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Chicagos social fašistui “Nau
jienos” džiaugiasi, kad Danijos 
parlamentariniai rinkimai pa
dėties nepakeitė, kad prie val
džios lovio pasilieka ponai so
cialdemokratai. Girdi, “social
demokratų jėga pasirodė nesu
laužoma.”

Tas tiesa. Socialdemokratai 
pasilieka valdžioje. Bet iš to 
nėra jokios naudos darbinin
kams. Prie socialistų valdžios 
lygiai darbininkus smaugia be
darbė, algi] kapojimas, kruvi
nas persekiojimas ir žudymas, 
kaip ir prie bile atviros buržu
azinės valdžios. Juk ir pats 
Grigaitis pripažįsta, kad kaip 
kitose kapitalistinėse šalyse, 
taip Danijoj prie socialistų val
džios “siaučia depresija.”

Švedijoje karaliaus kabinetą 
sudaro irgi ponai socialdemok
ratai. Vardan monarchijos jie 
ten dabar lups darbininkams vi
sus devynis kailius.

Anglijoj socialistai taip pat 
turėjo valdžią savo rankose. 
Ponas MacDpnaldas dabar te
betarnauja monarchijai ir bur
žuazijai.

Vokietijoj savo laiku social
demokratai buvo tikrais krašto 
viešpačiais ir vien 1919 metais 
nužudė apie dešimts tūkstančių 
komunistų. Paskui per dešimts 
metų šunuodegiavo buržuazijai 
ir prirengė dirvą hitlerinių gau
joms.

Tai toks socialdemokrati] re
kordas. Jis yra perdėm kruvi
nas. Juo gali didžiuotis Gri
gaitis.
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“N.” apznaimina, kad iš Lie
tuvos sugrįžo Dr. Kasputis. Tas, 
žinoma, svietui nesvarbu. Tik 
labai negražu, kad ponas dak
taras tikrai profesionališkai ap
silenkė su teisybe. Reporteris 
sako:

“Lietuva daktarui padarė 
ro įspūdžio, žmonės gyvena

blogai, turi ką pavalgyti ir ge
rai valgo, ypatingai miestečiai... 
Ubagų arba tokių, kurie prašy
tų išmaldų beveik netekę ma
tyti. Tiesa, vieną ubagą matęs 
Klaipėdoj ant tilto, bet ir tas 
sekančią dieną kažinkur dingęs. 
Lietuva, mat, turi prieglaudas 
ubagams ir todėl jie nesimaišo 
piliečiams po kojų prašydami 
išmaldų.

“Darbo Lietuvoj, ypatingai 
vasaros metu, yra užtektinai. 
Kai kurie ūkininkai net bėda- 
voja, kad negali gauti darbinin
kų. Atrodo, kad depresijos Lie
tuvoj, palyginamai, kaip ir 
nėra.”
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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TŪKSTANČIAI DARBININKŲ IR DARBI “"j,“ žem's v*'*
NINKIŲ LYDĖJO NUŽUDYTA KŪDIKI
Tyrinėjimas Parodė, kad Kūdikį Nušovė Samdytas Detek

tyvas; Valdžia Terorizuoja Streikierius ir jau Suareštavo 
90 Darbininką; Sukniasiuviai Pasilieka Streiko Lauke
SOUTH RIVER, N. J. — mušeikų užpuolimo ant suk 

.Kraugeringos policijos nu
žudytas kūdikis Walter Ra- 
jek tapo palaidotas penkta
dienį. Tūkstančiai darbi
ninkų ir darbininkių dalyva
vo jojo laidotuvėse. Šis 
miestelis dar nebuvo matęs 
tokiu masiniu laidotuvių.

Dr. John McGovern bu
vo paskirtas ištirti kulką, 
kuri perėjo per vaiko gal
vą. Valdžia ir spauda rė
kė, kad vaiką nušovė patys i be pasigailėjimo tęsia toro-: i i • • i • i v i • -n /r •vi 1 • • 1 T 1

TOKYO, Japonija. — Im
periško Universiteto moksli
ninkas Dr. Imamura savo 

iteziuose tvirtina, kad mūsų 
žemės vidurys yra labai kie
tas, net pustrečio sykio kie- 

Itesnis, negu geriausias plie- 
■nas. O mokslo abelnai pri
imta manyt, kad žemes vi
durys yra skystas, suviręs.

I KOVA PRIEŠ ALKI, PRIEŠ ALGŲ KAPOJIMĄ PRIEŠ REPU
BLIKONUS IR DEMOKRATUS, UŽ GYNIMĄ SOVIETU SĄ

JUNGOS, IR PRIEŠ NAUJA IMPERIALISTINI KARĄ

darbininkai. Bet štai McGo
vern suranda ir paskelbia, 
kad Rajeko lavone rasta 
kulka pareina iš detektyvo 
revolverio. Taip pat iš to
kio pat policijos revolverio 
yra ta kulka, kuri sužeidė 
kitą žmogų laike policijos ir

dovybe neduoda ramybės vi
siems pasaulio parazitams ir 
išnaudotojams.

Ir čia, Amerikoje, auga 
revoliucinis frontas. Ir čia 
vis daugiau darbininkų sto
ja į kovos lauką. Areštavi
mas ir žudymas pirmaeilių 
kovotojų nesulaikys Ameri
kos proletariato maršavimo 
į pergalę. Būkime mes to
se kovose. Atlikime savo 
klasines pareigas.

Draugai komunistai! Da
bar turime dirbti. Dabar 
turime suglausti kuokiečiau- 
siai savo eiles. Dabar turi
me su visa energija šaukti 
mases į kovą. Dabar turi
me parodyti, kad mes esa
me verti būti komunistais, 
būti nariais Komunistų Par
tijos ir Komunistų Interna
cionalo !

Draugai komunistų sim- 
patikai! Be jūsų nuošir
džiausios talkos Komunistų 
Partija negalės pravesti ma
sinės rinkimų kampanijos. 
Be jūsų talkos mes negalė
sime pasiekti su komunizmo 
idėjomis tuos tūkstančius 
pręletarų, kuriuos mes trok
štame pasiekti ir turime pa
siekti. Ne tik žodžiais, bet 
darbais parodykite savo kla
sinį susipratimą. Padėkite 
mums išjudinti plačiąsias 
lietuvių darbininkų mases 
už Komunistų Partiją ir jos 
kandidatus.

J. V. Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos 
Centro Biuras.

Už Komunistą Partijos Kandidatus, Draugus Fosterį ir For
dą; už Bedarbių ir Socialę Apdraudą; prieš Valdžios Te
rorą; už Teisę Organizuotis ir Streikuoti

niasiuvių.
V

South River darbininkai, 
po vadovyste Tarptautinio . v n i n v- 
Darbininkų Apsigynimo'- ir! AŠaFl] DOIllbOS, BUOŽES 

jos rengiasi reikalauti, kad IF KCVOlVCFJai 1 F16S 
majoras Armstrong pasi- iii; ; Mnini'orinc 
trauktų iš vietos, nes jis su-, IllinOJaUS 17131BICI IU S 
mobilizavo žmogžudžius už-1 --------
puolimui ant streikierių. Į TAYLORVILLE, III. ’ —

Iš antros puses, .policija it)u aimtai nacianalSs gvardi- 
- ---- ■ jos kareivių ištaškė maime-

įrių pikietą miestelyj Lang
leyville. Užpuolime naudojo 
gazines bombas ir ' buožes 
prieš mainierius. Taip pat 
buvo ginkluoti revolveriais. 
Kareiviai buvo užsidėję ma- 
skas, kuomet gazines bom
bas mėtė į mainierių minią 
ir vaikė juos nuo pikieto li
nijos.

Į visus komunistus ir komunistų simpatikus!
Į visus Amerikos lietuvius darbininkus ir darbininkes!
Į visas lietuvių darbininkų organizacijas ir draugijas!

ra prieš darbininkus. Jau 90 ; 
darbininkų suareštuota ir i 
laikoma kalėjime.

Nežiūrint to teroro, ketu
riolikos šapų darbininkai 
laikosi streiko lauke. Jie 
pasiryžę kovoti iki laimėji
mo savo reikalavimų.

VETERANU NACIONALE KONVENCIJA
Clevelande eina Eks-Kar- 

eivių Darbininkų Lygos su
šaukta nacionalė veteranų 
konvencija. Platesnių prane
šimų dar neturim. Bet kon
vencija prasidėjo pereitą 
šeštadienį, ir gana skaitlin
ga delegatais. Atstovų yra 
iš visų Amerikos kampų. 
Svarbiausi konvencijos pro
gramos punktai yra šie rei
kalavimai :

1. Išmokėjimas bonų.
2. Padidinimas 

mo už atėmimą 
laike karo.

atlygini- 
sveikątos

3. Bedarbių apdrauda 
kaštais darbdavių ir val
džios.

4. Prieš atskyrimą ir per
sekiojimą juodveidžių.

5. Prieš imperialistinį ka-

NUOGI MODELIAI
UŽDRAUDŽIAMI

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja.—Valdžia išleido uždrau
dimą prieš nuogus modelius. 
Merginos, kurios bus artis
tų piešiamos, turės kokiu 
nors daiktu uždengti savo 
“griešnąsias” kūno dalis.

Apie Fosterio Sveikatą
- ■ ■ ----------------I NEW YORK.—Dr. Bern-

n* i r n 0O0D fL *1 1 U šteino pranešimas apie pa-Didelis Progresas SSSK. ChemikaiŲ Gamyboje dėtį d. Fosterio sveikatos
sako: “Skausmas apie širdį 
šiek tiek sumažėjęs; miegot 
gali tik pagelba raminančių 
vaistų; griežtas uždraudi
mas matytis su draugais 
bei kalbėtis per telefoną pa
silieka ant toliaus.”

NEW YORK. — Šiuo tar
pu sugrįžo Amerikon Dr. 
Alcan Hirsch, vyriausias pa
dėjėjas prie Sovietų Sąjun
gos chemikalų pramonės. 
Neužilgo jis vėl išvyksta į 
SSSR darbuotis. Hirsch pa
sakoja apie tą didelį progre
są, kuris tapo padarytas So
vietų chemikalų pramonėje. 
Sako kad į tą pramonę laike 
šio Penkių Metų Plano įves-

O jūs ubagai, ubagai, kur jūs' ta 1,400,000,000 rublių. Pa- 
buvote dingę, kad jūsų nepama
tė mūsų gerbiamas daktaras!

Bet štai paimu “Lietuvos ži
nias” (rugsėjo 12 d.) ir skai
tau :

“Ligi šiolei visoje Lietuvoje, 
ypač apie bažnyčias per atlai
dus, pilna yra elgetų, 
laisvai eidavo ir per kaimus ar
ba mieste į butus išmaldos pra- . „
šydami. Dabar vidaus reikalų Paisa^t .visokio .teroro, ir 
ministerija esanti nusistačiusi. persekiojimo, pavyko išpil- 
elgetas apgyvendinti prieglau- 
dose, o stipresniuosius besiver
čiančius elgetavimu sudrausti. 
Netrukus tuo reikalu būsiąs iš
leistas apskričių viršininkams 
ir policijai atatinkamas įsaky-j 
mas ir instrukcijos, kaip elge- 
>s tvarkyti.”

statyta eile didžiulių fabri
kų. Pavyzdį duoda iš Bobri- 
ko chemikalų fabriko. Kuo
met gamyba tam fabrike 
bus paleista iš visų jėgų, į 
metus duos 500,000 tonų che
mikalų. Gi prie caro visoj 
Rusijoj visi chemikalų fabri
kai į metus padarydavo tik 
200,000 tonų. Vadinasi, šis 
vienas Sovietų fabrikas pa
darys du ir pusę sykiu dau
giau, negu seniau visi fabri
kai visoj šaly padarydavo.

Pagerbs Korespondentus

Artinasi žiema su šalčiu ir baisiu vargu Amerikos dar
bo žmonėms. Penkiolikai milionų bedarbių ir jų šeimy
noms grūmoja badas. Tūkstančiams lietuvių proletarų 
žiūri į akis žiaurus alkis. O nesimato galo nei bedarbei, 
nei algų kapojimui, nei reakcijai. Tatai turi suprasti 
kiekvienas proletaras, kiekvienas darbo žmogus.

Bet dejavimas nepalengvins kapitalizmo naštos, užgu
lusios ant mūsų pečių. Skundai nepamaitins alkanųjų. 
Tik savo klasės kova ir vienybe nugalėsime išnaudotojus 
ir išgausime tai, kas mums priklauso, ką turime gauti. 
Maldavimai, nei prašymai nepagelbės.

Paklauskime savęs, ar mes dalyvaujame augančiose 
Amerikos proletariato kovose, ar giname savo klasės rei
kalus? Atsakymas bus, kad nepakankamai dalyvauja
me. Didžiuma mūsų darbo žmonių dar vis laukia kažin 
kokios iš kažin kur malonės. Bedarbiai vaikštinėja gat
vėse ir guodžiasi ir dejuoja, bet masiniai dar nestoja į 
bedarbių tarybks. Milionai darbininkų keikia dabartinę 
sistemą, dantį griežia prieš valdžios policijos kruvinus 
darbus laike bedarbių demonstracijų ir streikų, bet tebe
palaiko demokratus ir republikonus. Kiti tūkstančiai 
jau pradeda’šalintis nuo kapitalistinių partijų, bet jie dar 
neina po vėliava Amerikos Komunistų Partijos.

