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KRISLĄ]
Pasaulio Auksas.
Amerikos ir SSSR Preky

ba.
Mūsų Laimėjimai Chini- 

joje.
Nauji Karo Persigrupavi- 

mai.
Rašo D. M. šolomskas.

Pagal paskutinius davinius, 
Sovietų Sąjungos valstybės auk
so kiekis paaugo ant 69 milionų 
dolerių. Jeigu 1931 metais rug
pjūčio mėnesį buvo $280,000,- 
000 aukso, tai 1932 metais bir
želio mėnesį valstybės ižde jau 
buvo $349,000,000, nepaisant 
to, kad SSSR daug aukso išmo
ka užsienyje už mašineriją.

Per tą pat laiką Jungtinių 
Valstijų aukso rezervai nupuolė 
ant 22 nuošimčių, arba ant 
$1,106,000,000, nuo $5,015,000,- 
000 iki $3,909,000,000.

Manufacturers

Ame- 
“Ame- 

Export

Šią savaitę New Yorke susi
rinks virš 100 stambių 
rikos kapitalistų, narių 
rican
Association” ir svarstys Jung
tinių Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos prekybos ’ reikalus. Mat, 
pastaruoju laiku labai nupuolė 
SSSR pirkimas iš Amerikos. 
Jeigu pereitais metais per 7 
mėnesius SSSR pirkosi iš Ame

rikos virš $75,000,000 vertės 
mašinerijos, tai šiemet per tą 
laiką tik už $8,000,000. Šio
mis dienomis Amtorgo Korpo
racija uždarė savo skyrių Chi- 
cagoje ir jo darbininkai perva
žiavo į New Yorką. Gi New 
Yorke nesenai paleido pusę 
darbininkų, nes nėra kas veikt. 
San Francisco ir Los Angeles 
skyriai kol kas dar palaikoma, 
bet gal ir jie bus uždaryti. Ma
žėjimas pirkimo iš Amerikos 
yra del to, kad SSSR tas bran- • 
giai atsieina ir kad Amerikos j 
kietkakčių yra užimta atžaga- 
reiviška politika linkui Sovie
tų Sąjungos.

Amerikos kapitalistų spaudos 
bendradarbis F. Hunt iš Chini- 
jos pripažino, kad Chinijoj 
Raudonoji Armija yra ne koki 
banditai, bet gerai organizuota 
ir disciplinuota karo jėga, kuri 
nesenai sumušė 200,000 geriau-! 
siu Chang Kai-sheko kareivių 

atėmė juos atgal. Vietomis 
Chin i joje jau penki metai gy
vuoja Sovietų valdžia. Ji jau 
giliai įleido šaknis. Ji turi ir 
savo pinigus, ant kurių vienos 
pusės yra Markso, o ant antros 
Lenino atvaizdos. Komunistų 
įtaka kasdien auga.

“Izvestijose” rašo d. K. Ra- 
dekas, kad imperialistinis pa
saulis stovi prieš naują karo 
persigrupavimą. Auga pačių 
imperialistų tarpe nauji priešta
ravimai ir niovynės. Supran
tama, tas laikinai ir dalinai 
silpnina imperialistų ruošimąsi 
pulti ant Sovietų Sąjungos. 
Dar daugiau, draskūnai jau 
mato SSSR jėgą augime galios 
Raudonosios Armijos, aviaci
jos, darbininkų vienybės ir in
dustrijos. .

Imperialistų tarpe paaštrėjo 
Francijos ir Vokietijos, Vokie
tijos ir Lenkijos reikalai. Ja
ponija 3avo plėšikiškais žygiais 
Mandžurijoje iššaukė nerima
vimą Amerikos imperializmo ir 
padidino Japonijos apetitus lin
kui išmetimo iš Azijos pakraš
čių Amerikos imperialistų.

Tuom kartu Lloyd George ra
šo straipsnį, kuriame jis mato 
Anglijai pavojų nuo Francijos 
orlaivių, bijosi kas del Anglijos 
pavergtų kraštų ir atvirai pa
sisako už Vokietijos imperialis
tus. Jis net skaitlinėmis pa

duoda, kad Franci ja turi 500,- 
™00 kareivių ir 5,000,000 rezer
vų. Jugoslavija taipgi galin
gesnė už Vokietiją. Čekoslova
kija turi 135,000 kareivių 8,- 
500 kulkasvaidžių ir 1,400 ka- 
nuolių. Lenkija 247,832 karei
vių ir 1,874,000 paruoštų re
zervų, 10,400 kulkasvaidžių ir 
2,000 kanuoliųiJ Jo manymu,
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

GENEVA. — Sovietų val
džia pranešė, kad ji atsisa
ko siųsti savo atstovus į 
“Nusiginklavimo Konferen
cijos” technikines komisi
jas, kol konferencija “ne- 

| padarys žygių linkui tikro 
| nusiginklavimo”. Iki šiol 
toj konferencijoj imperialis
tai tik blofino apie nusigin
klavimą, bet namie sušilę di
dino armijas ir laivynus ir 
rengėsi prie karo.

SOUTH RIVER SUKNIASIUVIU STREI
KAS PRIEŠ ŽMOGŽUDINGA VALDŽIA
Masinės Nužudyto Kūdikio Laidotuvės Įvyks Šiandien, Rug

sėjo 22 d.; Tūkstančiai Darbininkų Pareikš Pasipiktini
mą Žmogžudinga Valdžia ir Policija
SOUTH RIVER, N. J. — paskelbti protesto streiką 

Policijos ir žmogžudžių nu- iki ateinančio pirmadienio, 
žudytas devynių metų am-ITuomi darbininkai parodys 
žiaus,Walter Rojek bus pa
laidotas ketvirtadienį, rug
sėjo 22 d. Streikieriai suk
niasiuviai rengia jam masi
nes laidotuves. Laukiama, 
kad visas miestelis išeis į 
gatves ir dalyvaus laidotu
vėse. Be galo didelis pasi
piktinimas policijos ir val
džios žmogžudingąis dar
bais viešpatauja tarpe visų 
darbininku gyventoju.

Bet, žinoma, bus,

NEW YORK. — Teisėjas 
McGeehan patvarkė, kad 
šiemet New Yorko miesto 
majoro rinkimų nebus, kad 
ponas McKee palieka eit 
majoro pareigas iki 1934 
metų,
duodama apeliacija į augšt- 
esnį teismą, kuris gali at-, ««
mainyti teisėjo McGeehan OLANDIJOS KOMUNISTU DEMONSTRACIJA 
nuosprendį.

Gi sukniasiuviai nutarė

savo griežtą nusistatymą 
prieš žmogžudinga valdžią.

Tuo tarpu miestelio val
džia siunta ir tęsia terorą 
prieš darbininkus. Penki 
darbininkai jau suareštuo
ti ir pastatyti po $5,000 
iki $10,000 kaucijos. Vadi
nasi, valdžia baus ne žmog
žudžius, kurie nušovė kūdi
kį ir sužeidė kitus dešimts, 
bet darbininkus, kurie daly
vavo demonstracijoje.

PARLAMENTE IR UŽ PARLAMENTO SIENŲ
FRANCUOS KARINIAI 
MANEVRAI HAGUE.—Rugs. 20 d. at-i O už parlamento sienų 

sidarė Olandijos parlamen-i mieste Komunistų Partija 
PARYŽIUS. Rugs. 21 d. t° sesijos. Atidarė karalie- surengė masinę demonstra- 

prasidėjo Francijos kariniai nė Wilhelmina. Bet jai pa- 
manevrai. Dalyvauja 40,- -*—1 
000 puikiausiai išmuštravo- 
tų kareivių/

Vengrijos Socialistai su 
Budeliais prieš Scottsboro 
Jaunuolius

sirodžius parlamente, du 
Komunistų Partijos atstovai 
paleido šūkį: “šalin monar
chija!” Tada kiti parlamen
to nariai pradėjo šaukti: 
“Tegul gyvuoja karalienė!” 
Policija išmetė komunistus 
laukan.

ei ją. Joje dalyvavo tūks
tančiai darbininkų. Demon
stracija- bandė 1 patraukti 
prie parlamento rūmų, bet 
policija padarė užpuolimą ir 
dahg darbininkų sumušė, 
daug suareštavo. Tai pir
ma tokia didelė Olandijoj 
demonstracija prieš monar
chiją ir buržuaziją.

išDraugas Engdahl rašo 
Europos, kad Vengrijos so
cialistinė spauda bjauriau
siai provokavo Ida Wright, 
Scottsboro jaunuolių moti
ną. Pasinaudodama tomis 
provokacijomis, V e n grijos 
valdžia uždraudė Engdahl ir 
Wright kalbėti Budapešte 
darbininkų susirinkime.

Vėl Plečiasi Vaikų 
Paralyžiaus Epidemija
PHILADELPHIA, Pa.— 

Rugsėjo 20 d. vėl užrekor- 
duota 14 naujų susirgimų 
vaikų paralyžium. Tuo tar
pu rugs. 19 d. tebuvo keturi 
nauji susirgimai. Iki šiol 
nuo pradžios šios baisios 
epidemijos, Philadelphijoj 
buvo 598 susirgimai.

Vokietija turi teisės reikalauti 
leisti jai daugiau apsiginkluoti. 
Iš to matyti, kad Anglijds im
perialistai mano gauti ■ sau į 
talkininkus Vokietiją.

Šiemet, 7 d. lapkričio sukanka 
15 metų nuo gyvavimo Sovie
tų valdžios SSSR. Gi Jungti
nėse Valstijose atsibus prezi
dentiniai rinkimai 8 d. lapkri
čio. Vokietijoje nauji reich
stago rinkimai įvyks 6 d. lapk. 
Tas žada geras pasekmes ko
munistams. Vokietijoje fašis
tai ir socialfašistai jau dabar 
numato, kad jų balsai suMažėš. 
Komunistų, be abejo, smarkiai 
paaugs. y > v. ■

BOSTONE PRASIDĖJO KAILIASIUVIŲ
STREIKAS UŽ ALGŲ PAKĖLIMĄ

BOSTON. Mass. — Čionai taikytis. Mato, kad darbi- 
prasidėjo kailiasiuvių strei- ninkai gerai organizuoti ir 
kas po vadovybe Adatos 
Amatų Darbininkų Industri
nės Unijos. Jau 8 šapos 
streikuoja ir visos išėjo veik 
100 nuoš. Darbininkai rei
kalauja algų pakėlimo ant 
30 nuoš. ir pripažinimo uni
jos. Bosai sutinka šiek tiek 
pakelti mokestis, bet, nepri
pažįsta unijos. Klausia dar
bininkus, kodėl jie neprisi
ima Amalgameitų unijos. 
Bosai visokiais būdais gąs
dina streikięrius, bet darbi
ninkai laikos vienybėje. Vie? 
na mažą šapa jau sutiko} su 
darbininkų reikalavimais ir 
darbininkui sugrįžo į darbą. 
Ir kai kurios kitos šapos,po 
biskį pasiduoda ir, nori jau,

nepasiduoda. Prisieis bo
sams pripažinti “raudonąją” 
uniją ir išpildyti darbininkų 
reikalavimus.

Vėliau daugiau žinių pra
nešiu.

Streikierė.

NUSIŽUDĖ KORIKAS

ROCHDALE, Anglija. — 
Čia jo paties namuose ras
tas britva persipjovęs gerk
lę pagarsėjęs Anglijos'bu
delis (korikas) John Ellis. 
Jis budelio ■ pareigas ėjo per 
20 metų ir nužudė 203 žmo
nes.

2 MILIŪNAI FARMER1U STREIKUOSIĄ
DES MOINES, Iowa. — 

Taip vadinama, “National 
Farmers’ Holiday Associa
tion” išleido atsišaukimą į 
vienuolikos valstijų farme- 
rius eiti į streiką už augš- 
tesnes produktų kainas. 
Streikan šaukiama farme- 
rįai seksimų valstijų: Minne-, 
sota, Iowa, Wisconsin, Indi-i

įvairios žinutes SUGRĮŽĘ Iš SOVIETU SĄJUNGOS DAR 
B1NINKAI PASMERKĖ PRUSEIKOS IR 
BUTKAUS KOMPAN. PROVOKACIJAS

jungą, bet ant rubežiaus. ta
po suimti. Latvijos fašis
tinė valdžia kruvinai keršys 
tiems draugams.

Švedija. — Švedijos refor- 
mistinės unijos davė 250,000 
kronų Socialistų Partijos 
rinkimų kampanijai. Tai 
matote, iš kur socialfašistai 
gauna pinigus apgaudinėji
mui darbininkų.

Maskva. — Už bjauriai 
melagingas korespondenci
jas Sovietų valdžia išvijo 
Londono “Daily Express” 
korespondentę panelę Rhea 
Clyman. Būdama papirkta 
Anglijos kapitalistų, jinai 
pradėjo rašinėti visai nebū
tus daiktus apie Sovietų me
džio pramonę.

Baltimore, Md. — Jūroje 
prie Lewes/ Del., du laivai 
pradėjo jieškoti $10,600,- 
000 aukso, kuris būk- nu
skendęs su Anglijos laivu 
dar 1798 metais!

Paryžius. — Tuojaus 
/Franci jos valdžia pradės 
statyt 2,400 ton.' įtalpos sub- 
marinus ir 2,400 tonų ka
rinį laivą. Vadinasi, Fran
ci jos imperialistai drūtina 
savo karines spėkas.

Fort Worth, Texas. — 
Pjaunant šieną dalgiu už
kliudė laukinių bičių gūštą 
darbininkas W. N. Smith, 
47 m. amžiaus. Bitės jį už
puolė ir taip sugylė, kad ant 
rytojaus nuo ištinimo ir 
skausmo numirė.

Calcutta, Indija. — Daug 
storų ir dirbtuvių tapo už
daryta, apvaikščiojant pra
džią Gandhi badavimo.

Raudonos Rožės po Scotts
boro Jaunuolių Motinos 
Ida Wright Kojomis

SOFIA, Bulgarija.;—Rug
sėjo 20 d. čionai pribuvo 
draugas Engdahl ir Ida 
Wright, Scottsboro jaunuo
lių motina. Stotyje juos pa
sitiko didelė darbininkų de- 
monstracija.Darbininkų vai
kai atnešė glėbius raudonų 
rožių ir barstė po jaunuolių 
motinos kojomis. Bulgari
jos policija uždraudė laiky
ti susirinkimus.

ana, Nebraska, North Da
kota, South Dakota, Kansas, 
Illinois, Ohio ir Oklahoma. 
Paliesta apie du milionai 
farmerių. Kaip plačiai į ši
tą streiką bus atsiliepta, da
bar dar sunku pasakyti. Bet 
visur viešpatauja didelis 
farmerių nepasitenkinimas 
jų medžiagine padėtim; išlaikyti.

