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Kratos TDA. Raštinėj

Karo Stovis Čilėj

$15,000,000 del Karo da-

Nužudė Admirolą

Rezignavo Kabinetas

ir su pabaiga metų 
projekto pravedimo 
apie 6,000 darbinin-

21 
ka-

SANTIAGO, Čili.—Gene
rolo Blanche Valdžia nutarė 
prailginti karo stovį šalyje 
iki spąlių 21 d. r Bijo sukili
mo. . ’ V

BUDAPEST.—Rugs, 
d. rezignavo Vengrijos 
binetas. Sako, kad jį nuver
tė “žemvaldžių partija.”

Nauja Medžiaga Namų 
Statymui

Sovietai Gamina Rašomas 
Mašinėles

LENINGRADAS. — Siu- 
^vamų mašinų fabrikas pra
ėjėjo sėkmingai gaminti taip 
pat rašomąsias mašinėles. 
Gaminimas nuolatos kyla. 
Štai per pirmus šių metų še
šis mėnesius padarė tik 38 
mašinėles, o tuo tarpu per 
paskutinį mėnesį pagamino 
jau 63. Nuo dabar planuoja
ma kas mėnuo padaryti po 
125.

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį!
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Veteranai Traukia j 
Clevelando Konvenciją

BINGHAMTON, N. Y., 
rugs. 22.—Šį rytą čia pribu
vo su troku 36 eks-karei- 
viai, kurie kaipo delegatai! 
iš New Yorko ir New Jer
sey važiuoja į Clevelando 
konvenciją. Lietuvių sve
tainė buvo suteikta veltui 
jiems kelias valandas pasil
sėti. Veteranus pasitiko 
darbininkai ir paruošė pus
ryčius.

O rugsėjo 21 d. iš Bing-

POLICIJA IŠARDĖ KOMUNISTU MASINI 
SUSIRINKIMĄ IR NELEIDO KALBĖTI 
KOMUNISTŲ KANDIDATUI DRG. FORD

I R] * * * ŠALIN SOČI ALF AŠISTŲ MELUS APIE
Dirbtino Sviesto Gamyba

ROSTOV.—Paleistas dar
ban dar vienas naujas fabri
kas gaminimui “margari
no”, arba dirbtino sviesto. 
Kuomet gaminimas eis pil
na jėga, į vieną šiftą bus iš
leidžiama 20 tonų “marga
rino.”

Pradžioj 1933 metų Sovie
tų Sąjungoje dešimts fabri
kų gamins “margariną” ir; hamton penki veteranai de-

. legatai išvažiavo į Clevelan- 
! do konvenciją.

Darbininkas Korespond.

naują medžiagą namų staty
mui. Ji bus naudinga ypa
tingai del valstiečių. Ją pa
daro iš visokių žemes ūkio 
bei miško liekanų-lapų, sku
jų, šakų, šiaudų ir t. t. Vis
ką sudeda ir sumala. Pas
kui leidžia per presą ir su
spaudžia. Tada eina į pe
čių, kur kepa nuo keturių 
iki penkių valandų. Sako, 
kad ši medžiaga daug leng
vesnė, negu plytos. Ir daug 
parankesnė, nes ją galima 
pjaustyti, tašyti ir t. t. O 
laikosi gerai. ( , f

žemės Drėginimo Planas
NIŽNI - NOVGOROD. — 

Visu smarkumu pradėtas 
darbas prie žemės laistymo 
projekto. Budavojamas prū
das Kamišine, kurio pagel
ia bus galima apdrėginti 
4,300,000 hektarų žemės. 
Bus pabudavota galinga 
elektros stotis, tiesiami ke
liai, kasami kanalai ir t. t. 
Jau dabar dirba 2,700 speci
alistų 
prie 
dirbs 
kų.

Vokietijos Monarchists! 
Tapo Vėl Legalizuoti

BERLYN.—Papcno-Hin- 
denburgo valdžia nuėmė už
draudimą nuo atviros mo- 
narčhistų-teroristų organi
zacijos, kuri buvo uždaryta 
nuo 1922 metų, kuomet tie 
teroristai nužudė užsienio 
reikalų ministerį Rathenau. 
Vadinasi, Vokietijos mo- 

| * narchistai dabar viešai ir 
garsiai galės darbuotis de
lei sugrąžinimo kaizerio ant 

<z sosto.

LIMA, Peru.—Peru kong- 
k resas nubalsavo paskirti ir 

•’į tSojaus išleisti $5,000,000 
“šalies apgynimo reika
lams.”

< Tas pats pranešama iš Co- 
- lombijos. Tos šalies valdžia 

nutarė išleist $10,000,000 
“apsigynimui.” Tarpe abiejų 
šalių jau eina kruvini susi
kirtimai.

ŠVEDIJA. — Kaip buvo 
spėta, karalius Gustavas pa
vedė Švedijos Socialistų 
Partijos vadui ponui Han- 
ssonui sudaryti karališką 
kabinetą. Kaipo ištikimi 
monarchijos ir buržuazijos 
šunes, Švedijos socialistai 
dabar galės be pasigailėji
mo ėsti darbininkus.

Buletinas apie Foster 
Sveikatos Stovi

NEW YORK.—Visos Am
erikos revoliuciniai darbi
ninkai laukia žinių apie sto
vį sveikatos draugo Foste- 
rio, Komunistų Partijos 
kandidato į Jung. Valstijų 
prezidentus. Dr. Solon 
Bernstein, kuris jį tuo tarpu 
gydo, išleido sekamą buleti- 
ną:

“Fosteris ilsis gerai. Skau
smai sumažėjo. Jis paliuo- 
suotas nuo visokių atsako
mybių ir rūpesčių. Jis ne
gali atsakinėti į telefonus, 
priimti laikraščius bei lan
kytojus. Mes stengiamės 
apsaugoti jį nuo visokio su
sijaudinimo, kuris galėtų 
apsunkinti jo padėtį.”

BIRMINGHAM, Ala. — 
Rugs. 21 d. policija darė 
kratas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigyniino raštinėj. 
Trys draugai suareštuoti ir 
laikomi uždaryti nežinia 
kur.

«

Pusė Pasaulio Radio 
Aparatą Randasi Amerikoj
WASHINGTON.—1932 me- 
tais pasaulyje yra nuo 30 
iki 40 milionų radio apara
tų. Virš pusė tų aparatų 
randasi Jungtinėse Valstijo
se. Jų vertė siekia $22,635,- 
000.

LOS ANGELES, Calif.— 
Kruvinoji Los Angeles poli
cija ir mušeikų “Red Squad” 
brutališkai užpuolė Komu
nistų Partijos rinkimų kam
panijos susirinkimą ir ban- 
kietą. Turėjo kalbėti d. For
das, mūsų partijos kan
didatas į vice-prezidentus. 
Taip pat užpuolime ant be
darbių dalyvavo ginkluoti 
Amerikos Legiono viršinin
kai. Juodveidis darbininkas 
Martin bjauriai sumuštas. 
Kitam juodveidžiui Paul 
Walton numušė nosį ir iš
laužė koją. Jis randasi ligo
ninėje. Sumuštų yra dau
giau. Draugai Schmidt ir

Suareštuotas taip pat, d. 
Ross, komunistų rinkimų 
kampanijos pirmininkas. Jis 
suimtas einant į fadio stotį, 
kur turėjo kalbėti d. Ford.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas rūpinasi su
imtaisiais. Jie kaltinami su
laužyme kriminalinio sindi- 
kalizmo įstatymo.

Bet šis Los Angeles poli
cijos teroras prieš komunis
tus nesulaikys mūsų judėji
mo. Tūkstančiai darbinin
kų pamatė, kaip kruvina yra 
valdžia ir jos policija. Jie 
stoja po komunizmo vėlia
va ir skelbia karą kapitaliz-

White suareštuoti. mui.
f

CLEVELANDO MAJORAS LIEPIA VETERANU 
DELEGATAM MIRT BADU, BET JIS NEGELBEŠ

Cleveland, 0.—Jau prade
da rinktis veteranų delega
tai į nacionalę konvenciją. 
Manoma, kad konvencijoj 
dalyvaus iki 1,000 delegatų. 
Eks-Kareivių D;a r h in inkų 
Lyga kreipėsi prie miesto 
majoro, kad valdžia suteik
tų konvencijai svetainę vel
tui ir aprūpintų delegatus

pastoge ir maistu. Bet ma
joras atsako, jog veteranai 
gali pastipti badu, o valdžia 
jai nesirūpins. Todėl Cle
velando darbininkai ir jų 
organizacijos aprūpins vete
ranus maistu ir pastoge. 
Konvencijai svetainė gauta 
Painters’ Hall, 203 Euclid 
Ave.

BEDARBIU TARYBŲ NACIONALIS KOMITETAS 
ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ SPALIU 9 D.

Visur bedarbių kovos prieš 
alkį auga ir plečiasi. Taip 
pat beveik visuose miestuo
se gyvuoja bedarbių tary
bos. Tuos visus judėjimus 
reikia subendrinti. Jiems 
visiems reikia bendros pro
gramos ir bendros linijos.

Padidinimui ir pasmarki- 
nimui bedarbių judėjimo
yra šaukiamas platus posė-čiais darbininkais.

Fašistai Maino Veidą, 
Pasiduoda Papenui

BERLYN.—Nesenai Prū
sijos seime buvo priimta ko
munistų frakcijos patiekta 
rezoliucija, kurioje sakoma, 
kad Prūsijos valdininkai ne
privalo klausyti Papeno pa
skirto diktatoriaus-komisid- 
nieriaus patvarkymų. Fa
šistai irgi balsavo už tą re
zoliuciją. Bet Papeno val
džia pagrūmojo uždarymu 
ir paleidimu seimo ir parei
kalavo, kad ta rezoliuciją 
tuoj aus būtų atšaukta. Hit? 
leriniai fašistai nusileidžia, 
atmaino savo veidą ir. pasi
duodą valdžios reikalavi
mui.

Mandžurija Jieško
Sovietą Pripažinimo

MASKVA. — Pranešama, 
kad naujoji Mandžurijos 
valdžia sušilus darbuojas, 
kad ją pripažintų Sovietų 
Sąjunga. . . . , f ■

MADISON, Wis.—Suiru
tė “liberalų” tarpe, nes 
“progresyvis” L a F o llette 
dabartinis Wisconsino gu
bernatorius, prakišo rėpub- 
likonų partijos nominacijo
se. Laimėjo konservatorius 
ir Hooverio mašinos šalinin
kas

Šiauliai. — Čia šalę Meš
kuičių miestelio vežime ras
ta peiiiu nudurta Elena Va- 
lančienė. Piktadariai neži
nomi. Valančienės vyras 70 
metų amžiaus ir tarnauja už 
kerdžių.

Radviliškis. — Nepaneša- 
mas vargas grūda žmones į 
desperaciją ir prie saužudy- 
stės. Štai Čia “del sunkių 
gyvenimo aplinkybių ir be
darbės” bandė actu nusinuo
dyti darbininkas P. Tapo 
laiku išgelbėtas. Gi darbi
ninkas Br. Šarbunas, 25 me
tų amžiaus, nuėjo pas kai
myną ir jo kieme pasikorė. 
Nusižudė taip pat delei “ne
pakenčiamos m e d ž i aginės 
padėties.”

šlepščių Kaimas. — Ka
lian t javus, darbininkui 
Venslavui mašina nutraukė 
koją. Nelaimingasis baisio
se kančiose mirė už valan
dos. \ ' ' '

DRG. FOSTERĮ; DARBININKAI, REMKIT 
KOMUNISTU PARTIJOS KANDIDATUS
Nacionalis Komunistą Partijos Rinkimą Kampanijos Komi

tetas Prikala prie Melagiaus Stulpo Socialistą Vadą 
Broun, Bendradarbį New York “World Telegram”

dis Bedarbių Tarybų Naci- 
onalio Pildomojo Komiteto. 
Susirinkimas įvyks spalių 9 
ir 10 dd. Chicago j.

Tuo tarpu visuose mies
tuose bedarbiai turi be ati
dėliojimo stoti į bedarbių 
tarybas. Plėsti jų veikimą 
ir kovas. Susirišti su pra
dedančiais kovoti dirban-

■ Kaunas. — Geležinkelio 
vyr. konduktorius Jonas 
Vitkauskas gavo iš* pašto 
siuntinį ir nusinešęs į va
goną, važiuojant, bandė ati
daryti. Siuntinys sprogo su 
tokia baisia spėka, jog Vit
kauskas tapo sudraskytas ir 
vagono langai išbyrėjo.

Ir Ponas Rooseveltas 
prieš Veteranų Bonus
New York “Times” pra

neša, kad demokratų kandi
datas ponas Rooseveltas ne
užilgo atvirai pasisakys 
prieš atmokėjimą eks-karei- 
viams bonų. Vadinasi, vi- 
-sos trys Luržuazinės parti
jos—demokratai, republiko- 
nai ir socialistai susivienijo 
prieš badaujančius eks-kar- 
eįvius. Tiktai Komunistų 
Partija kovoja už atmokė
jimą bonų, nes tai yra Am
erikos bedarbių kovos 
lim už pašalpą.

SHANGHAI. — Revolve
riu tapo nudėtas Nankingo 
valdžios karinio laivyno ad
mirolas Kwang-tsung. Ke
turi vyrai atėjo į jo namus 
ir nušovė.

Kaunas. — Smetonos val
džia sako, kad Šveicarijoj 
tapo suareštuotas ir atga
bentas Kaunan subankruta
vusio žydų banko direkto
rius Sobolevičius.

Socialistų Partijos reak
ciniai vadai pradėjo dar ne
girdėtą melų kampaniją 
prieš Komunistų Partiją ir 
jos kandidatus. Neužtenka, 
kad savo organe “New 
Leaderyje” visaip šmeižia 
ir skelbia nebūtus daiktus, 
bet jie dar pasikinkė talkon 
New York “World-Teleg
ram”. Tame kapitalisti
niam laikraštyje bendradar
biauja Heywood Broun, so
cialistų vadas, ir savo ko- 
lumną niekšiškai išnaudoja 
šmeižimui mūsų partijos, o 
ypač d. Fosterio. Aną die
ną tas sutvėrimas paskelbė, 
kad Komunistų Partija te
busianti ant baloto kokioj 
12 ar 14 valstijų. Bet jau 
dabar mūsų partija uždėta 
ant baloto visoj 40 valstijų, 
daugiau, negu Socialistų 
Partijos kandidatai.