Darbininkai ir darbininkės! Ilgiau nebegalima laukti. 
Laikas atmerkti akis ir pažiūrėti į tuos vargus, kuriuos- 
na mus paskandino Amerikos kapitalizmas. Laikas at
sikratyti nuo išnaudotojų ir jų agentų ir. būdavoti savo 
klasės spėkas. a

Prezidentini^ rinkimų „kampaniją < pačiame įkaitime. 
Ar ir vėl remsime kapitalistines partijas, kurios atsto
vauja kapitalistinio smako reikalus? Ar ir vėl savo bal
sais ir savo parama padėsime kapitalistams mus badu 
marinti, mums algas kapoti, mus persekioti ir žudyti? 
Pasakykime storai: Ne, daugiau to nebus!

Komunistų Partija šaukia ~ .
mus, lietuvius darbininkus prieitų prie darbo žmonių, 
ir darbininkes stoti i kova ^sužadintų juos į kovą, ir darbininkes stoti j ^ parazitų valdžia bijo komu. 
su kitų tautų darbo zmone-;nįstines propagandos. Bijo, 
mis pries išnaudotojus, Šiuo- kaj darbininkai neišgirstų 
se rinkimuose parodykime teiSy^s

Šiandien Prasideda
"Vilnies” Byla

Komunistų Partija ant 
! Baloto Ky. Valstijoj

Sakoma, kad Francija Pasi
rašys Sutartį su SSSR.

_____ - FRANKFORT, Ky.—Dar 
Elgetos vienas laimėjimas Amerikos 
mus ar-1 — . _Komunistų Partijos. Ne-• ■ -

dyti visus reikalavimus ir 
uždėti Komunistų Partijos 
kandidatus ant baloto Ken
tucky valstijoje.

GENĖVA. — Čia: gauna
mos žinios iš Paryžiaus, kad 
Francijos kabinetas jau nu
taręs pasirašyti nepuolimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.; 
Taip pat Rumunijos kabine
tas padaręs tokį pat tarimą. 
O nesenai Lenkija buvo pri
versta panašią sutartį pasi
rašyti.

MASKVA. — Sovietų val
džios užsienio reikalų de- 
partmento spaudos skyrius 
rengia vakarienę rugs. 27 d. 
pagerbimui trijų amerikonų 
korespondentų, Walter Du
ran ty, Louis Fischer ir W* 
H. Chamberlain. Per de
šimts metų šitie trys kores
pondentai rašinėjo apie So
vietų Sąjungą ir pasirodė 
prielankūs darbininkų tėvy
nei.

Prof. Scott Nearing už 
Komunistų Kandidatus

Pardavė Audėjų Streiką Keturi Nuteisti Mirtin
MANCHESTER, Anglija, 

uo ^au Paskelbta, kad reak- 
tai aišku, kiek jam tegalima ti- c^nįa^ unijos vadai beveik

SHANGHAI. — Peipinge 
Chiang Kai-sheko valdžia 

va- . . - nuteisė mirtin keturis jau
kėti, kuomet jis sako, kad dar- susitaikė su darbdaviais ir Į nūs studentus. Jie kaltina- 
bų Lietuvoje yra daugiau, negu priėmė algų nukapojimą au- mi organizavime studentų 
reikia, kad visi žmonės paval- dėjams ant 8 nuoš. Streiką- ir priklausyme prie Chinijos 

ir sotūs. vo 200,000 darbininkų; | Komunistų i Partijos, i i . : veje

Jeigu šitiek teisybės ponas 
Kasputis tepasakė apie ubagus.

ę ir sotūs.

Garsus rašytojas ir pra- 
kalbininkas p r o f e s o r ius 
Scott Nearing padarė pa
reiškimą per “Daily Work
er}”, kad jis remia Komu
nistų Partijos kandidatus 
dd. Fosterį ir Fordą. Jis pa
smerkia republikonus .ir de- 
mokratusn Socialistus vadi
na kapitalizmo broliukais.

Nearingo pareiškimą išti
sai rasite šios dienos “Lais-

• . , ■' ' '

kapitalistams ir jų parti- į
joms, parodykime parazi-l Lietuvių darbininkų orga- 
tams ir išnaudotojams, kad |nizacijos ir draugijos! Ko- 
darbo žmonės susiprato, jieipiunistų Partijos rinkimų 
atsisako badauti, atsisako 
vilkti kapitalizmo jungą.

kampanija yra jūsų visų rei
kalas. Prisidėkite prie tos 
kampanijos pravedimo.

Komunistų Partijos Lie- Rengkite mitingus ir disku- 
tuvių Centro Biuras ragina sijas. Kvieskite Komunistų 
visus komunistus,' visus sim- Partijos kalbėtojusdšaiškin- 
patikus, visus darbininkus tį gių. rinkimų svarbą ir su- 
ir darbininkes, padėt Komu- pažindinti jus sįr klasių ko- 
nistų Partijai šioj rinkimų vos reikalais. Paaukokite iš *• • • • w •

iždų pagal išgalę Komunis; 
tų ’Partijos rinkimų kampa
nijai. i

Atmeskite i Š41 a u d o to jų 
partijas—republikonus, de
mokratus ir socialfašistus! 

1 /

Jūsų partija — Amerikos 
Komunistų Partija! Kaip 
bedarbių kovoje už greitą 
pašalpą ir apdraudą, dir
bančiųjų kovoje prieš algų 
kapojimą, atmušime reakci
jos užpuolimų, taip mobili
zavime masių prieš naują 
imperialistinį karą,—visa
dos pirmosiose eilėse rasite 
Komunistų Partiją. Ji virto 
kaulu kapitalizmo gerklėje. 
Pasisekimas būdavojimo so
cializmo Sovietų Sąjungoje 
po Komunistų Partijos va*.

kampanijoj. Komūnistų 
Partijos kandidatai yra dar
bininkų klasės kandidatai. 
Balsas už tuos kandidatus 
bus šūvis į kapitalizmo tvir
tovę, šūvis prieš badą, prieš 
algų kapojimą ir prieš re
akciją.

Komunistų Partija neturi 
milionų dolerių vedimui rin
kimų kampanijos. Jai pri
sieina prašyti nuo darbinin
kų dešimtukų ir dolerių agi
tacijai už revoliucinę plat
formą. O išnaudotojų val
džia drasko mūsų rinkimų 
kampanijos s u s i r inkimus, 
areštuoja ir kalina hiūsų 
kalbėtojus v ir agitatorius. 
Stato visokias skerspaines, 
kad komunistų Partija ne-

CHICAGO, Ill. — šian
dien, rugs. 26 d., krimina
liam teismabutyje prasideda 
byla prieš dienraščio “Vil
nies” redaktorius Andrulį ir 
Krakaitį ir prieš manadže- 
rį d. Millerį. Juos teis tei
sėjas ponas Michael Fein
berg. ,

Tai ^pasekmė niekšo Eval
do skundo ir Chicagos lietu
viškos buržuazijos suokal
bio ' sunaikinti dienraštį 
“Vilnį”. Šimtai darbininkų 
susirinkimų yra priėmę re
zoliucijas, pasmerkiančias 
skundikus ir ’ reikalaujan
čias, kad prokuroras Swan
son išmestų laukan skundus 
ir kaltinimus.

Nušovė Vyrą, Merginą 
ir Pati Save

PHILADELPHIA, Pa. — 
Cecilia Erene Etter, 37 me
tų, nušovė savo vyrą, pas
kui nuėjo į kitą stubą ir nu
šovė Shinn, 26 metų mergi
ną ir prie jos kūno pati nu
sišovė. Tragedija įvyko rug-

(Daugiau Pasaulinių žinių 
f 5-tam puslapyj)
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Profesorius Scott Nearing už ,
Komunisty Partijos Kandidatus

Aną dieni grupė žymiausių Amerikpp rašy|ijt ill įijite- 
lektualų pai’ęįškė savo nusistatymą! remti ir įbūl^uofi ^ųi 
metų prezidentiniuose rinkimuose už Komunistų Partijos' 
kandidatus—Wm. Z. Fosterį ir James W, Fordą. Šiomis 
dienomis padarė pareiškimį ii’ij5čdfesoHuš-Scdt>t’Nearing, 
rašytojas ir prelegentas. Pastarasis buvo kadąisę ,Ęprųu- 
nistų Partijos nariu, bet del nesilaikymo disciplinos, iš jos 
buvo pašalintas. Jis, tačiaus, nenuėjo su kontr-revoliu
ciniais elementais. Bandė jį pasigauti lovestoniečiai ir 
trockistai, bet Nearing vistiek pasiliko artimas Komunis
tų Partijai.

Savo pareiškime, Nearing, be kitko, sako:
“Masinis badavimas, tai vyriausias šiuose rinkimuose 

klausimas. Prohibicija tai tik priepuolis; piniginė refor
ma—bandymas nukreipti žmonių domesį nuo tikro klau
simo. Milionams žmonių šita kampanija yra kampanija 
duonos ir svieto klausimu.

“Vyrai, moterys ir vaikai visoj šalyj gyvena trūkume, i 
Milionai darbininkų be darbo. Milionai farmerių negau
na nieko už savo javus. Net gi profesionalai ir smulkūs 
biznieriai jaučia sunkiausi spaudimą, kokį kada jautė ši
tos šalies istorijoj.

“Šie kentėjimai nereikalingi. Randasi pakankamai 
medvilnės ir kviečių, mašinerijos ir lavintų darbininkų, 
kas galėtų pilniausiai aprūpinti visus Jungtinių Valstijų 
gyventojus. Masinis badavimas reikalauja mūs reorga
nizuoti savo ūkišką (ekonominę) sistemą tokiu pavyz
džiu, ;^ad kiekvienas būtų viskuo aprūpintas.

“Ar republikonai tai padarys?
Klausimas atsisako pats savaimi. Jie nepadarys ir ne

gali padaryti. Šitie sunkūs laikai* po aštuonių nletų T'e-1 
publikonų valdymo yra republikoniški laikai.

“Ar demokratai‘pertvarkys Amerikos ūkį? k
“Nėra progos. Skaitykit jų platformą. Klausykit jų 

kalbėtojų kalbas. Jie stovi petys petin su republikonais, 
savo broliais-pelnagrobiais, gindami t šią sistemą, kuri 
braška ir griūva po mūs akimis.

“Ar socialistai gali tai padaryti?
“Ne! Kur tiktai jų metodos buvo bandyta; kur tiktai 

jų vadai pasiekė valdančiosios galios—Vokietijoj, Aust
rijoj, Belgijoj ir Didžiojoj Britanijoj—visur jie pasirodė 
mažyčiais kapitalizmo broleliais, stodami už mažos ver
tės reformas, ir kiekvienam krizyj gindami bosus ir jų 
grobius nuo sukilusių darbininkų atakų.

“Pasilieka vienintelė partija—Komunistų Partija. Ji
nai tarptautiniai yra pripažintas vadas pavergtų masių 
ir žmonių. Jinai vadovauja svarbų socialistinės kūrybos 
darbą Sovietų Sąjungoj. Jungtinėse Valstijose jinai sto- tapo surasta tikslesnis bū
vėjo ir stovi priešakyje kovos už naują visuomeninę tvar- das, kuriuo galima kur kas 
ką. Iš visų partijų, ■

Miašiniuš’ niRiligus ir juose reikalauti laisvės Scottsboro 
jaunuoliams. Darbininkai turi žinoti, kad Scottsboro 
jaunuolių išgelbėjimas,kaip'ir gelbėjimas visų darbininkų 
klases kovėtųjų iš kapitalistinės nelaisvės, yra jų pačių 
darbas.

Bd to, vedimui bylų, gelbėjimui ne tik Scottsboro, bet ir 
kitų darbininkų kalinių reikalinga medžiaginė parama. 
TDA savo iždų neturi. Ką gauna iš darbininkų—pavie
nių ir organizacijų—išleidžia gynimui šimtų ir tūkstan
čių užpultų ir įkalintų ir bandomų deportuoti darbininkų. į puvo išplautąs 
Tam tikslui TDA newyorkiškis distriktas ruošia viešą 
rinkliavą aukų—tag day—kuri bus spalių mėn. 1 ir 2 dd. 
Kiekvienas darbininkas-turėtų prie to darbo prisidėti. ;

Amerikos reakcijai eipa ’talkon Europos buržuazinės 
valdžios. Štai važinėja po Europą TDA atstovas d. Eng- 
IddHi su Vilnia išį $cottjslįoro jątūiuolių motina,! Mip:. 
Wiįigiįt, aiškinoaįrfi įurpįpdsj kraštų Idarbininkams Scotty 
boro įAunudliū paclėtįGr Veikalą ųuols ginti. ' Tūlos lEurbG 
pos valstybių visiškai neįsileidžia šitų dviejų asmenų, o 
tūlose šalyse,; kur. ir. buvo įsileisti,; trukdyti mitingai, dš' 
kitur ištreipti/ kitūi' aVeštūoti.15 * '1 ’; * • * : ■

1' Tai parodo Europos buržuazijos nuolanku pataikavimą 
Amerikos plutokratijai. Tai pamoka darbininkams. Jie 
turi juo glaudžiau jungtis, juo smarkiau kovoti:; 'jūo dau
giau darbuotis, kad išgelbėjus Scottsboro jaunuolius iš| 
plėšikiškų buržuazijos nagų.
’ • Todėl spalių 10 d. kiekvienam J. Valstijų mieste visokių 
rasių ir visokių tautų darbininkai turi galingai pareikšti:

Laisvė Scottsboro jaunuoliams!
Laisvė Tarnui Mooney! ,
Laisvė visiems darbininkų politiniams kaliniams!