Gandhi Gerai Pavalgė, 
Pasimeldė ir Badauja

BOMBAY. — Prieš 
dėsiant badauti iki mirties, 
Gandhi dar kartą gerai pa
sivalgo ir pasimeldė prie sa
vo dievo, kad tas suteiktų 
jam tvirtybę kuoilgiausia

pra-

Mes Sveikiname Tuos Detroito Proletarus, Kurie Atsisakė 
Pulti į Renegatą Pruseikos ir Butkaus Provokatoriškas 
Kilpas

Detroito Revoliucinis Proletariatas Pasmerkė Sklokos 
Provokacijas prieš SSSR ir Pasisakė už Kovas, kurias 
veda Amerikos Komunistų Partija. Mes šaukiame 
Darbininkus, Kurie per Nesusipratimą ir Klaidą Pa
teko į Prūseikos-Butkaus Kontr-revoliucinę LDD, grįžt 
į Mūsų Revoliucines Eiles ir po Komunizmo Vėliava 
Bendromis Spėkomis ir Pastangomis Kovoti prieš Be
darbę, prieš Alkį, už Gynimą Sovietų Sąjungos ir prieš 
Kapitalistinę Reakciją. .

Iš DETROIT, Mich., “Lai
svė” gavo pluoštą labai 
svarbių ir visiem lietuviam 
darbininkams žinotinų in
formacijų apie Pruseikos ir 
Butkaus suvedžiotų žmonių 
bjaurų kontr-revoliucinį vei
kimą. Tie elementai opor
tunistų LDD kuopos vardu 
rengia diskusijas, kurių tik
slas yra išplūsti Sovietų Są
jungą ir padaryti kontrre
voliucionieriais ir darbinin
kų tėvynės priešais grupę 
darbininkų, sugrįžusių iš 
Sovietų Sąjungos. Garsina, 
kad “diskusijos bus už ir 
prieš Sovietų Sąjungą.” Gir
di, kalbės “nesenai iš Sov. 
Sąjungos sugrįžę darbinin
kai: Dilis, Gobią, Ravečkai, 
Dilienė, Miliauskas, Stan
kus, Beliunas, Baronus, Žiu- 
rauskas ir kiti.”

Bet pasirodo, kad tų dar
bininkų prūseikiniai visai 
nesiklausė, ar jie sutiks .pul
ti Sovietų Sąjungą, ir be jų 
leidimo garsina juos. Pada
rė 10 centų įžangos, idant 
pasidaryti dar pinigų delei 
kontr-revoliucinės “Klampy
nės”. Bet jie nusvilo na
gus. Perdaug atvirai buvo 
užsimoję. Mūsų dienraščio 
korespondentas p r i s i untė 
mums kopiją pareiškimo iš 
SSSR sugrįžusių darbininkų 
prieš Pruseikos - Butkaus 
kompanijos nelemtus dar
bus. Pareiškimas yra toks:..

Pareiškimas Sklokai
DETROIT, Mich., Rugsė

jo 18, 1932.—Sklokininkai 
rengia diskusijas sugrįžu- 
siems iš Sovietų Sąjungos 
draugams. Mes, sugrįžę iš 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai, .pareiškiame, kad tosę 
diskusijose n e d alyvausime 
ir štai del ko:

1. Kadangi Pruseikos- 
Butkaus kompanija ardo 
darbininkų organ izacijas, 
šmeižia Komunistų Partiją, 
puola darbininkų spaudą, 
tarnauja Fišės komitetui, to
dėl mes tokios kompanijos 
nerėmėme ir neremsime ir 
jų parengimuose nedalyvau
sime.

2. Kadangi šita Prūseikos- 
Butkaus kompanija bankrū- : 
tuo ja. tai. jųjų (agentėliai 
rengia neva diskusijas grį- :

žusiems iš Sovietų Sąjungos 
draugams ir ima 10 centų 
įžangos, kad sukelti dalį tų 
$800, kuriuos čyfas Prūsei- 
ka įsakė surinkti. Mes, su- 
grįžusieji iš Sovietų Sąjun
gos draugai, ne tik kad ne
aukosime jiems , dešimtukų, 
bet nė savo prityrimų Sovie
tų Sąjungoje. Mes tarnau
jam darbininkų organizaci
joms, o ne Fišės komitetui.

3. Kadangi šmeižikų sklo
kos agentėliai Detroite suži
nojo, kad mes sugrįžusieji iš 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai nesutiksime duoti savo 
vardus į jų plakatus delei 
išnaudojimo darbininkų, tai 
jie be mūsų žinios ir mūsų 
sutikimo įdėjo mūsų vardus 
į plakatus. Tai bjaurus ir 
vertas pasmerkimo toks 
sklokininkų pasielgimas su 
mumis. r » 

Pasirašom:
J. Baronas, 
F. Dillis, 
D. Ravetzkas, 
H. Dillienė, 
P. Stankus, 
Z. Guobis, 
Kr Biliūnas, 
A. Ravetzkienė.

Mūsų korespondentas dar 
priduria: “Rugsėjo 18 d. 
prakalbose, kuriose kalbėjo 
d‘. F. Abekas, kurias rengė 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcija, protestui prieš 
užpuolikus &nt “Vilnies”, 
tapo perskaitytas ir šis 
pareiškimas prieš skloki- 
ninkus. Virš du šimtai 
darbininkų klausytojų vien
balsiai užgyrė tos darbi
ninkų grupės. pareiški
mą. Draugai sutiko vieną 
kopiją pareiškimo pasiųsti 
į “Vilnį”, o kitą mane įga* 
liavo pasiųsti “Laisvei”.
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NEW YORKO MOKINIŲ 
SKAIČIUS

NEW YORK.—Šiame mie
ste šiemet lanko mokyklą 
1,120,541 vaikas, arba 29,- 
698 daugiau ,negu pernai.

BankųWashington.
bankrūtavimas stovi seka
mai: birželio menesį suban
krutavo 151, liepos mėn. 131 
ir rugpjūčio mėn. 85.,», •
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'Ar Policijos Šaukimas į LDS. Kp. Mitingą 
Yra Priešingas J. Valstiją Įstatymams?’

—- — - --------y . ii ■■ i ii i i . ■«

kiasi ir teismus pagelbon,įr policiją.) Pastaroji muša ir 
persekioja streikierius. Va, šiomis dienomis pašaukta 
fabrikantų policija nušovė 13 metų amžiaus vaiką—Vil- 
činskį—South River, N. J., :rūbsiuvių‘ streike. Kitus su
žeidė. Beū šovikai “nekalti”. Jie dirbo sulyg įstaty
mais!...

Susirinko bedarbiai, sakysim, reikalauti iduonos arba renco “nezaležninkų”'iWebo-; — 1 *1 1 • • j •• 1 • J 1 • J • 1 .1

Dabar paaiški, kad iLaw-

Šitokį klausimą mums prisiuntė Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 120-tos kuopos narys, J. Leponis. Jis ne
pasitenkino mūs atsakymu į jo pirmiau prisiųstą rašinį, 
ginantį policijos šaukėjus į kuopos narių susirinkimą, 
kurie rodė pirštais į skundžiamuosius ir prašė policijos 
juos areštuoti. Minėtam atsakyme mes nurodėm:

Jūs išvadinai provokatoriais ir šnipais tuos LDS 120 kp. na
rius, kurie kreipėsi į LDS Centrą užtarimo nuo policijos agentų 
senoj minėtas kuopos valdyboj. Bet jūs nesakot nei žodžio ant 
tų, kurie šaukė policiją išmetimui “Maskvos agentų!”

Mes sakėm, kad toki raštai gali tikti fašistų spaudai ar 
renegatų “Klampynei”, bet nieku būdu ne komunistiniam 
dienraščiui.

Ir štai Leponis rašo mums laišką, kurį nori įtalpinti į 
laikraštį ir paaiškinti jam ir jo draugam kai kuriuos da
lykus.

Tai tikra teisybė, rašo jis, kad tie nariai, kurie kreipėsi į 
LDS Centrą užtarimo, yra šnipai ir provokatoriai. Toki yra 
tie žmonės. Jų niekas negali pataisyti, kai tik grabo lenta. Po
licija Buvo reikalinga šaukt. Išanksto “provokatoriai” buvo 
nusistatę ardyt 120 kp. susirinkimą; yra darodymai, kad ir 

‘ peilius žadėjo pavartot. “Laisvės” redakcija labai priešinga 
šaukimui policijos. Klausimas, ką reikia daryti tokiam atsi
tikime? Ar duot kraują praliet ar policiją šaukt? Ar polici
jos šaukimas yra priešingas Suvienytų Valstijų tiesom, ar ne? 
Malonėkit mums atsakyt per “Laisvę”. Visi provokatoriai ir 
šnipai prisidengę komunistų vėliava, sako, kad kas ten juos 
vadina “Maskvos agentais.” Na, ar galima tokius žmones 
vadint Maskvos agentais? Mes tokius provokatorius ir šni
pus vadinam Maskvos gatvešlaviais, ir tas vardas dar1 yra 
jiems peraugštas, bet mes nepavydim jiem. ■ . .

^įiėjom žodis žodin, kaip Leponis parašė, tik rašybą iš- 
t>sėm. šis laiškas labiau negu kas kitas parodo padėties 
rimtumą St. Louiso LDS kuopoj. Leponis atvirai gina 
tuos, kurie su policijos pagelba pasirengę valdyti kuopą 
ir jos narius. Jis tuos, kurie nesutinka su policijos šau
kėjais į darbininkų organizaciją, vadina “provokatoriais” 
ir “šnipais.” Bet Leponis niekur jokio fakto neparodo, 
kad tie žmonės tokiais būtų! Jis, pagaliaus, greta “šni
pų” ir “provokatorių”, prikergia tiems darbininkams 
“Maskvos gatvešlavių” vardą... Argi Leponis mano, 
kad Maskvos gatvešlaviai yra kuo už jį patį žemesni? Ne
jaugi jis mano esąs už juos protingesnis? Kaip gerai jis 
pažįsta Maskvos gatvešlavius? Iš kur į Leponio ir jo 
kolegų galvas atėjo tokis pravardžiavimas tos pačios or
ganizacijos narių “provokatoriais”, “šnipais”, ir, dar bai
sesniam “pažeminimui”,—“Maskvos gatvešlaviais”? Juk 
LDS konstitucija tai draudžia. Iš rašto ir veikimo ir jo 
reikalų supratimo mums išrodo-, kad J. Leponis negali 
prilygti ne tik Maskvos gatvešlaviam, bet nei St. Louiso 
—to miesto, kuriame jis gyvena. »

Ar policijos šaukimas į darbininkų organizacijų susi
rinkimus yra priešingas J. V. įstatymams (‘tiesom”, anot 
Leponio) ? Ne. Įstatymai gina policiją, o policija įstaty
mus. Buržuaziniai įstatymai yra atsukti prieš didžiumą, 
pries dirbančiųjų mases. Tie įstatymai gina turčių, ka
pitalistų ir dvarponių arba turtingųjų farmerių reika
lus. Bet įstatymai patys pasiliktų tik popieros šmotas, 
jei jų negintų policija, jei jų negintų armija ir milicija.' ... .....
Leninas pasakė (skaitykit “Valstybė ir Revoliucija”): r oilsio. Naudingumas 
“Nuolatine kariuomenė ir policija tai yra vyriausi valsty- į Paryžiaus daktaras 
bes galios įrankiai...” Kas yra valstybė ? Leniųas mo- j - 
kiną toliau: “Valstybė yra tam tikra spėkos organizacija,!
yra prievartos organizacija, kurios tikslas slopinti kokią 
nors klasę.”

Buržuazinėse šalyse išnaudotojai naudoja valstybę slo
pinimui darbininkų, o proletariato valdomoj šalyj—dar
bininkai naudoja savo valstybę slopinimui išnaudotojų 
klasės. Kas sudaro valstybę? Policija, kariuomenė, mi
licija, teismai, kalėjimai, ir kt. Išeinant iš to, tik aišku, 
kad Jungtinių Valstijų tiesos nesipriešina šaukimui poli
cijos į bile susirinkimą, į bile vietą, nes policija visuomet A M > • V 1 ♦ • 1 • V f j • • J • . • I

darbo—miesto administracija—gindama kapitalistų inte
resus—šaukia policiją. Paimkim pavyzdį iš to paties St. 
Louiso. Štai, iš vakaro įvyksta LDS 120-tos kuopos na
rių susirinkimas. Tūli nariai pasipriešina kuopos uzur- 
patoriškiem valdybos darbam, pastaroji šaukia policiją 
ir prašo, kad tuos “Maskvos gatvešlavius”, suareštuotų 
arba sumuštų. Ant rytojaus, tam pačiam, St ■. Louise 
įvyksta bedarbių susirinkmas prie miesto rotušės. Mies
to valdžia užleidžia tą pačią policiją, kuri kelis bėdai- sisako skleidęs 
bins pašauna, o kelias dešimtis baisiai sumuša tik todėl, Nusinuodinęs “dievo
kad jie reikalavo duonos, reikalavo sdvo, kaipo darbi
ninkai, tam tikrų teisių. Leponis ir jo vienminčiai, vei-! 
kiaušiai, ir tuos bedarbius, pavadins'“Maskvos gatvešla- 
viais,” bet tas dalykų nepakeičia, ■ ■ • •

Taigi policija naudojama visur prieš darbinirikus. Ją 
naudoja išnaudotojai. Ją naudoja ir išnaudotojų lakėjai, 
kuomet juos darbininkai pakritikuoja. Grigaitis į savo 
prakalbas daug kartų šaukė policiją. Kuomet patapo 
revoliucinio judėjimo renegatu, Prūseika pasekė Grigaitį. 
Kam? Tam, kad suareštavus arba sumušus vis tuos ne
labuosius “Maskvos gatvešlavius”. SLA Seime Chicagoj, 
1930 metais, kuomet tie patys “Maskvos gatvešlaviai” 
gynė savo teises nuo fašistų uzurpatorių, tai Gegužis pa
darė tą patį. Pašaukė policiją ii* mušeikas ir užsiundė 
ant pažangiųjų delegatų. Vienus jų baisiai sumušė, ki
tus suareštavo, trečius išmetė iš svetainės.