Bet dar šuniškiau Broun 
elgiasi. Rugą. d. “World-. 
Telegram” laid’oj’e jis para
šė, kad d. Foster^ “neser
ga”, kad jis tapo “nuvers
tas” Komunistų Partijoj 
nuo vadovybės, kad jis “ty
čia laikomas paslėptas”, kad 
jis eina tuo; keliu“, kuriuo 
numaršavo James Walker ir 
L t. Niekšas Broun sako, 
būk visą komunistų rinkimų 
kampanija “sugriuvo”, nes 
jinai “neturi” kandidato, 
būk mūs partijoj viešpa
taujanti kova ir suirutė.Nie
kina tuos rašytojus, kurie 
pasisakė už komunistų kan
didatus. Iki šiol joks kapi
talistinis rašytojas dar ši
taip bjauriai ir melagingai 
nėra išniekinęs revoliucinės 
proletariato partijos, kaip 
tas kapitalistams parsida
vęs socialfašisto šmotas.

Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos nacionalis 
komitetas per “Daily Work
er” paskelbė sekamą pareiš
kimą:
“Su šiuo pareiškimu Broun 

bando panaudoti net Foste
rio ligą, kad apgauti darbi
ninkų mases ir sulaikyti jas 
nub palaikymo d. Fosterio 
ir komunistų kandidatų.

“Fosteris kaip buvo, taip 
tebėra žymiausias Komunis- 
---- ---- ------ ..... .■ '

tų Partijos vadas. Jis yrą 
narys sekretariato, kuris su
sideda iš trijų draugų ir va
dovauja mūsų partijai.

“Fosteris dabar serga ir 
randasi namie po num. 1038 
Anderson Ave., Bronx, N. 
Y. Keliais atvejais pas jį 
lankėsi laikraščių reporte
riai ir tie pasikalbėjimai bu
vo atspausdinti “Herald- 
Tribune” ir kituose laikraš
čiuose, tuo tarpu tuos pasi
kalbėjimus tiksliai paslėpė 
“World-Telegram.”

“ ‘Daily Worker is” regu
liariai daro pranešimus apie 
d. Fosterio sveikatos stovį ir 
jo pareiškimus įvairiais 
klausimais, iškylančiais šio
je rinkimų kampanijoje.

Ida Wright Suareštuota 
Ir Išdeportuota

SOFIA, Bulgarija. — Čia 
thįid* Suareštuota ir po prie
varta i š d e p o r t u ota Ida 
Wright, motina Scottsboro 
jaunuolių. Didelė darbinin
kų minia apsupo traukinį ir 
sveikino ją. Policija pada
rė užpuolimą ir'darbininkus 
išvaikė.

Žibalo Darbininkai Kovoja 
su Milicija

OKLAHOMA CITY, Ok- 
la.—Visoj žibalo srityje įve
stas faktinas karo stovis. 
Valstijos karei viai-milicija 
laiko apsupus visas žibalo 
versmes. O milicija tapo 
atsiųsta numalšinimui dar
bininkų. Susikirtime su po
licija keletas darbininkų su
žeista.

S

NANKINGO VALDŽIA PRADEDA NAUJĄ KARį 
PRIEŠ SOVIETUS IR RAUDONA ARMIJĄ

SHANGHAI. —Čia gau- 
tas pranešimas iš Hankowo 
per Chiang Kai-sheko agen
tus, būk Nankingo kariuo
menei pavyko sumušti “rau
donuosius”. Naujam karui 
su Raudonąja Armija 
Chiang Kai-shekas išradęs 
naujus būdus. Jis pasibu- 
davojęs daug laivelių ir jais 
kilnojus savo kariuomenę.

Žeme kareivius persiuntinė
ti esą1 beveik negalima.

Pranešimas prideda, kad 
Chiang Kai-shekas esąs pa
reiškęs, jog “per tris mėne
sius Hupeh, Honan ir An
hui provincijos bus apvaly
tos nuo raudonųjų.” Pažiū
rėsime. Jau net nusibodo 
girdėti to budelio pasigyri
mus apie išnaikinimą komų- 
nizmb.

Šį sekmadienį, rugs. 25, 
9-tą vai. ryte, Liet. Svetai
nėje, 29 Endicott St., įvyks 
visų darbininkiško judėjimo 
rėmėjų ir “Laisvės” skaity
tojų susirinkimas, čia da
lyvaus ir d. Buknys, patieks 
planus sekančiam vajui, 
duos pranešimą apie “Lais
vės” reikalus, ir, mes wor- 
cesteriečiai, turime būt pri
sirengę duoti savo iniciaty
vos laikraščio platinimui ir 
gerinimui jo. Tuo pat kar
tu atlaikysime susirinkimą 
ir ALDLD U-tos kuopos.

Tą pačią dieną po pietų 
lietuvių parke rengiamas 
Komunistų Partijos Kandi
datų Rėmėjų Kliubo pikni
kas. Ten kalbės d. Buknys. 
Kviečiame Worcesterio lie
tuvius skaitlingai dalyvau
ti.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)



Puslapis antras

LAISVE ‘ LiTHŪA&iįyi
Published by LAISVI, fo. 1

Bvery day, except lunday, at 46 Ten Eyčk Street, Brooklyn, New York

—i, i i h n'iiii
vo1 . ■! t ■».— i ■ „ _______________________ _ . ____ ____ .APŽVALGA norės gyventi, bet rie matyti 

visus, žydus pereinant į 
krikščionybę.

•UBSCRIPTION RATE Si
United States, per year............... |6.00 United States, six months........... |3.0€
Brooklyn, N. Y., per year.........08.00 Brooklyn^ N. Y., six months....4.00
■oreign countries, per year... ,|8.00 Foreign countries, 'six months. .<4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six months. 18.00

Bnterwd as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

JUMS, DRAUGAI VEIKĖJAI IR 
DIENRAŠČIO ‘LAISVES’ SKAITYTOJAI
Mūs dienraščių ir Lietuvių i Daįrbipįinkų lįdtįėraĮthr 

Draugijoj sfipririinįio vajus j: >n“: '' 
ir tęsis ikilgfaodžio l’-niai di

i °JiY IT} 
voliucį-1 

nes dąrbymetės pradžia. Kiekvienas, kiek prasilavinęs 
darbininkas, jau žino reiikšmę reyoliucihės^pąudęs, revo
liucinio laikraščio darbininkų judėjime rolę. “Laikraštis 
yra ne tiktai kolektyviškas propagandistas ir kolektyviš
kas agitatorius, bet taip pat ir kolektyviškas organizato
rius,” sako Leninas. Atimk šiandien iš revoliucinio dar
bininkų judėjimo spaudą, dienraščius ir savaitraščius, ir 
tasai judėjimas susilpnės, nyks. !

Mūs spaudos platinimas ir palaikymas nepriklauso5 nuo! 
vieno asmens ar jų grupės, bei nuo vienos kurios įstaigos. 
Tas darbas gula labiausiai ant mūs veikėjų ir platintojų 
ir plačios darbininkiškos visuomenės.

Kad darbas neštų pasekmių, reikia tuojau prie jo ruoš
tis. Gera pradžia atstovi pusei paties darbo, sako priežo
dis. Jei gerai mokėsime susimobilizuoti ir mestis vajaus 
darban, tai geros pasekmės užtikrintos.

Šių metų vajus už revoliucines spaudos, ir organizacijų 
budavojimą susiduria su dviem ypatingos reikšmės daly
kais, kurių neturėjom pirmiau:

1. Baisi bedarbė, platus skurdas turi apėmęs milionus 
darbininkų; daugelis jų randasi bado apsupti; daugeliui 
tekama žiema bus viena iš žiauriausių jų gyvenime. Dir
bančiųjų darbininkų algos nukapotos po du trečdalius 
kai kur, o kai kur ir po daugiau. Vadinasi, darbininkų 
išteklius užsirašyti dienraštį, arba įstoti į AĘDJLt) ar ki
taip prisidėti su centu kitu prie mūs judėjimo stiprinimo 
dikčiai susitraukė.

2. Iš kitos pusės tie darbininkai nusivylė buržuazine
sistema; nusivylė tais prižadais ir “tiesijimais” HboVerių 
ir jų agentų apie sugrįžtančius gerus laikus. Juos gyve
nimas verčia j ieškotis išeities per revoliucinį judėjimą, 
per komunistinę programą. , Jie kąi^ėja ir kovingąja. 
Pas juos atsiranda didesnis noras skaityti mūs dienraš
čius, matyti, ką sako komunistai; jieškoti išeities Komu
nistų Partijos vadovybėje. : /

Privalom turėti tai galVoj, ruošdamiesi ’’prie vajaus. 
Reikia mokėti suderinti tuos du dalykus. Kitaip darbas 
bus nenašus.

Mūs centrai į tai atsižiūrėjo. ALDLD Centro Komite
tas, pavyzdžiui, šiemet vajaus metų nutarė neimti jokios

.............................................................................................. I Į II
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Apsisuko Žila Galvelė
Grigaitis mano, kad, jeigu 5 

Amerikos Legiono konven
cija pasisakė už bonų išmo
kėjimą, tai ji nėra reakcinės 
plutokfatijos rafnstis. : Gri
gaičio plauko socialistai 
mėgsta tauzyti apie socializ
mą, Let kas jie, ar' nė buržu
azijos ramsčiai? Ir dar ko-

Veidmlaiiniai
Tūlas /'.Rūstus Įn|ęlįgęų- 

tas” taip 1 atakuoja per 
“Naujienas” kai < kuriuos 
“mūsų brolidš” 'lietuvius 
profesionalus ir biznierius:

; _ ' i ! 1 | i [ i '

Vieni mūsų profesionalai' ir 
biznieriai yra. gryniausio krau
jo mekleriai: jie neturi, jokios 
pasauliažiūroš, jokio idealo, jo
kio nusistatymo, ' Višas jų gy
venimo tikslas yra gaudyti do
lerius. Jie teisinasi laiko sto
ka dirbti bile1 kokį visuomeni-

tų plano pasiekimai yra ne
paprasti.

Šitaip kalba mokslininkai, 
profesoriai, matę savo aki
mis socialistinės kūrybos 
pasiekimus. Na, o Chica- 
gos Grigaitis, Šimutis, Vai- 
dyla, turį kuomažiausios 
nuovokos apie taį^; jžlįauhia 
ir zliaubia,’ kad “penkerių 
metų planas yra fiasko,” 
ikad ji$ “bus fiasko,]’ kad 
“perikęrių metų planas ab- 
ranpstytas šautųyaį^,}’ ^ądj 
“ūkininkai kelia revoliuci
jas,” kad “Maskvoj priyeng- 

i ta ’ arpiįjps/’j (<JŠt'ąlinas nu
verstas”, ; o jo čsostan -pašo
kdintas' 1 “žydelis1 Kaganovi- 
čius

J

'Žydai Krikščionys Rygoj
Kauno- spauda praneša, 

kad Rygoj, Latvijoj, tūlas 
žydų krikščioniškas rabinas 
Smoliaris turis krikščioniš-

ių darbą, nepajėgimu gilintis misiją ir žydus krikšti- 
ir suprasti tuos klausimus, ku-. ^925 metų iki šiam

•inteiesuo.ja. j apkrikštijęs “net” 40 
TI žydų. Smoliaris mano, kad 

laisvamanių, greitu laiku bus galima visi 
•prie progresyvių'ir atgalėivių,’ žydai padaryti Vatikano fa- 
kad tik visais pasinaudojus, natikais. > Bet jeigu krikšty- 
Su kuo kalbasi, to jie yra ša- mo darbas eis tokiais ‘klide- 

rūšies bais” tempais, kaip per tuos 
tai vargiai 

Sutinkam, kad taip. Bet kas išėis'J Smoliaris perdi- 
akosi pritariąs obal- dehs optimistas.. Jis turi zi- . .. . ... '• nnli Izrirl vni’Aiii'minici Hn-nni-

rie visuomenę interesuoja, j 
Jiems rūpįs tik jų biznis arba ; 
profesija, šliejasi jie prie ti
kinčiųjų, prie.. ' 1

liniukai. . Tai pirmos 
veidmainiai. septynis metus,

“R. L” s;
šiui “lietuvis pas lietuvį”, 
“savas pas savą.” Vadinasi, 
jis , pritaria, kad lietuviai 
darbininkai eitų pas mekle
rius ir veidmainius, juos 
palaikytų ir kad ji^ t;o£ y(ū-į
sies-! biznieriai ir nrofesiona- 

’ lai inekleriaiį aįJgąutų- idar-
binihkus. “Naujienos”' Kaip 
tik šitokią liniją vedė ir te- 

’beveda. Komunistai sako 
priešingai.. Jie ragina dar
bininkus eiti su reikalais 
pas tuns' profesionalus ir 
biznierius, kurie remia re
voliucinį darbininkų judėji
mą, jo spaudą, kurie yra pa
tvarūs savo nusistatyme.

įstojimo mokesties (50c) iš tų darbininkų, kurie stos į Jei tokių profesionalų ran- 
mūs eiles. Jis ragina ir savo kuopas ir apskričius, kad ir dasi iš lietuvių — eiti pas 
pastarieji vengtų bent kokias nepaprastas naujiems na- 0 ne—pas svetim-
riams mokestis uždėti. Užteks, jei darbininkas užsimo- taučius,^remiančius tąjudė- 
kės metinę duoklę ($1.50.)

Mūs dienraščiai, dikčiai sumažins metinę prenumera
tą vajaus mėnesiu. “Laisvės” direktorių taryba tatai jau 
padarė ir savo pareiškimą greitu laiku paskelbs smulk
meniškai spaudoj. Tai veikiausiai padarys ir “Vilnies” 
direktorių taryba.

Dabar reikia, kad turėtų tą galvoj visi mūs veikėjai. 
Reikia šaukti susirinkimai ir juose, ruošiantis prie va
jaus, apsvarstyti nuodugniai, kaip vajų sėkmingiausiai 
pravedus savo kolonijoj arba apielinkėj. įteikia sutvar
kyti reikalus taip, kad naujam dienraščio skaitytojui, jei 
jis negali užsimokėti pilnos prenumeratos, duoti jam laik^ 
raštį jšmokesčiais. r < * - < , u y

Svarbiausias dalykas: reikia mestis visiems darban. 
Suprantama, kad visas darbo svarbumas gula ant mūs 
agentų, ant veikėjų, ant kiekvienoj 'kolonijoj įf br^hlza- 
cijoj priešakyj stovinčių draugų ir draugių. <• ^Tačia-tis* 
mes sakėme ir sakome, kad šitam darbe jgali dalyvauti, 
kiekvienas dienraščio skaitytojas^ kiekvienas komunistas, i 
kiekvienas simpatikas, kiekvienas, sakysim, ‘ALDLD; 
LDSĄ ir LDS narys! Kievienas iš mūs turime draugų ir 
pažįstamų—daug ar maža. Kiekvienas žinome tokių dar
bininkų, kūne dar neskaito mūs dienraščio arba nepri
klauso mūs vienai ar kitai organizacijų—ALDLD, par 
vyzdžiui. Ot, šitam vajuj ta proga reikia išnaudoti: 
tuos draugus traukti į ALDLD, užrašyt jiems “Laisvę”, 
Įsiūlyti jiems literatūros, vieną ar kitą brošiūraitę, kny
gelę arba knyga.