, y Tikrai Neleistinai
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nieko tokio čia nebuvo, o da
bar .nuimtasis parašas pa
tamsėję žiba! Tamsiame
kambaryje 1 galima 'skaitytij
raides ir numerius, kurie “Laisvės/’ kurią aš skaitau,; kepė. Būdamas žmogus aU 
buvo išnaikinti. '' Kitas dąp bet yra daugelis pagrindi- kanas ir tokius kvepiančius 
lykas, tai , tinkamu fptogra- Į nį0< ^as reikalinga taisyti visokiom “patrovom” apra-

* fijos aparatu visiškoj‘ tain- jUngtinių Valst. 'draugai šymus skaitydamas, tai ir 
sumoj galima nutraukti ir partaįs prirašo didžių di-< užkvėpsta ir net nepajun- ' 
paveikslas to rašto, kuiis dfiausius straipsnius apie ^aip sedė driptelia^ is

■■■■; ^skustas, nedidelgs svarbos daiykuS. burnos ant tų “prosperity
abelnai prašalintas. Dažnai sakysime buvo pikni- z°dzlŪ ir shapt tiesiog ant

Nesiimsiu k r itikuoti visų vardus, kas ką davė*ar

u" 'draugai ^mus skaitydamas, tai ir 
"didžiu dp i užkvėpsta ir net nepajun- '

buna aišku, kaip anf delno, j vaparėiis> šokiai, balius, 
. Sis įsi adimas daba^ jau vakarienė ar panašiai vie- 
yra pradedama p aciau nau- nas - daugelio. Karthis 
dot teismuose, grand dziu-|virš sumirį^ų^ parengimų ‘ 
res kambariuose, didziūo- vardu esti ap;.a^ta šitaip: ‘ 
siuose bankuose ir valdis-' v__z±
kųoše biuruose, kiirie me
džioja klastuotojus.1 Šiuo iš- • 
radiniu pasinaudojant, gali
ma ,daug lengviau pažinti ir į 
gabiausiai padirbtus popie-' lyrinius pinigus bei falšyvas ikalbos’ P^suriax arba, 
pašto markes. ■ ; ■

žemės tas mūsų revoliucinis ' 
įrankis.

Dažnai taip esti. :.
Proletaras.

Red. Pastaba. Draugas
i buyp žmonių vidutiniai (ar- j Proletaras teisingai paste-

I ba, daug, tas' nesvarbu), dai- bi. Redakciją kelius sykius ,. 
nąvo, šoko, c

[tt. Ir Maigiau nieko. Kaip
'ėjo kokips diskusijos, pra-

-f * z • x  —' —7 ----- ” 7’!

kokia nuotaika' publikoj 
buvo, ar gal visai nieko ne-

I buvo veikiama. Nesako.
Už tai daug pasakyta štai

į apie ką: “Buvo labai daug 
skanių senvičių, buvo labai 
šviežios, tikrai lietuviškos, 

Vištienos tai tik
O kve-

linksminos 'ir prašė ir

Kaip Vaikai Penkis Sykius
Greičiau Auga

Vaikai gali penkis sykius duonos.
greičiau augti, jeigu jiems garavo ant stalų.
pritaikyti maistą. Tą įrodė ‘ pėjo, o visi valgė! Nebeliko 
keli daktarai Battle Creek’e, nei šmotelio ir kauliukus 
Mich.. Išbandymui jie pa- nučiulpė, užmiršdami kitus 
ėmė vienuolika vaikų po ke- gerus kepsnius, kurių liko 
lis metus amžiaus; ir šito- dar labai daug.”'

i ■ ■,

Tas gerai, mes visi geraiikiais valgiais juos daugiau-j
šia maitino: farina, čieluL. , . v M irJavižų (tik be lukštų) koše,!“6’ ,kad' smogui reika^ U 

į valgiais is cielų kukurūzu 
; miltų, kviečių-“širdimis”

r tębeprašo mūs 
draugų korespęndentų ra
šyti mažiau apie tas vaka-, ..... 
rienių smulkmenas, o dai^j , i 
giau apie didesnius daly
kas, kurie turėtų visuome
ninės vertės ir naudos. Pa
minėti reikia, tai tiesa; -bet 
paskandinti didesnius rei
kalus vakarienių ir • kitų 
smulkių dalykų aprašymuo
se—neneša naudos. Drg. .. 
Proletaras gyvena Kanado-. . 
je. Iš toliau draugai geriau 
tai pamato ir jiem tokios 
rūšies aprašymai įkyresni.
Nekartą mes gavome kriti- ► 
kos iš Lietuvos ir Sovietų 

3į Sąjungos draugų tuo pačiu .. 
klausimu.

Iki šiol buvo daugybė su-lp r o c e ntus ultra-violetiniu 
kjastuota bankų čekių ir ki- spinduliu,.kurie įšiaip akim 
tų dokumeųtų, sulig kurių yra visiškai nematomi. Tuos 
pasiėmė pinigus tie ku-1 nematonms . spindulins lei. 
nems jie,nepriklausė. Klas-jlv. x v._ . in . 
tuotojų yra mokytų, žinau- ^zia an^ nuziunmo klastm-

* itiškąi S’9; dokumento. Bet pirm 
okiais prisieina šfeds 'spindulius

čių chemiją ir ajrjtjs 
mokančių dirbti su vis 
chemikalais.. . Tokiepažįsta 
net, iš kokių medžiagų pa
dirbtas rašalas, kuriuom pa
rašytas čekis, vekselis arba 
pasirašyta ant šėro, kurį 
galima iškėist ‘pinigais.

P a d i d i nančiais stiklais, 
mikroskopais ir kitais bū
dais tos klastos dažnai buvo |

i linga valgymas, ir kiekvie- 
... lp nas stengiasi, kad skaniau 

jalfalfos miltais. — Alfalfapavalgyti. , .Bet - .
1 yra pašaro augalas, pana- ne^eistma, knd ■ t°klus 4a y* 
šuą į dobilą, bet ūlfalfa: gali 
būt sumalta j miltus:-—Prie 
to buvo pridėta vienas pro-.

: centas papr.atų bravorinių 
miėlių ir du’procentai 'snie
genų iš.gyvulių kaulų. Bet 
tie smegenys pasirodė mefęi1

■ kaimai., Be jų vaikai lygiai 
sparčiai augo.1! ' • •

Visi viršminėti valgiai yra* 
turtingi vitaminu B. Jie 
buvo dapildyti ir kitais vi
taminais, kurių trūko arba 
buvo permažai. Ir su tokiu 
nebrangiu, bet parinktu 
maistu vaikai augo penkis

.išskirti. ’pųo , paprastų,. bdę . 
akiai matomų šviesos spin
dulių. Kaip gi tuos regimus 
spindulius išskirti nuo ne
matomų? Tam naudoja spe
ciali labai tankų sietuką, ap
teptą . .pikelio deguonies 
(nickle oxyde) košele. Iš to 
pasidaro tamęios raudonai- 
violetihės spalvos, per kurią sykius sparčiau, negu kadatidengiamos, bet toli gražu k™ i -r 1. y . . beveik visai nepereina pap- kiti vaikai, kune bile kaipne visos; dažniausia sužino- • 1’ ! rastos sviesos spinduliai, o i maitinami.

11*11 • 1 I • 1 1 • • • •

11V VJUVC, 
davo perdirbta dokumentą 
tik tada, kad jau būdavo 
pervėlu.

Bet paskutiniais laikais

tiktai ultra-violetiniai spin
duliai. Užleidi per šią plok
štelę ultra-violetinių spindu
lių, sakysime, ant tos čekio 
vietos, kur tikrasis parašas 
buvo nuimtas, o naujas fal-

Tatai aprašo daktaras 
Summerfeldt “Good Health” 
žurnale.

niekada
TORONTO, KANADA

kus rašytų į komunistiniusPereitame ALDLD kuopos
| laikraščius ir dar.pažymint
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"v ~ 4 \ J, dalyvaujančių rinkimų kampanijoj, geriau pastebėti khsta.Pa- ^yja^.^ara^a^Pa ^a^^c
tik viena komunistų Partija turi aiškų nusistatymą, ku- vyzdžiui, štai sakysime ban-
ris veda linkui ryškios pakaitos viešpataujančiam cha
osui šitoj ekonominėj sistemoj.

“Šiaurės Amerika, Jungtinės Valstijos ir visas kapita
listinis pasaulis turi būti išgelbėtas iš badavimo, karo ir 
fašizmo. Sovietų darbininkai turi būti apginti jų istori
niame socialistinės kūrybos darbe. Komunistų Partija 
yra vienintelė partija, kuri bent bando tą uždavinį atlikti, 
ir todėl aš remiu šitą Partiją ir jos kandidatus, Wm. Z. 
Fosterį ir James W. Fordą.”

spalių menesio io-tom diena
Minėtą dieną prieš Jungtinių Valstijų augąęią,ųsiQ) teis

mo teisėjus patieks faktus Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatai reikale Scottsboro jaunuolių likimo. 
Kai jau žinia, Scottsboro kalėjimo mirtiną kameroj su
brukti devyni jaunuoliai juodveidžiai, kūnuos pietinių 
valstijų išnaudotojai nusmerkė mirti neva dęl užpuolimo 
ant baltveidžių moterų, bet tikrumoj tam, kad įgrąsinus 
ir įbauginus negrus apskritai ir padarius didesnius tar
pus tarpe baltveidžių ir juodveidžių, kas išnaudotojams 
eina naudon.

Ką išnaudotojų klasės augščiausias teismas pasakys 
tuo reikalu, liekasi palaukti ir pamatyti. Bet nieku bū
du negalima laukti ramiai rankas susiėmus ir pasitikėti 
tais teismais, kurie tiek daug kartų darbininkus suvyle,

ko čekis, išrašytas kam nors 
ant $300. Suma užrašyta 
ne tik numeriu, bet ir žo-; 
džiais. Gerai praktiškai ži
nantis chemiją gali tikrąjį 
užrašymą taip nuimt, kad 
nei geriausia akim, nei mik
roskopu nepažinsi, kad čia 
buvo kas nors parašyta. Kas 
dabar klastųotojui lieka duk
ryt Ogi tik parinkt ir pri
taikyt rankraštį, norint,'Sa
kysime, .tris šimtus dolerių 
,p,akelt į tris ’tūkstančius. O 
rankraščio padirbiiho artis
tų yra tiek ' ir tiek. Taip, 
■pagaliaus; bankas ir. išmoka 
jam tris tūkstančius vietoj 
trijų šimtų.

Ant įvairių vekselinių ■ do^ 
kumentu ♦ Turi didžiausios • i v

I svarbos metai, mėnuo, die- 
fia, žodžiu sakant, data? To-> 
del neteisingi žmonės nere
tai moksliniais chemijos bū
dais nuplauna tikrąsias., .da
tas, o padeda tokias, kokios 
jiems naudingos.

Tačiaus, kokis gi Tas nau-<

čia tai ir pasirodo navatnas 
dalykas. Pirmiau rodosi

Velnio Galva
I s t o riškai neatmenamoj 

senovėj California buvo, bai
sių ugniakalnių (vulkanų)

kraštas.- Vulkanai ten vir
šun išvertė -bei supylė milži
niškus kalnus. :Tai itais lai
kais buvo iš verdančios vul
kanų medžiagos “lavos” nui- 
lieta ir vadinama “velnio 
galva,” išsišiepus virš Cap
els Creek pragarmės. Žmo
nės įsivaizdino velnią ir vel
niškus tūlų daiktų panašu
mus į tą pasakišką pragaro 
ponaitį. Minimoji gi< “vel
nio galva”; nulieta iš lavos 
uola, turi ragus, tokią nosį, 
su kokia velnias abelnai pie
šiamas su didele karpa ant 
jos ir atsikišusį smailų sma
krą. Ne vienas tikintis 
žmogus prietamsoje persi
žegnoja, pamatęs tą reginį, 
kuris yra visiškai papras
tas gamtinis daiktas; o vel
nišką pavidalą jam priduoda 
tik neišmanėlių įsivaizdavi
mas.

susirinkime 
laiškų 
yra laiškas nuo 
pos: nario, 
nėra 
ti.

I : AŠ 
.dyba 
skąitėA laišką.: /Gal laiške' yra; 
ir geras dalykas? Todėl visi 
laiškai turi būt skaitomi.

Veikiausia tame laiške yra 
politinis kaltinimas ant nario, 
kuris peržengė draugijos kon
stituciją. Todėl aš keliu šf 
klausimą, kuris, mano suprati
mu, reikalinga kelti ir nariam 
reikia pavesti išrišti, 
nebus jokių užmetimų. Kaip 
kuopa nutars, taip turės būt 
gerai.

