip pat 
sėkmingos arba dar sėkmin
gesnės.

yų; ir jam • nereikėją , piešti 
vien todėl, kad užsidirbti pra
gyvenimą. Bet krizis jį finan
siniai nubankrutavo, įlindo jis 
ant desėtkų tūkstančių dole
rių į skolas, o už savo dailės 
veikalus negalėjo gauti tiek, 
kad atsiteist bei gerai pragy
venti. Todėl pradėjo kalbėti 
apie nusižudymą; smerkė Am
eriką, kad jos “pusgalviai gy
ventojai” ir “žulikų” valdžia 
veda žmogų į galutiną nusimi
nimą; ir nieko daugiau nebe
lieką, kaip tik pasidaryti galą.

Tai buvo tipiškas buržuazi
nis inteligentas, individualis
tas, nesugabus ętoti su darbi
ninkais kovon prieš dabartinį 
surėdymą.

UŽ KOMUNISTU PARTIJOS 
KANDIDATUS BALSUOTOJU

lavimai, nes jau šiokią tokią ;Wm Z, Fosterio prakalbų. Bet į 
iš “welfare.” j atėjus tai dienai tie, kurie taip j 

Buvo keletas Į Mat, jau yra pirmiau iškovota, j manė, apsiriko. Kuomet jau |
Tą patį vakarą šio miestelionuvykau į parką, tai daugelis Jame masnname 
(Scott Township) valdininkai I darbininkų buvo prisirinkę, o 14 1'
laikė mitingą ir Bedarbių Ta-1 kiti dar tik 
rybos komitetas įteikė virš mi- ėjo pėsti, 
nėtus reikalavimus. I žinoti jo

Iš syk ponai spardėsi, neno- syti, 
rėjo priimti, sukinėjosi, kad 
Townshipas neturi 
dar daug turi skolos.

noriai) į komitetą įėjo įvairių j mitetas jiems patarė

ALDLD 156 kuopos suruoš- 
: susirinkime, 

rugsėjo 14 d., 1932 m., APLA 
rinkosi. Vieni 3-čios kuopos svetainėje, 313 

o kiti važiavo va-j^en^ei St., Glendale, Pa., pri- 
prakalbos pasiklau-1imta sekanti rezoliucija atsi- 

; nešime linkui “Vilnyje” areš
tavimų :

Kadangi “Vilnis” yra darbi
ninkų dienraštis ir visuomet 
ištikimai gina visos darbininkų 
klasės reikalus, kaip tai: sto
ja už streikierius, už bedarbių 
pašelpą ir apdraudą, už ex- 

pa_' kareivių bonus, prieš darbinin- 
|kų algų kapojimą, prieš impe- 

Paskiaus kalbėjo drg. Foste- j1 iahstinį karą, ii tt.
ris. Apie jo kalbi/daug nėra-' kadangi lietuviška buržu- 

Tarybos pateikti šie reikalavi- patarė perduoti kanto (Coun- šysiu. Darbininkai gerai žinoįaz^a •via< kaP'taHstų klasės 
mai: 1. Visiems bedabių vai- ty) viršininkams. Bet jie ir'apie draugą Fosterį. Čia pri-’^a^s» išnaudoja lietuvius 
kams, mokyklą lankantiems,, tai nenorėjo padaryti. Bet po j minsiu tik vieną jo išvadą. jį_ darbininkus visa’s galimais 
šiltos žieminės drapanos ir če- ilgo argumentavimo matė, įsai sakė, kad darbininkus nie-, būdais, tad Y’]11’8 veda 
verykai. 2. Tuoj atidaryti kad negali išsisukti, tai pri-’kas negali išvaduoti, kaip tik'^^]e^^a kovą prieš visą lietu- 
pieno stoti ir duoti pieną be- ėmė ir prižadėjo tuoj perduo-ijie patys. O kad išsivaduoti iš v’šRlį buržuaziją.