Šis vajus, beje, dar ir tuo turi didelės reikšmės, kad 
jis supuola su prezidentinių ir kongresinių rinkimų kam
panija. Kiekvienas mūs veikėjas ir skaitytojas, todėl, -ei
damas per stubas arba kalbėdamasis su darbininkais fab
rikuose, bei svetainėse ar kliubuose, privalo polydžio aiš
kinti darbininkams rinkimų reikšmę; akstinti jį arba ją 
būti konuii|istų pusėje, jemti komunistę nurašę statomus 
dr.rbininkų kandidatus—Wm. Z. Fostorį ii- James W. 
Ford; nurodyti Komunistų Partijos rinkimų platformos

jimą. Kam remti meklerius 
ir veidmainius, kaip d.aro 
“R. Inteligentas” ir jo pase
kėjai!

Vokietijos Mokslininkai 
Apie Sovietų Sąjungą

Visa eilė Vokieti jos moks
lininkų, vadovaujant profe
soriui Lenz, nuvyko į Sovie
tų Sąjungą tyrinėti prole
tarinėj šalyj esamą padėtį. 
Apsilankę Ukrainoj, pamatę 
Dnieprostrojų, m o k s, liniu
kai, šalę kitko, sako: /'>,. .

•» __ : ( 5 6r t ■, 1.. . _Mes gavome gilų įspudĮ tuo 
ūkišku (ekonbfniškU)- ir kultū-

• Tišku progresū, kūtiš padėty-1 
.tas Sovietų /Ukrainoj/ . ‘Šis cli-

• zdelis progresas parodo, jog Š6- 
vieių vyriausybe vykdo pasek
mingą „nusistatymą liukui tau
tinių mažumų Sovietų Sąjun
goj. Ukraina’ šitAfmįčiM^ bti- 
vo scena įtemptos priespaudos, 
bet \štai dabar ji' turi.’ galimy
bes vystyti ūkį ir kultūrą, kaip 
ji pati trokšta. Penkerių mę-

noti, kad revoliucinis, darbi- 
ninku judėjimas kyla. Jis 
padarys., ,galą jšųąudųjįimp 
sistemai, tad ir visokiom re
ligijom, 
.čiąįs, to 
duotas1
Smo Ii a r iui, .prisieisgreičiau 
užsiimti naudingu darbu, jei

kurios yra rams- 
i sįstemos, bus už- 
hugis?1 Ir pačiam

Skųsti Gęįemino Ordęnp 
Ricieriy

z “Naujienos” jau šaukia už 
traukimą atsakomybėn (val
diškai! teisman) subankru
tavusio U. State Banko pre
zidento Alijošiaus. Jam pri
metama, kaęl jis' nujau
tęs artimą banko bankrūtą- 
vimą, školinb' savo sėbrams 
po $15,000 ir daugiau.' Be 
to, • pasiėmęs if patfe sau 
$1.4,51)0. ' : > i 1 ' > I ■ ' 

U ' • ’ ' ‘ H . ! J * : I :
Kaip • čia s^nai to$ .pačios 

“Naujienos” garbino tą pa--' 
tį’-Alijošių, jo banką vadin
damos “tvirtas kai uola”?

“Vilnis” teisingai nurodo:
Iki “Naujienos” galėjo da-jčio: griekas? Antrasis An- 

i’yti biznį iš banko, mežiūrint I gariečio 
visko, garsino • banką, garbino 
Alijošių, nors žinojo, kad tuo 
mulkina žmones.. Dabar jau 
biznio iš banko nedaro, tai pa
siskelbė depozitorių “gelbėto
jais”, prieš Alijošių kalba. Bet 
ir to būtų nerašę, jei, ačiū 
“Vilnies” pastangoms, nebūtų- 
komitetas priverstas daryti ką 
nors, kad depozitorius užgerin- 
ti. “Naujienos” jau geras lai
kąs turi kopiją raporto, žino' 
apie tas blogas paskolas ir ki
tus dalykus, bet nieko nesakė, 
bedarė, tik po susirinkimo su
riko.
Bet už tai “Naujienos” su

sigrąžino Grigaičio “sūnų' 
paklydėlį” (Strazdą), kuris 
neva gindamas depozitorių 
reikalus, piktai kramto 
“V-ilnį”. Aną dieri mes Sa
kėme ir pakartojame dabar : 
pepozitbriai turėtų vyti ’to
kius veidmhiniųš ir i’ėvoliu- . ■ <. , .
cjūio judėjimo plūdikus,' kai: JUIiac^0.: I 
Strazdas,'laukai! iš komite- metąis, 1918,m., dar la,-^

čais1, negu ' Lietilvos komu
nistų , f reikalais.. \. ■ ’ Tpkįą 
išvadį pruseikiniai daro to
dėl, kad Angarietis neuž- 
siskleidžia vien lietuviškuos 
klausimuos, o dalyvauja ir 
kitų šalių komunistų parti
jų darbe. Pruseikiniai gi, 
kaip socialpatriotai, reika
lauja, kad lietuviai dirbtų 
vien tarp lietuvių. Pas pru- 
seikinius; lietuvybė stovi 
augščiaus darbininkų klasės 
reikalų, nes jie ne .darbinin
kų reikalus, dagi ne lietu
vių darbininkų reikalus at- tosios Liętuvos ribų. Tam

. t <, j 11 ir sips
ne tik j pilsudskiniai, bet iy*; 
“smetoninikai,? ir kiti du- r J 
džiausiu savo nepasitenkini
mo kaltininku skaitė Anga- 
rietį. 1919 m. jau po So- 1 
vietų valdžios nuvertimo" 
Lietuvoj, kada Angarietis A

, j

tp.’jijei nori ką laimėti!

KELIOS PASTABOS
Dar metai atgal Amerikos 

lietuvių kpmunistų eilėse 
buvo tokių, kurie 'manė, 
kad Pruseika greitu laiku 
gal pasitaisyt. Tiesa, dar 
ir Šiandien yra tokių, kaip 
ana J. (Jis ilgus straipsnius 
rašė “Laisvėj” neva užsiĮDul- 
damas, žinoma, mandagiai, 
ant Pruseikos, bet labiau 
Pruseikos naudai), kurie 
mano, kad su Pruseika ir jo 
šalininkais per aštriai kovo
jama, ir kad jie priklauso 
prie mūsų draugų. Bet jei 
kas gerai pasižiūrės Prusei
kos ir jo sėbrų darbams už 
paskutinįųs ,■ metus, tai pa
matys, "kaip Pruseika, But
kus ir kiti patys puikiai įro
do', kad jie nieko bendro su 
komunistais keturi ir kad jų 
veikimas labai žalingas dar- 
bininkų. judėjau t ;

, Kas tuo ar .kitu midų dir
ba komunistų partijos grio
vimo < darbą, tas, . -&ą.t
dirba - revoliucinių, jėgų silp
ninimui, tas dirba mūsų 
priešų naudai. Tai priva
lo suprasti kiekvienas/ ku
ris abejoja del Pruseikos.

tur savo pusėj lietuvių dar
bininkų dalį. Ji nedidelė, 
bet ji yra. Lietuvių komu
nistų pareiga atitraukt tuos 
darbininkus nuo socialfašis- 
tų jų vadų. Reikia gerai 
pažint Pruseikos šalininkus 
darbininkų eilėse ir vest 
darbą tarp jų. Pruseikos 
šalininkus darbininkus rei
kia traukt į bendrą kovos 
frontą ir kartu kelt aikš-. 
tėn jų eilėse kontrevoliuci- 
nę Pruseikų—Butkų darbo 
pusę ir visą darbininkų ko
vai žalingą jų veikimą.

stovauja, bet Lietuvos bur
žuazijos reikalus. Prūsei-’ 
kiniai, taip pat kaip ir grL 
gaitiniai yra !sdciali(J lietu
viškos buržuazijos i ramsčio 
dalis. į ii,

Koks gi; ‘kitas Angarie-

perėjo dirbt į Dvinską, bal-•••!*• 
toji Lietuvos valdžia su 
žvalgybos pagelba sumanė1 
didelę provokaciją. Žvalgy
ba gavo uždavinį susirišt su ; - 
Lietuvos Komunistų Parti-.,:, 
jos centru Kaune ir už bal- • 

tikslui žvalgyba siuntinėjo 
savo agentus, kaip tuomet Z . .4 
sakydavo pe.r frontą, bet Įve
liąs ėjo per Dvinską, ir to 
kelio Lietuvos agentai bijo-/ , 
jos, nes ne vienas tenai ' . 
įkliuvo. Angarietis jierhs'/® 
pastojo kelią. Rengėsi ke- ‘ 
liaut ir vieno punkto žval-’ 
gybos viršininkas, Tomošiu- "5 
nas, bet jis pasakė savo vy- 
resnybei, kad jis per Dvips- 
ką nekeliaus, kol tenai gy- ... 
vena Angarietis, nes bijojos,:: 
pakliūti į Angariečio ram:

. Ir tikrai Tomošiunas .

didelis griekas 
toks: “Angarietį visi neap
kenčia, bet jo bijos, kurie 
tik dalyvauja lietuviškam 
judėjime.” Jei visi, kurie 
dalyvauja lietuviškam judė-’kas. 
jime jo neapkenčia, tai ko su šnipąvimo uždaviniais at- 
jo bijotis—ar neprasčiau vyko į sovietų šalį tik po to,.~
stačiai pašalinti jį nuo Lie- kada Angarietis iš Dvinsko *. 
tuviško judėjimo? Juk vie- išvažiavo.
nas frieš visus negal eit.

Kame dalykas: ar “Nau-
Štai iš kokių šaltinių plau-r 

kia neapykanta ir baimė*-• 
josios Gadynės” provokaci- Angariečio neapkenčia Lie-- 
nių laiškų autorius taip ne- tuvos buržujai, socialdemo- , 

ar kur'kratai, žvalgybininkai. Pru- 
~ Taip, seikinių neapykanta irgi ri- ’ 

yla yra paslėpta. Pajieško- šasi su augščiau minėta ne- 
Nauj. Gadynė” Lapykanta. Be to pruseiki—

gudriai sumelavo, 
nors yla paslėpta?

sim jos. “ 
nenurodė; kas' tie “visi” ir 
nenurodė,, kokiam lietuviš
kam į judėjime Angariečio 
neapkenčia. .Todėl prisiei
na pruseikinių paslaptis iš
šifruok Štai joą. Ąrjgarier

biau neapkentė ir visai ne
apkentė fol9 hi. Bet už-ką 
iy kas heap kentė? O štai 
už ką ir štai kas. 1917 me
tais Peterburge lietuvių bol
ševikų organizacijai vadova
vo oportunistai su menševi
ku VI. Požėla priešakyj, 
ir tie oportunistai bendra-1 
darbiavo su liaudininkais, 
kadėmais ir kitais lietuviš
kais atžagareiviais. Jie mo
kino ir darbininkus bendra
darbiaut. Angarietis sugrį
žęs iš Sibiro pirmas stojo 
į atvirą kovą su tais menše
vikais. Veidmainingi men
ševikai buvo pašalinti nuo

. Be to pruseiki— 
niai mano, kad Angarietis....

jiems daugiausiai pakenkė- • 
Amerikoj. Pruseikiniai ma-c 
no, kad jei ne Angarietis,- 
tai lietuvių Įkomunistų eilėn./, 
se būtų Pruseikų—Butkų 4 
viršus. , Tai .apsirjkimas... 
Ndrs Angarietįs ir padėjo, 
Amerįkps lietuviams komu
nistams mušt pruseikiriiūs^ 
oportunistus, vėliau pasi- ' 
keitusius į renegatus, bet ir 
be Angariečio pagelbos jie 
visvieh būtų buvę sūmuštiv

D. A. .

FOREST CITY, PA.

ALDLD. ir LDSA. Kuopų"' 
- Susirinkimo

Kuopų susirinkimas įvyko/“ 
rugsėjo 4 dieną. Komisija daA 
vė raportą iš pikniko, kuris -• 
įvyko rugpjūčio 21 dieną. Pa- :

Pelno davė .jri
vadovavimo. Nuo to laiko sirodg, kad piknikas buvo la--» 
pradėjo smarkiai neapkęst bai sėkmingas, j

Angariečio ne tik menševi
kai, bet ir visoki “lietuviš
ki” veikėjai, kurie svajojo 
apie pilną ramybę lietuvių 
eilėse. Mat jie jau ruošė
si prie kontrevoliucinio vei
kimo Lietuvoj, o menševikų 
pareiga buvo padėt stiprini 
kontrevęliucines lietuviu jė-

Angarietis daug . pri-i

net $74.62.
Galima pasakyti, kad tai 

geriausias piknikas šioje be
darbėje. Net mes patys nesi-’ 
tikėjome, kad piknikas bus 
'taip sėkmingas.

Todėl ir išaukauta komunis
tiniam darbininkų judėjimui. 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai—$10; į TDA. tno- 

į LDS. Bedarbių 
“Vilnies” gyni

nt .%• _ j . L.i'.. . r mui—$5; ^Laisvei”—$5;“Dai-
i žųažinės partijp,s |abąi ; Workeriui”-—$5; Naciona-- 

tr/Sdudai tai “N- Gadvnė”i^ bolševikų, įr jos savo Mainierių Unijai—$5. VL 
iš Peterburgo pęrkė-;so<išaukauta $42. Reikiam

ieji Voronežą.

“Naujoji Gadyne” užsi
imu politine provokacija. 
Šįmet patalpino savo skil
tyse kokį tai provokacinį 
laišką iš Maskvos. Jei 
“Nąujoje Gadynėj” būtų 
"brs už surūdijusį centą |^jo, rie suaFdymo tos 
pnUanfcum0 . komunistes: 1ĮąmJyb/a,., LiQtuyi|kos bur- 
ir.jei! n tikrai manvtu. kad / .v ____

i kęsti s—$5; 
Fondą—$7; 
imu i

j so -išaukauta $42. Reikia pa
le į Voronežą. Bef štai po sakyti, kad tai yra stambi au- 
Spalių revoliucijos Aiigarie- ka ir gera parama darb. ju- 
tiš atvyksta 1918 įn. į Vor- dėjimui.