ALDLD Kuopos Narys.

buvo skaitymas
Valdyba pranešė, kad 

vieno kuo-
Bet pareiškė, kad1, ’ 

reikalo tą 'laišką skaityk

tiek daug kartu išstojo pries juos; kurie pasiuntė elek- ‘]as’ s /?^as
x i .j- o G • >klasta? Svarbiausia, tai rei-tros kėdėn Sacco ir Vanzetti. h . / _y. , a.-_ . i ., . .v j- -v Ikia turėti kvarco-putnagoRaipusflaukimas, nieko neveikimas is mus pusės, is pu-1stįk]0 elektrinę lempą sū 

įusiprątųą% darbininkų, . būtų ; baj^it^ ; nusįdęįimu. gyy^i^ą^ioį į gąrai^ (vįįųi; •<
Tai pjautinis Darbininkų Apsigynimai, saukta vi- gaiia to fėikalirigas' geras ‘
sės

sas darbininkų organizacijas budėti. Jis šaukia visus fotografijos aparatas/Put- 
Amerikos darbininkus tą dieną ruošti demėnstracijas, naginė lempa išduoda 27

. f

..p
Tik galingas darbininkų, farmerių *ir veteranų bendras

• '___ •• , « / ii. r'

Tuomet

manau, ■ kad kuopos vaL 
negerai padarė, kad ne-„

BERLYN. — Hitlerio sai
ką išmetė laukan iš savo ar
mijos net penkis skyrius. 
Eiliniai fašistai sukilo prieš 
vadus ir tapo iššluoti lau
kan.

• frontas privers išnaudotojus liautis algas kapojus, de
portacijas ir kitds piiolitnus prieš dirbančiųjų luūšfe!
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Kaip Rengti ir Garsinti Masinius
Mitingus Arba Prakalbas

* Amerikos Lietuvių Darbi- į kia eiti per lietuvių stubas, 
dalinti plakatus ir žodžiu 
kviesti darbininkus į pra
kalbas. Reikia dalinti pla
katus kiekviename susirin
kime ar parengime, kuris 
įvyks pirm prakalbų. Rei
kia eiti prie bažnyčios ir 
padalinti plakatus tarpe ti
kinčių darbininkų, kalbinant 
juos į mūsų parengimą. Jei-

ninku Literatūros Draugi
jos (ALDLD), ir “Laisvės”, 
“vilnies” ir “Darbininkės” 
vajus už naujus narius ir 
prenumeratorius jau visai 
netoli. Aišku, kad per visas 
Jungtines Valstijas įvyks 
šimtai prakalbų ir kitokių 
parengimų. K i e k v i e n ai 
ALDLD kuopai jau pasiųsta

■jpel . naujų nar^ų ALDLD gU kunjgaj apsistato juoda-
gavimo blankos, antrašai 
mūsų laikraščių skaitytojų 
ir nurodymai. Kiekvienam

ja gvardija ir neleidžia da
linti prie bažnyčios, tai rei
kia , ant kelio, ant gatvių,1 .v. . ( . . . ' I eini clilL

apskričiui jau yra pasiųsta į kuriomis eina -darbininkai iš
laiškai su nurodymais, kas 

įdaryti ir kokiuš kalbėtojus 
kviesti. Taigi ir noriu kiek 
pakalbėti apie prakalbų ren
gimą. '

Kalbėtojai
Kiekvienoje didesnėje ko

lonijoje rengiant prakalbas, 
nereikia suversti viską ant 
kalbėtojaus pečių. Reikia i 
išanksto pranešti vienarm : 
draugui bei draugei, kurie į 
yra daugiau pasilavinę, kadį 
jie prisirengtų ir pasakytų!

* devtkf minuČių1?T iir gerai išgarsinti, 
kalbelę. Kiekvienas ir kiek-! .
viena iš daugiau prasilavi- . . . . .
nusių draugi], gali kalbėti kuoJa Ye Para®° ga‘.'slm-

_ <—’ win nvit- wnwinv»n^ nYvn/irnh/A t v»
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• spaudos reikalais. Pr'I'P'na prie svetaines du-
A va I I/O rii va zvrJ n v»/a

nijos draugai gali rasti po- 
rą draugių bei draugų, ku
rie atsistos prie svetainės 
durų ir įteiks kiekvienam 
atėjusiam lapelį. Tokis bū
das yra ir mandagesnis ir 
geresnis. Darbininkas, ga
vęs į rankas lapelį, pasiims 
ir perskaitys jį, iki prakal
bos prasidės. Ant tų lape
lių yra vieta del užsirašimo 
“Laisvės” arba “Vilnies.” 
Reikia, kad pirmininkas pa
aiškintų ir po prakalbų su
rinkt tuos lapelius, kurie 
ant jų užsirašys mūsų dien
raščius.

ALDLD Centro Komite
tas pagamino pakankamai 
įstojimo, kortų del naujų 
ALDLD narių, reikia, kad 
kiekvienose prakalbose ren
gėjai turėtų po kelis desėt- 
kus tų kortų ir kad komi-

bažnyčios, jiems padalinti 
plakatus. Tik pasiekdami 
plačiausį darbininkų ir dar
bininkių skaičių su savoj sija pereitų pertraukoje ir 
plakatais 'mes galėsime tu- i pakalbintų darbininkus sto
rėti sėkmingas prakalbąs, Iti į ALDLD.
mes galėsime gauti į jas su
klaidintus darbininkus ir 
darbininkes, kuriems labiau
siai yra reikalingos mūsų 

! prakalbos. O, kad tą atsie- 
įkus, tai reikia turėti pakan
kamai plakatų, taipgi pasi- 
»gaminti juos išanksto, bent 
dvi savaites pirm prakalbų

viena iš daugiau prasilavi-

Literatūra
Reikia gerai pastatyti li

teratūros platinimą. Kar
tais kuopoje yra nuo senų 
laikų pasilikę kelios dide
lės knygos, tai draugai vi
sai nesirūpina nauja litera
tūra, bet bile tik turi kelias 
knygas, tai ir “gerai.” To
lūs literatūros platinimas 
nieko nereiškia. Mes turi
me visur turėti naujos lite
ratūros. Kiekviename mies
telyje, kiekvienose prakal
bose turėtų būti platinama 
dienraščiai “Laisvė” ir “Vil
nis,” bei kita spauda.

Būtinai reikia parsitrauk
ti naujų knygų, naujos li
teratūros. ALDLD Centro 
Komitetas pigiai ir visai pi
giai skelbia knygų išparda
vimą. Reikia platinti ypa
tingai naujas knygas: “Re
ligiją,” taipgi “Darbininko 
Sveikata,” “Švyturys,” “Is
torija Klasių Kovos Ameri
koje” ir tt.; O labiausiai, 
reikia turėti mažų brošiūrų. 
ALDLD ir mūsų dienraščiai 
jų turi. Reikia platinti po 
centą, du, penkiuką ir de
šimtuką literatūrą. Tokias 
knygeles pasiperka kiekvie
nas. Reikia platinti “Prie
kalą,” “Baisa” ir “Raudo
nąjį Artoją.”

Sėkmingam litera tūros 
platinimui, reikia paskirti 
bent du, trys draugai ir 
draugės, kurie vien tuom 
darbu rūpinsis. Prie to pir
mininkas iškalno turi būti 
painformuotas, kokia litera
tūra bus platinama. Gerai 
būtų jam iškalno suteikti 
vieną kitą knygelę, kurių 
bus daugiausiai platinama, 
>kad jis susipažintų su jos 
turiniu. Ant kurios litera-! 
tūros yra daromas koncen-1 

jų, o darbininkai neturi, nes į travimas pardavimui, pirmi- 
kas norės imti nuo gridų su-įninkąs ją privalo gerai pa- 

Imindžiotus! Kartais svetai- garsinti. Mažiau garsinti 
nė didelė, išdėsto juos apt sųsįrihkimus, bet daugiau li- 
visų kėdžių, o klausyjįojiįl.tėržitūrą. Literatūros pla- 
būna tik pusė svetaines, po tinimas privalo būti gerai-

Vietomis draugai prakti-

mą ant popieros šmotelio irpusvalandį musų organiza
cijų ir _
Kuopų susirinkimuose dau
gelis tvarkiai reiškia mintį, 
tai kodėl negali pakalbėti 
masiniuose mitinguose?

Tas reikia daryti todėl, 
i kad daugiau pralayinus iš 

, pačių darbininkų tarpo kal
bėtojų. Antra, tas paĮeng- 

i zins kalbėtojui. Vajai kar
tu laikraščių ir organizaci- 
jų, tad vienam draugui nė- 

*-ra paranku atsistoti h’nuž 
\ viską vOsti agitaciją. Daug 

i I bus geriau, kad mes turėsi- 
’ v me iš veiklesnių draugų ir 

draugių, kurie pakalbės už 
vieną, kitą organizaciją.

Tas patsai ir su pirmi-1 
ninku. Reikia jau iš anksto 
nuskirti draugą ar draugę, 
10s bus prakalbų pirminin
ku. Neleistina tą pat vaka
rą jieškoti pirmininko! Rei
kia, kad pirmininkas jau iš
anksto žinotų, kad jis turės 
atlikti tas pareigas, kad jis 
turės tokią ir tokią litera- į 

į turą gerai išgarsinti.
Išgarsinimas

Labai dažnai mūsų drau
gai ve kaip rengia prakal- 

>bas: padarė porą šimtelių 
plakatų, nunešė į prakalbų 
svetainę ar susirinkimų 
vietą ir padėjo. Ateina 
prakalbų diena, o dar pusė 
plakatų guli ant stalo. Ar 
gali būti sėkmingas tokis 
parengimas? Aišku, kad 
ne. Reikia plakatų padary
ti daugiau, kaip kitados. 
Plakatų dalinimui turi būti 
paskirta skaitlinga komisi-: prakalbų tie lapeliai pasįlįę-, p^sttątyta^-, • .Literatūra, yra 

(Pareiga kiekvieno na-. ka. šis būdas .tųrr būti Mž-v geriausias p a g e 1 b ininkas

rų, o jokių plakatų nedaro. 
Iš tokio “garsinimo” jokios 
naudos nėra. Ir prakalbos 
būna nesėkmingos. Jeigu 
organizacija neturi poros 
dolerių ižde, tai prakalbose 
galės surinkt tam tikslui, 
bet plakatai reikia daryti.

Prie to, plakatus nereikia 
daryti privatinėse spaus- 
vėse, nes jos nepadaro tin
kamai.. Visada darykite 
plakatus- “Vilnyje” arba 
“Laisvėje”, nes mūsų drau
gai geriau žino kalbėtojus ir 
organizacijas ir geriau pa
darys. Vietomis privatinė
se spaustuvėse padarytus 
plakatus net gėda skaityti.

Lapeliai
ALDLD, “Laisvė” ir “Vil

nis” vajui išleidžia 30,000 
lapelių. Jie išanksto bus iš
siuntinėta kiekvienai ALDL 
D. kuopai ir jų galės gauti 
kiekviena kolonija, jeigu ten 
nėra ALDLD kuopos. Tuos 
lapelius reikia dalinti pra
kalbose. Kartais mūsų 
draugai sekamai praktikuo
ja: išdėsto ant kiekvienos 
kėdės pirm prakalbų. Tai 
blogas būdas. Eidami dar
bininkai/drabužiais numeta 
lapelius ant grindų ir sumi- . 
na kojomis. Po tokio “sklei
dimo” lapelių pilnas flioras

ja. i
rio ir narės dalinti.) Rei-1 mirštąs. Kiekvienos kolo-

SO. BOSTON, mass; ■>.
Visos artimos Bostono apielinkės darbinnkiskų laik

raščių skaitytojų, darbininkiškų organizacijų narių ir 

darbininkų judėjimo smnatikų susirinkimas įvyks se- 
redoje, 28 rugsčjo-7—Septf, Lietuvių Piliečių Kliubo sve

tainėje, 376 Broadway, So. Boston, Mass.*, 7:30 vai. 
vakare, šiame susirinkime dalyvaus d. P. Buknys ir 

^patieks planus sekančiam vaju:. Čia bus svarstoma 

apie laikraščių platinimą ir gerin'mą jų turinio. Visi 
artimos Bostono apielinkės draugai dalyvaukite šiame 

susirinkime. Duokite savo iniciatyvos šiam vajui ir 

išgirskite dienraščių gerinimo planus.

-traukti' darbininkus į musų 
! revoliucines organizacijas. 
Literatūra yra švietėjas ir. 
aytavotojas naujų kovotojų!

i ’’v'• ' • 4. ii ' -■ * ' ' 

; Aprašymai ir Pamarginįmai
Kur yra darbininkų cho

rai, dainininkų, solistų, du
etus dainuojančių/ sakan
čių darbininkų eiles vaiku-1 
čių bei kitokių : pamargini- 
mų, visa tai privalo būti pa
naudota. Reikia kviesti J 
chorai ir kiti dainininkai, k 
Reikia jie garsinti, kartu su 
kalbėtojum. Mūsų parengi
mai neturi būti nuobodūs. 
Prie prakalbų reikia turėti j 
dainų, muzikos, eilių ir kit-i 
ko, suprantama, tam paš-

' t r i J

vengiant tik kokį ketvirta- Samdo Neunijistus, Griaus Tammany Hall Šulo 
Žulikystėdalį to vakaro laiko. Darbo (Jniją

Pp prakalbų, reikia jas i 
greitai ir trumpai aprašyti. 
Nereikalingi ilgi išvedžioji
mai, istorijos. Faktus pa
duokite trumpai. Jeigu 
draugai ir draugės darbuo- 
sitės šioje dvasioje, tai mū
sų parengimai bus sėkmin
gi ir, vajus duos gerų pasek
mių.

D. M. šoiomskas.

itai sugrąžinti tėvui pinigus. f* 
;Bdt jis" nei sūnaus nepaliuoša--« '
fVOr nei 'pinigų . nesugrąžino.