Tuo pačiu pavyzdžiu pasekė ir LDS 120-tos kuopos val
dyba. Kuomet “Maskvos gatvešlaviai” pareikalavo savo 
teisių, ji pašaukė policiją. Leponis ir jam panašūs tam 
visapusiai pritaria. Prūseika jiem ploja katutes ir po
licijos šaukėjus kankiniais daro.

Su tuo kyla kitas klausimas? Ar darbininkai turi šauk
ti į savo organizacijų susirinkimus policiją? Ne! Tai ga
li daryti tik išnaudotojų agentai, tik tie, kurie tarnaują 
buržuazijai. Juo labiau LDS kuopų susirinkimai netu
rėtų būti policijos valdomi. Juk SLA skilimas kaip tik 
ir įvyko del policijos šaukimo ir jos žvėriškų žygių Chi- 
cagos seime! Kas taip daro, jis yra nenaudėlis. Tokiam 
vieta ne darbininkų organizacijoj, bet pas fašistus! Po
licijos šaukėjus, todėl, mes smarkiame ir smerksime. 
Prieš tai kovojom ir kovosime neraginsime tai daryti 
kiekvieną darbininką! - H.'.,

Podratig mes sakome ir tiem LJJS ;120-tos kuopos na
riam St. Louise, kurie gina ir dargi-giria policijos šau
kėjus; kurie niekina savo Centro Valdybą, katra suspen
davo kuopos komitetą už šaukimą policijos ir. draskymą 
kuopos ir pravardžiavimą savo narių darbininkų: liauki
tės tai darę. Ypačiai darbininkai nariai, apsižiūrėkit, 
kur jūs einat, šiandien jūs šaukiate policiją ir prašote 
ją areštuoti ir laužyti “Maskvos gatvešlavius,” o rytoj, 
kuomet jūs būsit streiko lauke arba beduonių eilėse ir 
kovosite už savo teises, tai ta pati policija jus daužys ir 
šaudys ir kalins!

Atsirubežiuokit nuo renegatų Prūseikų, kurie jus ra
gina griebtis policijos, kurie sakosi esą jūs draugai, bet 
kurie tikrumoj yra darbininkų neprieteliai. Jie mano 
tuo būdu sugriauti mūs judėjimą, mūs organizacijas, bet 
jie nusivils! Nepaisant, kiek daug ir kaip jūs naudosite 
prieš darbininkus policiją, nepaisant, kaip jūs tuos dar
bininkus vadinsit, “Maskvos gatvešlaviais”, ar “St. Loui- 
so gatvešlaviais”, ar Chicagos gatvešlaviais”, tas revoliu
cinio darbininkų judėjimo nesunaikins!

ĮDOMUMAI

Vienos Kitos Minutės

tingai žmonėms, dirban
tiems protiškai. Jie tatai 
vadina “anapausis”. Sako, 
jog tas “apleipęs” trumpas 
poilsis yra labai naudingas 
nervingiems vaikams. Gali
ma esą taip - nervus atgai- 
vipti, net neužsimerkus. Ki-

nuo Romos Katalikų Bažny
čios.
širdies gilumos,

'Dievas Netvarkoj;’ Metodas Valdo’ Para“•Įmėhtą,” ' iškčliantį' Romos 

Nusinuodijęs Kun. St Šleinys iSS'jeSnyr'S 
___  visą gyvenimą veidmainiai *V: 

vęs, tai'bent mirdamas bū-'»
Aš atsišaukiu iš mano tų pasakęs tikrą tiesą; jis •?;. • 

prašydamas būt pasakęs, kad visos reli- 
šventos Romos Katalikų Baž-'gijos, visokios jų sektos yra, ., 
nyčios dovanojimo ir visus niekas daugiau, kaip viena 
tuos, kuriuos aš apgaudinėjau, dielė žmonių apgavystę!

Lawrenco Lietuviams Kata
likams Darbininkams

Daug kartų mūs spauda 
ir kalbėtojai sakė jums, 

•’ draugai Lawrenco katalikai .
darbininkai, kad Šleinys nė- / , 
ra nei kiek geresnis už Ęq-, 
mos kunigus. Mes sakėjųę,'.,- 
kad visi jie tarnauja ne 
jums, bet prieš jus, darbda-— , 
viams, išnaudotojams ir jų 
esamai sistemai. Daugelis 
jūs netikėjot kumunistų nu
rodymam. Dabar matot, 

• kaip dalykai virto su tuo jūs 
“geradariu.” 
kiekvienas, 
ninku” katalikas, tiek 
mietis, tiek protestonas, 
retų pagalvoti.

Skirkitės su burtais 
stokit į darbininkų organi
zacijas; stokit į revoliuci- r 
nį darbininkų judėjimą. 
Skaitykit savo klasės spau
dą. Kovokit už savo, kai- 
po darbininkų klasės reika
lus, prieš visokius burtus ir 
monus, kuriuos skleidžia • 
tiek “neprigulmiečiai,” tiek 
“prigulmiečiai” (rymiokai) : 
kunigai! ' . ■-

Paryžiaus daktar
Į Berillon pataria nervuo- 
tiems žmonėms ypatingą po
ilsį. Kada būni susierzinęs,- 
neramus, ir menkniekiai ta
ve nervuoja, sako dr. Bėril-

mąstęs, o ištikro tai tų gi
liai ilsiesi.

; Sakoma, j.eigu žmogus tū
lį kokį blogą. pajpTotį ir nori 

------—----------- jotnūšilįratyįAąi toįie poil- 
lon, ramiai atsisėsk, primerk geliai, pkgelbšti, jeigu jis 

rhintyje taria sau, l<ad ot ašakis arba visiškai užsimerk/

nieko nemąstyt, lyg .visai 
nieko pasaulyj nebūtų; vi- 

atsukta prieš darbininkus, išnaudotojų interesams ginti, siškai nejudėk. Atsidursi, 
Leponis ir jo vienminčiai (čia ypačiai pravartu pami- tarytum, miego priemenėje; 

nėti, kad Leponis ir kiti policijos šaukėjai yra prūseiki- ir po tokio trumpo, lyg patį 
nių renegatų karšti pasekėjai, todėl Prūseika ir Grigaitis tave :užhypnotizuojaučio, vį- 
juos taip labai gina) jau iš to gali suprasti, kad J. V. siško? poilsio,- Jbūsįatsį.švię- 
įstatymai nesipriešina policijos šaukimui, bet dar verčia žįnęs. Dr. Bęrilloiį;tatai pa- 
ją, policiją, visur dalyvauti ir darbininkus mušti, šaudyti! tlria: ii* prie monotoniškų 
ir net areštuoti, kad kiekvienam darbininkų streike poli- įkyrių darbų, nęrs jie nebū- 
cijct dalyvauja. Sustreikavo darbininkai už didesnį duo- tų sunkūs.
nos kąsnį—fabrikantai šaukia policiją. (Kai kada šau-komenduoja tokį poilsį ypą-

nas kun. Stasys Šleinys 
pats nusižudė, bet ne
buvo nunuodintas, kaip iš
karto manyta. Jis paliko 
testamentą. ; Jame Šleinys 
prakeikia Lawrenco katali- 
kus-parapijiečius'ir pats pa- 

> “erezijas.” 
i tar

nas” pareiškė, kad “dalis 
intrigantų” jiėškojo būdų 
kaip norš jo parapiją ardy
ti! Ir tie intrigantai, sa
ko Šleinys, išdavė jam “pas
merkimo nuosprendį išduo
danti mane ąnt mirties.” To
liau:

Tegul ta mano mirtis šau
kia iš dangaus prakeikiipą 
visiems tiems, kurie prie tos 
mano nelaimingos mirties pri
sidėjo. Juk ir fariziejai ir 
žydų diduomenė išduodami 
Kristų ant mirties sakėsi at
likę šventą darbą, taip jaučia
si ir tie, kurie prie tokio bai
saus dalyko mane privertė, tai 
yra nusižudymo.

Reiškia, tie parapijonai, 
kurie kovojo prieš Šleinio 
netikusius darbus, yra “in
trigantai.” Šleinys juos 
prakeikia ir eina dar toliau. 
Jis jautęsis, sako pats, ne
laimingas, kad buvęs “tauti
nės bažnyčios” kunigu, ka
dangi

joje nėra Dievo Steigiamos 
Karalijos, bet tiktai šėtono, 
nes jei Dievas butų tvarkoj, 
tokios aukos s nebūtų; atsitikę. 
Tautinėje bažnyčioje nėra mei
lės ir sutikimo, bet- tiktai kerš
te,s ir pagieža. Aš mirštu ir 
skiriuosi su šiuo pasauliu ir 
prašau To Dangaus Tėvo at- 

i leisti tas mano padarytas klai
das, ir prašau mirties valando
je krauju mano paties apsb 
plauti nuo tos erezijos, kurią 
skleidžiau, i
Iš šito matyti, kad šlei- ko be parapijos ir vietos, 

niui jau ir pats dievas “ne- tingėdamas ką kitą dirbti 
buvo tvarkoj.” Šėtonas (o šiuo tarpu darbas gauti 
dievą išvijo (kokis galingas labai sunku), arba bijoda- 
tas šėtonas!) iš parapijos.imas patekti į bedarbių eiles kai šildomas ir visai 
Šėtonas parapiją valdęs, ir milionų darbininkų liki- stubas.
Kunigas Šleinys jam, šėto- mą sutikti, jis nusinuodijo, 
nui, tarnavęs... Tarnavęs| 
taip ilgai, kol parapijonys 
jį laikė.

Prakeikia Šleinys savo 
testamente ir vargonininką 
Nąvadauską, kuris, mato
mai, nepakęsdamas Šleinio 
netikusių darbų, jį kritika
vo.

Šleinys pastaruoju laiku, 
sakoma, buvęs labai susirū
pinęs. Iš parapijos, mat, iš
vytas, pinigų ; turėjęs tik;

raginu sugrįžti į Katalikų 
Bažnyčia.

Jei aš mirčiau, nuolankiai! 
prašau palaidoti mane Katali
kų Bažnyčioje.

Jei aš pasveikčiau, tai nu
traukiu visus ryšius su Nepri

klausoma Bažnyčia.
Komentuodamas šį įvykį 

fašistų “Vienybės” redakto
rius Valaitis, kuris, kaip Vi- 
taitis tvirtina, buvęs Šleinio 
zakristijonu ir jį gerai pa
žystus, padaro Šleinį bepro
čiu. Jis sako:

Abejojama, ar Kun. šleinis! 
prieš mirtį ir mirdamas buvo 
pilnam prote. Jis savo pa
reiškimuos labai griežtai prieš
tarauja. Anksčiau parašytam 
testamente aiškiausiai pasisa
ko ruošęsis nusižudyti, o ligo
ninėj gulėdamas ir prieš pas
kutines mirties valandas, net 
daug kartų pakartodamas, tik

rino, kad jį nunuodijo lenku
tis Turėk.

Kitas dalykas: pačioj tes
tamento pradžioj nurodė net 
graborių ir telefono numerį 
parašė (ant kitų dokumentų ir 
rasta pastabų, nei iš šio nei iš 
to jo ranka paišeliu parašytų 
“Pašb.uk graborių”), ir prašė, 
jo lavoną parvežti ir palaido
ti į Lawrence. Vėliau gi, pa
sidavė lenkų kunigui ir pasi
rašė jo pateiktą ir paruoštą 
testamentą pasirašyti.

.Kunigas Š leinys buvo 
veidmainys, kaip Viši viso
kių sektų ir tikybų ’kunigai'. 
Šleinys dirbo išnaudotojų 
klasei lygiai, kai ir Romos 
katalikų kunigai. Mulkino 
žmones ir juos melžė, kol 
jis galėjo, iki pastarieji jam 
davėsi melžti. Kada sukilo, 
išvijo Šleinį, kada jis pasili-

’ i

Bent dabar 
tiek “nezalež- 

ro- 
tu-

ir

WORCESTER, MASS.

Darbininkal Interesuojasi At
einančiais Rinkimais ' * *i * j * i I * t • » ' ♦ i , • • •

Didėjant bedarbei ir kapL.;,, , 
talistiniam krizini, darbininkų 
klasės rytojus darosi kas kar- • 
tas vis juodesnis. Besiarti- 
nanti žiema atneša su savimi- 
daug Šiurpių scenų milionams 
bedarbių ir jų šeimynų. Ne- 
mielaširdingas rudens šiurkštus 
vėjas, nuvilkęs laukų ir miškų 
žaliąjį rūbą, pradės spausti 
mažai pridengtus bedarbių b • 
kūnus. Briausis ir į jų men- 

šaltas

Drauge su šia žiema, arti- - 
Bet pirm to, Šleinys kuni- naši valstijų ir šalies prezi- • 
giškai iškeikė parapijiečius, dentiniai rinkimai. Kapitalis- .. 
katalikus, kurie jį ilgą lai- tinės partijos paleidžia tūks- 

................ itančius visokių apmokamų..... 
makliorių, kurie nuodija dar
bininkų protą apie gerą ateitį. 
Jie prižada melagingus daly- ** 
kus darbininkams ir taip gau- 
do balsus.