’ ‘ Visi nariai taip pat pasireiš* 
Neapykanta padidė^ kė prieš Evaldo puolimą ant 

1918 metų gale Vilniaus ' dienraščio “Vilnies.” 
Nariai pasipiktinę ir Prūsel

bū^ų idėjus ir .to laiško ąu-i 
toriaus' į vardą, l£ad duot 
atitinkamiems partijos or- 

I ginams' galimybės išklausi- 
; net tą laiško ajitorių apie 

Iš viso ko matyt, kad Pru- i žalingus Angariečio darbus.
Bdt “N. Gijdyne”ftp .nepa
darė. Ji slepia, puo Komin- 
tė’iįno to laiško autorių, o 
slęįpii; nes arba tas provo^ 
kacinis laiškas yra sukląs- 
tūptejs, arbo to laiško auto
rius yra Kpmipte.rno prie- 
šaš. ‘ 1 ‘' ■ ■ ■

seijta, pasinaudojęs senais 
savo ryšiais Amerikos lietu
vių darbininkų ęilese, Visgi

dėsnius ir raginti balsuoti už savo kiasės kandidatus!
šis vajus, draugės ir draugai, turi nepaprastai, didelės 

svarbos. Dirva involiucinio darbininkų judėjimo augi
mui palanki, Naudokime ją kpvai už darbininkų kląsės 
interesus, kovai už^tįprinimą Komunistų Partijos ir jos 
spaudos ir jai pritariančių organizacijų. Veikliai ir su- 
?V£niąį ^arbuodamiesį,, nugalėsime visas kliūtis ir .pasta- 
tyšime savo* oTganiWJas tt spauda daug augsteBiW 
laipsnyj.

ohežą ir suardo jiems : tą 
lizdą.
ja. :
“socialistai” sumanė už- , ..
griebt Vilniaus darbininkų 
sovieto prezidiumą. Tų “so
cialistų” eilėse buvo ir lie
tuviški socialdemokratai ir 
visokių rūšių eserai ir liau
dininkai. Kai .kurie opor-

Mes šaukiame visus darbinin
kus mesti renegatus ir stoti f 
darbininkų kovas po leninis- 
tine Komunistų Partija. z

Tik atmesdami visus reni^L 
gatus, kaip Pruseika, Butkus,♦ • • b XYCXXJ^F X X VtfOkzA XXCXj

tunistąi iš LKP eilių prade- i Strazdas ir kiti jų pakalikai. J «■ <a 1 z*. 4-■« A *• z* M .11 4- 1-v•» « "V i « • • w ~ '
.“Naujoji Gadynė” tokį 

rado savo provokaciniam 
.laiške' Angariečio grieką: 
' Aiigarietis daugiau rūpina
si Amerikoj einančiais gip-:

jo husileisti j Wins. Bet bu
vo pritaikytas griežtesnis 
veikimas, ir Vilniaus darbi
ninkų sovieto pręzidįume H ką pralaimėti, 
vadovavinias 
nistų eiles. Visokių rūšių

Jungkime darbininkų jėgas 
veikimui, kovai, o tuomet mes 
laimėsime. Darbininkai 

. Mes 
kovose tik‘laimėti.

Fore* t
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Aukavo sekamai: Suziedietis, J. Banet,

kihau jam, kad tai paika jo toliau‘s Jei kurių draugų vardai ir

R

25cGražiai ap-

• ) f :

ALDLD kuopoms ir nariams tik

A. Gilman.

WATERBURY, CONN

25c

25c

mus galima gauti ir visas brošiūras iš-

R

£
S

E

E

E

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

5 c

5c
2c
5c

Pas
leistas “Balso” ir Lietuvos Kom. Partijos.

raštai pirmiau kainavo $10.00. Dabar $4.00 

nori gali pirkti ir skyrium po kelias.
Kaina kiekvienos knygelės 25c

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami j 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th Street' 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

/

Relig'ja,

Galima traukt ir pasirenkant bile knygą. Kas dabar 
stos Į Amerikos L:etuvių Darbininkų Literatūros Drau
giją, tas gaus BILE SETĄ KNYGŲ VELTUI, kaipo do
vaną. Kas pirks nemažiau, kaip TRIS SETUS, arba 

$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

Kaina 15c

5c

• D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

25c
Visos trys knygos tik $1.00

ALDLD vajaus metu skelbia naujai nupigintą išparda
vimą knygų. Kuopos ir platintojai—platinkite. Dar

bininkai, parsitraukite, skaitykite ir švies^ites* Kas 
dabar stos į ALDLD, tas gaus DOVANŲ.

$3.00 Vertės Brošiūrų už 50c
Janonio Raštai. 112 puslapių.
Samdomasis Darbas ir Kapitalas. 64 pusi. Kaina
Kas Kaltas; Markso Kapitalas; Areliai ir Profe- ' 

sinės Sąjungos visos brošiūros nupigintos nuo 
10c iki
Kaina

Kaina
Kaina

64 p. Kaina
Kaina 20c

Visos kartu perkant tik 50c

$2.25. Dabar 50c.

10c
Visos trys už $1.00

shmmui ~ , i'

va

I

s

e

i

Penktad., Rugsėjo 23, 1932
..........................  n i'

NORS IR UŽ DEMOKRATUS BALSAVO 
VISTIEK SAVO STUBELKA PRARADO

tų tokių mažniekių, tai nie
kados negalėtų pradėti ko
voti už savo reikalus. Aiš-

|Apie trejetas metų atgal, Į 
vieną sekmadienio rytą 
vaikštinėjau paskleisdamas 
Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos plakatus. 
Bevaikštinėdamas, priėjau 
prie man gerai pažįstamo 
žmogelio stubos. Vietoj tik 
palikti plakatą laiškų dėžu
tėj, aš tatai įnešiau jam stu- 
bon, pasinaudodamas kaip ir 
progą pasikalbėjimui apie į 
šį-tą—ypatingai apie balsa
vimą. Mat, jis pats pilietis, 
taipgi ir jo sūnūs buvo jau 
metuose balsuoti, taigi no
rėjau jam pasakyti, idant 
ne tik jis pats atiduotų sa- 
.vo balsą už komunistų kan
didatus, bet ir savo sūnų ra-' 
gintų tatai padaryti.

Tai geros natūros žmo
gus, sunkaus darbo darbi
ninkas. Jis gan tankiai ta- 
da lankydavo darbininkiš- įad daug^mandrių^i

j:: Antra šeimyna taipgi. pra-; 
V, dėjo mokėti tik kai kada po

i kelis dolerius, žmogus pa- 
. siliko be rendos, be darbo 
j ir be pinigų, o nuošimčius 
lant paskolos ir mokesčius 
valdžiai reikia mokėti.

Vienus nuošimčius ; 
paskolos apmokėjo žentas, 
__ _____ > jis atsisakė mo
kėti, nes ir jam gyvenimas 
pradėjo eiti prastyn. Pabu
vus virš metų nemokėjus 

i. valdžia

Puslapis trečias

Kuba Parduoda Visą 
Žibalą ant 40 MėtyJanuška, V. Jegeila, A. Beryl- Zablauskas, A. Mureikienė, 

žinis, U. Girdauskiene, T. Ba- Valeckas, Valacka, Mockaitis, 
. . ~ . mF* Kaltis A. Kudirka, V. Zime-bmas, F. Ramanauskas, i.,. .v. i - ™’ , trevicius,. F. .Yankunas, P. Bu-
Petrušiunas,—visi po 50c.; T. resas> j Skirkas> j. Latvis, 
Visickis, A.'Kiellč, S. Katinas, Kalvaitis, A. Makulis, A. Kum- 

, Kvara-: pienė, D. Burba ir Bąrtkevičia 
tiejus, Margaitis, A. Zakevie- __po 25c.
tienė, G. Sąlapienė, Mažeika, Į 
Kelmelis F. Kazlauskas, Mar-( ( 
gaitienė, Valauckas, V. Poška,! pavardės klaidingai yra už- 
S. Lokošiavičia J. Kardauskas, rašyta, tai jų atsiprašome, nes 
J. Cizius, B. čiuberkis, J. Pet- rinkėjų taip buvo užrašyta, 
kus, Julius, Zalsienė, A. Mo- J. Strįžauskas.

r ' z 1 • i i f

HAVANA. — Kubos par
lamente įneštas bilius, kuris 
paveda vienai Jungtinių 
Valstijų žibalo kampanijai 
pilnai išnaudoti ir kontro
liuoti visus Kubos žibalo 
šaltinius per 40 metų už 
$200,000,000 paskolos Kubos 
valdžiai! 

• t . I

bąį mažai kada girdi prakal- V. Radžius F. Mokavqckas, VJreka? J.. Tomosa,. J. Zaleskas 
v.- ** * •« * I T ^7 r>L1n«,ALnr. A AV> n

bų arba-prelekcijų.
Conn. Valstijos Darbininkai 

: Remia “Vilnį”

Piknike surinkta aukų 31
dol ir 55c. .

ant|A. Kalvaitienė, R. Zunnernau,
įjL. Stankiene, J. Rudman, Se

nas Vincas (iš Waterburio),
B. Vikšriene, A. Kelepsienė—
po $1; D. Klasčius, A. Rim
kus, J. Rokus, V. Ramanaus
kas, J» Šakočius, J. Yesupiene,

mintis, kaip jis mano. Ir 
jeigu ant tiek nuprogresavo, 
kad remia komunistus kito- 
kiais būdais, tai būtinai jis mokesčių miestui,' valdžia 
turėtų už juos balsuoti ir grasino parduoti jo namu- 

ką ant licitacijos., Paskolos 
davėjai toliau nebelaukė: 
atėmė iš jo namą.

Dabar, pasenęs, palikęs 
bė darbo, be stubos ir pi
nigų, ištikrųjų tas žmogus 
baisioj padėtyj, kaip ir ki
ti milibnai darbininkų Ame
rikoje ir visame pasauly,' 
išskiriant Sovietų Sąjungą.

Išklausius jo nusiskundi
mo, man tuoj atsiminė tie 
tada balsavimai, kaip jis at
sisakė balsuoti už komunis-: 
tų kandidatus, o balsavo už i 
demokratus, idant “stubos 
del didelių mokesčių nepra
radus.” Nors kaip ir ne
vietoj atrodė, kadangi jis 
dabar tokioj sunkioj padė
ty radosi, vistiek neišken
čiau jam nepasakęs, kaip jis 
tada paikai manė, kad jei
gu jis už demokratus bal
suos, tai jie jį apsaugos nuo 
didelių mokesčių ir stubos 
praradimo. Juk nei jokios 
kapitalistinės - buržuazinės 
partijos, demokratų, repub- 
likonų ar kapitalistų tarnų 
socialistų, nėra tikslas rū
pintis darbininkų gyveni
mu ir apsaugojimu kelių 
sunkiai jų uždirbtų centų 
ar kokios ten jų nuosavy
bės. Jų tikslas, yra pasilik
ti galioj-valdžioj, idant turė
jus galimybę mulkinti ir iš
naudoti darbininkus ir ant* 
toliauš. ; ... . , ;.u

Vien tik Komunistų Par
tija, komunistai, klasiniai 
susipratę darbininkai, Tesi
rūpina darbininkų reikalais, 
darbininkii kasdieniniu gy
venimu.

kitus raginti balsuoti.
Neturėdamas man ko at- 

I sakyti, jis pareiškė, jog jis 
vistiek balsuos už demokra
tus, ir kad jis nebenori dauT 
giau apie tai kalbėti; duoda
mas man suprasti, kad jis 
tik del balsavimų negi ims 
ir rizikuos su savo namu ar 

' tam panašiai, kurį galįs kar- 
j tais prarasti del per didelių 
mokesčių. O jo žmona, ku
ri, matyt, labai mažai apie 
politiką nusimano, *visai pai
kai nupiepė j o, sakydama.

ir mo
kytų žmonių mėginą page
rinti darbininkų gyvenimą, 
ir tai nieko nepadaro, tai ką 
čia dabar tokie komunistai 
galėsią padaryti.

Mane piktumas paėmė iš 
tokio sukvailėjimo. Jei ne
būčiau buvęs jo paties stu- 
boj, tai būčiau jam pasakęs,

’ i' i . . . ’ i , . • . it,'.. M

A. L. D. L. D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ

kus parengimus ir neretai 
išmesdavo kelis centus ko
munistiniam judėjimui. Taip 
sakant, jis rėmė visą darbi
ninkų judėjimą, ir atrodė, 
kad*jis, nors senuose savo 
metuose, virs kada nors ge-

■ ru bolševiku...
Kadangi tebebuvo anksty

vas rytas, tai jį, jo šeimyną, . .......
į ir dar porą įnamių radau

namie. Jis priėmė mane 
gana linksmai, kaip ir visa-;
da, ir paprašė pabūti ir pa-

I sikalbėti, ko aš tik ir pagei
davau. Aš sutikau ant va
landėlės pasilikti ir pasišne
kėti. Tūoj ir Užvedžiau kal
bą apie rinkimus, kadangi 
buvo toks laikotarpis, ir 
tuom dalyku dauguma buvo

, susiinteresavę. .
“Na”, .sakau savo pažįs

tamam” kaip dabar pas jus 
politika? Be abejo, atiduo
si savo baisa už bolševiku 
kandidatus?” Taipgi pata-i 
Iriau jam stengtis ir savo vi- 

/ są ^imyną perkalbėti, idant 
; ir jie atiduotų savo balsus

už komunistus.
Ir kaip buvau nustebin

tas, kada, vietoj duoti man 
užtikrinantį atsakymą, jis 
pradėjo, kaip ir susimaišęs: 
“Tai,—mat, — nežinau nei 
ką besakyti—būt gerai bal
suoti už komunistus, bet, va, 

’?nei juos išrinksime, nei ko.
& va, mūsų miesto valdžia 
visa demokratų; jie ir vėl 
bus išrinkti. Jeigu jie suži- 

; notų potam, jog aš balsa- 
{ vau už komunistų kandida- j 

tus, tai jie gali man atker
šyti. Va, dabar, nesenai

^ nusipirkome šį namuką. Jei
gu jie sužinotų, kad aš ne- ' 
balsavau už juos, tai jie . 
man gali padidinti mokes
čius ant stubos, tada neišsi- : 
mokėčiau. O jau dabar ne- ;

, svietiški mokesčiai.” 
\ <am pradėjau aiškinti,

^)g tai nesąmonė: niekas i. 
nesužinos, už ką jis baisa- damas ir uždirbdamas 
vo> jeigu pats kam nepasi- mažai, tėvui pagelbėjo 
sakys; mokesčių irgi jam sRoią nuošimčius mokėti, 
vienam nepakels už nebalsa- Taipgi pora šeimynų Jo na- 

jie nemažai 
užmokėdavo.

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-t-. Parašė N. Bucharinas. Tai 

geriausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapi
talistinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės 
ir karai. Turi 208 puslapius ir gražiai ap
daryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. ( Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Įdomiausi Atsiminimai-už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V- Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš
patavimą, darbininkų koVas ir ant jų puoli
mus, bei kankinimus kalėjimuose. 320 pus
lapių. Gražiai apdaryta. '

Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Knyga tiktai iš spaudos. Tai atsiminimai iš 
piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
patraukianti knyga. 364 pusląpių. Kaina 50c

Abi knygos tik $1.00

šio darbininko pasidarė tik 
“žioplys”. Tačiaus tatai 
negalėjau sakyti, ir matyda
mas, kad jo neperkalbėsiu, 
palinkėjau jiems gerų dienų 
ir išsinešdinau baigti plaka
tu dalinti, u

Dabar, po trijų metą, su
tinku tą patį savo pažįsta
mą einant gatve. ' Pakalbi
nau. Atrocįė labai susenęs. 
Nors jis jau nebejaunas, 
vienok per tuos tris metus 
daug daugiau pasenęs, ne
gu ištik rujų 
Taipgi visas 
prarastas, ir 
suvargęs, be 
greit bėgiojo 
sės kiton, 
kur apsistoti; lūpas dažnai 
kramtė. Iš viso ko atrodė 
pilnas neramumo; atrodė, 
kad kas nors jo gyvenime 
yra negera...