NEW YORK. — Spaustu
vių savininkų susiyienijimas 
rekrutuoja neunijistus dar
bininkus ir ketina statyti 
juos prie darbo vietoj uniji- 
stų. Mat, neužilgo pasi
baigs sutartis tarpe bosų ir 
unijos, tuo būdu bosai ke
tina užvest karą iki mirties 
prieš uniją ir unijistus.

NEW ; YORK.—Felix Solo- , ; -------------------
mon„ partneris demokratų Ta-T • ; ir DarhimnLnc 
mmany Hali vado, Martino I ie,SIa 43 DarDlIlinKUS 
Healy, nejudamojo1 turto biz- 
nyj, liko, areštuotas, kaipo va
gis. Jis iškaulijo $4,000 iš A. 
Alberio. ir už tuos pinigus ža
dėjo paliuosuot iš kalėjimo 

'Alberio sūnų, nuteistą septy
niems ir pusei metu; o kad ne, *■ ■ j I
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D

P R AG A. — Čechoslovakijos 
valdžia pradėjo teisti 45 jau
nus darbininkus, kurie yra 
kaltinami dar ,1929 metais’” 
organizavime slaptos komu
nistinės organizacijos.

IRĄ RĄ RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA
* ;
Ii.;

k L D. L D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
1 1 H : . I ; i < i i h | į > . ; .

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

bininkai, parsitraukite, skaitykite ir švieskitės* Kas 
dabar stos j ALDLD, tas gaus DOVANŲ.

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-C-. 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

Istorija Amerikos Darbininku Judėjimo
• I • ' j

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- 

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė
Gražiai ap-

ba.
privalo perskaityti, šią knygą.
daryta ir turi 608 puslapių.

Kaina buvo
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c..

$2.25. Dabar 50c.

Visos už $1.00

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

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popie- 
ros ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. 
Gerai apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00.
25cALDLD kuopoms ir nariams tik

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

Karas Franci joje. 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
Vienas tomas Lenino Raštų

25c

25c

25c
25c

Visos trys knygos tik $1.00

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00
Rplig'ja. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulai

tis. Knyga turį 250 puslapių. Gražiai ap
daryta. Išaiškina iš kur atsirado visokie 
“šventieji”, “stebuklai”, “šventės” ir tt. Tik- 
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
; \ . į •

Komunizmas ir Krikščionybe. Parašė vyskupas
W. M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie 
tikėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25c- Dabar 25c
Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių, 

giausia knygelė apie tikėjimą.
Kaina buvo

Visos keturios

Naudin-

10c. , Dabar 2c 
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- 
viėnam darbininkui bei darbininkei perskai
tyti. 416 puslapių. Apdaryta.

■ Kaina buvo $2.00."Dabar 50c
Atmosfera Arba Oro Gazai ‘r Jų Ypatybes. Pa

rašė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers
kaityti. Kaina buvo 75c. Dabar 10c

Abi knygos kartų‘perkant 50c

• y •. V . v. Vy •.

' •• • H > : ' ; • [ j į > j • ;
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 puslapių. Kaina 50c

Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo
je aprašoma Vokietijos socialpatriotų išda
vystės ir kovos- po karo. Turi paveikslų. 
280 puskapių. Apdaryta.

Kaina buvo $1.25. Dabar 25ę ,

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš- 
noras. Labai naudinga ir reikalinga kiek
vienam perskaityti knyga. '256 puslapių.
Apdarytą. Kaina buvo $1.50. Dabar

• . ’ i •

Naujo Karoj Gaisras. Parašė D. M,. Šolomąkas. 
Naudingiausia knygelė apie dabartinę pa
saulinę padėtį: Karą Mandžurijoje; pasek
mes pereito karo ir naujus prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių. 

: • » j ‘

Rusijos Istorija. Parąšė Pųkrovskį. 320 pusi. La
bai naudinga. Kaina buvo $75. Dabar

: i • ; i
Ka'na 20c. ALDLD kuopoms ir nariams tik

’ • • - m ••' ♦ Visos, trys už $1.00

25c

50c
10c

Lenino Raštai už $4.00
Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 

leidiniuose : Marksizmo Pamatai; Darbinin
kai ir Valstiečiai; 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

raštai pirmiau kainavo $10.00. Dabar $4.00 

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

mus galima gauti ir visas brošiūras iš-Pas 
leistas “Balso” ir Lietuvos Kom. Partijos. <

$3.00 Vertės Brošiūrų už 50c
Janonio Raštai. 112 puslapių. Kaina

Samdomasis Darbas ir Kapitalas. 64 pusi; Kaina

Kas Kaltas; Markso. Kapitalas; Areliai ir Profe
sinės Sąjungos visas brošiūros riupigint?s riuę ‘ >

< L* i . • - < J* ; ' 1 , H ’ ' lO.d.iki

Septynetas Pakartųjų. .56 puslapių.
I

Paryžiaus Komunl 66 puslapių.
t Tautų Liuosuotbjai. .

15c
be

5c

5c

Kaina 

' Kaina

Kaina 2c
i 1 i » > . ' _ ..

Nepriklausomos L etų vos Kalėjimuose. 64 p. Kaina 5c
Vienas numeris “Priekalo”. Kaina 20c

Visos kartu perkant tik 50c

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.

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

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas
_ rr, ■ ■■ 1, ...

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA., PARAPIJONU l 
KOVŲ SU KUNIGAIS

A ArbaČciiiskas
dantie j i komitetai savo pareigas energin- 
kai atlieka. Pamokslai sakoma pritaikant 
pagal jausmus! Na, ir viskas eina kaip iš 
pieno.

Vieta bažnyčiai nupirkta—didelis kam
pas Cherry ir Jordin gatvių. 1891 m. iš- 
kasta-išmūrinta skiepas, ir tų pačių metų 
spalių men. šventyta kampinis akmuo. 
Šalę likusieji namai, patapo klebonija ir špi
tole, ir kun. Abromaitis persikėle iš Maha- 
hpy Cįty, j palikdamas vietą kun. S.< Pau- 
tieniui.

Netrukus pabudąvota ir bažnyčia, ir vis-1 
kas gerai įtaikyta. Mes parapijonai džiau-1 
giamės. Turime gražią “nuosavybę,” lie
tuvį “gerą” kunigą, nors šis pinigiškai ir 
neprasčiau skuta kaip pirmiau lenkas, bet 
tai visgi savas! Ir šis nors nešokinėja po 
bažnyčią su kumščia, kaip anas. Gi kun. 
Lenerkevičius, matydamas, kad kun. A.b- 
romaičiui taip gerai sekasi, piktumu ne
tveria! Mėgina ir šiaip ir taip pakenkti J° 5 nftuji nariai: P. Bumbule- 
ir vis vėjais nueina. Bet kartą jis jam vis-i^ieiJe’ v> Į-
gi iškirto šposą. Vieną metą lietuvių buvo 
pakelta už velykinę išpažintį į vietą $3—.$5. 
Daugelis murmėjo, kad perbrangu. Tai 
šis “doros-meilės artimo” mokytojas, pa
sinaudodamas proga, paskelbė, kad jis vi
sus lietuvius priims velykinės, ir atliks 
kas reik tik po $1. Tai buvo pabaigoj 
prez. Clevelando administracijos didelės 
bedarbės ir darbininkui doleris buvo labai 
brangus.

Mes daugelis pas jį ir atlikome. Bet kaip 
vėliaus išsikalbėjome, tai pasirodė, kad jis 
mūsų nusidėjimų nesuprato. Kaikurie 
pasisakė ir gana “didelių nusidėjimų, o kai
kurie tik šiaip- sau supykę, pakeikę, bet 
“pakūta” tokia pat! Vienok, kaip ten ne
buvo, mums po $4 atliko, džiaugiamės.

Bet neilgam tas buvo: pasibaigus vely
kinei, kun. Abromaitis paskelbia iš sa
kyklos, jog toji išpažintis kurie lenkų baž- 
nyčioi atliko, negera, ir ją dievas nepriima. 
Nes, girdi, kiekvienas tur atlikti velykinę 
savo parapijoj; kitaip negali:būt kataliku. 
Kurio to gązdinimo pabijojo, tai užųiokė- 
jo dar po $5 ir ausinę atnaujino.

Bus daugiau

(Tąsa)
Tverimąsis Ir Tolyneiga Lietuvių 

Parapijos
Apie 1887-8 metais, atvyko iš Lietuvos 

kun. P. Abromaitis. Trumpai pabuvęs 
Hazleton, Pa., gavo parapiją Mahanoy Ci
ty, Pa. Čia jis rinko pinigus, ir budavojo 
bažnyčią. Shenandoah’o lietuviai, ilgiau 
lenkiško Jungo nepakentė ! Jie sli prita
rimu kun.. Abromąičip, nujsprendė atsis.kir- 

. ti jr tverti savo parapiją.1 : /
t Tą sužinojęs, lenkas, (kun. Lenerkevi- 

čius) piktumu kuo nesutrūko! Jis viską 
darė, kad jie negautų• vyskupo leidimo. 
Tikrino, jog negaus. Kartą per pamoks
lą, ve net kaip jis pareiškė: “Kuomet ant 
mano delno plaukai užaugs, tai litvinas 
kun. Abromaitis čia turės parapiją ir baž
nyčią!” Tai tau “dievo” agentas—“doros” 
mokytojas!

Bet vyskupo biznis eina savo keliu. Ji
sai žino, jog kunigas savo tautos žmones 
galės labiaus mulkinti ir juos aplupti! To
dėl leidimą davė.

Pradžioje organizavimo šios par., pada
ryta sutartis su kun. Abromaičiu, kuris 
sudėjo prižadus, jog būsianti bažnyčia, ir 
prie jos visas turtas, bus užrašyta ant 
parapijos. Mah.—City, tas buvo padaryta 
jau pirmiau. Ir tai padaryta, ne todėl, kad 
parapijonai reikalavo, bet tam, idant bū
tų gražus obalsis pasekmingesniam pinigų 
viliojimui! “Jūsų pačių savastis!”

Suprantama, kunigas priklausantis vys
kupui, pats tokias sutartis-žadėjimus daryti 
negalėjo, darė tik abu susimokinę: Vėliaus 
buvo manoma, kad ir» keli biznieriai, buvę 
pryšakyj, to paslaptis žinojo.

Kunigas, būdamas Mahanoy City, abiejų 
par. dvasinius ir finansinius reikalus atlie
ka. Shenandoah pamaldos laikoma Robin
sono salėj. Kunigas, bei jo pasiųsti ko
lektoriai, naudodamiesi obalsiu “pačių sa
vastis,” pinigus gausiai renka! Visi pa
rapijonai kunigą gerbia pž jo “gerą” darba- 
vimąsi naudai “dušui, ir kad jie turės “sa
vo” bažnyčia kaipo turtą, ką patys ir kon- 
truoliuos. Todėl aukos visom pusėm plau
kia. Uždėtas mokestis noriai moka. Pil-

Iš Demonstratyvišb Revoliucines
Spaudos Naudai Išvažiavimo

vimą ir pareikšti žodį prieš 
valdančiąją klasę ir visus ne
prietelius, kad atitrauktų savo 
nešvarius nagus nuo mūs spau
dos išleidėjų, ypatingai “Vil
nies,” kurią fašistai šiuo syk 
įskundė valdžiai.

Programa taipgi buvo turi
ninga. Netikėtai pasirodė ant 
estrados Mary Mooney, kuri
maršrutuoja Tom. Mooney ir spaudos 
Scottsboro januolių paliuosavi- priklauso visom darbininkų or- 
mo reikalu. Richard B. Moo-įganizacijoms ir taip pat rengi- 
re su ja sykiu. Kalbėjo B.

graži. Publika aplodismen
tais kuo smarkiausiai sveikino 
kalbėtojus ir programos išpil- 
dytojus. Svetainė irgi buvo 
išpuošta su dideliais plakatais, 
ant kurių išrašyti darbininkų 
klasės obalsiai. Ne be reikalo 
svetainės savininkas\ išsigando, 
pamatęs tuos plakatus. Jis pri
ėjęs prie pirmininko ir sako: 
Koks čia ’bus parengiriias? 
Turbūt jam atrodė, jog jau 
bolševikai kels revoliuciją. Ta- 
čiaus paaiškinu^ dalyką, iška
bas paliko nelietęs .