Praeityje darbininkai nepai- ;. 
sė apie rinkimus. Jie rnane, ♦ 
jog “gerovė” visuomet žydės. 

t . j. • i- • dienok, reikia pasakyti, kaddo ir dievas per jo lupas ii , . . , ! . . ’ ..
parapijieciUS kalba. Kaip bininkai nepį prastai domisi. 
greit gavo saktį, taip greit rpai galima pastebėti susirinki- ’*

ką kai paršą šėrė ir užlai
kė. Šitaip gali pasielgti tik 
kunigas. Įsivaizduokit sau: 
Š 1 e i n y s, k 1 ebonaudamas 

į Lawrencuj virš 10 metų lai
ko, nematė, kad parapiją 
“šėtonas valdo.” Jis skelbė 
katalikams, kad. dievas val-

ti manys, kad tu giliai susi- $400, todėl jam grūmojo be-1 pamatė, kad per jo lūpas imliose, prakalbose, piknikuose,

atlošk galvą arba ją nuleisk turiu pasiliuosuot j huo to 
ir stengkis minutę kitą Visai papročio, ir paskui porą mi-

>

Kiti žinovai re-

nučių sau ilsisi panašiai, 
kaip 'viršnurodyta. Žinoma, 
to pasiekiarpa ne iš sykio, 
bet per pakartojimus. Nie
kam tas užkenkt.negali; bet 
žinovo,.spęcįąl^tį) patarimai 
'ir Mą tižtik^įiW gbręšhių pa
sekmių.' į ' į h

Sveikstąnjįęips ligoniams 
taipgi‘laba; pūųdinga įpras t 
panašiai ir tankiai pasilsėti.

cįarbė ir skurdas.
mai, tik todėl Šleinys ir kei- niukštis! .. 
kia Lawrenco katalikus-! 
parapijiečius, kūd pastarJe-* 
ji buvo su juo atsargesni ir j 
nedavė daug pinigų. Todėl; 
ten “šėtonas dievą išvijo,” 
“šėtonas valdė.”

kalbėjo' ne dievas ale vėl-, išvažiavimuose, kur tik yra, " 
Į būrelis darbininkų,, ten jie kali.... 
j basi ir diskusuoja. kuri parti
ja atstovauja darbininkų kla-. 
sės reikalus. O tai reiškia, 
kad darbininkai jku pradeda 
pažinti savo klasės reikalus. 
' Draugai ir draugės, Komtr- 

yra vienatinė • 
partija, kuri atstovauja dar^ :V

Mes jau vakar dienos “L.” 
i rašėme apie Šleinio praeitį,.' 
1 apie jo mokytoją, “vyskupą” 
i M i c k e v i č i ų, k uris buvo 
i smarkus girtuoklis ir tingi
nys, het niekas daugiau. “stų Partija

Pirm musinuodįsiant, nu- Šleinys buvo laisvamanis, bininku klasės reikalus. “Bal- 
vyk§s į Fall River, Mass., Kadaise dėjosi socialistu, suok už . Komunistus” kliv.bas. 
pas tūlą Romos katalikų. paskui buvo karštu sanda- rengia pikniką, rugsėjo 25 d., 
kunigą Dylą, parašęs jam'riečiu. ?" 
kitą dokumentą, kuriame i ja jis Ijūti kunigu, nes ma- 
Šleinys sako: J to, kad yra dirya, i$ . kur

Aš, žemiau . pasirašęs, pro-
• » '■* ’či • .1

ligos lovęje, pareiškiu, jog aš 
padarįau tamsiausią ■ klaidą 
Nepriklausomos Bažnyčios'.' at
žvilgiu.

Na, ir va, SUgaJvo- Olympia Parke.
- i • 1 • * "nilA^iVn aic TxT

’ gauti gerą gyvenimą. Me- 
tiškai visai sVęikąs,;; būdamas- ta laisyamanybę, uzsikrau- 
ligos lovęje, pareiškiu, jog aš na kryžių ant krūtinės.

Labai galimas daiktas,
apgaudinėdamas dąug kuomet Šleinys nuvyko 

kataliką ir atitraukdamas juos į Fall River, ten kunigai jį

Pelnas šioz; • 
pikniko eis Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai.

Šiame piknike kalbės dran
gas P. Buknys ir bus gera mu- 
zikališka programa, kurią su
taisys Aido Choras ir Labor 
Sports grupė. Visi draugai — 
dalyvaukime ir kitus kvieski-•• 
me į šį pikniką. j ;; ;<

Korespondente.

%25e2%2580%259cPa%25c5%25a1b.uk
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Puslapis trečias

DARBININKU SVEIKATA
: :. lietuvius namų1 savinihkus dė- :

‘ tis su Bedarbių Tarybą ir pri- 
iimti jos kovos programą prieš 

b i ninkai i miest° ir valstijos raketierius 
—.......... ir jųjų valdžią. Balsuoti ra-

Draugijų Sąryšio j g‘no šiais rinkimų metais už 
Suaukavo Dienraš- i Komunistų Partijos kandida- 

' tus.

Drg. Š. Mažeikienė yra kan
didatė į valstijos senatorius 
nuo Komunistų Partijos.

! CLP. Draugijų Sąryšio Masi
nės Prakalbos Rinkimų 

Klausimu ■

29 d. rugsėjo Lietuvių sve- 
, 6835 Superior Ave., 

--j. 'CLP. Draugijų Sąryšis šaukia į 
platų masinį mitingą—prakal-

sulyginus' ;su : įziOilį! tai j !! 'CLEVELAND, OHIO žėiklėnė. ‘ ’ * Draugas' ' Rheihis 
yra . senas Revoliucijos vetera

nas ir gabus oratorius.

Darbkoras.

Gaukite dargi ir bromo: 
“Triple bromides; ,grs. 15, 

tablets No. 100.” Imkite po 
' vieną tabletėlę, ištarpintą 
stikle vandens, prieš gult 

'eisiant. Vadinas, po vieną 
finikų (daktiliųikasdien^ Ir dar gerai yra

visai nebrangu.
. iMūsų sovietiniame ūkyje, 

yra mokykla, kliubas, juda
mieji paveikslai, ligoninė ir 
dirbtuvė, kur mes taisome 
mašinas. Į miestą galima 
nuvažiuot kožna diena, nesV C 7

trokai-busai bėga be persto- 
jimo.

Laikraščių, brolau, iki šiol 
tai dar jokių neskaičiau; ne
turėjau laiko užsiprenume
ruoti; o antra, labai esu 
įpratęs “Laisvę;” ir 
čiau, kad? nupirktam 
kiek “Laisvės”! »,ir ;
turns, nęs labai jos s pasiil
gau. (Lįrg. Jf gkiparįs jau 
u ž p r e n umeravo “Laisvę” 
šio laiško rašytojui. —Reti.)

Dar vienas žodelis kas 
H link mano darbų. Daugiau- 

Pasidarykite smagią, jau- sįa jodinėju po laukus, ir 
—_---- ”7-' jeigu kas atsitinka su ma-

. . . v .. - rūpesčių, ginomis-kombainais, turi u
Irmute po vieną pries vai- Riek tik galima. Skaitykite' surasti, priežastį ir parody- 

-vam. tai po tris ^^detėles kas kokią įdomią knygą, apysa- ti, kaip pataisyt; mat, aš
Taip, miegu gerai ir ape- Vartokite keletą sa- ką, kad pataisius protinį instruktorius, ir prie manęs

Rašo DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
371 Lake St., Newark, N J. Tel., Humboldt 2-7964

Silpna, Nervuota, Surūgus (k ų, .
J ’ ! “dates”), figų, slyvų. Pas-ji t;l Patl stlk1^ ytarpinti
Th-auge gydytojau, malo- kui h, iengve‘sniu saldymu.!l)0 Pus§ šaukštelio sodes 

nčkite ir man patarti perI Medaus išmaišyto į limena- miltelių (“baking soda”).
“T . ru.dojo cukraus, gero si- Ir dar punktelis. Po vie-

iropo, ir gi geriau išmaisy-jną kartą. kas savaite imkite 
Aš esu moteris, vedus, 35 to į vandenį arba, da geriau, į po vieną lašą iodo tinktū- v 11 ___ ... . . i i._  /um:_ 4......  :

mūsų dienraštį “Laisvę,” tai ja. 
bus labai ačiū.

Ir dar punktelis. Po vie-

; Iodine”), į 
stiklą vandens. Sakysim, 

Po kiekvieno valgio imki- kas sekmadienis po lašą 
te po truputį kreidos milte-; iodo. ’ , .

Eikite kas diena pasi- 
Pabūkite ant 'J

metų amžiaus, labai nervuo- į limonadą, įspaudus van- ros (“Tincture 
ta. Labai mane nervai kan-j denin citrinos sunkos, 
kiną, už mažą dalykėlį, labai| 
Anų į galvą. Aš negaliu su
sivaldyti. Kaip tik kiek su- i 
sinervuoju, tai ir š 
to ja plakti. Pradeda grei-;
tai kvėpuoti ir slopstu la- Į
į>ai._ Rankos nutirpsta per vįeno Raukų preparato: 
alkūnes. Ir strėnas pi ado- “Menocrin (Thyro - L 
da skaudėti, galva ūžia, vi-, rjan comp^ narrower), Sa
ša silpna pasidarau, taip ; nRablets No. 100.” 
kaip pamišus. Taip man la- j 
bai bloga būna, net nenoriu ! 
gyventi.

i-|lių (“precipitated chalk”),
širdis sus-'po trečdalį, po ketvirtadalį vaikščioti.

1-; šaukštelio. saulės, kada tik galima ir
n . i-. . >kiek tik galima. Pakvėpuo-Be to, gaukite vaistinėje . .... . .. ....kite giliai po keliolika kar- 

Ova- kada užeina ant minčių

j kia nuotaiką. Venkite susi
pykimų, vaidų

titą turiu gerą, tik mane 
nervai kankina. Pasenau 
be laiko ir pražilau, neži
nau, kas daryti. Ir man1 
galvą dažnai skauda. Aš, 
negaliu valgyti mėsos ir.

vai ei u. c. nusistatymą.

ĮDOMUS LAIŠKAS IŠ SOVIETU SIBIRO
A. J. Jaškevičius, buvęs 

^paskui saldžiai. Labai 'gal- amerikietis, rašo iš Sovietų 
va pradeda skaudėti; jeigu: sa.vo Pusbroliui^ drg.

valgau ką saldžiai, tai turiu Skipariams, Bayonnėj, N. 
palaukti pusę valandos, tai' 
paskui galių mėsos valgyti,.' 
bet sykiu negaliu, kad pa-! 
valgyt mėsos ir saldžiai už-' 
sigarduoti. Tam sykiui bū-; 
nu amžina ligonis, neturiu 
vietos, kur dėtis, kaip gal-

I va skauda.
Viduriai valosi normaliai.

, Tik visa, kas kenkia—nega- apie kvorta); sviesto 9 sva- 
feu visai daržovių yalgvt: rus į mėnesį; kvietinių ra- 
labai daug gazų atsiranda, žavų miltų įvalias; netrūks- 

. ar virtų ar žalių kaip tik ta baltų cukrinių žirnių 
1 pavalgau, tai gaząi smaugia^ sriubai; galimą gauti ne
manė; diegliai, kaip peiliais,'brangiai kiaušinių, cukraus, 
pjauna, negaliu kvapo at- i arbatos, kavos, sūrių ir tt. 
gauti. Vartoju “baking so- Duonos karna yra 16 ka
da,” bet nuo jos negerai, peikų už kilogramą, o kilo- 
mane vemti verčia. Ko tik Į gramas^ yra du svarai 
pavalgau, tai atsirūgstu.

Atsakymas.—
Skinku taip už akių pasa

kyti, kas galėtų būti pamate 
tų Jūsų negailimų. Vis dėl
to galiu spręsti, kad daug 
bloga Jums daro ta aplinky
bė, kad Jūs visai daržovių 
nevarioj ate. Daržovės su
teikia kraujui ir kūno audi
niams šarmų, mineralų, vi
taminų; jos apvalo kraują, 
Numažina jame rūkštumo 
$alį, o tai gaivina organiz
mą, kaip niekas kitas neį
stengtų padaryti.

Jūs, Drauge, vis viena 
pradėkite kaip nors prisi
pratinti prie daržovių. Pra
dėkite nuo minkštesnių, nuo 
lengvesnių—-nuo salotų. Ge- 
rai, smulkutėliai.sukramty-: 
kite. Syvus nurykite, bet bar turiu 86 mokinius abie- 
kas nesusikramto, rupienosJU lyčių; turiu prie savęs ir 
nerykite, bet išmeskite iš du pagelbinįnkus, vietinius 

F burnos. Po truputį prade- j mechanikus. Aš gi esu skai- 
kite ir kitokių daržovių—! tomas vedeju techniško ^sky- 
morkų, agurkų, špinato, ko-! yia”s- ?ett kada Parvažiuo-

(Mielas Broli ir Sesuo,
Parašysiu, kaip mes gy- 

; vename. Iš mūsų šeimynos 
i tedirbu aš vienas, ir mano 
! uždarbio užtenka pragyven
ti visai šeimynai. Maitina

mės gerai. Duona gera ir 
įjos gana; gauname 1 litrą 
pieno į dieną (litras yra

i

i
I

įpustų, ropių, cele rijos ir tt.
Galima truputį ir pavirti

| g

Clevelandiečiai dar
Griežtai Pasmerkė “Vilnies” .11
Puolikus.
Mitinge
čio Gynimui $49.45.

16 d. rugsėjo, Cleveland© 
Lietuvių Progresyvių Draugijų 
Sąryšio iniciatyva buvo sušauk 
tas platus masinis protesto mi
tingas prieš “Vilnies” puoli-1 
kus. i

Priimta rezoliucija, pasmer- 
i nore-1 kianti “Vilnies” skundikus ir i i man;
atsiųs-‘ Jos prokuroro

! kartu reikalaujanti III. valsti- tainėje,
» nuimti—panai-, 

kibti “indaiktmentą” prieš, 
d.: V. .
ir'P. J. Millerį.

Kalbėjo d. J. 
Pittsburgh, Pa., 
šviesdamas rolę komunistinio 
dienraščio ir 'kam jį buržua
zija—darbininkų priešai, puo
la, skundžia jau ne pirmu kar
tu. Ragino ginti “Vilnį” nuo 
užpuolikų ir jų puolimą at
mušti platinant mūsų spaudą 
ir paremiant finansiniai.

Nežiūrint bedarbės, darbi
ninkai, susirinkę į šį protesto 
susirinkimą, gausiai atsiliepė 
aukaudami “Vilnies” paramai.

Beje, pradžioje kalbėjo d. 
---- ---- i Mažeikienė, bedarbių ko- 
Atsitikirne ; vos ir organizacijos klausimu, 

karo mes tikimės apsiginti,'Eilėje faktų nurodė, kur orga- 
Na, ; nizuotas masinis spaudimas be

darbių ir dalinai dirbančių, sy-

ir
jeigu kas atsitinka su ma-

as

dirba penki mechanikai ir 
vienas sliesorius.

| rių-kombainų 
j turime su virš

Nors ir šio to dar biskį ( 
drąsos pasakyti jiems, ko- trūksta, bet su laiku bus vis-1 s. 
kias kovas veda Amerikos (užtektinai.

Trakto- 
gi mes čia1 

100.

Andriulį, P. Krakaitį. bas, šių metų rinkimų klausi- 
iVTiiinvi : ’ mu.