“Na, tai kaip gyvenimas? 
Atrodai bįskį perdaug pase
nėjęs per tą laiką, kiek ne
simatėme,” sakau jam.

“Tai—ką čia ir besakyti, 
bėdos baigia mane ėsti,” at
sako jis man.

Pradėjau jo klausinėti, 
kokios bėdos jam atsitiko. 
Atpasakojo.

Ūžėjus šitam ekonomi
niam kriziui, kaip daugelį 
darbininkų, taip ir jį tas 
pat palietė—nedarbas. Nors 
jo darbas tebeeina, betv jį 
paleido todėl, kad jau “per- 
senas,” yra jaunesnių.' ‘ '

Nors darbo neteko, ta
čiaus iš pradžios dalykai ėjo. 
neblogai: sūnus, banke dirb-

> ne- 
už

turėtų būti, 
jo vikrumas 

atrodė dikčiai 
vilties; akys 

iš vienos pu- 
nesurasdamos

Draugės Šalinaitės Paskaita 
Spalio 11 Dienų

Spalio 11 dieną yra rengia
ma d. šalinaitei paskaita apie 
muziką. Paskaita įvyks po nu
meriu 103 Green St., 8 vai. va
kare.

Visi darbininkai turi daly
vauti ir išgirsti šią paskaitą. 
Tai svarbus ir įdomus klausi
mas, kuriuo mūsų publika la-

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHĄVEN j

LIETUVĄ
Del informkčijųį kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

vimą už demokratus, nes me gyveno;
yra ir kitos partijos, kurios; rendos jam

i taipgi nebalsuoja už demo-|Tuo būdu jis galėjo neblo-
m « a! « J — *1 — • • t • . a’ kratus. O jeigu demokra- 

fhi iSsužinotų tatai, kad jis 
Již komunistus balsavo, kas 
jiems galima, turint valdžią 
savo rankose, tai jis to tu
rėtų nepaisyti, kaipo susi
pratęs darbininkas. Jeigu 
susipratę darbininkai paisy-

gai priekin stumtis.
Bet štai prasideda kitos 

bėdos. Bankas kuriame sū
nus dirbo, užsidarė; sūnus 
darbo netenka. Vėl kitos. 
Viena šeimyna išgyveno jo 
name šešis mėnesius, ren- 
dos nemokėję išsikraustė.

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny

ga ant geros popieros ir verta kiekvienam 
perskaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

Kaina buvo $1.50- Dabar 25c.

Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim
ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
privalo perskaityti šią knygą, 
daryta ir turi 608 puslapių.

Kaina buvo
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c.

Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata”. Šią knygą parašė J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga-apie-žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspadsdinta ant labai geros popie- 

. ros ir turi daug paveikslų. 628 puslapių.
Gerai apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00.
25c

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo
je aprašoma Vokietijos social patriotų išda
vystės ir kovos po karo. Turi paveikslų. 
280 puslapių. Apdaryta.

Kaina buvo $1.25. Dabar 25c
Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš- 

noras. Labai naudinga ir reikalinga kiek
vienam perskaityti knyga. 256 puslapių.
Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar

Naujo Karo Gaisras. Parašė D. M. š'ol Omskas. 
Naudingiausia kAygelė apie dabartinę pa
saulinę padėtį : Karą Mand^urijoje pasek
mes pereito karo ir naujus prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių.

( I * ' < ’ .»

Ka na 20c. ALDLD. kuopoms ir nariams tik
; . ■ : ! > | . i • . J '

S

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudovlko Bonaparto Brumerio -18-ji ir Pilieč’ų 

Karas Francijoje. Parašyta K- Markso. Bū-
• tinai reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 

360 puslapių, apdaryta.
Kaina buvo $2.00. Dabar

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Kny
ga turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būti
nai turi perskaityti kiekvienas klasiniai są
moningas darbininkas.

Kaina buvo $1.50- Dabar
Karolio Markso Teor'jos Sistema. . Parašė L. B.

Budin. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 
336 puslapių, apdaryta.

Kaina buvo $1.50. Dabar 
♦

' Lenino Raštai' 1 1
< > i * * > i * ■; * * i ■ ■

Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 
leidiniuose: Marksizmo Pamatai; Darbinin
kai ir Valft’ečiai; Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas; Kokia Turi Būti Darbininkų Par
tija; Marksistai ir Menševikai; Marksistai ir 
Liaudininkai; 1905-6 Metų Revoliucija; Pro
fesinės Sąjungos; Jaunimas; Imperialistinis 
Karas; Nuo 1905 Iki 1917 Revoliucijos; 
1917 Metai ir Revoliucija; Komunistų Inter
nacionalo Kūrimas; Pirmi Sovietų Žingsn'ai; 
Proletariato Diktatūra; Sovietų Valdžia ir 
Komunistai; Partijos Organizavimas ir Pro
letariatas ir Valstybė.

Visi 
Kas

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00
i

i j<*. Antras tomas. ( Parašė Dr. S. Matulai
tis. Knyga turi 250‘ puslapių. Gražiai ap
daryta. Išaiškinax iš kur atsirado visokie 
“šventieji”, “stebuklai”, “šventės” ir tt. T’k- 
kras šaltinis žinių apie tikėjimą. Kaina $1.00

Kun’go Išpažintis* Parašė buvęs kunigas P. Vi- 
liūnas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 
56. Kaina 20c

Komunizmas ir Kriįščionybė. Parašė vyskupas
i W. M. Brown, knygoje yra daug faktų apie 

tikėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.
i Kaina buvo $1.25c* Dabar 25c

Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių. Naudin
giausia knygelė apie tikėjimą.

Kaina buvo 10c. Dabar 2c

Visos keturios kartu už $1.00

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Knyga labai naudinga ir verta k’ek- 
vieAam darbininkui bei darbininkei perskai
tyti. 416 puslapių. Apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Pa-
> rašė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge

rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers
kaityti. Kaina buvo 75c. Dabar 10c

Abi knygos kartu perkant 50c

Septynetas Pakartųjų. .56 puslapių.
> 1 ’

Paryžiaus Komuna. 66 puslapių.
Tautų Liiiosuotojai.
Nepriklausomos L'etuvos Kalėjimuoss.
Vienas numeris “Priekalo’*. ,
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Sėkmingos Tom Mooney Motinos
Prakalbos, Worcesteryje, Mass.

kuomet 
kiti 

vardai bus 
užmiršti, tuomet

jo 12 d. žmonių 
apie 800.
kinant reikštnę TDA 
dė svetainėje
motina su drg. Moore, žmonės! 
visi sustojo' ir ; griausmingai I 
plodami sveikino juos. Drau-I 
gijų atstovai nekurie buvo iš-, 
rinkti į priėmimo komisiją; 
(Reception Committee), kurie Sveikinimas • Tom 
ir' sėdėjo ant estrados; kuę-į Protesto rezoliuciją guberna- 
met užlipo motina Mboney,' toriui Rolfe, kad Tom Mooney 
draugė Shwab (kuri kartu ke-,būtų tuojąus pąliupsuotas, Re- 

; liauja su motina Mooney, kaK; zoliucija sek. Doak, kad jis 
ir

ROCHESTER, N.Y.
ALDLD. 50 ikuępa,! rugs. 17 

d., rengė vakarėlį parėmimui 
darbininkų spaudos. Bet rei
kia pasakyti, kad vakaras ne
buvo pasekmingas. Oras pa
sitaikė labai prastas. O kitas 
dalykas, tai čia darbininkai di
džiumoje nedirba. Kai kurie 
dar ir dirba, tai labai mažai 
gali uždirbti, nes laikinai dir
ba—nepilną laiką.

Kapitalistiniai laikraščiai la
bai daug pribūbnijo, kad čia

gyn. Reikia darbininkus or
ganizuoti. Mes negalime ti
kėtis, kad kas kitas darbinin
kus organizuos. Juos turime 
mes organizuoti, kurie jau es
ame klasiniai susipratę.

Geras garsinimas šių pra
kalbų, sukvietimas darbininkų 
į prakalbas, tai ii’ yra vienas 
tų didelių darbų. Todėl visi 
dirbkime.

giau pašalinių primaišymų, 
tuo mažiau medus cukrėja.

WORCESTER, Mass.—TDA) bet dr. Moore sakė, 
surengtas masinis mitingas! Hooveris, Rooseveltas ir 
paliuosavimui Tom Mooney, plėšikiškų vadų 
Scottsboro jaunuolių ir kitų užkasti ir 
politinių kalinių įvyko rugsė- Tom Mooney ir kitų darbinin-

prisirinko kų kovotojų vardai bus užra- 
Pirminįnkui beaiš- šyti istorijoj ir darbininkų kla- 

pasiro-įsė visam pasaulyj ir visados 
Tom Mooney | juos minės. 
i\ /T pę -m ~ m j

Kviesdamas visus stoti į ‘Washingtono valdžia pradės 
j T.D.A., drg. Moore užbaigė j bucįavoti namą. 
įsavo kalbą.

Priimtos Šibš’ rezoliucijos:
Mooney.

Proletaras;

Elektra-Augintoja
Apšildymas elektra love

lių, kur auginamos gėlės, po 
stiklais, greičiau jąsias iš
augina. Džiovinimas vaisių 
su elektros pagelba yra vis 
plačiau naudojamas.

ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

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

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

; liauja su motina Mooney, kaNj zoliueija sek. Doak, kad 
•po prižiūrėtoja) ir drg. Moore, j paliuosuotų Edith Berkman
juos priėmimo komisija sveiki-; Barney Creegan. 

. no su trumpa prakalbėle.
Pirmininkas perstatė vietinį! 

drg. Creegan, kuris buvę areš-j 
tuotas ir skiriamas deportavi-! 
mui už vadovavimą bedarbių j 
jų kovose už pašalpą ir prieš 
metimą iš stubų, pakalbėti; 
darbininkai jį karštai sveikino, j 

Drg. Shwab perskaitė laišką 
nuo ’ 
visiem darbininkam, kuriame ^us diskusavo gyvai ir rimtai, 
pasako, kad darbininkai susi-1 
organizavę paliuosuos jį ir 
Scottsboro jaunuolius ir E.!

. Berkman ir kitus politinius ka
linius. Susirinkimas griaus
mingu plojimu priėmė Tom 
Mooney laišką, i

Pirmininkas perstatė senelę, 
Tom Mooney motiną.
žmonių svetainėje visi sustojo 
ir ilgai plodami ją sveikino. 
Senelė pasakė: “Mano' sūnus 
yra nekaltas ir aš tikiu, kad 
jūs pagelbėsite -jį paliuosųoti 
ir 9 Scottsboro jaunuolius”. 
Senelė motina Mooney negalėj 
jo ilgiau kalbėti, nes labai su
sigraudino.

Publika tarsi, gerte sugėrė) 
senelės žodžius ir tieįk^ųsųjau- 
dino, kad nepamirš nė vienas 
šios senelės kalbą.

D. Lukienč.

BALTIMORE, MD
ALDLD. 25-tos kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyko 5 d. 
rugsėjo. Draugai, nors jų ma- 

Tom Mooney, adresuotą žas būrelis susirinko, bet daly-

Komunistus” 
tam tikslui, 
Kiek prane-

Iš svarbiausių tarimų, seka
mi verta pažymėti:

Knygutės, dėka susitverusio 
“Balsuok už

, kilubo, skirtos 
platinasi gerai, 
šė draugas V. Kučiauskas, ku
ris yra knygium, tai veikia
ma sulig išgalės.

Piknikas, kuris atsibuvo 21 
d. rugpj., davė sekamas pa
sekmes: Nors ir kuopos iždas 
daug nepasiį>elnė, bet $9.36 
buvo surinkta aukų, kurios ta
po per pusę padalintos “Dai
ly Workeriui” ir “Vilniai.” - 

■ Kentucky maipieriams surink- 
l,ta ant blankos $2.05. Todėl, 
I kaipo krizio metu, ir mūsų I 

I i kuopa įtiek nors pagelbėjo s a-j 
vają spaudą ir kovojančius 

Perstatyta drg. R. B. Moore, ^raugus.

800

negras, narys Pildančiojo Ko- 
; miteto T.D.A. Drg.

įžanginėj savo kalboj sakė

Nutarta sekančio mėnesio,
Moore spalio 5 d., Lietuvių Svetainė

je, laikyti visų darbininkiškų
kad Amerikos darbininkai tu-1 laikraščių skaitytojų susirinki-
ri susiorganizuoti ir savo spė
ka priversti bosus atidaryti 
Cal. kalėjimą ir paleisti Tom

Į Mooney. Mooney senai būtų 
paliuosuotas, jeigu atsisakytų 
vesti darbininkų kovas prieš 

; išnaudojimą. Drg. Moore pa- 
pasakojo, kaip 1916 metais 

; Rusijos darbininkai, 
• struodami prieš

a m b a s a d o r ių Peterburge, | vjsį skaitytojai ir skaitytojos 
prieš nuteisimą Tom Mooney : “Laisvės,“ . .................... ..
mirtin, išgelbėjo Tom Mooney jr
nuo mirties. Mes, Amerikos įe 5 spalio, 
darbininkai, turime 
savo vadus, kovoti 
kad išimti juos iš
kad jie ir vėl galėtų stoti į vei-: 
kimą prieš darbininkų priešus. 
Drg. Moore išaiškino, už ką 
buvo areštuoti Scottsboro jau-i 
nuoliai ir kaip T.D.A. iškelia 
į viršų -baltuosius linčiuotuo-i

■ jus i? valdžios1 sufabrikūętą i 
“misiją” prieš 91 • nekaltus; 
juodVeiclžius,s k&ft' ’juos feude- 
ginti elektros kėdėj. T.D.A. 
veda jų'bylą ir kovoj A už visų 
darbininkų '(areštuotų) pa- 

. liuoskvimą; ‘ Kapitalistų spau- 
; da sako, kad T.D.A. yra ko

munistinė organizacija, o mes 
žinom, kad komfinistai tik ir 
kovoja už darbininkų* klasę ir 

'■ jeigu taip, tai mes visi sykiu 
kovojame >su jais. Darbinin
kai visų tautų, juodi ir balti, 

y vienykitės, sakė Marksas 70 
. atgal. Dabar mes matom kla

sių kovoje, sakė drg. Moore, 
? kad laimėti kovas, juodi ir 

balti turi susivienyti ir orga
nizuotis. Tik taip sudaužys 
šią supuvusią sistemą ir įsteigs 
darbininkų ir valstiečių sovie
tų Ameriką.