Didumas ir pasekmės šio 
naudai išvažiavimo

HARTFORD, Conn.— Rug
sėjo 18 d. Connecticut valsti
jos ir apielinkės darbininkai 
suvažiavo į milžiniškąjį Char
ter Oak parką Hartforde, kad 
masiniai paremti savo klasės 
spaudą. Darbininkai žino, 
kad jų pačių spauda, tai jiem 
kelrodis kasdieninėse sunkiose 
kovose už duonos kąsnį ir gy
vybės palaikymą. Arba, ki
tais žodžiais tariant, revoliuci
nė spauda, tai aštrus botagas 
prieš visokiu^ darbininkų ne
prietelius, kurie bando grauž-1 Tutens, jaunas sugabus pio- 
ti darbininkų judėjimo kūną, nierius ir A. Bimba. Visi ke- 
norėdami tuom jį sužaloti, nu- turi darbininkų chorai Conn, 
slopinti, idant būtų jiems at-ivalst. kartu, 
viras, niekieno 
kėlias išnaudoti 
saviem reikalam.
nesdlauks! Tą ryškiai, parojtaipo pat;jnęlodingu skambė

siu publikai dilgino jausmus, 
ką jau kalbėti apie Brook- 

~ i lyno • merginų Aido Sekstetą.
i Tai pilnai buvo pažiba viso iš- 
! važiavimo programos. Visos 

Z! I merginos apsitaisę raudonomis 
blausėmis ir baltais sijonais, 
dainuodamos revoliucines dai
nas, pritaikė prie ištariamų žo
džių ir tam tinkamą judėjimą. 
Tas, mūsų publikai darė labai 
didelį įspūdį. “On the picket 
line”, po vadovyste d. B. ša
linaitės, Sekstetui dainuojant, 
visa publika pritarė ir tas pri
tarimas pas jaunuolius sukėlė 
taip didelį ūpą, kad po pro
gramai ir visą laiką girdėjosi 
jaunuolių dainavimas “On the 
Picket Line” iki 'pasibaigė iš- 

_ „ .. .__ važiavimas. Programa užda-
dė sis. skaitlingas lietuvių dar- ryta, sudainuojant Interpacio- 
biftinkų suplaukimas paremti nalą.
savo spaudos naudai išvažia-

akompanuojant 
nekliudomas ' orkestrai, puikiai sudainavo 
darbininkus | keturias dainas. Rusų Darb. 
Bet to jie (Stygų Orkestrą iš Waterburio,

dė išvažiavimas.
Šis išvažiavimas buvo 

vien taip sau išvažiavimas, bet 
ir demčnstracija didelės dar-* 
bininkų masės už paliuosavi-1 
mą politinių kalinių iš kalčįji-' 
mų, kaip Tom Mooney, Scot- i 
taboro 9 negrų jaunuolių, E. 
Bėrkman, J. Jackson ir visų 
kitų. Taipo pat buvo protes
tas prieš kėsinančius ir jų pa- 
gelbėtojus sunaikinti mūs laik
raštį “Vilnį” ir abelnai visą re
voliucinę spaudą.

Nepa;sant kokiais būdais 
darbininkų klasės priešai ban- 

. dys pakenkti, ar tai revoliuci
nei spaudai, ar visam darbi
ninkų judėjimui, priešų siekiai 
neišdegs. Ir vėl gražiai paro-

mo komisijai, kuri be juokų 
dirbo labai sunkiai. Pririnkti 
tiek daug apgarsinimų į pro
gramą, sutaisyti šeimininkių 
skyrių, kuris buvo visko pil
nas, tai didelėj daugumoj 
hartfordiečių moterų suauko
ta daiktai. Kitos davė pini
gais. Sukviesta tiek daug pro
gramos išpildytojų, ,ir tvarka 
buvo per visą dieną gražiai 
palaikoma. Tai verta didelės 
padėkos jiems už tokį darbą.

Beje, buvo ir iš Sovietų to 
taip garsaus gėralo, kurį Dr. 
J. Kaškiaučius išgyrė. Tie
sa, tas vanduo gerai geriasi. 
Aukų darbininkų tuojautiniam 
reikalam surinkta su virš $31. 
Nors ir jaučiama bedarbė, bet 
aukų surinkta apščiai. .

Draugai hartfordiečiai 
miau sakydavo, kad pas
.negalima surengti dideli išva- . 
žiavimai. Bet šis įvykis paro
dė faktinai, kad nusiminimas 
veda į pražūtį, o drąsa prie 
laimėjimp. Taip ir išėjo. Drą
siai rengta ir gerai spaudos 
naudai laimėta, a kiek pa
skleista revoliucinės idėjos^ 
ypatingai tarpė jaunimo, kurio 
buvo Ubai daug. To, žinoma,

pir
muos

Ūpas ir nuotaika buvo labai

1 kai kurie neskaito laimėjimu, gh’db turi būt. “stipri.” - : y-: f ką balsus reikia atiduoti laike 
betgi tas savo laiku irgi - bus Tankiai aš pamanydavau, rinkimų dienos. i • » • ♦ •
darbininkų laimėjimu. |kad draugai perdeda apie

Komisija, varde darbininkų sklokininkus, kurie, yra Prūsei- Kuleišis prisikvietė republiko- 
organizacijų, dėkoja visiems ir kos suklaidinti. Bet šiame at- 
visoms, kurie arba kurios au-'sitikime pats persitikrinau, 
kavo daiktus, prigelbėjo pri-kad Pruseika su savo pasekė- 
ruošti išvažiavimą ir pačiame jais traukia prie fašistų, 
išvažiavime sunkiai per visą 
dieną dirbo. Dėkojam ir pro- tėvo Pruseikos reikėjo, tai bū- 
gramos išpildytojams, o dau- tų buvę tikros vestuvės su tau- 
giausiai tenka padėkos tiems, tininkais ir socialfašistais. ži- 
kurie nereikalavo nei jokio at- noma, kad darbinihkų būtų 
lyginimo už jų padarytas ke
lio lėšas. Tas, žinoma, padė
jo sudaryti dar didesnę dalį 
parėmimui revoliucinės spau
dos, kuri be perstojimo darbi
ninkams rodo kelią į išsiliuosat 
vimą iš po kapitalistinės prie
spaudos.

Darb. Reporteris.

šiame piknike, tai jau jų tik

piknikas, tai jie neitų.
Tai taip pruseikiniai jau vie 

nijasi su tautininkais. Kuo
met jie pąsįtraukė nuo darbi- 
bininkų, tai i veikiausia jiems 
nei nėra kito kelio, kaip tik 
tąutininkai.

Ten Buvęs.

DETROIT, MICH.

Kliubo pirmininkas p. M.

WORCESTER, MASS
Rugsėjo 6 d. įvyko 

D.B.D. susirinkimas, 
susirinkime svarstyta

Šiame 
d ra ugi- 

1 jos reikalai. Į draugiją įsto-

(Karalius, S. Kavalskas ir 
V. Bumbulevičia.

žiburėlio komisija pranešė, 
kad draugija laikė susirinki
mą ir kalbėjo apie sezono vei
kimą. “Balsuok Už Komunis
tus Kliubas” veikia. Komisi
ja pranešė, kad buvo surengta 
masinis mitingas. Taip pat 
rugsėjo 25 d. ruošiama pikni
kas, kuriame dainuos Aido 
Choras. Raportus davė J. 
Raulušytis ir J. Kižys.

Organizatorius A. Rutkaus
kas pranešė, kad jisai 
penkis naujus narius, o J. Ka- 
lakauskas nei

L. S. ir D.B.D. biznio ko
misija rengia uždarymui 
Olimpia Parko parengimą, va
karienę, kuri 
(October) 9 dieną.
50c. Pradžia 5 vai. vakare. 1 •

Dabar jau negaliu pakęsti 
nerašęš apie 'bdrhiuš 1 : mūsų1 
draugijos susirinkimuose, čia. 
priklauso visokių: katalikų, 
bedievių, demokratų, republi- 
konų, komunistų, opozicionie
rių arba sklokininkų. Aš pra
šyčiau, kad visi išsibartų pir
ma atėjimo į susirinkimą, o 
ne mitinge., Kitą kartą para
šysiu ir vaydus tų, kurie pra
deda ginčus.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks spalio (October) 4 
dieną, 8 vai. vakare.

L.S. ir D.B.D. Koresp.,
J. Kižys.

Redakcijos Pastaba: — Drau
gai, kurie yra drąugijos ko- 
respondent., turėtų korespon
dencijas parašyti sekančią ar
ba kitą dieną po susirinkimui. 
Dabar gi susirinkimas įvyko 6 
dieną rugsėjo, o koresponden
cija gauta redakcijon 22 die
ną. Na, ir į ką panašu, kuo
met 22 dieną rugsėjo rašoma 
korespondencijoj, kad “turės 
susirinkimą 9 dieną rugsėjo”. 
Arba kitoj vietoj .sakoma: 
“Masinis mitingas bus 16 die
ną rugsėjo”. Pagaliaus net 
piknikas bus 25 dieną rugsė
jo,-o korespondencija jau veik 
negali tilpti prieš pikniką. To
dėl nei minėjimas, arba rašyi- 
mas apie dalykus, kad “bus”, 
kuomet jie jau praėję, neduo
da naudos. Pasistengkite 
draugai, tokias korespondenci
jas parašyti greitai—tą dieną 
po susirinkimui. Laikraštis, 
draugai, nėra protokolų kny
ga. v

vieno.

Nepavyksta Suklaidinti

nų ir demokratų kandidatų, 
kurie kandidatuoja į valdiškas 
vietas. Davė jiems pasakyti 
po spyčių, o pirmiausiai, tai 
savo tautoą lietuviškam loja- 
riui J. P. Uvikui, nes ir “gar
bingas” tautos lojaris kandi
datuoja į County Treasurer. Ir 
tu man turėk tokią drąsą pa
sakyti, kaip kad lojaris pasa
kė: “Kas atjaučiate iš Rietu
vių mano idėjas, tai balsuoki
te už mane, man tik reikia 
25,000 balsų.” Pas tą asmenį 
niekuomet nebuvo jokių idė
jų, Jo ,idėją, tai su fašistais 
ir socialfašistaųs ir juodinimas 
darbininkiško ( judėjimo.- To
dėl dabar klerikališki maklio-r

' ■ ! ,' I . t

riai ir fąšistuojanti tautinin
kai 
yra 
ti.H 
ku v

apsimaafcavusius politikieriųsį. 
Ib laike pnkiimų jie atiduos sa
vo balsus už Komunistų Par
tiją.

Detroitietis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

gavo

įvyks spalio
Įžanga

MAYNARD, MASS.
Pruseikiniai Sklokininkai 

Tautininkus
pas

reklamuoją kliubą, kad 
būtinas reikalas jį stįprin- 
Bet jame yra tik lietųviš- 
demokratų vaikėzų gusta.

Sušauktam. susirinkime taįp
Bedarbės ir krizio laiku, 

kuomet artinasi rinkimų die
na, kapitalistų klasės paleisti i mažai, kaip pačių kliubo na- 
agentai dar labiaus stojo klai-lrių, taip ir pašalinės publikos 
dinti darbininkus. Jie metasi | atsilankė—apie 50 ypatų, 
prie tokių elementų, kurie yra 
griežtai nusistatę prieš darbi
ninkišką veikimą, žada jiems 
duoti tinkamus miesto darbus 
ir tam panašiai. O tokie as
menys, kurių yra ir lietuvių j tuom neįtikino, 
tarpe, varo agitaciją, kad atė
jus rinkimų dienai, darbinin
kai atiduotų savo balsus už 
republikonų ir demokratų par
tijų kandidatus.

Lietuvių tarpe prastą įspū
dį ir nereikalingą agitacijai

HARTFORD, CONN.
Conn. Darb. Organizacijų Kuopoms 

ir Draugams
Draugai .spaudos pikniko komisi

ja norėtų kuo greičiausiai padaryti 
atskaitų pikniko, bet kolei nebus su
grąžinti įžangos tikietai, nebus ga
lima tai atlikti. Kuopos, Chorai ir 
pavieniai draugai, iš kolonijų ir vie
tiniai, greitai sugrąžinkite tuos ti- < 
kietus, kuriuos priėmėt del platini-, 
mo. . Iš kitų kolonijų siųskite šiuo 
adresu: J. žemaitis, 37 Ledger St., 
Harford, Conn.

(228*229) ’’

GREAT NECK, N. Y. < < g 
Qedarbiu Atydai ' < ?

Svarbus Bedarbių Tarybos susi
rinkimas,. kuris įvyks rugsėjo 27 d.» 
Zen. Strauko svetainėje, 139 Steam
boat Road, Great Neck, N. Y., 7:36 
vai. vakare. Įžanga visiėms veltui! 
Draugės ir draugai, siaučiant bedar
bei, randasi pas mus daug įvairių 
dalykų apkalbėjimui. Todėl kaip be
darbiai, taip ir dirbantieji malonėkit 
atsilankyti į viršminėtą susirinkimą.

Bedarbių Tar. K o m.
‘ (228-229)

Il
tie pasireiškė prieš. Vieni pa
sakė, kad pats * pirmininkas 
yra klaidintojas savo narių. 
Pirmininkas sakė, kad kliubas 
yra bepartyviškas, bet narių 

Kiti iš atsi
lankiusių atvirai pareiškė, kad 
tik yra viena išeitis, tai bal
suoti darbininkams už Komu
nistų Partijos kandidatus. Už 
Fosterį į prezidentus ir For- j 
dą—į vice-prezidentus. Tokia
me mažam būrelyj nepavyko 

sudaro klerikališki elementai! suklaidinti darbininkų, neatsi- 
ir tautiški fašistuojanti gaiva-1 žvelgiant į tai, kad miesto re- 
lai. Rugsėjo 9 d., Lietuvių publikonų ir demokrhtų agen- 
Amerikos Piliečių Kliubo pir- tai ir .lietuviškas lojaris rėžė 
mininkap, savo politiniu išro- savo spyčius ir vargino susi-

lai. Rugsėjo 9 d., Lietuvių publikonų ir demokratų agen-

rinkusius. Darbininkai po jų 
pasiėmė balsą, Išreiškė

kavirųu, sušaukė neva mitingą 
apkalbėjimui kandidatų į vai- kalbų 
diškas vietas, kad aptarus, už savo nuomonę, numaskuodąmi

Ant Šią Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
SI E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7 th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd 4 Lombard
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 2nd 
Franklin & Vin®

&
&
&
&
&
&

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar
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RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIuTE BENDRAI

Nedėlioję, 2*rą Dieną Spalių - October, 1932*
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Koncertą

ir 75c Ypatai

Vien tik į

Šokius

50 Centu1
1 Drg. L. M. Kavaliauskaitė.

Salė Atdara 
3:30 Vai, po

Koncertas 
Prasidės 

Lygiai 4:30 
Valandą.