, ’• i Todėl mes, čia susirinkę,
/ ~~ ~ ~ _____ į j griežtai pasmerkiame, poną

Evaldą ir sykiu visą lietuviš- 
i ka buržuazija ir tuos visus, 
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į areštavimą.

Mes reikalaujame, kad 
“Vilnies” byla būtų .tuoj pa- 

Inaikinta ir areštuoti draugai: 
| Andriulis, Krakaitis ir Milleris 
j būtų paliuosuoti ir kaucijos 
būtų tuoj sugrąžintos.

Susirinkimo Pirmininkas, 
J. Gataveckas.

Kuomet
pinigų ir jau apie 3

Bet ko- I kė, o kiti dar vis rinkosi. Pra- 
aptak-’dėjus mitingą, sudainuota In- 

tautų bedarbiai ir keli ameri-Įsuoti visus tuos, kurių yra me-; ternacionalas. Visa publika 
konai. Kas svarbiausia, kad'tinės įplaukos virš penkių tūk-' sustojusi padėjo dainuoti dar- 

Cox’o ' stančių dolerių. Tie ponai pies-Į bininkų himną. Paskiaus kal
bėjo draugas Wilsonas iš L„

Mediniai Karo Pabūklai 
Vokietijos Manevruose

ir
Pa

karo

BERLYN. — Vokietijos 
imperialistinė buržuazija iš
troškus apsiginkluoti 
rengtis naujam karui, 
peno valdžia rengia
manevrus ir juose naudoja 
medines kanuoles ir tankas. 
Muštravoja kareivius nau
dojimui tikrų pragariškų 
mašinų. Jos pirmiausia bus 
reikalingos karui prieš revo
liucija namie ir prieš Sovie
tų Sąjungą.

= 2 SUBSCRIBE TO THE

Aido Choro Merginų Sekstetas

Salė Atdara 
3:30 Vai. po 

Piety

Koncertas 
Prasidės 

Lygiai 4:30
Valandą

Šokiai 
Prasidės 
7:30 Vai 
Vakare

Policija Išplėšė Lasigus ir Du- j 
i ris ir Apstumdė Nėščią, Ser
gančią Moteriške ; 1

■ i ■' -v-n-TV''.
I BETHLEHEM, Pa.—čia 
turime jau kelintą atsitiki
mą, kad taip vadinami kon- 
šteibeliai bjauraus smurto 
pagelba išmeta darbininkus 
iš stubų. štai nesenai kon- 
šteibelis Boehm su trimis 
pagelbininkais įsiveržė į Si
derių namus, išplėšė duris ir 
langus, idant išvaikyti ran- 
dauninkus, pagal namo savi
ninko reikalavimą. Tuo tar
pu Siderienė, nėščia mote
riškė, serganti, buvo namie 
ir užprotestavo prieš šitą 
policijos chuliganizmą. Bo
ehm, sakoma, ją parmušė 
ant žemės. Sideriams pasi
skundus, Boehm tapo sua
reštuotas ir bus neva teisia
mas, bet paleistas tik po 
$300 kaucijos. Žinoma, val
džia savo agento juk ne
baus.

George Sideris yra darbi
ninkas. Jis vergauja Beth
lehem Steel kompanijos 
dirbtuvėje. • I

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

Aido Choras po vadovyste d. B. Šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliun.ūtė, 
kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, šiame koncerte d. K. Menkeliu- 
n’.ūte pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj.

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 metų gyvavimo. Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis. Šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
bubsiu. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėlumos. Nei vienas ir nei viena 
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru.
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūtė.