Drg. Moore sakė, kad kapi
talistų spauda davė vardą^se- 

į nelei Mooney motinai, kad ji 
4 yra motina bombų mėtytojo,!

mą, kuriame dalyvaus ir drg. 
J. Siurba. Todėl, draugai ir 
draugės, visų mūsų pareiga 
yra atsilankyti į šį susirinkimą 
ir apdiskusuoti bendrą padėtį 
mūsų laikraščių.
kia pasmarkinti darbą 
mui naujų skaitytojų 

demon- Spaudai ir taipgi draugų 
Amerikos |Sų organizacijų eiles. 

Peterburge, |

Taipgi rei- 
gavi- 
mūsų 
į mū- 
Todel

>r

Vilnies,” “Tiesos”
Darbininkės,” nepamirški-

išgelbėti ! 
už juos,! 
kalėjimų, j

Matydami būtiną reikalą 
Į sukelti rinkimų kampanijai fi
nansų, draugai: K. Mikolaitis, 

I J. Stanys, F. Pivariūnas ir V. 
Kučinskas, pasiėmė po kny
gutę su kuponais pardavinė-

Tikimės,’ kąd draugai svar- 
1 bą ij-imaūdą savo darbo pilnai 
įvertinoj s
j ję,a,diingi be jaunesniu ^pė- 

stiuku bent liokis svaiyes- 
ų isį ,c( ąr o as at H k |i y, įo d e 1 k b o - 
pąį ir -išrinko kolįifsįją darba- 
vimuisi surengime draugei B. 
šaknaitei paskaitą ' 'proletari
nio meno klausimu. Jei drau
gai imsimės už darbo, tai ir 
pasekmes turėsime geras.

Sekančiame susirinkime, ku
ris įvyks 3 d. spalio, Lietuvių 
Svetainėje, girdėsime svarbų 
raportą mūsų kuopos organi
zatoriaus, draugo F. Pivariū- 
no iš neužsimokėjusių Už šiuos 
metus į organizaciją draugų.

Organizatorius, kaięo pil
nai įvertindamas savo parei
gas, liuosnoriai apsiėrdė ap
lankyti viršminėtus# draugu^

Todėl sekančiame susirinki
me nepamirškime bflti kiek
vienas liudininku ‘jb taip svar
baus darbo. . . j -. > < j 1

’ 25 Kp. Kotes'poridentč.

e-
es-

Tuomet, gir
di, tai jau darbo bus labai 
daug. Bet kaip tik atžagariai 
išėjo. Prie to darbo dirba ne
daug darbininkų. : Darbą pa
ėmė Chicagos < kontraktoriai. 
Jie ir savo1 darbininkus atsi- • 
gabeno. Vietinių darbininkų 
labai mažai gavo darbus.

i Bedarbių daugybė . apgulę 
darbo vietas ir laukia, kad 
kad juos imtų darban, bet 
veltui. Policija saugoja dar
bavietę ir varinėja darbinin- 
kus, kaip kokius gyvulius.

I Kuomet žiūri į tai, tai statai 
sau klausimą, ar ilgai darbi
ninkų klase galės kentėti ir 
bus gyvulių vieton varinėja
ma ?
Prakalbos Draugui A. Bimbai

ALDLD. 50 kuopa rengia 
! prakalbas d. A. Bimbai, šios 
prakalbos įvyks 17 dieną spa
lio, 7 :30 vai. vakare, Gedemi- 
no svetainėje.

Visi draugai ir draugės ne 
tik, kad turime dalyvauti šio
se prakalbose, bet reikia ir ge
rai jas garsinti, kad sukvies- 
tume daugelį darbininkų. Lai
kai blogi ir dar vis eina blo-

Conn. Valstijos Organi
zaciją Komitetu Posėdis

ALDLD., LDSA.’ ir LDS. vi
sų Connecticut valstijos Aps
kričių valdybų bendras posė
dis įvyksta sekriiadienį, rugsė
jo 25 d., 12’ vai. dieną, 774 
Bank St.; Waterbury, Conn.

Draugai, kurie esate valdy
bose, būkite vietoje laiku, nes 
turėsime pasitarti apie rude
ninį veikimą, kaip tai, prakal
bų maršrutus, vajų laikraš
čiams ir organizacijoms narių, 
gavimui.

Be susitvarkymo, mes nega
lėtume turėti tokias pasekmes, 
kokių norime.

V. J. Valaitis.

Grynas Medus Cukrėja
Daugelis amerikonų 

kuoja, kad jeigu medus 
cukrėja, ‘ tai jis nėra gry
nas. Prieš tokį “supratimą” 
net Washingtono žemdirby
stės biuras išleido paaiški
nimą; sako, jeigu medus cu
krėja, tai yra įrodymas, kad 
jis yra grynas. Kuo dau

ro-
su-

Sovietų Kaukazo Šaltinių
: i . .. ■ I •

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 

jėgoa. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ

Union.Avė. kampas Scholes Street

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

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STOltE
495 Grand Street, t kampas Union Avė. 

j : • ■
ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 

RESTAURACIJA
191 Morgan Avė. Kampas Stagg St.

Telefonas Stagg 2-2452

Kituose Miestuose ir Valstijose

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

J. KLEKUNAS
1608 N. Main r Street Scranton,

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.

Lietuyių, Svetainėje, Worcester, Mąss

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

........•-— . .. J'ijii'oįĮįįįMįįu'irti

Pa

Pai

“LAISVE” j
427 Lorimer $t, Brooklyn, N. Y. |’ r I
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

EASTON, PA.
Nedėlioję, 25 c|. rugsėjo, 2 ’ vai. 

po pietų, Easton Baking Co. svetai
nėje, 36 N. T’thf St., yra rengiamas 
labai svarbus susirnkimas Tarptauti
nio Darb. Apsigynimo klausimu. Su
sirinkime dalyvaus ILD.‘ Distrikto 
organizatorius d. Lippa kuris 'supa-1 
žindins dalyvius su ILD. veikimu ir 
tt. Visi lietuviai darbininkai priva
lo dalyvauti, nes Tarpt. Darb. Apsi
gynimas yra viena iš svarbiausių 
darbininkiškų organizacijų, atlieka 
milžiniškus darbus gelbėjime politi- 

1 nių kalinių, kovoja su deportacijos 
pavojum, šelpia kalinių šeimynas ir 
t.t. Ateikite visi išgirsti apie virš- 
minėtą organizaciją. Įžanga visiems 
veltui.

Komitetas.
(227-228)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10-tos kuopos susirinki

mas bus pirmadienį, rugsėjo 26 d., 
8 vai. vakare, Rusų name, 995 N. 
5th St. Visi nariai ateikit, nes daug 
svarbių tarimų yra aptart ir kurie 
dar neužsimokėjote, ateikite užsimo
kėti. Taipgi nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.—Draugiškai

Sekr. .Julius Vaitkus.

HARTFORD, CONN.
Draugiškas Piknikas

Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 25 
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 vaišins svečius drau
giškai. Visus choro draugus ir rė
mėjus’ kviečame atsilankyti ir tuomi 
paremsite kaip moraliai, tai ir fi-

Koresp.
(226-228)’

nansiniai chorą, 
i.-in i ririrn r r

> Bug. Gražug, Koncertas
Naudai stfeikuojančių.- afngįekasi^J 

Visiems reįka dąlfvautiž- ir pakerpti 
kovojančius darbininkus,' o tą kova’ 
yra visų darbininkų kova. Koncertas 
įvyks penktadienį, rūgs. 23 d; 
re, Agora Hali, 320 Ann St. 
gia Tarptautinės Darbininkų 
bos organizacija. įžanga 25c. 
ninku bus iš New Yorko.

vaka-
Ren- 

Pagel- 
Daini- 

Ž.

GREAT NECK, N. Y.
Visuotinas lietuvių susirinkimas ir 

prakalbos, rengia Great Necko dar
bininkiškos organizacijos, pirmadie
nį, 26 d. rugsėjos (Sept.), Z. Strau- 
kaus svetainėj, 139 Steamboat Rd. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
A. Bimba iš Brooklyno. Kalbėtojas 
plačiai aiškins šią bedarbę, jos prie
žastį ir kaip reikės iš jos išeiti. Nu
rodys, ko darbininkai gali tikėtis iš 
šių prezidentinių rinkimų ir už ku
rią partiją mes lietuviai turėtume 
balsuoti. Taip pat bus labai svarbu 
išgirsti apie tai, kodėl darbininkų 
judėjimas yra puolamas ir persekio
jamas, kodėl priešai įskundė Chica- 
gos dienraštį, “Vilnį” 
du 
ga

ir suareštavo 
redaktorius ir manadžerj. Įžan- 

visiems veltui. (226-228)

SHENANDOAH, PA.
Komitetas rengia 'Priešfašistinis 

pikniką, kuris įvyks nedėlioję, 25 
dieną rugsėjo 
Rusų Kapinių. Bus graži programa ; 
su dainomis, prakalbomis ir šokiais,1 
pradžįa 10 vai. ryte. . Programa pra
sidės 4’ vai. po .piety, ♦ Pelnas nuo 
šio; • •.u i >

(September), šalęi

o yra skiriamas gelbė
jimui *poltinių kalinių ir jų šeimynų^ 
Skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ko,! kol daV laisvi, teikime moralę? (r 
materialę paramą kalėjimuose ptf- 
doniiėrtiš 'draugams, stiprinkime juos 
dvasioje kaipo kovotojus už darbi
ninkų klasės reikalus. •
(Parko rengėjai nepažymėjo—Adm.)

. ' (226-228)

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 nedėlioję, 25 d. 
rugsėjo (Sept.); geriausioj piknikam 
vietoj—Adomo sode. Bus gera ulu- 
zika, prie kurios bus galima šmar 
giai pasišokti, taip pat bus gerti ir, 
valgyti. Todėl visus, 
taip ir senus kviečiame 
gražiai laiką prąleisti. 
čia' ' ' ' 1 ! ■-

APLA. 7 Kp.
i ■. . t i ? i r r r t > r ? ?

kaip jaunus, 
atsilankyti ir

Visus kvie-

Komitetas.

i

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. i

1 .> 1 i •: ' 350 pages—$1.25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

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

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: *
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and laboi- 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 rąyon industry and the conditions. of labor, .............

■ . > ’ i ’ i į ■ j • • i i • »’ ■: i ’ f ijr Jfegul^r $2.00$ Pppulaj $1.00

USE THIS ORDER BLANK

į LABOR AND? AUTOMOBILES
J t f By ROBERT įW.į DUNN

' Exposes Ford šecre| police and speed-up, General Motorą wage 
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 tannin: 
operations to the finished shoe and other leather products. j

Regular $2.00; Popular $1.0

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

vThe 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.

' • j , 3 Regular $1.90; Pa

LABOR FACT BOOK I
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 ; handbooik on-labor. \ Regular $2.00; Popular $0.85
-----—------------------------------------ -—--------------------------------------—

427 Lorimer Street,
I enclose $ 

to:

Name

Address

“LAISVE
Brooklyn, N.

for which please send the chc^fc.i
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ITT r HH I P 0 rr I WT I f\ 0 dukę; tai yra reikalingi daik-’siW Ir B S fili a* # I iM Iii v tai, bet vien tik muzikališki
1 JI ILd JI 111 JLa kz Ji A 1 JI V kJ | instrumentai, kaip kad smui-

 i kai, armonikos, klernotai, triū-

Ka Veikia Darbininku ?aV°- e j ’ h h • domis. Todėl, kas turite atlie- iiu iviruu uai uiiuimu laikui vis dar pas kitus buvo , J... . . , . . . - i karnų muzikaliskų instrumen-■ laikoma susirinkimai; o tas bu-1 /. . . ./ .
vo neparanku komisijai, kuri 
tvarko dainas—neturint savo 
raštinės, mat, viskas išsimėto.

Dabar chorai turi gerai ren-U_-

VIETINĖS ŽINIOS “Laisvė“ gi yra komunisti- Laivakroviu Prezidentas
■ J 3 kiekvieno jos

Muzikos Lyga
17 d.,šeštadienj. rugsėjo 

buvo susirinkimas Darbininkų

čių, tai paaukokite juos šiam 
bazarui, kuris rengiamas delei 
medžiaginio sustiprinimo virš- 

į minėtų komunistinių laikraš
čių. Instrumentus priduokite 

>” raštinėn, užrašyda
mi A. Jeskevičiutės i_

■ Saulėno vardu.
J. Saulėnas.

Muzikos Lygos, kur priklauso su nauJom's dainomis pa-(“Laisves 
ir Chorų Federacija. ; minėjimo 15 metų Soyrntų su-

„ . i kaktuviu, kurios bus lapkričio
Buvo svarstoma kad jsleis-Į 7 d Vyriausia vadove tam; 

t. ne maz-aus 6,000 kopijų dai- vakarui išrinkta d §alinait6,l 
ny >r Pąskleist! jąsias tarp dar. ku,.i diriguos visus Federuotus . , ... 
binmkiskų chmų kolonijose,; chorus Delei Šnuolio Paleidimo iš
kad mokintųsi jas dainuot an-; .___ .__ t j "
glų kalba. Darbininkų Muzi
kos Lyga taipgi tuojaus keti
na išleisti savo žurnalą, ku
riam dabar renkama prenume
ratos ir kartu pasveikinimai 
Sovietų su 15 metų jų sukak
tuvių ; kas duos ne mažiau 20 
centų pasveikinimui, to vardas 
bus išspausdintas žurnale. Ro
dos, tam darbuojasi Aido Cho
ro apšvietos komisija: Katriu
tė, Sudentis ir Sinkevičiūtė. 
Norėdami, todėl, muzikos žur
nalą užsiprenumeruoti ; 
pasveikinimus duot, kreipkitės 
į tas drauges. j —o— 'riauti.

Buvo pažymėta, kad moki-j Yra rengiamas didelis baza-, darbis, ir gavo “Laisvėje 
naši 17 studentų, kurie jau ga-'ras naudai Daily Workerio,’gą gyvenimą užsidirbti, 
lėtų mokinti chorus arba or- > Freiheito ir Young Workerio,' jis gavo iš “Klampynės,” 
k^estras. Turėtų ir lietuviai! Madison Square Gardene, spa-! apart demagogiškų paverkšle- 
jaunuoliai dalyvauti tame la-I lių (Oct.) 6, 7, 8, 9 ir 10 dd..nimų? Jeigu “Klampynė” yra 
vinimesi. Lekcijos, rodos, yra Į Visi darbininkiški chorai dai-Į tokia “sesuo mielaširdystės,” 
duodamos veltui. Kurie no- nuos bazare. 
rėtumėt pasinaudoti tąja pro
ga, kreipkitės prie Amelijos Inas dainuos bazare. 
Jeskevičiutės. Ji suteiks vi- das, taip kitų tautų darbiniu-! 
sas informacijas. Jinai yra kiški chorai dainuos ir 
generalė sekretorė Darbininkų į gimtomis 
Muzikos Lygos. ■ vien tik angliškai.