Šokiai i 
Prasidės 

7:30 Vai. 
Vakare

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

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

šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 metų gyvavimo. Todėl, Choras 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis. Šio koncerto programa bus ■ geriausia iš visų pirmiau 
.buvusių, dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų SeMt‘ 
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po

. _ _ . ■ Nei vienas ir nei viena
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiamę koncerte, nes kito tokio nebus.

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru/ ' i ' : •
. Z Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte.

Rugsėjo 18 dieną čia Bosto
no ir Worcesterio tautininkai I 
surengė pikniką. Reikia paša- ,konCertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėlumos, 
kyti, kad šiame piknike buvo1 
gerai stiprios “sodės” parda
vinėjama. Ir šiame piknike 
buvo ir Worcesterio sklokinin-. 
kai. žiūriu, tai keli sustoję 
prie baro iy prašo “sodos,” betE iAi VMIAI VW mi lAi MM WWIAHHi Iftl IAIIAI Ifti tftl Iftl ifti W W W W W W W W iAi W W W W W VW MV W



“Women and Children

there

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Paleido: 20,000 Kalinių
HELSINGFORS.:— Šuo
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ners as well.
more schools are built, more I

, sanatoriums, j

Pagaliaus mes 
laimėsime pergalę. Todėl sto
kime visi kovon už darbininkų 
klasės reikalus.

ALDLD. Kp. Koresp. K. V.

STRENGHTEN THE TIES OF 
INTERNATIONAL SOLIDA
RITY :

nlų, kurie buvo uždaryti dė
lei sulaužymo prohibicijos 
įstatymo. Bet ta valdžia 
nepaleidžia iš kalėjimo nė 
vieno politinių, kurie užda-

Šis tas iš Washingtono

Iš mūsų kolonijos mažai kas 
i rašoma, bet veikimas yra, su 
Į lig kolonijos, tai galima saky- 
Įti, neblogas.

Tad
mes

Hoover.
We’ll tell

A. VALINčIUSl PHQTQ STUDIO 
9 William Street Pittston,

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

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
Union Ave. kampas Scholes Street

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

i parks, theatres, movies.
These are all actual facts. 

, All this is happening right be- 
!fore our eyes. We are’wit-

President Hoover sat 
very comfortable chair 
^riy comfortable office.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

nutarė 
pat irI 
rengti kuo daugiausia balsų.

kuopė-i Eidami su viso pasaulio dar-

toilers, The

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

■ automobilyje.
veikti visiems i - ■- ■.....- ■ ■

you really dp something for 
us. The Commhnist Party is 

40 going to ‘Helį) us make you 
■jL listen tp our demand:

Abolition of Child Labor

boy 
for 
To- 

jgether we will struggle—to-

NĘW YORK.—Jungtinės 
Mainigrių Unijos. lyderiai

brotherly un-1 VTV . x
and farmers’ UZIJIUSC 1HS ZmOIlCS 
entire world! 
of the child-

t į Abudu rastKne-
į kas ir naudoti patys savo rei- gyvi ant kelio stovinčiam

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

ALDLD. kuopa taip pat au- ,, , .L A IMes turimekavo $3 Komunistų Partijos! . • , ,veikti taip, kad gą etume pa-

i

Pirmad., Rugsėjo: 26^ 1932s
32:

Pusinis penkias

PIONEER CORNER
in his i 
in his1

Out-j 
side his windows the careful-1 
ly tended lawn of the White; 
House rolled away to the ga-' 
tes. Hoover’s fat face rolled į 
into sort of a smile as he said 
to himself, “Nobody can ac
cuse me of not paying atten
tion to the children. Soon we ’ 

> will have another. Child Health | 
Week. In alt the schools they* 
will tell the child! fen that theybU”u<,ul 
must be healthy. Every few'an ai 
weeks I have my picture in' 
the papers shaking hands with) 
Boy Scouts, or accepting pre- • 
sents of fish from them. I 
even have pictures of myself 
shaking hands with the farm
ers children who win the 4H 
Club contests. No, sir, nobody 
can say I neglect the children. 
Those boys and girls who ap
pear on pictures with me will 
certainly grow up to be fine 
law-abiding citizens, 
never forget the thrill arid the 
honor. I always think of the 
children. Don’t we always 
have Boy Scouts marching in 

h all military parades? Oh, yes, 
I4think I can be very 
tisfied with myself.” 

Well we don’t Mr. 
Who are we ?

you.
We are the boys and girls 

who have to get up very early 
in the morning to go to work 
in textile mills, in ahto facto
ries, on the farms and on-the 
city streets. We’re only, kids 
and it’s hard to get up and ha
ve a measly breakfast of co- 

- coa and dry bread and then 
go off to work.
. - Sure,- ask us fellows who 
work in the Ford'Trade schools'

First” everything that we need.
We Pioneers are going to 

explain to all the other work
vers and farmers kids. We Pi- 
:oncers will tell them that 
i these International Childrens 
| Weeks are being held all over 

the world—wherever
are hungry workers’ children 
wherever there are child labor 
ers. We all have the same 
fight on our hands and in our 

(hands. International 
Irens Week will show 
[solidarity between 

rm ers children

Child- 
the real 
workers 
all over 

•’ i thė world and will make the 
song of our German comrades 
come true.

In the breeze Red Banners waving, 
in New York and in Shanghai, 

Set the whole wide world resound
ing with our slogans, wth our 
cry.

Listen comrades, I’m so bu
sy getting the plans for I.C.W. 
ready I haven’t much time to 
talk to you. Next week 
we’ll tell you the plans in de
tail, so that you will know! 
just what ėach one of you 
can do.

A letter by foreign Pio
neers, living in Moscow, j 
to the workers’ and farm-1 

( ers’ children in capitalist | 
Iknds. I

COMRADES: i

ėd, where it is not necessary I pasirodė nepamatuotą ■. So-stovai yra pastatyti vięose di- 
for children to work in mines Į vietai tebėra nepadarę jokio pelėse pasaulio tabako preky- 
ahd factories, to earn a piece tarimo tuo klausimu, 
of bread for themselves and-----------------
their families, as they have to Colombija Rengiasi Kat ui 
do in other countries. _____

]"į| RIO DE JANEIRO, Bra- 
j zilija.—Gautas pranešimas, 
kad Colombijos respublika- 
mobilizuoja kariuomenę ka
rui prieš Peru. Colombijoš 
kariuomenė, pereisianti per 
Brazilijos teritoriją ir atsi- 
imsianti iš. Peru uostą Leti
cia. . . >

Ian attack on the Soviet Union. •I They want to crush it, rob it, 
'divide the spoils; return the 
j old bosseš to their places, re
turn to themselves this rich

1 market so as to get rid of 
Į their goods. With each day 
I this danger of attack on the 
only land that is building 
Socialism is growing.

With each day this danger 
of attack on the only land 
that is building Socialism is 
growing.

We appeal to you, workers’ 
and farniėrs’ children — toil
ers’ childfen of the world!

Our parents are here help
ing to 'fulfill the five year 
plan, to build socialism. We from the children’s' newspa-1 
also actively help in thisi great pers in the USSR, to your ma- Rlijos fašistine valdžia paleir 
upbuilding. Do not stay on gazines and newspapers. (New do iŠ kalėjimo 20,000 žmo- 
JI • i IJ ’ ' Jl A I • *.■ "• 1 • 1 V * 1 I • 1

Strenghten Inte r n ational 
connections. Write more 1 
terš to us. Tell the children ( 
about your conditions, about 
the exploitation of children, 

i about your struggle. Exchari-
; I ge experiences in methods of

■ work. Adapt^the methods of 
'work of the Soviet Pioneers.

Write letters and notes to 
the children’s newspapers in 
the USSR; and especially to 
the Pionedrskaya Pravda.

Send the letters and notes

vietėse, ir jie perka tik patį 
rinktiniausį tabaką. Bet šis 
dar neišaiškina, kodėl žmonės 
visur skaito Luckies lengviau
siu cigaretu. Po to, kaip šis 
puikus tabakas yra . tinkamai 
pasendintas ir išnokintas, jis 
yra perleidžiamas per vienin-

tėlį pagerinantį Lucky Strike 
spraginiino procesą, kuris įima 
ir vartojimą 
spindulių. Iš 
žalias tabakas 
Lucky Strike.
šąlies dalių labiau mėgsta Lu
ckies ir todėl, kad jie turi tą 
malonų lengvumą.

(Advertisement)

ultra-violetinių 
priežasties to, 
nesiranda jūsų 
žmones iš visų

upbuilditig. ’ ’.
the sidjri; away frorri the strug Pioneer.) . ‘ ■. 1

Elect from your ranks 
Participate in full force in and girl correspondents 
this deciding battle of the two (International connections, 
classes!; ’ | -

Expose the lies that the ca- gether we will defend the fa- • rytį jį pynimo darbininku 
k rx 1 Iri z4 f r* /M 14* Lit C? 211- 1 — __ JI -.2? _ 1 1 J. — 11  FO1-■pitalfstš spread'about the So

viet Union.
Expose those who spread 

rum'ors about forced child la
bor in the Soviet Union, be
cause this is the only land ■ 
where child labor is prohibit-

therland of all 
Soviet Union.

Long live the 
ion of workers’ 
children of the

(Signatures
ren follow.)

Mineraliniai Vandenis
{ ' » * . » '

Jau sulaukėme iš Spvieti^ Sąjungos pasauliniai pa
garsėjusių mineralinių vandenų, iŠ Kaukazo 

\ šaltinių ■ '
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

riam naudingas ir gero- skonio mineralinis 
vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 

tinę bonką
NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 

akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 
jėgos’. Kaina 15 centų už puskvortį.

no taip pat kulkomis. Vienok 
atėjo laikas, kad Rusijos dar
bininkai pasakė:

—šalin caras! ;
tys valdysime savo kraštą.

Ir valdo jie jau 15 metų. 
Taip bus ir Amerikoje. Ateis 
laikas, kad Amerikos darbinin- 

Rugpjūčio 25 dieną LDSA. kai pradės kovoti už galią ir 
J 55 kuopa laikė savo, draugišką pasakys Hooveriams:

Parengimas pa-.
Kuopa au-1 

Taip pat 
TDA. ir

MIDDLETOWN, N. Y.— 
Rugsėjo 23 d. traukinys už
bėgo ant automobiliaus, va
žiuojančio skersai geležinke
lį, ir ant vietos užmušė 
French ir jo du sūnų.

Mes jau pa- Kalėjimas už Lapelius
' '... . VARSAVA. — Pilsudskio

teismas nuteisė katorgon 
trim ir pusei metų darbinin
kus Vroteck ir Kapalzinski. 
Abu kaltinami dalinime ko
munistinių lapelių.The land of Soviets 

which we arrived 
with rapid strides 
Socialism. In front 
eyes, the U.S.S.R.- is chang
ing into an industrial count
ry, .with a first grade techni- 
qiiej arid bYbad' collective eco
nomy. With eVery month, 

^v0ry lyqar, thq cultural 
tnd Jivihg coinditipns of the 

l.S»S.R, ♦ t o i ?1 e r s < improve. 
Homes .for. workers are being- 
built, new Socialist cities are 
appearing; the network of 

, theatres, museums, 
hospi

tals, * sanatoriums, etc., is. wi
ld eriipg rapidly. Parks of cul
ture and rest are opening in 
ever larger numbers; wages 
are evfer rising.

Together with the impro
vement of the conditions of 
the workers, the condition of 
the children and carė 
children is improving.

Here, in this land, 
i only recently had 89% illite
racy, there is introduced uni
versal elementary education 
which is conducted in 70 lang
uages; into all schools are 
introduced hot breakfasts, ka. 
and into many of them din- nėja darbininkų, kur jie dir-

With each day bo, kokiose organizacijose pri- 
* jklauso, ar kada streikavo. Va

dinasi, persekiojimas yra di
delis. Jei darbininkai priklau
so organizacijose, kurios po

, 11 įsvaziavima. marches i , , . " ■'vyko neblogiausia, toward )kavo «vilniai»
0 . OU1 [aukavo po 1 dol. 

• Daily Workeriui.

—Šalin jūs! Mes patys da
bar jau valdome darbo prie
mones, kurias mes pagamino
me. Gana vargo ir skurdo!

Gana mes jau badavome, 
organizuotis ir

of Jis fere only twelve yeai^ 
I old. School—bunk. We go 
\ to school for a cobple of‘hour's 

but*most of the time. we. work 
right in the factory and we 
get much less than the under
paid men whom Ford employs, clubs,

And how about the girls bathhouses, laundries, 
who work in the fruit canne 
^Hes, and in the textile.mills— 
long hours and 
money.

We know why 
nice to the Boy 
Hoover. You want them to 
grow up into the kind of peo
ple who will break strikes, 
who will shoot on workers, be
cause they think that they are 
doing their duty to their coun
try and their flag. You want 

M them to be the kind of boys 
who will be fooled into going 
to war to make profits safe 
for the bosses. We also know 
why we have to go to work. 
We have to work because our 
fathers cah’t make enough to 
keep us in school' where we children’s clubs, 
kids belong.. f We hgve to do , lunchrooms, athletic stadiums, 
all sorts of hard work on the ’ 
farms because our fathers can I 
not affofrtHtO hire men Jo do * 
the work. > I \

And’all bf us demand that nesšes to,- thę gigantic -growth 
r 'of activity oif the children;of 

the Soviet Union, who help 
their fathers and brothers to 
build Socialism.