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

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

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

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

“Priekalo kaina: Šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 men.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—x80 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Franci jo j ir kitur: metams—1 dol., 6 
mūn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų. ; . ; ’

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

(Central Revolutionary,, Cultural Organ in English) 
1

ANTI-WAR ISSUE! ■ (AVgust) : An Eye-Witness Ac
count of the BEFį by Felix Morrow; The Soul of 
New Russia, by) Męissaye į J. Olgin; Toward a 
Proletarian . Novel, by V- ; J< ; Jerome; Literary 
Class-War, .by .Phjlii) Rąhv; Fire Sermon, by S. 
Funardf. Two Short Stdri'ėš b'y M^a Page and 
J. S. Allen depicting the class struggle in the 
South, ■ and p * , - - . .

SHERWOOD ANDERSON’S—'‘A WRITER’^ nGtES”
’ ' r fT ' * »
s Cartoons by JBiirck, Klęinį Soglov/ Quirt, Kruckman

• and others. Book reviews and other features.
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Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atątiiika- 

, minusias ir už prieinamą 
kainą. Nųliūdięno valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu. antrašu:

1439 South 2nd Street
, PHILADEL PHIA, PA. ‘ 

Telefonai: Bell—Oregon il>6 
Keystone—Main 1417

-SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamčs, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išęi- 

1 mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

DR. ZjLNS 110 EAST 16thST.N,Y, 
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. _ Kalba Lietuviškai. 
Nedelioin—9 A. M. iki i P. M. Įsikūręs 25 Metai



I

Trečiad., Rugsėjo 21, 1932

ria. i

UMMmupM

Puslapis šeštas LAISVI

VIETINES ŽINIOS
Demonstracija del Scottsbo 
ro Jaunuolių Paleidimo

Bendro Fronto Rinkimų 
Konferencija

ir
5

NEW YORK.—Negrai 
baltieji darbininkai skalių 
d. demonstruos, reikalaudami 
paliuosuot devynis mirtin nu- 
smerktus Scottsboro negrus 
jaunuolius. Demonstracija bus 
6:30 vai. vakare, ant 120-tos 
gatvės ir Lenox Ave.

Scottsboro berniukų apelia
cijos byla pus svarstoma spa
lių 10 d. Jungtinių Valstijų 
AugšČiausiame Teisme. Rei
kia plačiausioms minioms išsi
judinti į protesto mitingus ir 
demonstracijas, kad paveikti 
į tuos teismadarius ir priversti 
juos tuojaus paliuosuoti scotts- 
boriečius.

Šią demonstraciją 
Jaunieji Komunistai.

“Hooverio Miestelio” 
biai Kovoja

rengia

Bedar-

“Good Boy,” Sako Kapita
listų Laikraščiai apie 
Soc. Kandidatą Hillųuitą

Kuopos, kurios dar nėra Aps
kričio nariais, taip pat turi 
dalyvauti šioje konferencijoj 
ir prisidėti prie Apskričio.

V. Bovinas, LDS.
III Apskričio Pirm.NEW YORK. — Kapitalis-| 

tiniai laikraščiai diena iš die-i , , 
uos rašinėja prielankias isto-Į Miestinis Trokas Sulamdė
£”• " KMki"

nes yra labai daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.

M. Misevičienė, Sekr.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

Dar yra laiko darbininkiš
koms organizacijoms išrinkti 
delegatus ir abelnai prisiruoš
ti į suvienyto fronto konferen
ciją delei komunisto majoro 
rinkimų, ši konferencija šau
kiama spalių 10 d., 8. vai. va
kare, Lido Ballroom, 146 St. 
ir 7th Avė.

Komunistų kandidatas į ma
jorus, kaip žinoma, yra neg
ras darbininkas Wm. L. Pat
terson ;
masi daug negrų 
delegatų.

Bet dabar štai skubesnis 
darbas: belieka tik sav. laiko 
surinkt reikalingą skaičių pa
rašų, kad galima būt uždėt d. 
Patterson ant balsavimų balo
tų.