Gasiunas iš Kalbės I. O. Ford, kuris tu7 
aiškiai nu-!r®J° kalbėti‘“Vilnies?’ protesto 

mitinge, bet .del arešto ir įka
linimo, Lorain, O., negalėjo.

Taipgi kalbės d. Rheims iš,. 
Springfield, Ohio ir d. S. Ma-

aiškiai nu-!

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

“BALSAS”
‘Duoda daug, žinių' iš Lietuvos 1 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adj-esas užsisakyt “Balsų: Tilsit 
Pr., Memelštr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menės gyvenimo ir fašistų; 
darbų. ' Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams .....................$1.50
Šešiems mėnesiams . . .80 
Pavienio num. kaina . .05

PRANEŠIMAS ALDLD. KUOPOMS

darbininkai.
O kas link jūsų, mielas bet jo mes nenorime, 

brolį, tai mano nuomone to- o jeigu prisieitų, tai nesnau- i 
kia—sulig jūsų amato, tai sime, o ginsimės nuo kapita-1 km ir su smulkiaisiais namų 

u . vz i • r* <■> t t -i va i va 1 r i cs wiiAnr/Ačia darbų iki kaklo, ir iš listų-užpuolikų. 
uždarbio galima gerai pra-1 
gyventi; o čia dar draugus 
mechanikus iš Amerikos vi
si prielankiai pasitinka. Aš, 
brolau, nerašysiu jums ne- “ 
tiesos ir nenorėsiu jus 
įtraukti į vargą. Juk ir aš i, 
pats jaučiuosi šičia laimin
gas, kad1 pasiliuosavau nuo 
sunkių rūpesčių ir nervų ir 1 
kitokių neramybių, < kuriuos •; 
turėjau būdamas Amerikoj. !■ 

■ . 1 

Bet reikia suprasti, kadį 
čia yra būdavo j ama socializ-; 
mas ir dar nėra visko tiek, I, 

i ir, kaip Amerikoj. O kuris to | 
Ipenktadalis; sviestas 2 rub- nesupranta arba nenori su-l 
!liai kilogramui; Smetona 1 prast, tai tokiam ir nepa-^ 
rb. 90 kap.; jautiena 5 rb. ■ tinka.. Bet su laiku ir čia 
kilogramas; kiaušiniai 1 rb. bus visko. į
50 kap. desėtkas. i Tačiaus ir dabar čionaiti-

Mūsų kambariai yra du, nės darbo ir laisvės sąlygos ■ 
iražūs, su keturiais langais, darbininkui yra nepalygina-. 
raštinių budinke, nors žibin- mai geresnės, negu Ameri- i 
ii turime kerosimi. Malkos 
veltui. Aš dirbu Sovchoze, 
t. yra sovietiniame ūkyje, 
ir gaunu už tai 195 rublius 
per mėnesį; o kada dirbu 
mieste, tai man moka po 
tris rublius ir pusę į valan
dą, arba 24 rublius į dieną; 
dirbu tik 7 valandas per die
ną.

Mieste mano darbas to- 
kis—turiu arklį ir vežimu
ką ir kasdien važiuoju į 
technišką mokyklą mokinti 
jaunuolius apie traktorių 
kombainas ir motorus. Da-

A. J. Jaškevičius.
Krasnojarsk,

Rugpj. 6 d., 1932 m

i savininkais, privertė miesto 
labdarybės įstaigas ne tik šei
mynoms, bet ir pavieniam duo 
ti pašalpą.

Ragino besiorganizuojančius

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.

!TVW.

i pi

Duonos kaina yra 16 ka

ju iš miesto, dar einu pre- 
lekciją skaityti teorijos gru-; žiuoti,' tai

Jeigu mano žodžiais neti
kėtum, tai paimk vakacijas 
ir atvažiuok atsilankyt, o 
pats matysi. i

Dabar aš išbūsiu metus. 
Sibire; po metų paduosiu 
prašymą, kad perkeltų ma-, 
ne į šiltą kraštą, į Krimą, * 
kur gausingai auga vaisiai 
ir geros daržovės. O šį kar
tą mes čia, kur dabar gyve
name, nesodinome daržovių, I 
nes buvo pervėlu.

Dabar išleista patvarky
mas, kad1 galima laikyti sau 
karvę, kiaulę, žąsų, ančių, 
vištų ir kt. Kol mes dar nie
ko tokio neturime, nes. ma
nome persikelti į Krintą ar
ba į Ukrainą 1933 gegužės 
mėnesį. Jeigu, manysi atva-, 

’ man parašyk,

r,<;vWūXv M

■
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DŽIUNGLIŲ TERORAS 

“Gamta savo Žalumoj” — kaip atvaiz
duota didžio gyvulių tapytojo Paul 
Pratisom .. . įkvėptas leopardo žiaurios 
kovojančios jėgos ir nenuilstamo aukos 
medžiojimo, kas jį padaro Afrikos 
džiunglių visiems gyvuliams teroru.

* I

vien tik vandenv be drus- Pei,R.ovcl}OzU mokinių, kurie kur nori važiuoti, ir pažy- vien lik vanaeny, oe arus rrini<iri_nQ1 lrff nQuoc v^i •;nvMA4.J •>mokinasi irgi to paties ama-' mėk, prie kokių amatų.
Dabar mano mintis yra 

tokia—pasilikti Sovietų Są
jungos piliečiu ant visados.

Čia netoli yra miestas 
Krasnojarsk, 8 kilometrai 
nuo mūsų; turgai ten įvyks
ta du kartu į savaitę; su
vežą visokio maisto. Kas 
gi suvežą? Ogi sovehozai, 
kolchozai ir šiaip ūkininkai. 
Gal kai kam pasirodys tūli 
produktai brangūs/kuriuos

ko^ be riebalo. to. Mano darbas yra leng-
Vartokite ir vaisių, kad ;vag ir §varus

tiktai, būtų gera f prisirpę, jau dviejoae vaidiškose 
r. Uenof. P‘ęn’škU> vietose buvau pakviestas pa- 

sakyt prakalbas. Man pir
mu kartu, žinoma, buvo sun
ku pradėtibet kuomet pasi
rodžiau pirmą sykį ant es
trados, apie 1,000 publikos 
mane labai jausmingai pasi-1 
tiko. Jie labai žingeidauja, 
kaip Amerikoj darbininkai 
kovoja su savo priešais.

prinokę.
kiaušinių. Truputį žuvies, 
kai kada. Mėsos keletą sa-

ve^ *r v*sa* nevart°’
kitdr Paskui galite vartoti, 

.retkarčiais ir po nedaug 
šviežios mėsos.

Saldžių daiktų tūlą laiką
. galite kad ir nevartoti, jei 

vartotumėt saldžių vaisių
bei uogų—vynuogių, razin- Tokiu būdu, iras įgijau1 augščiau sumįnėjau; bet

ir žalias tabakas M*

i . •

b
4

....

( \G M*1

i

Copr., 1032, 
Thfl AmtNOKD

Tobacco Co.

neturi vietos cigaretuose
Jo nėra Luckies 

. lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog ‘Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jj tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy- 

‘ mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

"It’s toasted
Tas pakelis lengvą Luckies

"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų lobūlesnius sląstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins taką."

RALPH WALDO EMERSON
Ar Sis pareiškimas neganStinai paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?



Puslapis Ketvirtas

Kokiais “Cūdaunais” Pasakojimais Priešai
Stengiasi Apteršti Sovietu Respubliką £

Kapitalistai ir kontr-revo-1 visa tai vežėsi ne tik as- 
liucionieriai persigando, ma-! meniškai naudoti, bet šmu- 
tydami sėkmingą pabaigą gelį varyti. Džiaugtųsi 
Sovietų Penkių Metų kury- i bent, kad už tokį gešeftą ne
bos Plano. Todėl jiem da- Į įkišo jį bolševikai į kalėji- 
bar vėl teliko senieji paska- mą; bet dabar jis, sugrįžęs, 
lai, padirbti Rygoj ir Var- pasakoja, būk Sovietai “kož- 
šavoj. i na apvagia.”

Pavasarį jie buvo paleidę | Taip ir malo tokie niekšai į 
būk tai “žinias,” I 
vikai šaudą kaimiečius už! suklaidina ne 
ėjimą į bažnyčią.

pūdj gavo iš tų savo kuopos 
ir net Kompartijos narių, ku
rie “vestuves” statė pirmoj 
vietoj.

Pranešta, kad Bedarbių Ta
ryba įsigijo (nusinuomavo) 
nuolatinį kambarį 
mams, 
kymui 
Kuopa

susirinki- 
ir to kambario palai- 

reikalinga parama, 
tam reikalui paskyrė

Aušros Choras Parėmė
* Darbininkų Reikalus

v . . . , 16 rugsėjo įvyko Aušros
kad bolše-, savo purv inais liežuviais ir i choro susirinkimas. Pasirodė, 

ne vjeną įų choras turi turtingą iždą, 
w Vėliau! darbininkų, kurie nėra kla- apie 150 dol.

pasirodė, kad tie kaimiečiai | siniai apsišvietę. Bet darbi- koti dienraščio 
patys yra bolševikai, kas | ninkai vietoj klausytis tokių | $20, Kompartijos 
reikštų, kad patys save šau- nenaudėlių turėtų juos vyti I kampanijai $10, ir 
dė. Tas burbulas greit pats; laukan, o patys eiti į pra 
savaime sutruko.; ir kapita- i kalba 
listų laikraščiai išrado kitą, .'gai darbininkai;
irgi tą patį pavasarį, šiemet, man pasitaikys tokis mela- 

Antras burbulas buvo apie gis demoralizatorius sueiti, 
tai, kod bolševikai “šaudo” 
kaimiečius už nedavimą pa- i gaus, ko užsitarnauja. — 1 • X “ JI - . T C< ~ ~

kurias rengia drau- 
ir jeigu

tai jis nuo manęs tikrai

Nutarta paau- 
‘Vilnies” bylai 

rinkimų
Bedarbių t 

Tarybos kambario palaikymui j 
$10.

vietų Sąjungos jau’ yra ‘ ragau
jamas ALPJ Kliube, 315 Clin
ton St. Taip pat yra ir sal
dainių iš Sov. Sąjungos.

18 d. rugsėjo įvyko Kliubo 
išvažiavimas Strolio farmoje. 
Dalyvavo didelis būrys kliu- 
biečių ii/ jų rėmėjų. Darbšti 
komisija: H. Pagiegalienė, E. 
Strolienė, O. Dzidulionienė, J. 
Gabužis ir P. Mačiukas su
ruošė bendrus skanius pietus. 
Kliubo pirmininkas, P. Ka
minskas, ačiuodarnas gaspadi- 
nėms už jų didelį darbą ir sve
čiams už atsilankymą, kvietė 
visus, kurie dar nėra Kliubo 
nariais, rašytis į Kliubą. Prie 
Mainionio ir Grinio muzikos 
smagiai pasišokta.

’ Bus Gražus Kjoncfertas
Naudai streikuojančių anglekasių. 

Visiems reika dalyvauti ir paremti 
kovojančius darbininkus, o ta kova 
yra visų darbininkų kova,
įvyks penktadienį, rugs. 23 d. 
re, Agora Hali, 320 Ann St. 
gia Tarptautinės Darbininkų 
bos organizacija. Įžanga 25c. 
ninku bus iš New Yorko.

Koncertas 
vaka- 
Ren- 

Pagel- 
Daini- 

ž.
(226-227)

skirtos dalies grūdų vai-, 
džiai. Bet pasirodė, jog ne į 
tiktai tokių šaudymų nebu- i 
vo, bet pati Sovietų valdžia • 
davė grūdų tiems, kurie ne-1 
turėjo sėklai.

Dabar apie mėnuo atgali 
vienas rusų caristų laikraš- ■ 
tis paskelbė, būk drg. Voro- 
šilovas, Raudonosios Armi
jos vyriausias vadas, susipy
kęs su drg. Stalinu ir jį pa
šovęs; savaitė atgal prane
šė, kad Vorošilovas arešta-

J. Seeger.

BINGHAMTON, N. Y.

Šiamė susirinkime delegatai 
iš ALPMS. suvažiavimo išda
vė raportą. Tapo nutarta 
kviesti proletarų meno direk
torę, šaknaitę, su prelekcija. 
Be to, jei ji galėtų apsistoti 
čionais ant poros ar trejetos 
dienų, tai, manoma, ji galėtų 
daug pagelbėti sutvarkyme 
tarptautinio jaunuolių choro, 
kuris buvo suorganizuotas per
eitą žiemą, o dabar beveik yra 
pakrikęs, šalinaitė, kaipo ga
na sugabi tame darbe, galėtų

Vaiky Paralyžius Mažėja
PHILADELPHIA, Pa. — du

gaRugsejo 19 d. tebuvo keturi 
nauji susirgimai vaikų pa
ralyžium. Tai didelis suma
žėjimas. Mokyklos būsian-

■ ‘ or? I

GREAT NECK, N. Y.
Visuotinas lietuvių susirinkimas ir Į 

prakalbos, rengia Great Necko dar- j 
bininkiškos organizacijos, pirmadie
nį, 26 d. rugsėjo^ ’(Sept.), Z. Strau- 
kaus svetainėj, 139 Steamboat Rd. 
Pradžia , :30 , vai. vakare. Kalbės 
A. Bimba iš Brooklyno. Kalbėtojas 
plačiai aiškins šią bedarbę, jos prie
žastį ir kaip reikės iš jos išeiti. Nu- j 
rodys, ko darbininkai gali tikėtis iš I 
šių prezidentinių rinkimų ir už ku- j 
rią partiją mes lietuviai turėtume Į 
balsuoti. Taip pat bus labai svarbu 
išgirsti apie tai, kodėl darbininkų 
judėjimas yra puolamas ir persekio- > 
jamas, kodėl priešai įskundė Chica- 

! gos dienraštį “Vilnį” ir suareštavo 
redaktorius ir manadžerj. Įžan- 
visiems veltui.

(226-228)

By ANTHONY BIMBA ; ; U
The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 

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

Ketvirt., Rugsėjo 22, 1932

ANGLU KALBOJE KNYGOS
----------------- --------- ;-------- ;------------------------------^-4----- —

THE MOLLY MAGUIRES !' • >

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 and war 
and describes the revolutionary way out of the crisis. • • ; .