Paaiškėjo, kad New Yorke; Aidas yra taipgi prašomas, j vienos darbininkiškos 
ir apielinkėje yra keturiolika Į kad padėtų išpildyt 
darbininkų kliubų, kurie pasi
žadėjo suorganizuoti chorus.

Nutarta pasijieškoti kam-

Delei prisirengimo prie lap-!
kričio 7 d. minėjimo Feder.uo- j i
ti Chorai laikys tris beįi^ras j 
pamokas Manhattan Lyceum, i 
66 East 4th St., New Yorke,1 
rugsėjo 26 d., spalių (Qct.) ■ 
17 d. ir spalių 31 d., tai yra 
visos trys bendros pamokos 
bus pirmadieniais. |

Taigi visi, priklausanti prie 
Darbininkiškų Chorų Federa
cijos, pasižymėkite tas dienas, 

,,,,,, kad nepamirštumėte dalyvauti Zi UI “ | 
arba ! Pam°k°se- Po pamokų bus ir 

! šokiai.

Pruseikos “Klampynė 
dar veidmainiškai ašaroja, 
kad “Laisvė” paleido džiani- 
torių. šnuolį; esą, nebolševikiš- 
kai pasielgė su nusenusiu dar
bininku, “nuskriaudė.”

Kai del senatvės, jis jau se
nas atėjo “Laisvei” dirbti; 
dirbo kelis metus; gavo paly
ginamai gerą algą ir dar “tip- 
sų” per įvairius parengimus. 
Šnuolis nemetė kito darbo, at- 

i eidamas “Laisvei” džianito- 
Jis tuo laiku buvo be

pro

sesuo 
| kodėl neduoda seniui 

Spalių 7 d. Aido Choras vie-1 penktadalį tiek progos, 
Kaip Ai-'jis gavo “Laisvėje”?

Dabar, kodėl Šnuolis 
pri- ' paleistas ?—Jis, kelis 

savo kalbomis, ne j “Laisvėje
i reikalo prisirašyti prie

Anglijos Darbo Uniją 
Narystės Sumažėjimas

Anglijos Bedarbiai 
Veda Kovą su Felicijanė įstaiga; iš kiekvieno 

darbininko yra tikimasi ir rei
kalaujama ne vien tik darbo 
už algą; kiekvienas laisvietis 
turi veikliai ir reguliariai šiuo- 
mi bei tuomi prisidėti prie re
voliucinio darbininkų judėji
mo. Tas buvo žinoma ir 
Šnuoliui, bet jis nemėgino da
ryti nei žingsnį pirmyn nuo se
nos savo pozicijos.

JJL CVOJ' i

arba J. I Antras dalykas, tai ilgoką 
į laiką pirm šnuolį atstatant, 
.dirbo nebe jis vienas, kaipo 
j džiąnitoriup. Buvo jau paim
tas ir kitas, d. Karpavičius, ir 
abudu triūsėsi apie “Laisvės” 
įstaigą. Darbui sumažėjus, 
prisiėjo vienas paliuosuoti; ka
tram čia atsakysi darbą, 
šnuoliui, ar Karpavičiui, ? ►

Karpavičius ir jo žmona- jau
• pustrečių metų išbuvę be visiš-
• kai jokio darbo, gana pribad- 

miriavę. O abudu nuo senų 
laikų veiklūs darbuotojai bei 
rėmėjai revoliucinio darbinin
kų judėjimo, šnuolis gi į vi
są tą judėjimą žiūri, kaip į 
svetimą sau dalyką. Daugelis 
draugų išmetinėja “Laisvei” 
už laikymą šnuolio; tas klap
simas ‘keliamas net tūlų mūsų 
kuopų susirinkimuose, kam vi
sai svetimų pažiūrų žmogus 
laikomas įstaigoje.

Prieita prie išvados, kad 
tiksliau bus palaikyti d. Kar
pavičių, nors gaila ir šnuolio, 
kaipo darbininko. Bet Šnuolis 
nepaliuosuojamas iš karto. 
Jąm duodama mėnesiai ant 
mėnesių laiko, kad galėtų jieš- 
kotis kito darbo. Bet amžinai 
nebuvo galima laikyti dviejų 
džianitorių, ir šnuolis buvo 
paleistas.

“Laisvė” elgėsi su juom taip 
darbininkiškai, kaip tik buvo 
galima tokiose aplinkybėse. 
Antra gi vertus, jiieii vienam, 
“Laisvės” darbininkui, prade
dant nuo technikų* ir ,bąigiąnt 
adminišbrąčijoh b£#redakcijos1 
nariais,' thėra užtikrintas pa

plovus darbas. Juk tai nąJab- 
j darybės įstaiga, o revoliucinės 
klasių kovos organas.

bent 
kiek

buvo 
metus 

dirbdamas, nematė 
bent 

organi- 
ba’zare ' zacijos, ir nei mažiausią bis- 

programą ir spalių 9 d.x O ’ įkelį •■neprisidėjo prie mūsų ju- 
Darbininkų Muzikos^ Lyga'dėjimo rėmimo; kaip buvo pa

turės bazare įsteigus savo bū- prastu parapijonu, taip ir liko-
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RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedelioje, 2-rą Dieną Spaliu - October, 1932
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

949 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

ar

Grįžtant prie to paties šnuo
lio, ar jis parodė bent kiek 
darbininkiško pasiryžimo pas
kui, kaipo bedarbis? Ne. 
Niekas niekur jo nematė nei 
Bedarbių Taryboj, nei maršuo- 
tojų bei demonstrantų eilėse, 
jokiame kovos žingsnyje už 
bedarbių reikalus. Tai vei- 

I kiaušiai todėl Šnuolis pasidarė 
i juo brangesnis dviveidžiams 
vepeliams iš “Naujosios Klam
pynės.”

Parduoda Darbininkus
NEW YORK.—Ryan, prezi

dentas Tarptautinės Laivakro- 
vių Asociacijos, unijos, pri
klausančios prie Amerikos 
Darbo Federacijos, pats pasiū
lė, kad laivakroviai nusimuštų 
uždarbį po 10 centų nuo kiek
vieno dolerio. Darydamas tą 
nusileidimą kompanijoms, jis 
visiškai neatsiklausė darbinin
kų. Bet kompanijoms dar at
rodo permažas nusimušimas. 
Jos reikalauja daugiau algas 
nukirsti. Ryanas gi tęsia slap
tas derybas su laivų savinin
kais. Kairioji Industrinė Uni
ja Jūrinių Darbininkų šaukia 
laivakrovius kovoti prieš bent 
kokius; jiems uždarbių 
mus.

LIVERPOOL, Anglija. — 
Rugs. 21 d. trys tūkstančiai 
bedarbių demonstrąvo už 
duoną. Policija, raita ir 
pėsčią, padarė užpuolimą. 
Darbininkai gynėsi, bet bu- 
,vo nugalėti. Daug suareš
tuota. Nemažai sumuštų 
randasi.

NEWCASTLE, Anglija— 
Lyderių raportas parodė, 
kad Anglijos darbo unijų 
narių skaičius šiandien sie
kia tik 3,613,000, arba 106,- 
000 mažiau, negu buvo per
nai šiuo metu.

kirti-

Plieno Gamybą vėl
Mainieriai Laimėjo

■ . ll

Automobiliu Užmušta 
Senė ant Šaligatvio

«< .<

NEW YORK. — Abraham 
Ward su automobiliu užšoko 
ant šaligatvio, 119 Hester St.; 
automobilis užmušė 60 metų 
senę Stešą černakienę ir sužei
dė dviejų metų mergaitę, jos 
anūkę. Automobilistas areš
tuotas.

■ NEW YORK. — Su perei
ta savaite Amerikos plieno 
gamyba vėl sumažėjo beveik 
vienu nuošimčiu. Pirmiau 
buvo šiek tiek pakilus, ir 
buržuazinė spauda iš to da
rė didžiausį alasą apie 
“prosperity” sugrįžimą.

WORCESTER

Mainieriai Užgrobė Ka
syklą ir [kalino Poną

MONTREAL, Canada. — 
Le Roy Gold kasyklos 27 
mainieriai užgrobė kasyklą 
ir įkalino kasyklos viršinin
ką, kuomet bosai atsisakė 
išmokėti jiems algas. xTas 
viršininkas buvo pasiųstas 
ištraukti pumpas ir prigir
dyti mainierius, kurie suki
lo prieš bosus. Bet jam ne
pavyko ir pakliuvo į 'mainie
riu raukas, ' 1L (• •' ’

Garsushancūzii Rašytojas 
už Sovietu Sąjungą

įžanga j 
t
» Koncertą

$1.00

ir 75c Ypatąi

Vien tik j

Šokius

. 50 Genty
Aido Choro Merginų Sekstetas

Salė Atdara
3:30 Vai. po ^a>P Politikieriai Apdirbi- 

Pietu "®]a Halsuotoius

Garsus frąncūzų rašyto
jas Andre Gide pareiškė: 
“Aš noriu pareikšti iš visų 
savo pajėgų savo simpatiją 
Sovietų Sąjungai, pareikšti 
taip, kad mano žodžius iš
girstų kiekvienas.” Toliau 

i Gide sako: “Aš tik trokštu 
matyti savo locnomis akimis 
atsiekimus šios milžiniškos 
pradžios, matyti Sovietų Są
jungos pasiekimą, ko aš 

i trokštu iš visos savo šir
dies.”

nėja Balsuotojus Kovojo prieš Sovietus, 
Daba? Griebias už Biznio

PINEVILLE, Ky. — Čia 
laimėjo trumpą streiką Co
leman kasyklos mainieriai.. 
Jie išreikalavo iš kompani
jos reguliarį išmokėjimą al
gų ir mokėjimą metaliniais 
ženklais, vietoj popiergalių. 
Dabar jie galės pirkti daik
tus nuo pedlerių, vietoj 
kompanijos krautuvėje.

WORCESTER

UŽ KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATUS BALSUOTOJUPIKNIKAS

♦ * f r 5

NEDĖLIOJĘ

25 Rugsėjo (September), 1932
OLYMPIA PARKE

Dainuos Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Labor Sports Union ir 

Aido Choro Sfidrtb ‘Grupė

KAIRĖS DRG. P. BŲKNYS 
“Laisvės” Administratorius, iš 

Brooklyn, N. Y.

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

Koncertas 
Prasidės 

Lygiai 4:30 
Valandą

Šokiai 
Prasidės 
7:30 Vai. 
Vakare

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

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

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

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

NEW YORK.—Pirm “nomi- 
1 nacijų,” arba “primary” bal
savimų antradienį, daugelis 
darbininkų piliečių gavo 
1 a i š k u č jus nuo demokratų 
bei republikonų kapitonų. 
Vieno rinkimo distrikto rępu- 
blikonas kapitonas net savo 
ranka išrašinėjo atvirutes, ir 
liepė jas atsinešti ir parodyti, 
atėjus balsuoti. Kurie to ne
padaro, paskui jiems visokiais 
būdais keršija republionai ar
ba demokr. politikieriai, .žiū
rint katra partija kuriame dis- 
triktė turi daugiausia galios. 
Tos:., partijos ypač bijo, kad 
daugelis darbininkų rinkimuo
se nebalsuotų už Komunistų 
Partijos kandidatus.

i mm VW me wm vm mw

Socialistai Šmugeliauja 
Vardan Kentucky Mainieriu

NEW YORK. — Socialistai 
savo mitinguose daro rinklia
vas būk tai delei Kentucky 
mainieriu. čia atvykęs Ky. 
mainierys Ly Williams sako, 
kad mainieriai nieko negauna 
iš taip surenkamų socialistų 
pinigų.

LONDON. — Visa Angli
jos buržuazinė spauda ver
da kerštu prieš Kanados 
valdžią, kuri leido Alumi
num kompanijai padaryti 
sutartį su Soyiętų Sąjunga 
delei pristatymo žibalo. Ne
senai įvykusioj Britanijos 
imperijos konferencijoj Ka
nados premjeras Bennett 
griežčiausiai reikalavo, sa
ko spauda, kad visi Sovietų 
produktai ( bųtiį; uždrausti 
pačioj Anglijoj ir visose jos 
kolonijose, o čia dabar Ka
nada pirmutine išskustomis 
rankomis tuos produktus 
pasitiko. Well,' “business ir 
business.” Kanados buržu-. 
azija nori varytį biznį?

&&&-

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabelius

. M. /

Penntylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonais Bell—Oregon K1S6 
Keystone—Main 1417

Elektros Jėgos Gamyba
NEW YORK.—Amerikos 

elektros jėgos gamyba per 
pereitą savaitę sumažėjo 
6,000,0Q0 kilovatų į dieną., i 
Prįęš “Labor Day”' buvo 
truputį pakilus, fbet i dąbar 
vėl pasiekė žeminusį laipsnį. • i

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO- 
. NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat 

\ Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios
1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 

pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
fyano kainos yra nebrangios ir galiriia del Lšsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

I Naudojama X-Špinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
/ Chemiški Egzaminavimai. 

— .......................... ..... . ■ ........... . ... -
Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Z I MS 110 EAST16H ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba LjetuviSkai
JjTedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas LAISVI Pen^tad., Rugsėjo 23, 193
l •. <r . ♦ 1* I f ' * I . i f ‘ . L

VIETINĖS ŽINIOS
^[Areštavo 16 iš Hoove 

I rio Miestelio N. Y.

Brooklyniečiai, Mobilizuokitės į MarŠavimą 
ir Demonstracinį Mitingą Sukatoje!

! me išvažiavime, kuriam turi 
susimokinęs naujų gerų dainų.

Jeigu tą dieną lytų arba bū
tų perdaug šalta, tai sueikite 
visi į . “Laisvės” svetainę, 2 

Trečiadie-. vai. po pietų ; tuomet turėtume 
J pramogą svetainėje, kur taip-

Subatos vakare visi ir visos 
susirinkite 6 vai. prie 61 Gra
ham Ave., Bedarbių Tarybos 
Centro. Iš čia paskui bedar
biai ir dirbantieji maršuos s n 
bedarbių obalęiais ir reikalavi
mais į didelį masinį mitingą, 
ant kampo Grand St. Exten
sion ir Havemeyer St. Marša- 
vimas bus sykiu ir už Komu
nistų Partijos kandidatus šiuo-

se rinkimuose. Mitinge kal
bės drg. Israel Amter, Kom. 
Partijos kandidatas' į New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
vienas iš geriausių revoliucinių 
kalbėtojų.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos, ateikite maršuoti su 
savo vėliavomis; Tėvai ir mo
tinos, atsiveskite vaikus ir jau
nuolius. f • *

NEW YORK. — Trecitiuie-. 
nį buvo areštuota 16 bedarbių' 
Central Parko “Hooverio mies-jgi dainuotų choras, 
telyj.” Jie, kaip ir desėtkai 
kitų, ten įsitaisė būdas iš lent- nebuvote panašiuose 
galių, blejcių, plytų, akmenų j vimuose, daugiausia maudėtės 

A~x : ..... sekmadieniais. Dabar, rodos,
jau negalėsite Coney Islande 
maudytis—peršalta. Todėl vi
si esate kviečiami į šį išvažia
vimą su jo smagia programa.