Brooklyno lietuviai darbi-

ir konferencijoj tiki- 
įr baltųjų

BROOKLYN. — Miesto vy
riausybė buvo paliepus, kad 
15 bedarbių šeimynų ūmiai iš
sikraustytų iš Hooverio mies
telio, Red Hook Sekcijoj. Ten 
gyvena 400 bedarbių, susika
lę bei susilipdę būdas iš 
kių, lentgalių, popierų ir 
durų. Jie, su Bedarbių 
ryba priekyje, visi kaip vie- streiką Diamond 
nas stojo prieš iškraustymą tų 
penkiolikos bedarbių šeimynų ; 
taigi jos ten ir pasilieka.

Salaveišių armija buvo at
siuntus savo misionieres įkal- 
binėt bedarbiams paklusnumą. 
To negana, salaveišės nuėjo į 
Ralston kepyklą, kad kepėjai 
neduotų duonos šiai bedarbių 
kolonijai. Mat, jie ruošė de
monstraciją prieš kepyklą, 
reikalaudami veltui duonos.

Šiandie visa “Hooverio mies
telio“ kolonija demonstruos 
prieš miestinį šelpimo 
ant Schermerhorn St.; 
lauja tuoj ir reguliarės 
pos iš miešto valdžios.

ble- 
sku-

biurą, 
reika- 
pašal-

Iš Aido Choro Susirinkimo

quita, milionierių advokatą; 
aprašinėja, kaip jis, gulėda
mas, skaito francūziškas de
tektyvų pasakas; kaip puikiai 
yra išpuošti jo kambariai; 
kad jis žada pėsčias vaikščio
ti į City Hali, jeigu bus išrink-į 
tas majoru—dabar gi važinė-: 
jasi $10,000 vertais automobi-1 
liais. i

Apgailestauja k a p i talisti-■ 
niai laikraščiai, kad per ko- i Buvo Pagrobę VaikjĮ 
mųnistus Hi ll-q uitas buvo pri
verstas atsisakyti nuo labai 
pelningo “džiabo.“ Jie su-

ninkai ir darbininkės, kreipki- sam(je rusams caristams advo- 
tės vakarais į 226 Throop Ave. katanti teismuose prieš Sovie- 
arba į 61 Graham Ave.; gan- įUS> tvirtindamas, kad Sovie- 
kite tam tikras blankas ir ei-' 

’kite parinkt parašų komunis
tų kandidatui į majorus.

Matracų Darbininkai Laimė
jo 20 Streikų

NEW YORK. — Laimėjo 
matracų ša- 
Tai jau dvi- 

šapoj lai-
pos darbininkai, 
dešimtoj matracų 
mėtas streikas, vadovybėj kai
riosios Industrinės Rakandų 
Unijos. Dabar sustreikavo 
darbininkai Globe Upholste
ry šapos, New Yorke; dar tę
siasi Ideal krėslų kompanijos 
darbininkų streikas Maspethe* 
Vadovauja ta pati unija.

-J J H
Chiniečiai Jūrininkai 
Laikyta kaip Kaliniai

NEW YORK. — 90 chinie- 
čių jūrininkų per tris savaites 
buvo laikomi, kaip belaisviai 
arba kaliniai ant laivo “Presi
dent Johnson.” Jų visai neišlei
do į kraštą ir nedavė jokio 
šviežio maisto, po ilgai pašau 
linei 
zavo 
juos 
arba
joj pasaulinėj kelionėj. Į talką 
chiniečiams atėjo kairioji Jūri
nių Darbininkų Unija; ir lai
vų kompanijos atstovas turėjo 
prižadėt išpildyt vieną ar 
iš tų dviejų reikalavimų.

Aido Choro susirinkime, 
įvykusiame rugsėjo 15 d., dau
giausia buvo svarstoma tai 
koncerto komisijos raportas, 
kaip geriausia prisirengti prie 
Aido ir Menkeliuniutės bendro 
koncerto spalių 2 d., Brooklyn 
Labor Lyceum.

Toliaus, Aido Choras išrin
ko komisiją, kad surastų gerą 
veikalą arba operetę del pa
vasario, ką galės per žiemą 
susimokinti.