350 pages—$L25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

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

SHENANDOAH, PA.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

, 25 
dieną rugsėjo (September), šalę 
Rusų Kapinių. Bus graži programa 
su dainomis, prakalbomis ir šokiais, 
pradžia 10 vai. ryte. Programa pra
sidės 4 vai. po pietų. Pelnas nuo 
šio pikniko yra skiriamas gelbė
jimui poltinių kalinių ir jų šeimynų. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ke, kol dar laisvi, teikime moralę ir 
materialę paramą kalėjimuose pū
domiems draugams, stiprinkime juos 
dvasioje kaipo kovotojus už darbi
ninkų klasės reikalus.
(Parko rengėjai nepažymėjo—Adm.) 

(226-228)

Č1OS atidalytos lllgsejo 27 pikniką, kuris įvyks nedėlioję,
dieną.

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

Išvažiavimas į Schenectady

4 d. rugsėjo įvyko bingham- 
Į toniečių LDS. 6 kuopos išva
žiavimas į Schenectady, i<uricĮuoti jaunuoliams geras direk- 
LDS. vietinės kuopos pastan-! tyvas jų veikime, 
gomis buvo surengtas pasi-' 
linksminimas miesto parke ir j Choras yra pasižadėjęs LD 

svetainėje SA. kuopai suvaidinti kokį vei-
• nuvy- kalą. Komitetui įsakyta im- 

Visi daly- ūs darbo—parinkti veikalą ir 
išdalint roles.

Narzan ir Boržom ALP. 
Kliube

Lietuvių Kliubo
Binghamtoniečių buvo nuvy-

vęs Stalina; o dar tik kelios 7 automobiliai.
dienos atgal tas baltagvar- viai labai Pasitenkinę schenec 
diečių geltonlapis melavo, t 
būk “bolševikų diktatorius • 
jau nuverstas augštyn ko-, 
jom,” ir daugiau bolševikų Į~ 
valdžios ten nebeliksią.

Bet ištikro tokių “cūdų” 
nėra naujajame, 
kiškame pasaulyje. Tačiaus; 
buržuazijos spauda nesiliau-i 
ja tauškus; ir rugsėjo 17 d. I

tadiečių draugiškumu. Visi i 
jaučiasi įsigiję schenectadie-■ 

Ičiuose naujų draugų ir parsi- į 
į vežę gražius įspūdžius kaip iš i Pinčiai “Laisvėje skelbia- 
j Schenectady, taip ir iš tos gar-!mas mineralinis vanduo iš So- 

sios vietos—Saratoga Springs, !---- ------------------------------------
| kur tryška įvairaus skonio mi-Į 

darbiniu- į»neralinio vandens šaltiniai. ;

LDS, Kuopos Mitingas
I

5 d. rugsėjo binghamtonie-1 ■ 
New Yorko gatvinis lapas! čiams parvykus iš Schenecta-Į 
“Daily News”, ndrs saTma- h 
tingai, bet rašo, kad “Rusi- ■ £’as; 
joj badas,” nes Sovietai ne- ’ 
mokėję javus nuo laukų su
valyti. Tai bent “naujie- 

. na!” Valstiečiai, nuo senų 
senovės žemdirbiai, mokėjo

- javus išauginti, bet nemokė
jo juos nuo laukų nuimti!

Bet tokie “cūdai” yra 
Skleidžiami ne tik per kapi
talistinius laikraščius; atsi
randa ir žmogystų, kurios 
panašiomis pasakomis sten
giasi tiesioginiai mulkinti 
darbininkus. Tam parody
siu sekamą pavyzdį.

Ketvirtadienio vakare, 
rugsėjo 15 d., Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ru- 

■ sų kuopa turėjo prakalbas 
ant kampo Leonard ir Boe- 
rum gatvių, Brooklyne, N. 
Y., prie parkučio. Parku- 
tyje buvo daug rusų ir ru
siškai suprantančių lietu
vių; bet į prakalbas jie nei
na. Todėl tūli draugai nu
ėjo juos į prakalbas pakvies
ti bei sužinoti, kodėl jie ne
ateina pasiklausyti; ir ve 
ką sužinojo.

Tūlaa ru^as, kuris ^sakėsi 
ką tik sugrįžęs iš Sovietų 
dalies, pripasakojo jiems vi
sokių priesbolševikisįkų “ste
buklų”; skundėsi, kad bol
ševikai ten jį baisiai nu
skriaudę. Taigi pasižiūrėki
me, su kokiais prisirengi
mais tas žmogus, laikinai 
užsidėjęs b o 1 š e v ikiškumo 
maską, važiavo į Sovietus. 
Jis vežėsi penkioliką eilių 
drabužių (“siūtų”), o Vo- 

‘ kieti joj dar pasipirko ir 
minkščiausią amerikoniška 
lovą. Nuvažiavęs gi, su
prantama, tik laukė gatavų 
gardžiausių kepsnių. Bet, 
jo nelaimei, tie nelabieji bol
ševikai, ėmė ir konfiskavo 
visą tą jo tavorą, nes kiek-j 
Vienam buvo aišku, kad jis pj p. kuopom nariai blogą. įs-

dy,’ įvyko LDS. kuopos mitin- Į 
Bet mitingas buvo ne- 

Į skaitlingas nariais. Mat, ne 
j visi sugrįžę iš Schenectady 
nariai ėmė dalyvumą mitinge, 
o be to, dar nemažai narių 
dalyvavo kitoj pramogoj—
“vestuvėse.” “Vestuyių 
šėjai atitraukė nemaž 
ir nuo išvažiavimo į Schenec
tady. O kadangi “vestuvių” 
rengėjuose buvo ir tie žmonės, 
kurie priklauso kaip LDS. kp., 
taip ir kitoms darbininkų or
ganizacijoms, tai jie, organi
zuotų žmonių žvilgsniu, užsi
tarnavo aštrų papeikimą ir 
pabarimą. Jie, mat, statė as
mens reikalą virš organizaci
jos reikalų.

Kuopos iždininkas pranešė 
parvežęs iš Schenectady išva
žiavimo mūsų kuopai pc+no! 
$20. Tiek pat likę ir sche- 
neetadiečių kuopai, ir $18 pa
skirta LDS. Bedarbių Fondui.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 3 d. spalio. Visi 
LDS. nariai pasistengkite da
lyvauti. Daugelio narių yra 
užsilikę nesumokėtos duoklės. 
Pasistengkite užsimokėti, kad | 
nelikus suspenduotais.

ALDLD. Kuopoj

ruo- 
žmonių

8 d. rugsėjo įvyko ALDLD.! 
20 
raportuota, kad bendro f ton-. 
to komitetas gana sėkmingai 
veikia Kompartijos rinkimų 
kampanijoj. 4 ir 5 d. rugsėjo 
turėta piknikas bendrai su Be
darbių Taryba. Pelno pada
ryta $115. Lietuviai šiame 
piknike beveik nedalyvavo. 
Sakoma, kad buvę tik trys 
ypaįos iš lietuvių. Tai negra
žus reiškinys. Šis kuopos su
sirinkimas pasmerkė tuos kuo
pos narius, kurie buvo tūlos 
poros, nedalyvaujančios dar
bininkų judėjime, “sidabrinių 
vestuvių,” rengėjais ir daly
viais, o paliko nuošalyj ir L 
DS. kuopos išvažiavimą, ir 
tarptautinį pikniką, kuris bu- 

| vo Kompartijos direktyve. AL

kuopos susirinkimas, čiaj

Plačiai “Laisvėje
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

25

HARTFORD, CONN.
Draugiškas Piknikas

Ateinanti sekmadienį, rugsėjo 
d., Nevingtone, Conn., Laisvės Cho
ras rengia draugišką pikniką. Įžan
ga nebrangi, o choras, kaip visuo
met duoda gerus valgius ir gėrimus, 
tai ir šį kartą vaišįh^'svečius drau
giškai. Visus choro draugus 
mojus kviečame atsilankyti ir 
paremsite kaip moraliai, tai 
nansiniai chorą.

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

iiiraiusiiii

ir re
tu o m i 
ir fi-

Koresp.
(226-228)
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

j ego a. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 

Union Avė. kampas Scholes Street

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

GIN KUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Ave.

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Kituose Miestuose ir Valstijose
• ' ‘ • > i i A ■ l " k ( •' ’ ** r

A. VALINčIŲS, PHOTO STUDIO
Pittston9 William Street Pa

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Sęranton Pa

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y. 

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperatyvai ir Krautuves Kreipkitės

“LAISVE”
427 Lorimer St., pipokjyn, N, Y
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PITTSBURGH, PA.
Gerbiami Pittsburgh© lietuviai! 

Kadangi šių metų vasara jau bai
giasi, bet oras dar gana gražus, tai 
APLA. 7-ta kuopa nutarė surengti 
paskutinį pikniką užbaigimui vasa
ros. Piknikas įvyks nedėliojo, 25 d. 
rugsėjo (Sept.), geriausioj piknikam 
vietoj1—Adomo sode. Bus gera mu
zika, prie kurios bus galima Sma
giai pasišokti, taip pat bus gerti ir

•‘valgyti. • Todėl visus, 
taip ir senus kviečiame 
gražiaĮ laiį<ą-praleisti., 
čia

APLA. 7 Kp k

kaip i jaunus, 
atsilankyti ir 
, Visus kvie-

Komitetas.
(225-227)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių darbininkų, ,Kliubas Rė

mimui Komunistų Partijos Rinkimų 
į valdvietes rengia pikniką, rugsė
jo (Sept.) 25, pradža 1.1 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. Su
tinai dalyvaukite minėtam piknike ir 
paremkite darbininkų judėjimą.

Rengimo Komisija.
(224-226)

STAMFORD, CONN.
Mother Mooney ir Richard B. Moo

re kalbės Stamforde, pėtnyčioj, rug
sėjo (Sept.) 23, 8 vai. vakare, Co
lumbus Hall, Guernsey St. Jų pra
kalbos aukojamos kovai už laisvę T. 
Mooney ir 9 negrų jaunuolių. Lie
tuviai darbininkai skaitlingai daly
vaukite tose prakalbose.

(224-226)

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

įvyks subatoje, 24 rugsėjo (Sept.), 
, drg. Pi J. Martinkaus sodne, Bel- 
' levue, Pa., prasidės 3 vai.’ po pietų 
ir tęsis iki vėlai nakčia. Bus skani j 
vakarienė, alučio ir ger» muzika. 
Pelnas ,nuo šio parengimo skiriamas 
Komunistų Partijos rinkinių kampa
nijai. .Taipgi, draugai lietuviai 
darbininkai, malonėkite atslankyti 
kuo skaitlingiausiai. Įžanga tik 50 
centų ypiitai; vaikams 35c.

Iš Pittsburgh© imkite karą N. 15,1 
išlipkite, ant Dakota Ave. ir eikite 
iki Box 245, ten rasite žmogų, kuris 
parodys vietą.

(223-226)

PLYMOUTH, PA. 
laikomas svarbus susirinkt-Bus

mas Lietuvių Laisvų kapinių bendro
vės. Įvyks 25 rugsėjo, 2 vai. po pie
tų, svetainėje 40 Ferry St. Draugai! 
Visi susirinkite, nes yra svarbių rei
kalų apsvarętymui. Nors dauguma 
draugų gavo laiškus, kuriuose pra
šoma parinkt aukų arba paaukoti 
įvedimui vandens ant kapinių žemės, 
tačiaus priminsime ir per spaudą, 
jog vanduo labai reikalingas visiem 
ir prašome 
tam tikslui, 
nuos $300, o 
čia. Aukas
du: Kazys Dandavčikas,- adresuoki

me; J. Staškevičius, 10 Melrose Ąve., 
Wilkes Barre, Pa.

pasirodyti su aukomis 
Vandens įvedimas kai- 
organizacijoš kasa tuš- 
siųskite iždininko var-

(224-226)

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.

Regular $2.00; .Popular $L00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN 'į I

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

Regular * $2.00; Popular $1.00

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 $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

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. : . ' '■

Regular $2.00; Popular $1^00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ , anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership. ’ 1 H i

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK !
, t J « PREPARED By, LABOR RESEARCH ASS’n.

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

USE THIS ORDER BLANK

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

I enclose $ 
to:

Name--------------------------

Address-----------------------

for which please send the checkq^
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IT? K 7 O rsr ¥ K O |kis jis Šiandie yra ir ką gali, kos centre Milane, Italijoj.VIETINES ŽINIOS
Bedarbių Taryba Priverčia ise; nutrauke 11110 platformos 

Agentūras Sugrąžint 
♦Darbininkam Pinigus

kalbėtoją; daugelį klausytojų ]wncerte 
‘apdaužė ir keturis darbininkus;
! areštavo, mulkiškai juos kal
tindami “užpuolime.” Areš
tuotieji kiekvienas laikomas
I P° $l,M0 kaucijos iki teismo, 
ijubs gina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.

Antroj pusėj gatvės tuo lai
ku socialistai turėjo savo mi
tingą; policija jų visai nekliu-

| dė. Taipgi yra Suprantama, 
;kad mėlynsiūliai užpuolė ko
munistus su socialfašistų žinia, j 25 d.

komunistus, ln Apskričio

NEW YORK. — Darbų 
entūrų bedarbių komitetas pri-Į 
vertė Williams darbų biurą! 
sugrąžint $8 W. Stakovičiui,! 
kuriuos jis buvo įmokėjęs už Į 
darbą. Biuras žadėjo, kad 
Stakovičius turės dirbt po 8 1 
valandas į dieną, bet jis bu
vo verčiamas dirbti po 16 va-

; kad, 'išdaužius 1
Eagle darbų agentūra buvo paskui pasidarytų daugiau pu- 

paėmus $4 iš Helenos Kapla- blikos socialfašistiniams 
naitės, kurią pasiuntė ant pri- 
gavingo adreso, kur niekas ne
reikalavo darbininkių. Bedar
bių komitetas prispyrė atmokėt 
jai $4. Tą pačią agentūrą be
darbių komitetas prispyrė su
grąžint $5 ir R. Wockteriui, 
kuris, nuėjęs dirbt, rado visai didžiulį Aido 
skirtingas sąlygas, negu buvo Menkeliuniutės koncertą. Tie- 
žadėta.

Jeigu ne Bedarbių Tarybos i tober) 2 d., bet vėluoti su ti- 
komitetas. nei vienas iš tų dar-, 
bininkų nebūtų 
griebti savo pinigų, 
plėšriems darbų biurams.

keriams.