Rengimo Komisija.

Kai kurie per visą vasarą 
išvažia-

Kodėl Skiria Deportuot 
Drg. Millsą, Bedarbių 

Maršavimo Vada

Nepaprastai Pavykęs 
LDSA. Pirmo Apskričio 
Piknikas

Apie įvykusį Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri-

NEW YORK.—Kodėl Ellis 
Islande yra .laikomas deporta
vimui drg. A. W. Mills, ko- koje Pirmo Apskričio pikniką 
vingas bedarbių vadas?—Tą: 
klausimą atsakysime žodžiais 
pačios Washington© policijos. 
Kada, su bedarbiais maršuoto- 
jais nuvykęs į Washingtona, 
Mills sakė prakalbą, tai tūlas j 
ateivybės inspektorius parei
kalavo jį areštuot. Bet poli-: 
cijos vyriausybė davė inspek-,' 
toriui šitokį atsakymą:

“Darbininkai yra susijudinę 
ir tokie karingi, kad šaukti prisirengusios su valgiais ir gė- 
Millsą žemyn nuo platformos rimais, bet ant galo visko dar 
arba jį nutraukt nuo platfor-! pritrūko.
mos, laike jo prakalbos, tai rengėjoms, tai kad jos neturė- 

. reikštų lyg įmest dinamito ga- jo Kaukazo šaltinių minerali- 
balą į svetainę. Tokis veiks- nių vandenų, kurių būtų buvę 
mas iššauktų baisų mūšį, o ne
grai tai kovotų, kaip tigrai.”

Iš to policijos pareiškimo 
matote du dalyku: vienas, tai 
kad drg. Mills turėjo labai 
didelę įtaką tarp bedarbių ir 
dirbančiųjų, tarp baltųjų ir 
negrų; antras dalykas, tai kad 
vyriausybė bijosi darbininkų 
kovingumo. Todėl Mills ir ne
buvo areštuotas Washingtone. 
Jis tik paskui daug vėliaus bu
vo iš pasalų užkluptas Wor
kers Centre New Yorke ir iš
vežtas į Ellis Islandą depor
tavimui iš Jungtinių Valstijų. 
O deportuodama tokius vadus, 
kapitalistinė valdžia tikisi tuo
mi nusilpnint bei iškrikdyt 
smarkėjantį, darbininkų judė
jimą.

Dabar, po įvairių tardymų, 
jo byla pasiųsta galutinai iš
spręsti “darbo” (kapitalo) mi- 
nisteriui Doakui į Washingto- 
ną.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas ragina visas organi
zacijas ir visas darbininkų su
eigas priimti protesto rezoliu
cijas ir siųsti telegramas Doa
kui su griežtu reikalavimu 
tuojaus paliuosuot drg. Millsą.

rugsėjo 18 d., Meadow Grove 
Pariber^2v. J., tai smagu ir yra 
kas pasakyti.

Diena buvo graži, žmonių 
prisirinko labai daug. Mes 
niekados nei nesitikėjome tu
rėti tokią skaitlingą publiką. 
Muzikantai šauniai grajino, 
jaunimas smagiai šoko ir šiaip 

I linksmai laiką leido.
Rengėjos buvo gana gerai

ir popierų. Aštuoni gyvena 
gale vienos didelės “surpai- 
pės.” Kiti juos vadina “urvi
niais žmonėmis.” Trys bedar
biai mūrininkai pasistatė iš su
rankiotų plytų pusėtiną namu
ką, 20 pėdų augščio.

Tarp Hooverio miestelio gy
ventojų yra ir bedarbių artis-; 
tų ir .ląikraščių reporterių ir 
kt. “inteligentiškų” užsiėmimų 
Žmonių.

Jie apsigyvenę 
rių akrų vietoje, 
čioje miestui, 
tai tuom kartu paleisti be 
bausmės. Parkų komisionie- 
rius Herrick, mat, parodė “ge
rumą;” sako, aš uždraudžiu 
tik daugiau ten būdų statytis, 
o kurie jau apsigyvenę, tai 
tuščia jų. Bet yra supranta
ma, kad kiek vėliaus ir juos 
miesto/ponai bandys iš ten iš
kraustyti.

25 Montgomery St.; Section 2, į 
347 E. 72nd St.; Section 4,’ 
200 W. 135th St., Room 215/ 
15 W. 126th St.; Section 6/ 
226 Troop Av., and at Queens; 
Labor Lyceum, Putnam and 
Forest Ave.; on Wednesday 
and Thursday evening; in 
Section 8, 313 Hinsdale St., 
and 257 Schenectady St.; in 
Astoria, Long Island, Apt. 3E, 
2205-37th St.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tik viena pastaba

Registracija Balsavimam

Registravimasis balsavimui 
šiuose rinkimuose bus spalių 

dykoje 34-;10> 12, 13, 14 ir 15 dd.
priklausan- 

Minėti areštan- 
paleisti

! 10,
Pirmas penkias dienas galima 
bus
nuo 5 iki 10:30 vai.; o spalių 
15 d. nuo 7 vai. iš ryto iki 
10:30 vai. vakare.

Komunistinis rinkimų ben
dro fronto komitetas 
visus piliečius, 
suot už Kom. 
datus, būtinai 
Nes kitaip jie 
balsuoti.

užsiregistruoti vakarais

šaukia 
ketinančius bal- 
Partijos kandi- 

užsiregistruot. 
paskui negalėtų

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.
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Presti Šiauriai
Laimėjo Streiką

NEW YORK.—Visi 75 dar
bininkai Lo Presti čeverykų 
kompanijos laimėjo streiką. 
Jiems vadovavo kairioji In
dustrinė čeverykų ir Odos 
Darbininkų Unija. Streikas 
buvo paskelbtas todėl, kad bo
sas atsisakė rokuotis su šapos 
komitetu. Dabar gi jis pasi
rašė pripažint šapos komitetą; 
nesamdyt jokių darbininkų be

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

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

Section 1, 96 Ave. C, and

PRAMOGOS
nemažai išgerta.

Visame parengime, 
draugai vyrai nieko nesikišo įTbe ir algoj nedaryt skirtumų

beje, Išapos komiteto pritarimo; dar-

pagelbą moterims. Jos pačios 
visą darbą atliko: moterys dir
bo už baro, jos visus gėrimus 
tvarkė, valgius pardavinėjo ir

manau, 
Lindeno 
pavargo,

kad draugės, 
ir Eįizabetho, 

bet užtat gerai 
mūsų 

irgi

tarp baltųjų ir negrų, vyrų ir 
moterų; lygiai tarp visų pa- 
skirstyt esamus d ąrbus.\

Švęsdami savo pergalę, strei 
kieriai rengia šį vakarą ban- 
kietą Manhattan Lyceum, 66 
E. 4th St., New Yorke.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas rengia pirmą šiam sezone savo 
baliuj 12 d. lapkričio, savoje svetai
nėje, 80 Union Avė., Brooklyne. Pra
šome vietos organizacijų 
rengti minėtoje dienoje ir 
dalyvauti mūsų baliuje.

nieko ne
kviečiame

(226-228)

ypač 
gana 
pasidarbavo Pirmam 
Apskričiui; newarkietes
energingai prisidėjo prie dar
bo. Ir, kaip aš aprokuoju, 
tai liks gražaus pelno Pirmam 
Apskričiui.

Piknikan suvažiavusius Ban
gos Choras iš Eįizabetho, va
dovaujamas d. V. Žuko, links
mino, sudainuodamas keletą 
gražių dainelių. Banga pro
gresuoja. Padainavo ir did
žiulis Sietyno Choras iš New- 
arko. Nors mokytojos drg. B. 
Šalinaitės šį kartą neturėjo, 
bet labai gražiai dainavo, di
riguojant jaunai choristei Stel- 
mokaitei. Pagirtina, kad jau
nos mergaitės ima ir atlieka 
tokius svarbius darbus. Ant 
galo, padainavo abudu chorai 
sykiu, vadovaujant V. Žukui.

Programa buvo neilga, bet 
!smagi. Pasilinksminimai tęsė
si iki nakties i • vėlųirio. . Man ' t t i ’ B

Tammany Hall Apeliacijos 
del Majoro Rinkimą

NEW YORK. — Demokra- 
tų Tammany Hall teisių ko
mitetas nesutinka su vietinio 
augščiausio teismo teisėjo Mc- 
Geehano nuosprendžiu palikti 
majorą McKee miesto gaspa- 
dorium iki 1934 m. Tammany 
Hall reikalauja rinkimų da
bar; todėl kreipiasi į apelia
cijos teismą. Jeigu neišdegtų 
apeliacijos teisme, tai Tamma
ny dar eitų į augščiausią vals
tijos teismą. Sakoma, kad 
teismai pasiskubinsią nes spa
lių 15 yra paskutinė diena, 
po kurios jau būtų pervėlu 
statyt naujus kandidatus 
kimams.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys, dide

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

(225-227)

PASIRANDAVOJA du fomičiuoti 
kambariai, tinkami dviem vyram 

arba vedusiai porai, garu apšildomi 
ir yra visi patogumai. Kaina gana 
žema. Brezofska, 5286 73rd St., 
Maspeth, L. I., N. Y.

(225-227)

PARDAVIMAI

rin-

PAVOGĖ $4,900
FLORENCE, N.; J.

Rugsėjo 20 d. čia penki ap- teko ‘ apleisti pikniką 9 vai. 
simaskav^ plėšikai 'įėjo į - vakare,’ o. žHoijėsį dar .pasiliko 
First National banką, tar
nautojus suvarė į šėpą ir 
pasigrobę $4,500, pabėgo.

“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 paveikslo tikie- 
tus ir tuomi pagelbėti laivų dar
bininkams laimėt koyą
Įžanga 20c ,tiems, kurie išankatd 

įaigys ' tikietukus ’ 1 '
Tuojau kreipkitės i “Laisves” 

raštine • ir paimkit tų tikietukų 
platinimui. : . . .

rūpinasi 
Union
AVĖ

St.

turi

beveik visi. Atvėsus o?ui, juo 
labiau pasmarkėjo šokiai if 
padidėjo šokikų skaičius, jau
nų ir senų.' Ko trūko, tai kad 
jau rengėjos nebeturėjo dau
giau valgių nei gėrimų. Nes 
rengėjos nemanė, kad tiek pu
blikos susirinks.

Reikia nepamiršti, kad ir 
pruseikinė skloka arti rengė 
savo piknikėlį,' norėdama pa
kenkti mūsų pramogai; bet 
jiems nabagams nepavyko. Jų 
parengimas visiškai neįvyko, 
todėl kad. negavo sau pu
blikos. Todėl kai kurie iŠ pal
čių sklokininkų, jpatyęlapii tuš
čią savo pikniko* ^ietą, paga- 
liaus atvažiavo-- į mūsų pikni
ką. Šitas sklokos,nepasiseki
mas tai yra dar? vienas fak
tas, kad darbo įmonės‘vis ge
riau pamatė, kas dd paukščiai 
yra tie sklokininkai ir todėl 
šalinasi nuo. jų;, U. , .*; .

Pikniko Dalyve.

Svarbu Bedarbiams
Visi bedarbiai ir bedarbės 

yra šaukiami šiandie 1 vai. po 
pietų susirinkti ties 169 Moore 
St.; iš čia jie maršuos pas 
Ambro-, N. Y. valstijos seimo 
atstovą., , Jiems, . demonstruo- 
japt, mūsų delegacija nueis į 
vidų ir perstatys jam bedarbių 
reikalavimus.

Moore Street Block 
Committee.

REAL ESTATE '
MES PERKAM MORTGAGES IR 

PARDUODAM NAMUS. TURIU 
LABAI PIGIŲ NAMŲ ANT PAR
DAVIMO. Jeigu manote pirkti, tai 
atrašykite laišką. Aš atvaduosiu pas 
jumis, parodysiu daugiau namų.

JEIGU kam reikia pinigų ant first 
ir 2nd mortgage ,galėtų gauti 
mane.

8448

pds

J. STANKUS
63 Rd., Elmhurst, 

Tel; Newton 9-5916
(227-230)

N.

Aido Choro su LDSA. 1 Kp 
Išvažiavimas Forest Parke

< I

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

Draugai ir draugės, daly
vaukite šiame išvažiavime ir 
paremkite tas ! d^i 7 svarbias 
darbininkų organizacijas., 
J ‘Vėįiaūs «• Aido Choras HihjtS- 

mins jus su naujomis dainomis 
svetainėse. Jis dainuos ir Šia-

PARSIDUODA senai įsteigta vokiš
ka vieta, kur laikoma dabartinis 
alus, leidžiamas iš bačkų, geri ra
kandai ir visi moderniniai tam biz
niui įtaisai. “ Prie subway, “L.” ir 
gatvekarių linijų. Gera biznio vie
ta, prie dirbtuvės. .Parduodamas pi
giai ir duodama ant lengvų išmokes- 
čių. Kreipkitės į Thater, 761 Seneca 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)
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PARSIDUODA
Ant South 3rd Street, N. 377, 

3-jų agštų su skiepu mūrinis namas, 
8-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. 1

Union Avenue, dviejų šeimynų 
mūrins 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.

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

Stagg 2-3947.

GEORGE N0BILETT1
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631 

929 Broadway
Teh' Pulasky 5-1538 

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993
wmwsw «««*«»• 
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Telefonas i Stagg 2-tlCB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

Nuo ® vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Pėhktadieniaia ir iventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILUR1N

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

NAMU SAVININKAMS ' 
GERIAUSIA PROGA

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perfoudavoti ;fr<?ntus,, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją , ,

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC. 
(B < E L A U S K A S) 
GRABORIUS 

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

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ŠALių, ir iš čia 
PASIUNČIAM I_ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINI IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KRAUJO, SPECIALISTAS 
Gydau fiaiiaa ir chroniikaa rynj Ir 

, matarų ligai kraujo 'ir adai. 
Padarau lityrim* klraajo ir liapama.

DR. MEER
1S6 W. 44th St., Room Ml 

New Tark, N. T.
Valandai Priimitnii 

R>yta nuo 10 iki 1, Po pietų nae I 
Iki 0 vai. vakare 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas T r* 
Garankščiuotos krau- 

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su- yJrJ
tinimai, paeinanti nuo Vm J
gyslų įdegimo, yra gy- V/U

domi be operacijų /flj
MEYER

208 West 54th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki 8,

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vietbn, 
po numeriu 
812 Marion Stn 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

DR. O.

Valandos:
Snbatomis
Apart Nedėldienių

Telephone, Evergreen 6-5310

J.i GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijomsį 
krikštynoms ir pasivažinėjimams,

5 ; • -/ii i

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
" ’ • '(Azti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
..........-■■■■■I!. .... ............. ... ,

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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DEKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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