Taipgi yra Aido Choro pa
imta diena vakarėliui prieš 
pat naujus metus, pasitikimui 
naujų metų, “Laisvės” svetai
nėje. Tad, kitos organizaci
jos, nerengkite tą vakarą jo
kių savo pramogų, kad nepa- 
kenkt Aidui.

Choras su Lietuvių Darbi
ninkių Susivien. Amerikoje 
pirma kuopa rengia dar vie
ną išvažiavimą, į Forest Par
ką, ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 25 d. Draugai ir drau-( NEW YORK.—Majoras 
ges, būkite šiame parengime, j uždarė du įš nuogiausių 
Maudytis jau p&FŠalta, o di-1 burleskų, Republic ir Elt’nge, 
džiuma per vasarą jau ir taipiant 42-rOs gatvės, New Yor- 
nrisimaudėte. Taigi sekma-'

kelionei. Jie susiorgani-! 
ir pareikalavo, kad arba 
sugrąžintų į Chiniją

kad užtikrintų darbą nau

prisimaudėte. Taigi 
dienį atvažiuokite į Aido Cho
ro ir darbininkių parengimą 
Forest Parke, ir tuomi parem
kite šias dvi veiklias darbinin
kiškas organizacijas.

Aido Korespondentas.

Nauja Subvė Nepelninga

NEW YORK. — Miestui 
priklausantis gatvių valymo 
trokas, paliktas ant Marmion 
Avė. ir Tremont Ave. kampo, 
Bronxe, be draiverio, pasiliuo- 
savus “breikiams,” ūmai pra- 

i dėjo pleškėt į pakalnę ir šu- 
j lamdė vieną moterį su jos 
i mėnesių kūdikiu.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau apsivedimui draugės, 
pageidauju, kad būtų ūkininkė arba 
turėtų kitokį pastovų apsigyvenimą. 

! Su pirmu laišku siųskite ir paveiks
lą.

A. Volun, 241 E. 19th St., New 
York City.

(223-225)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

16 r

BROOKLYN. -— Begrįžtant 
iš mokyklos per pietus, neži-, 

rengė jam masinį teismą lie-’ nia kas buvo pasigrobęs Jac-' 
pos 31 d., ir mitinge, kur da
lyvavo tūkstančiai darbininkų, 
buvo išneštas prieš Hillquita 
nuosprendis, kaip prieš darbi
ninkų judošių. Jis vyriausiai 
buvo kaltinamas, kad parsi-

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.
kie Russellį, turtingos šeimy
nos vaiką. Buvo per telefoną 
reikalaujama pristatyti į tam 
tikrą vietą $25,000, jeigu tė
vai nori, kad vaikas būtų su
grąžintas. Kuomet policija 
buvo išsijudinus gaudyti “kid- 
naperius,“ trys kokios tai mo
teriškės parvedė vaiką namo. GEORGE NOBILETT1
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TEL. STAGG
2*5043

NOTARY 
PUBLIC

0I Brfyo • m
tai neturėjo teisės paimti žiba
lo (naftos) šaltinių iš cariškų 
kapitalistų.

Nuo to nuosprendžio Hill- 
quitui pasidarė taip karšta, 
kad jis buvo priverstas atsi
sakyt nuo viešo advokatavi-į 
mo caristams prieš 
Respubliką. Kad jis 
jiems dar advokatauja, 

; visai galimas daiktas.

Sovietų 
slapta 

yratai

Susmuko Sklokos Lyros 
Choro Piknikas

Sklokos Lyros Choras ,su 
vo pikniku pereitą sekmadienį 
Klaščiaus parke, Maspethe, 
įlindo į skylę. Publikos turėjo 
mizernai mažytę saujelę; kažin 
ar buvo šimtas. Nes kada sve
tainėje choras sulipo ant pa
grindų dainuoti, tai svetainėje 
klausytojų turėjo apie tris de- 
sėtkus.