Jau Laikas

spy-

ž.

Laikas jau pirkti tikietus
Choro ir 1

sa, koncertas bus spalių (Oc-

kietais neverta. Daugelis jū- 
galėjęs at-’su veikiausia nenorės sėdėti 

įmokėtų ' paskutinėse vietose Labor 
iceum svetainėje, laike to 
, bilėjinio koncerto; todėl 
i valote pasiskubinti. Juk
ir dabar daugelį geresnių ti- 

Į kietų yra nugraibę 
i koncertų mylėtojai.
Aido-Menkeliuniutės

j tas bus pirmos klesos, tai vi-! 
NEW YORK.—Pirmadienio' siems turėtų būt aišku.

vakare policija užpuolė komu
nistų rinkimų kampanijos mi
tingą atvirame ore, ant kampo gyvavimo jubilėjų. 
170th St. ir Walton Ave., 
Bronxe. Buvo policijai paro
dytas jos pačios duotas leidi
mas tą mitingą laikyti; bet po
liciniai mušeikos nieko nepai-

Socialistam Tarnaudama 
Policija Išdaužė Komunis
tų Mitingą

Konstancija Menkeliuniutė' 
tyčia niekur nedainavo, po sa-j^e Aido

-----------v T. ... . . Imobilizuotas Sietyno Choras iš vo sugrįžimui is Italijos, kad I Newarko. L 
pirmą kaitą pasiiodyt Aido! jęiimiutė, vienas parinktinai 
------------ O daugelis labai in-jgeras tenoras ir kt. Po vis- 
teresuojasi patirt, kokį progre- ko bus šokiai, 
są Menkeliuniutė padarė, per 
dvejus metus bestudijuodama 
pasauliniame dainos ir muzi- aidiečius.

kas prasidės nuo 12 vai. die
nos. Kviečiame visus.
Draugo Shepard’o Prakalbos

Ketverge, rugsėjo 29 d. 
įvyks prakalbos, rengiamos 
Kompartijos Rinkimų Kampa
nijos Bendro Komiteto. Kal
bės d. Shepard (negras). Drg. 
Shepard yra nominuojamas 
per Kompartiją ant leitenanto 
g u b e r natoriaus. Prakalbos 
įvyks Central Labor Union 
Hali, 78 State St., Bingham
ton, N. Y.

Kviečiame draugus darbi- 
I ninkus ir simpatikus atsilan- 
! kyti į šias prakalbas, kurios 
prasidės nuo 7 ;30 vai. vakare.

Kompartijos Koresp.

i BINGHAMTON, N. Y.
'Piknikas “Daily Worker” 

Naudai

Rugsėjo 25 d. įvyks pikni
kas, J. M. Kaminsko giraitėj. 
Piknikas yra rengiamas z del 
“Daily Worker” finansinės 
paramos, kuri yra labai reika
linga del šio darbininkiško 
laikraščio.

Šį pikniką rengia Komparti
jos vietinis skyrius ir kviečia 
visus šios apelinkės darbinin
kus atsilankyti kuo skaitlin
giausiai į šį parengimą. Kom
partija aukavo 20 dolerių del 
“Daily Worker” nuo pereito 
pikniko likusio pelno. Taigi 
šiuom sykiu tikisi, kad drau
gai ir simpatikai nepamirš šio 
pikniko, o atsilankę nesigailės, 
nes bus gera muzika del šokių 
ir bus gardžių ir įvairių val- 

| gių, kaip tai, keptų bulvių, 
! gardžiai parengtų silkių ir ki
tų įvairių valgių, kurių dar 
nėra buvę piknikuose. Pikni

me piknike, kuris yra rengia- 
Taipo pat dainuos koncer- mas, kad paremti darbininkų 

Merginų Sekstetas, klasės partiją, kuri kiekvieną
I dieną grumiasi kovose už dar- 

Kavaliauskaitė, bininkų klasės reikalus.
Piknike bus gera orkestrą. 

Taip pat dainuos Sietyno Cho
ras. Bus daug draugų iš vi
sos apielinkės. Padarykime šį 
pikniką skaitlingu. Mes kvie
čiame * ir Pruseikos suklaidin
tus darbininkus į šį pikniką. 
Jei jūs kalbate, kad remiate 
darbininkų judėjimą ir Komu
nistų Partiją, tai parodykite 

1 darbais.

Gaukite tikietus išanksto
Laisvės” raštinėje arba pas

Liet. Darbininkų Susivienijimo HI Apskričio
Metinė Konferencija Ateinančią Nedėlią

KELRODIS: Nuo tube ir 
. | Broad St. busas, numeris 10, orgamzaci-

Sekantį nedėldienį, tai yra I tie dalykai svarstoma, 
rugsėjo, įvyksta LDS1 Ypatingai šioje 

metinė konfe-įJOJ'e Pavartų yra prigulėti lie
tuviams jaunuoliams ir jau- 
' nuolėms, nes, ;
j jie .gaus veltui ir dvisavaitinį i 
laikraštį, kuriame jie gali' 
anglų ar lietuvių kalba apkal-1 
bėti savo organizacinius bei j 
apšvietos reikalus.

Apart kitų reikalų, šiame 
suvažiavime bus renkama ( 
LDS III Apskričio nauja val
dyba. Todėl savaime supran- 
tama, jog tie visi dalykai yra; Priešfašistinis Komitetas 
be galo svarbūs. Ir atstovau- reng5 ,..bunko party„ 
jauti kuopas draugai, būkite j parengjmas davė pelno $37.50. 
pilnai prisiruošę šiai konfe- įvjgag peĮnas pasillsta Priešfa. 

išistiniam Susivienijimui. Nuo 
to laiko veik nieko neveikta.

Bet dabar jau pradedama 
Rugsėjo 16 dieną buvo 

susirinkimas. Dele- 
igatai ne nuo visų organizacijų 

j dalyvavo, gal kiti nežinojo. 
Bet šiame susirinkime jau kal
bėta apie veikimą, kad reikia 
pradėti kas veikti. Be kitų 

nutarta, kad Priešfa-

vajus, 
sumo- 
nežiū- 
-mūsų

organizacijos,

rencija. Į šią konferenciją su
važiuos nuo visų į šį Apskritį 
įeinančių kuopų išrinkti dele
gatai ; bus svarstoma mūsų 
organizacijos svarbiausi reika
lai. Kadangi priešais mus 
stovi neapsakoma eibė įvairių 
darbų, kaip antai: artinasi 

imūsų organizacijos 
1 Mes turime tam darbui 
. bilizuot visas spėkas, 
rint šių krizio laikų,- 
progresyviškos
ar tai fraternal ės ar politinės, 

T .turi augti ir auga. Todėl, del 
i būsimo vajaus, šioje konfe- 

ju I rencijoje bus išdirbta planai, 
. 1 ! kaip sėkmingiau veikt’, kad įau . * . . * . ...butų prieinamos sąlygos kiek- 

i vienam darbininkui įstoti į šia gerų ...................... , . .... L organizaciją, ir įstojus pašilai- (J KčlCl ' , . .! Ikyti joje.koncer-
Taipgi yra numatoma, kad 

i dar galima įsteigti keletą nau- 
Šiuo parengimu Aido Cho- jų LDS kuopelių mažesnėse 

ras apvaikščios 20 metų savo! kolonijose, kur jų dar nesi- 
Kiek per i randa. Nors praeityj ir buvo 

tą laiką įsigijo jis draugų ir; daroma žingsniai šiuo reįką- 
' pritarėjų! Ir jiems visiems bus pu, bet kol kas dar šiuo žvilgs- 
įdomu ateiti į koncertą ir pa-iniu mes neatsiekėme to laips- 

j lyginti, kokis buvo Aidas ir ką | nio, kokio siekiame. Tad šio- 
' jis galėjo 20 metų atgal, ir ko- je konferencijoje bus podraug

M mmmmMILZINISKAS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

.Nedalioje, 2-rą Diena Spalių - October, 1932LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,
949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

eina

do.apart pašaipu, h-
. , . . . . } llCpS

tiesiai i Hillside. Ten iš
eikite, kur iškabos nuro- 
Busu važiuokite tol, kol 
visiems išlipti.

Rengimo Komisija.

SHENANDOAH, PA.
Pradejo Veikti Priešfašistinis 

Komitetas

Šių metų dar kovo menesį 
su- 

Šitas

rencijai išduoti raportus iš sa-1 
vo kuopos darbuotės ir dary-j 
kite planus bei sumanymus 
del ateities, idant patiesus mū
sų organizacijai stiprius pa-j veikti, 
grindus, kad ji galėtų augti ir sušaukta 
bujoti darbininkiškoj dvasioj.

Suvažiavimas įvyksta Brook- 
lyne, 46 Ten Eyck St., rugsė
jo 25, nedėlioj. Pradžia 10:30 
vai. ryte, 
stengk’tes 
rencijoje, 
susitrukdo 
bas.

LDS m

D r a u g ai dele g a t a i, 
būti laiku konfe-i dalykų, 

nes kitaip kartais j šistinio Komiteto susirinkimai 
konferencijos dar-į į v y k Lų reguliariškai. Tad, 

draugai ir draugės, dabar su
sirinkimai įvyks kiekvieno mė
nesio paskutinį pirmadienį.

šiame susirinkime nutarta 
taip pat rengti pikniką. Pik
nikas įvyks rugsėjo 25 dieną, 
šalia rusų kapipių. Piknike 
dainuos ir Lyros Choras. Bus 
ir daugiau pamarginimų. ši
tas piknikas bus jau paskutinis 
šio sezono piknikas, jame cho
ras 
mą.

Apskričio Sekr.
P. Baranauskas.

NEWARK, N. J.
Paskutinis ir Didžiausias Pik

nikas Sezono Užbaigimui

Nedėlioję, 25 diena rugsėjo, 
I Zatkos Grove parke, Sweet- 
j land Ave., Hillside;1'N. J., yra 
rengiamas didelis piknikas. Šį 
pikniką rengia penkios Newar- 

Į ko organizacijos, kad užbai-| 
gus šį sezoną ir atsisveikinus J 
su visais laukų ir parkų gra
žumais. O vyriausia, tai kad 
padarius pelno Komiui. Parti
jos rinkimų kampanijai.

Draugai ir darbininkai! Mes 
kviečiame visus dalyvauti šia-

žada duoti gerą progra-

Priešfaš. Kom. Sekr.
V. Udzentavičia.

Fargo, N. D.—Iš 53 
vietį North Dakota valsti
joj 30 paskelbta farmerių 
streikas už augštesnes pro
duktu kainas.

pa-
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Berlyn. — Devyni darbi
ninkai pastatyti prieš Ber
lyno Nepaprastą Teisiną 
kaltinami užmušime vienio 
fašisto susikirtime, kuris 
įvyko rugpj. 28 d. Jiems 

j grūmoja mirties bausmė.

WORCESTER

UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS BALSUOTOJŲ

PIKNIKAS
NEDĖLIOJĘ

25 Rugsėjo (September), 1932
OLYMPIA PARKE

Dainuos Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Labor Sports Union ir 

Aido Choro Sporto Grupe ,

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

Brooklyn, N. Y.

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

Koncertą

$1.00

ir 75c Ypatai

Vien tik į

Šokius

50 Centų
Aido Choro Merginų Sekstetas

Salė Atdara
3:30 Vai. po

Pietų

Koncertas
Prasidės

Lygiai 4:30 i
Valandą

I
Šokiai

Prasidės
7:30 Vai.
Vakare

“ DETROITO ’ LIETUVIU' DARBININKŲ APTIEKOS ‘ ’Į
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- į 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. |

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas i
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH, j

VARPAS BAKERIES, Įnc
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius

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

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

Šis kqncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 metu gyvavimo. Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis. Šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
Jovusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaite, 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. Menkeliuniutė.

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1126 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai
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MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE # 
88-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,

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

DfiL Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 'A. M. iki 8 P. M. K&lba Lietuviškai
Nedeliom—9 Ak M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Soc. Vadai Panken ir 
Levy Teisme Reikalavo 
Mest Lauk Bedarbius

Ruoškimės į Subatos Areštavo 60 Bedarbių 
Demonstraciją Hooverio Miestelyje

Brooklyne buvo bent pustuzi
nis tokių įsilaužimų į įvairias 
vaistines. Mes, aptiekoriai, 
paskutiniais laikais esame su 
tuom taip apsipratę, kad tai 
mums beveik jau ne naujie
na.”

Policija užklupo 
koloniją, vadinamą

benamių 
H oo veri o 
Brookly- 

apsigyve-

Tai yra retenybė, kad gau
tume Brooklynui tokį visoj ša
lyj žinomą kalbėtoją, kaip d. i Miestelį, Red Hook, 
Israel Amter, Kom. Partijos i ne, kur yra būdose 
kandidatą į šios valstijos gu- nę 400 bedarbių. Devynioli-
bematonus. Dabar gi jo pra-įka areštuotų tuojaus nuvežta 
kalbą išgirsime subatos vaka- į Ellis Islandą; jie skiriami de- 
re, rugsėjo 24 d. 
mitinge, atvirame 
kampo Grand St. Extension ir reguliarės pašalpos 
Havemeyer St., 
Drg. Amter yra 
kovotojas, daug 
daug nukentėjęs 
ninku klasės reikalų.

Bet neužteks tik pavieniui į|niją buvo atsilankęs 
tą mitingą nueiti. Yra ruo-' sis” kunigas Holmes, 
šiama demonstracinis maršavi- mokslo, jis padalino korteles 
mas, prie kurio visi dirbantie-j čionaitiniams bedarbiams; sa- 
ji ir bedarbiai privalo prisidė- ko, susirašykite, tuomet geriau 
ti. Maršavimui reikia susi-; galėsime padalinti jums mais- 
rinkti 6 vai. subatos vakare, i tą. Bet jie visai ko kito susi- 
prie 61 Graham Ave., netoli laukė; kaip tik pamokslinin- 
Broadway, Brooklyne. čia bus kas surinko tas korteles, tuo- 
mobilizacinis punktas mūsų'jaus jąsias perdavė policijai; 
demonstracijos. . ! o policija, nieko nelaukdama,

Lietuvių organizacijos yra ir užklupo šimtus čia vargstan- 
raginamos dalyvauti su vėlia- čių bedarbių, gyvenančių bū- 
vomis. Draugai, kurie turi dose, kurits jie 
automobilius ,yra kviečiami su lentgalių, 
jais atvažiuoti. Automobiliai skudurų bei žemėn įsikasę, 
reikalingi, kad padaryt įspū*į 
dingesnę

Tai iš 
kartu ir 
truodami 
kandidatus ir platformą, mar
guoti į Grand St. Extension ir 
Havemeyer St., kur, apart d. 
Amterio ,bus ir kitų kalbėtojų.