Didžiausias tarp sklokininkų 
nusiminimas, o tarp lyrįečių ne
pasitenkinimas. Kai kurios ly- 
rietės jau metė šalin sklokos 
kompaniją.

“Naujosios Klampynės” sklo-j 
"■ka visur stengiasi užbėgti už j

sa-

kitą

Kriaučiams
54-tO

akių komunistinių darbininkų ■ 
parengimams. Bet sklokinin- 
kam baisiai nesiseka. Darbi
ninkai vis aiškiau .supranta, 
kad jie yra žalingiausi revoliu
cinio judėjimo nepriteliai.

Reportere.

LDS. III Apskričio Konfe
rencija Jau Čia

Draugai' ir draugės, Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
III Apskričio trečia konferen
cija jau čia. Ji įvyks 25 die-!

“Laisvės

Lietuvių Amalgameitų 
skyriaus nariai, taipgi ir kiti 
organizuoti ir neorganizuoti 
siuvyklų darbininkai privalo ną rugsėjo, 
pasiųst savo delegatus į šio dis- nėj, 10 :30 vai. ryte, 
trikto Industrinės Siuvėjų Uni- 7“ 
jos konferenciją, kuri bus 
koma ateinantį šeštadienį 
sekmadienį.

lai-
ir

Uždarinėja Burleskus
Mc-

ke. Uždarė juos ne delei jų 
nedorumo, bet todėl, kad real- 
estatninkai ir kiti “augštesnės” 
klasės biznieriai protestavo, 
kąd tokie 
gatvę.

teatrai užteršia

Pašauta Praeivė
NEW YORK. — Du 

atsisakė užsimokėti už valgius, 
gėrimus ir šokius kabaretinėj 
užeigoj 304 West 40th St. Sa
vininkas griebiasi už revolve
rio. Per peštynes, kulka pro

vyrai

NEW YORK.—Pirmą savai
tę nuo atidarymo, nauja Aš
tuntos Avenue “subvė“ turėjo 
1,240,704 važiuotojus. Tai, 
sakoma, permažai, kad apsi- langa buvo sužeista Viena mer- 
mokėt operavimas to požemi- gina, ėjusi gatve su savo sese- 
nio gelžkelio.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 - 

Autorizuotas ir Certifikuotas
NEW YORK. — Poniškoj Per

Colony Kliubo kasierius B. L. | NEW YORK UNIVERSITY 
Allaway areštuotas prisipaži
no nuvogęs $11,000.

Kasierius Nuvogęs $11,000

ALDLD 185-tos KUOPOS 
NARIAMS E. NEW YOR
KE IR RICHMOND HILL

ALDLD 185-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo (Sept.) 22 
d., 8-tą vai. vakare, pas Misevi
čius, 115 Montauk Ave., Brook-

Visi nariai ir narės pribūkite,

IŠRANDA VOJIMA1
1 ■ ‘ " ' '

PASIRANDAVOJA kambarys, dide
lis ir tinkamoje vietoje. h'urni- 

; iuotas šviesus r patogus vyriškiui 
kambarys. Atsikreipkite į krautuvę 
710 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
/ (225-227)

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

17G3 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631 

929 Broadway 
Tel: Pulasky 5-1538 

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993
►x rMuvmu-wjKMZjeiwj įįn^ yptvK'wrn yyrn r>--

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSU (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 

W PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETAs SAVO 
W MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
jį VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
j MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSU
; TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

i o K xx km A A A A A A r* A A rSt km jot kS< rSt ioijoi rV jcVjtV
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FASIRANDAVOJA du fomičiuoti 
1 kambariai, tinkami dviem vyram 

alrba vedusiai porai, garu apšildomi 
jr yra visi patogumai. Kaina gana 
žema. Brezofska, 5286 73rd St., 
Maspeth, L. T., N. Y.

(225-227)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga vi

sokiomis tautomis apgyventoj vie
toj. Kas nupirks—nesigailės. Savi
ninkas galima matyti po pietų. 253 

' Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. 
(225-226)

Telefonas: Btagg i-tlfll

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omias Ir chroniikaa vyrg ir 

moterų Ilga* kraujo Ir odas. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapuuta.

DR MEER
116 W. 44th St., ‘Room IBS 

Naw Turk, N. T. 
Valandų* PriCmimoi

Ryte uoo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
Iki ral. vakare 

Sekaaadieniala nuo 11 ryto Ik) 1 pa pietų 

Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagyslės, niežinti ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimo, yra gy

domi be operacijų
MEYER

208 West 54th St 
New York City

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 6,

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad verkėliau savo studiją 

riaujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street etotii 
Brooklyn, N. Y.

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

dr. o.

Mes manome; kad kiekvie
na šio Apskričio kuopa yra 
išrinkus delegatus ir dalyvaus 
konferencijoj. Visi delegatai 
turi 'būti laiku. Reikia taip 
pat nepamiršti, kad reikalinga 
kuopų delegatams turėti gerų 
sųpaanymų, kad geriau galėtu
me mūsų organizaciją auklė
ti ir tobulinti.

Ši konferencija yra metinė. 
Joje reikės aptarti visi bėganti 
reikalai. Joje reikės perkra
tinėti Apskričio Tarybos vei
kimas ir kuopų veikimas. Pas- 
kiaus reikės padaryti 
planai veikimui.

Konferencija įvyksta 
tik išvakarėse veikimo

PARSIDUODA
qvpfni I Ant South 3rd Street, N. 377, 
s vėtai- į agštų su skiepu' mūrinis namas,

3-jų šeimynų, kiekvienai šeimynai 
maudynė. Norime jūsų pasiūlymą ' 
kainos.,

Ant South 4th Stree, N. 94, 3-jų j 
augštų su skiepu namas, dviem šei- i 
mynom su trim maudynėm. Nori-1 
me jūsų pasiūlymą kainos.

Union A vende, dviejų šeimynų i 
murins namas, 12 kambarių, dvi i 
maudynės. Norime jūsų pasiūlomą, 
kainos.

Scholes Street, N.72, 4rių augštų, 
8 šeimynų, 5 kambariai kiekvienai 
šeimynai. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

Thos. E. Rogers,
629 Grand St., Brokklyn, N. Y. 

Stagg 2-3947.

nauji

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

je ir puikioje vietoje, dabartiniame 
laike biznis labai geras ir galima 
puikų gyvenimą daryti, kuris su
pranta biznj. Yra vėliausios, mados 
įtaisymai. Taigi kam toks biznis 
būtų reikalingas, kreipkitės po šiuo 
antrašu:

853 3rd Ave. So. 
kampas 31 Gatvės. 
8-8719.

kaip 
sezono.

Laikas pradėti veikti, organi
zuoti naujas kuopas ir gauti 
naujų narių, tai svarbiausios 
mūsų organizacijos užduotys. 
Todėl šita konferencija yra la
bai svarbi. Jei dar kurios 
kuopos nėra išrinkę savo dele
gatus, tai i nors į paskutinėse 
dienose gali sušaukti susirin- Pę^wsCaArWeS^st^N^ Y^k 
kimą ir išrinkti delegatus. City-

Brooklyn, N. Y. 
Telefonas South

(221-226)

PARSIDUODA
.. Parsiduoda groserne* arba reikalin

gas pusininkas (partneris). Gerai 
išdirbta biznio vieta per daugelį me
tų. Kaina žema. Taipgi pusininkui 
lengvos sąlygos. Atsišaukite: 171

Valandos:
Suimtomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Stagg 2-4409

RADZEVIČIUS

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

A
FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

. gimdymo organų ,
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įči rakinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

ir

56 Brooklyn, 
“Laisvės”

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 MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

ir Medi-

Graborius
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tr

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kepinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

’ 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINĖTI
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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
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