Vyriausias Kom. Partijos 
reikalavimas šiuose rinkimuose 
yra ūmi reguliarė pašalpa vi
siems bedarbiams ir išleidimas 
bedarbių apdrąudos įstatymo, 
sustabdymas bedarbių mėtymo 
iš namų ir kt. 
nėti, kad dabar 
vien didžiajam 
yra išmetama iš 
25,000 bedarbių 
ir vaikais.

Kuo didesnė
|)us mūsų demonstracija, tuo 
stipriau paveiksime į valdan-' 
čiąją klasę, kad priverst ją i 
šelpti bedarbius. ... „ .. . .

Besirengiant į tą žygį, kiek- Visų Tautų Mreikieny 
viena organizacija privalo nu
sitari 
batos 
niame

masiniame portavimui už tai, kad 'išvien 
ore, ant su Bedarbių Taryba reikalavo 

; iš miesto 
Brooklyne. iždo. Jų apgynimo bylą veda 
revoliucinis , Tarptautinis Darbininkų Apsi- 

nuveikęs ir i gynimas.
delei darbi- , Apart Salaveišių armijos 

merginų, į šią bedarbių kolo- 
‘laisva- 
Po pa-

demonstraciją.
minėtos vietos visi 
privalome, demons- 
už Kom. Partijos

O reikia mi- 
per mėnesį 
New Yorke 
kambarių po 
su moterimis j

ir smarkesne

masiniai dalyvauti su- 
demonstraeijoj ir masi- 
mitinge.

Registracija Balsavimam
Registravimasis balsavimui 

šiuose rinkimuose bus spalių 
10, 11, 12, 13, 14 ir 15 dd. 
Pirmas penkias dienas galima 
bus užsiregistruoti 
nuo 5 iki 10:30 vai.; 
15 d. nuo 7 vai. iš 
10:30 vai. vakare.

Komunistinis rinkimų ben
dro fronto komitetas šaukia 
visus piliečius, ketinančius bal
suot už Kom. Partijos kandi
datus, būtinai užsiregistruot. 
Nes kitaip jie paskui negalėtų 
balsuoti.

vakarais 
o spalių 
ryto iki

Per liekamą desėtką dienų 
turi būt pasmarkinta rinkimas 
piliečių parašų, taip kad gali
ma būtų oficialiai išstatyti drg. 
W. L. Pattersono kandidatūrą 
j miesto majorus.

Gaukite parašų blankas se
kamose vietose ir su jomis rin
kite parašus:

Section 1, 96 Ave. C, and 
25 Montgomery St.; Section 2, 
347 E. 72nd St.; Section 4, 
200 W. 135th St., Room 215, 
15 W. 126th St 
226 Troop Av., a 
Labor Lyceum, 
Forest Ave.; on

'* and Thursday 
Section 8, 313 
and 257 Schenectady St.; in 
Astoria, Long Island, Apt. 3E, 
2205-37th St.

.------------—

pasistatę
blekių, popierų

B. D.

ir

bloko

Pažiūrėsime, Kaip Jis 
Atstovauja Darbininkę 
Reikalus Seime

Moore St. bedarbių
komitetas šaukia visus apielin- 
kės bedarbius susirinkti prieš 
169 Moore St., 1 vai. po pietų, 
šį penktadienį. Iš čia bus mar- 
suojama į politikieriaus Am
bro rezidenciją. Jis yra vals
tijos seimo atstovas nuo šio 
apskričio. Laike demonstra-l 
cijos, bedarbiai išrinks savo

NEW YORK. — Socialistas 
advokatas Jacob Panken, bu-i 
vęs teisėjas, ii’ kitas socialis
tas M. M. Levy buvo parsi- 
samdę Verbant Korporacijai, 
reikalauti teisme išmest nega
linčius užsimokėti bedarbius iš 
namų po num. 808 Adee Avė., 
Bronxe.

Bedarbiai įnamiai nuėjo su 
skundu į Socialistų Partijos 
Pildomąjį Komitetą. Komite
tas čiaupėsi ir raivėsi, bet ką 
darysi—negalima visiškai pro 
pirštus praleisti tą skundą; 
socialistų advokatų Pankeno 
ir Levy pasielgimas tokis 
niekšiškas, kad gali atitraukt 
daug darbininkų nuo balsavi
mo už socialistų kandidatus 
šiuose rinkamuose. Todėl so
cialistų komitetas, nors labai 
nenoromis, o išreiškė papeiki
mą Pankenui ir Levy’ui.

O kaip su Morrisu Hillqui- 
tu, kuris pirmiau advokatavo 
rusams caristams jų byloje 
prieš Sovietus delei žibalo šal
tinių, kuriuos, kaip Hillquitas 
tvirtino, Sovietai “neturėję tei
sės” pasiimti? Tas Hillquitas 
dabar yra socialistų kandida
tas į New Yorko majorus.

Aido Choro su LDSA. 1 Kp.
Išvažiavimas Forest Parke

Aido Choras su Lietuvių 
Darbininkių Susivien. Ameri
koj pirma kuopa rengia dar 
vieną išvažiavimą į Forest 
Parką, ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 25 d.

Draugai ir 
vaukite šiame 
paremkite tas
darbininkų organizacijas.

• Vėliaus Aido Choras links- 
į mins jus su naujomis dainomis 
j svetainėse. Jis dainuos ir šia
me išvažiavime, kuriam turi

All to Our Meeting

Comrades and fellow work
ers, all of you are called to 
the mass meeting at Laisve 
Hall, 46 Ten Eyck St., on Sep
tember 29, Thursday, 8 PM. 
This meeting will be held for 
the election of Communist can
didates.

There will be three speak
ers. The Aidas Chorus will 
give a number of revolutiona
ry songs, and the Drama 
Group will stage a short play. 
All of which will make this 
gathering both instructive and 

■amusing as well as generally 
attractive. See how we can 
mobilize our art forces to com
bine with speeches on behalf 
of the Communist Party can
didates and platform.

We will add more in the 
next issue of Laisve.

Election Campaign Com
mittee Seer. Alice Sudentis.

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-

draugės, daly- lyn, N. Y.
išvažiavime ii ! y.gj narįaį jr nai.$iS pribūkite, 
dvi svarbias . . '. , , .nes yra labai uaug svarbių rei

kalų apsvarstymui.
M. Misevičienė, Sekr.

komitetą ir pasiųs į_ vidų pas susjmokinęs naujų gerų dainų.
Ambro, kuriam išdėstys grei
tuosius bedarbių reikalavimus. 

•Tada patirsime, keno reikalus!
jis ištikro a t s t o v auja New 
Yorko valstijos seime.

Moore St. Block Committee,
Ave.61 Graham

kitas silpnadvasis at- 
streiko komitete, su
su boso pasiūlymu, 
komiteto nariai tuo-

Vienybė Rex Kompanijoj
NEW YORK. — Rex Pro- 

ducts metalo dirbtuvės bosas 
pareiškė streiko komitetui: aš 
norėčiau su jutnis taikytis, bet 
nesutiksiu atgal priimti ispa
nus ir portorikiečius.

Vienas 
sirado ir 
tikdamas 
Bet tokie
jaus buvo prašalinti.

Ispanai darbininkai pirmieji 
išėjo streikan prieš uždarbių 
kapojimą.

Streikas tęsiasi dvi savaites; 
per tą laiką buvo areštuota 
virš 40 darbininkų; vienas nu
teistas užsijnokėt $5 pabau
dos, kitas dvi dienas į kalėji
mą. Bet streikieriai gerai lai
kosi, nepaisydami policijos už
puolimų.

(Daugiau Vietos žinUį 5 pusi.)

Jeigu tą dieną lytų arba bū
tų perdaug šalta, tai sueikite 
visi į “Laisves” svetainę, 2 
vai. po pietų; tuomet turėtume • 
pramogą svetainėje, 
gi dainuotų choras. j balių, 12 d. lapkričio, savoje svetai-

Kai kurie per visą vasarą: nėję, 80 Union Avė., Brooklyne. Pra- 
nebuvote panašiuose išvažia- ^ome vietos organizacijų nieko ne- 
vimuose, daugiausia maudėtės 
sekmadieniais. Dabar, rodos, 
jau negalėsite Coney Islande 
maudytis—peršalta. Todėl vi- ' 
si esate kviečiami į šį išvažia
vimą su jo smagia programa. ’ PASIRANDAVOJA kambarys, dide-

Rengimo Komisija.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y

Piliečių Kliu-
I bas rengia pirmą šiam sezone savo 
j balių, 12 d. lapkričio

Lietuvių Amerikos 
kur taip- b rengia Birma šit

Drg. R. Mizara Kalbės 
Balsuotojų Kliubo Susirin
kime Pirmadienį

Some
| rengti minėtoje dienoje ir kviečiame 
dalyvauti mūsų baliuje.

I (226-228)

1ŠRANDAV UJIMAI

j lis ir tinkamoje vietoje. Furni- 
1 šiuotas šviesus r patogus vyriškiui 
kambarys. Atsikreipkite į krautuvę 
110 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(225-227)

Pirmadienį, rugsėjo 26 d., 
8 vai. vakare, bus Lietuvių 
Komunistinių Balsuotojų Kliu-'žema.

“Laisves”
R. Mizara 

apie tai,

bo susirinkimas, 
svetainėje. Drg. 
pasakys prakalbą
“Kodėl reikia dalyvauti par
lamentiniuose rinki muose.” 
Bus diskusijų ir svarstymų. 
Ne tik Kliubo, nariai, o ir

I "i (

darbininkai yra kviečiami 
lyvauti.

visi 
d a-

PA SI RANDAVO  J A du forničiuoti
kambariai, tinkami dviem vyram 

arba vedusiai porai, garu apšildomi 
ir yra 4isi patogumai. Kaina gana 

Brezofska, 5286 73rd St., 
Maspeth, L. L, N. Y.

(225-227)!

PARDAVIMAI

.; Section 6, 
nd at (Queens 
Putnam' and 

Wednesday 
evening; in 
Hinsdale St.,

"Keturios Dešimts Pirmas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centralinėje Azijoje New 

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)

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

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos 

veikiai platinti to naveikslo tikie- 
tus ir tuomi pagelbėti laivų dar
bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

raštine ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

Jsilaužimas į Vaistinę

rūpinasi 
Union
AVĖ

St.

turi

J

PARSIDUODA 
' Ant South '3rd Street, N. 
3-jų agštų su skiepu mūrinis namas, 
3-jų šeimynų, kiekvienai šeimynai 
maudynė. Norime jūsų pasiūlymą 
kainos.

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

Union Avenue, dviejų Seimymj 
murins namas, 12 kambarių, dvi 
maudynės. Norime jūsų pasiūlymą 
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.
---- ;---------- T-------- ----------------- ..--------------------------

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas labai gero

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

853 3rd Ave. So. Brooklyn, N. Y.

377,

BROOKLYN. — Už ‘ pusės 
bloko nuo “Laisvės,” trys mas
kuoti plėšikai 5 vai. trečiadie
nio rytą, atvažiavę automobi
liu, išdaužė storą durų stiklą 
Levine’o vaistinėje, ant kam
po Stagg ir Lorimer Sts.; įsi
laužė vidun, ir puolėsi į už
pakalinį vaistinės kambariu
ką jieškot degtinės, bet nie
ko nelaimėjo, kaip sako sa
vininkas. Jie išviso sugaišo 
tiktai porą minučių; paskui 
susėdo į automobilį jr : nupleš
kėjo. 

; vtzv# t/i vi XT V Ut kJ\J* k IVL11 j • JL • 

; Reporterio paS.ikAlbėjime sū | kampas 31 Gatves. Telefonas South
savininku, jis tarė: “Šį rytą j8’8719, (221-226)'

'f ' . .........................................................................................................\
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Ketvirt, Rugsėjo 22, 1932

(221-226)

PARSIDUODA lietuviška užeiga vi-Į 
šokiomis tautomis apgyventoj vie- i 

toj. Kas nupirks—nesigailės. Savi- ' 
ninkas galima matyti po pietų. 253 
Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. '

(225-226)

GEORGE NOBILETTI

Pareigas po

venue

TEL. STAGG 
2-5043

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

MATHEW P. BALLAS 
( Bl EL A USK A S) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS' DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI U LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT|. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

VVVVVVVVVVVVVVMVVVVVVVVVVV

PARSIDUODA
Parsiduoda grosernė arba reikalin

gas pusininkas (partneris). Gerai 
išdirbta biznio vieta per daugelį me
tų. Kaina žema. Taipgi pusininkui 
lengvos sąlygos. Atsišaukite: 171 
Perry St., arti West St. New York 
City.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

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

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey

Tel. BensonhursL 6-6631

929 Broadway

Tel. Pulasky/5-1538

981 Broadway 

 

Brooklyn,' N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993

VPMTCtSCWf ryrwrsr
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Telefonas! Btagg 2-1108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS!

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

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X^ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

' ■ ■ • -

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

ir

56 Brooklyn, 
“Laisves”

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

4ww

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

NOTARY 
PUBLIC

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikaa Tyr^j ir 

nwtenj ligas kraujo ir odos. 
Padarau iityrimg kraajo ir ilapuaia. 

DR. MEER
116 W. 44th St., Room 102 

N«w York, N. Y.
Valandos Priinalmai 

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nuo a 
Iki 9 vai. vakare 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

Valandos:
Sukatomis
Apart Nedčldienių

operacijų
MEYER
' 208 West 64th St.

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 ild 1, 2 iki •»
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JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijomš, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

kad perkėliau savo studija 
naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion SU 
k a m p. B r c ad- 
way, Chauncey 
Street stotii 
Brooklyn, N. Y. 

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti < Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT, PLATINKI!
•‘LAISVĘ." ‘

^3iiiaiiiaiiiani3iiiQii>Biii9iiiaiiiaiiiani3iii3iiioiii3iiioiiigjii5ii,aiHai»9inaiii0iiiQ

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.

A

l
I

ir Medi-

1

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

I
Į 
| 
5

k <e.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

Į