The best proof of this act- 
under 14, Government support ivity is the fact that the Pi- 
of all Child Laborers under 14jėn£ėr Organization of the U. 
now at work. S. S. R. came to its tenth 

(birthday as an Army of Six 
Now here is something for Į Million.

all of us to think about. Oc-, 
tober 23 to 31 is going to be 
International Children’s Week. 
Mpne of Hooey Hoover’s Child 
Health Week. All over the 
world the problems of work
ers’ and farmers’ children are 
going to be forced on the at
tention of the governments 
and ^he schools and every
body. We are going to tell 
all the/kids/in the schools how, 

jy’fnust fight for’free food, 
ools, supplies, clothing— They imagine the outcome of

COMRADES!
At this time, when HERE 

a nevy life is being built, a 
new society, THERE, where 
you are, the life of the work
ers is becoming still worse. 
The cap it a 1 ist building is 
cracking on all sides.

And the capitalists, like 
rats on a sinking ship are 
dashing hither - , and thither, 
looking* Tor”a' way to escape.

kavo 
rinkimų kampanijai ir $2 TD 
Aa * «Pagaliaus LŪS. 25 kuopą 
aukojo $1 TDA. ir $1 exkarei- 
yių šelpimui.: :

Visos ’ lietuvių darbininkų 
organizacijos dalyvavo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo konferencijoj, 
kia pasakyti, kad 
me.

APLA, kuopa 
rengti prakalbas, 
ALDLD. kuopa mano 
prakalbas. Komunistų 
lė rengia masinį mitingą drau- bininkais, po Komunistų Par- 
gui Fosteriui, Komunistų Par- tijos vadovybe, mes galėsime 
tijos kandidatui į Jungtinių ■ laimėti kovas. ~ 
Valstijų prezidentus. šitas 
masinis mitingas įvyks pirma
dienį, 26 dieną šio mėnesio, 
5:30 valandą vakare.

Bedarbių čia yra labai daug. 
Kai kurie gauna pašalpą. Bet 
gauna tik tie, 'kurių veidai ar
ba vardai “šelpėjams” patin-

O kiti negauna. Klausi-

Nušovė Pačią ir Pats Save
PORT HURON, Mich. — 

Buvęs bankierius Brotyn iš
sivežė pasivažinėti savo .pa
čią, nušovė ją ir paskui pats 

imti šalies turtus į .savo ran- nusišovė. 'Abudu rasti ne

kalams.
Todėl reiki

jau dabar. Gyvenimas darbi
ninkų gali pagerėti tik per ko
vą. Ypatingai šiuose rinki
muose reikia (visiems ne tik 
balsuoti už Komunistų Parti
jos kandidatus, bet reikia ir 
veikti, dirbti, kad jie gautų

Nutruko Derybos tarp
Bosų ir Unijos Vady

Attila Atstovauja Gamtą 
Josios Žalumoje

Attila, kuris viešpatavo cen- 
tralinėje Europoje nuo 433 iki 
453 metų po Kristui, buvo ži
nomas kaipo “Dievo Rykštė” 
ir apie jį buvo Sakoma, kad 
“žolė negalėjo augti, kur jo 
arklys perėjo.” Nei vieno iš 
tų laikų barbarų gaujų yadų 
nebuvo labiau baisinamosi, 
kaip šio žiauraus klajoklio.

žiaurusis Attila dalyvavo 
viename iš penkiolikos istori
jos lemiančių mūšių, kuomet 
jo kariuomenė susitiko su su
jungta romėnų-gothų armija 
vadovaujama Aetiaus ir Theo- 
doriaus ties Chalonu, 451 me- 
tais. Attilos sumušimas šia- •; 
me mūšyje, yra sakoma, iš
gelbėjo Europą nuo sundikini- 

šiame mūšyje ties Cha-

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
’ Laisniųotąs Grabelius j

bijo atvirai pritarti ąnglįfeš1 mo* .. .
baronų siūlomam algų.nukri- Ionu THe'dd^rijus žuvo, ir skai- 

nams nepatinka, tai nei pašai- pojimui, .Jie Itia.to, kaip
Illinojaus , valstijos maixiie-

■ a * «• a « ' ■ • ' ’ 1 .Ai -T* 5 • ■ ' .
pos neduoda.

Valdžia čionai 
darbininkus. Rugpjūčio 8 die
ną padaryta užpuolimas ant 
darbininkų masinio susirinki
mo ir areštuota' 14 darbinin
kų. Draugas Jakalin yra pa- 
liuosuotas po $8,000. O kitas 
draugas, Sakovick, dar. ir da
bar'sėdi kalėjime. Pora dar
bininkų laikoma deportacijai. 
Vienok darbininkai jau pra
deda daugiau bruzdėti'ir ne
paiso, kad ir dideli yra val
džios persekiojimai.

Darbininkai labai greitai 
pradeda suprasti, kad Hoove- 
ris, kuris darbininkams žadė
jo “gerlaikį,” tai dabar jau 
duoda vieton duonos—švino 
kulkas.

Bet darbininkai jau - mažai 
tiki į republikonų ir demokra
tų partijas. Ateis laikai, kad 
jįe pradės veikti taįp, kaip kad 
vfeikė Rusijos darbininkai ca
ro laikais. Caras juos maiti-

i persękioja riai supili) prl^s ■ a'l^; kapo- 
jimb sutarty Deloi tos prie
žasties' nutrauktos dėrybos 
su darbdaviais. Nauja kon
ferencija prasidėsianti spa
lių 2,( d. Tlio tarpu abi pu
ses nutarę laukti, ar nesu
grįš “prosperity.”o

REDWOOD F A L LS, 
Minn;—įesi? banditai įsiver
žė 'rik, pasigrobė. 

)Al$o;;i Kartu 
■banko kašie-

riu if pagelpihirikČ bet juos 
paiėidbV-^r''' b "

Sovietai Nepadarė Tarimo
y ' .

Čiūs užmuštų šioje žiaurioje 
kovoje yra visaip apskaičiuo
jama, nuo 175,000 iki 300,000 
žmonių.,

453 metais, naktį, po did
žiulėj puotos, parengtos šven
timui savo vestuvių su jauna 
moterimi, vardu' Įndico, Atti
la netikėtai mirė. Yra sako
ma, kad jo kūnas buvo palai
dotas trijuose grabuose, pada
rytuose iš aukso, sidabro, ir 
geležies, ir kad belaisviai, ka
sę jam duobę; pabaigus jiems 
darbą, buvo nužudyti.

Attila atstovavo Gamtą sa
vo žalūriioj ’e, iT jo užsiėmimas 
terioti parodo, jog Gamta sa
vo žalumojė retai švelni ir 
lengva, ši tięsd yra pripažin
ta Lucky Strike cigaretu iš- 
dįrbėjų. Ld'ckies išdirbėjai 
pripažįsta irgi; jog žalias ta- 

I bakas neturi vietos cigaretuo- 
' sė'.' ' Ik žalias tabakas nesirari- 
I da Luckiuose.

MASKVA.—^-Paleisti gari- Lucky Strike išdirbėjai iš- 
d'ąi, kad Sovietų valdžia pri- renka tik puikiausi tabaką 
pažino Mandžurijos valdžią, vartojimui Luckiuose. Jų at-

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose -

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

bR. ZINS 110EAST 164 ST. N.Y.
Ktisdiėii—9 Ai M. iki 8 P. M. Kalbk Lietuviškai
Nedčliom—9 A, M. iki .4 P. Mo įsikūręs 25 Metai
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Patys Sklokininkai Reikala
vo Prašalint Šnuolį

Bijojo Mirtino Keršto 
Kalėjime

Pirmai, Rugsėjo 26, 1932
... .;______ —______ 1 .. .

Drg. R. Mizara Kalbės Rinkimy Kampanijos Mi- 
Šiandien Kom. Balsuo- li"g’5 “Lais,js”Salsil!

tojų Susirinkime
Šiandie, pirmadienį, rugsėjo 

26 d., Lietuvių Komunistinių 
Balsuotojų Kliubo susirinkime, 
apart svarstymų, bus ir pra
kalbos. Kalbės drg. R. Mi- 
zara, aiškindamas, “Kodėl rei
kia darbininkams dalyvauti 
parlamentiniuose rinkimuose.”

Į susirinkimą
ne vien kliubiečiai, bet visi lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės. j

Kaip jau “Laisvėje” matėte 
; kelios dienos atgal, masinis 
mūsų mitingas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 29 d., “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne. Mes 
turėsime tris kalbėtojus:

Kalbės D. Flaiani, komunis
tų kandidatas į senatorius šiuo
se rinkimuose;

Drg. Stevens, kandidatas į
yra šaukiami N. Y. valstijos seimo atstovus;

Drg. Hathaway, kandidatas
Į Jungtinių Valstijų kongresą, Į kaiaudami
vienas iš lietuviams supranta- šnuolį iš darbo, prie kiekvie

no žodžio pridėdami, kad 
šnuolis — fašistas. Užsipuoli-

Aš turiu pridurt porą žod
žių prie istorijos apie paliuo- 
savimą iš “Laisvės” buvusio 
jos džianitoriaus šnuolio. Da- 
bnr sklokininkai dedasi jo už
tarėjais; jie atakuoja “Lais
vę” už tai, kad senis iš darbo 
paleistas. O ką jie pirmiau 
sakydavo? Gerai atsimenu 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos pirmos 
kuopos susirinkimą 1930 m. 
birželio mėnesį. Tame susi
rinkime Kazakevičius, Prusei- 
koš - Butkaus agentas^ karš
tąjį ątakavo “Laisvę,” kam 
ląišviečiai laiko “fašistą” džia
nitorių; šnuolį. Kazakevičiui 
pritarė ir kiti sklokininkai, rei- 

tuojaus išmesti

BROOKLYN. — N. Di Mar- 
zo, areštuotas už žmogžudys
tę, išsiprašė, kad jį patajlpintų 
G)ueens kalėjime .vietoj Ray
mond kalėjimo iki teismui. 
Mat, Raymond kalėjime yra 
trys priešingos gengės krimi
nalistai. O ta gengė buvo nu
sprendus nužudyt Di Maržą.

nistinį judėjimą ir sykiu va-. 
dindamiesi “komunistais;” da-' 
rydami provokacijas prieš So-; 
vietų Sąjungą ir sykiu nuduo-: 
darni, būk jie esą Sovietų “ap
gynėjai.” Kuomet tie žmogys
tos šitaip niekšauja del šnapso 
ir porkčapo ir del buržuazijos 
naudos,—tai jie nuolat turi 
teisintis, meluoti ir išsisukinė
ti. Tokia yra ir Kuodžio po
litika kas link Butkaus ir Pru- 
seikos “blaivybės,”

Ex-Bostonietis.Elektra Užtrenktas, Be
taisant Radio

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokio Kušio Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Demonstracija Delei 
Scottsboro Jaunuoliu

YONKERS. — Harold Fol
kes, 21 Ashburton Ave., tapo 
elektra užmuštas, betaisant 
savo radio. Reikia atsargumo 
prie elektros sriove operuoja
mų radio.

NEW YORK. — Jaunųjų 
Komunistų Lyga ruošia pro
testo demonstraciją spalių 5 
d., reikalaudama paliuosuoti; tingą; jis yra labai svarbus 
devynis negrus, jaunus Scotts-! delei rinkimų, kurie įvyks lap- 
boro darbininkus. Demonstra- krityje. 
cija prasidės 6 vai. vakare, 
nuo 120th St. ir Lenox Ave., i 
ir maršuos įvairiomis Harlemo 
gatvėmis.

miausių ir mylimiausių angliš
kų kalbėtojų.

Aido Choras sudainuos ke- maįs prieš “Laisvę” del Šnuo- 
lias revoliucines dainas.

Merginų Sekstetas ir Dra
mos Grupė padarys kelis dai- 
liškus muštrus.

Visi esate kviečiami į tą mi-

Rinkimų Vajaus Komiteto
Sekretorė Alice Sudentis.

Pastabėlė

Teisėjas Priverstas Paliuo- 
suot Keturis Darbininkus

Policijos Algą 
Nusimušimas

ma
ke-

NEW YORK.— Pilnas teis
mo rūmas priėjo protestuojan
čių darbininkų šeštadienį, kur 
buvo teisiami keturi darbinin
kai. šie keturi buvo žvėriškai 
policijos sumušti ir suimti už 
tai, kad dalyvavo komunistų 
mitinge atvirame ore, Bronxe. 
Nors tam mitingui buvo iš- 
anksto gauta policijos leidi
mas. Mat, policija norėjo pa- 
aitamauti socialistams, kurie 
antroj pusėj gatvės turėjo sa
vo mitingėlį.

Po dviejų dienų teismo ke
turi minimi 
paliuosuoti.
skaitlingas suplaukimas į teis- 
mabutį darbininkų, protestuo
jančių prieš policijos terorą ir 
prieš teisman statymą visiškai 
nekaltų darbininkų.

darbininkai buvo 
Prie to prisidėjo

Bežaidžiant Prigirdė Vaiką

MASPETH. — Du vyresni 
vaikai, “arkliškai” bežaisdami, 
įstūmė į Newton Creek Samu
elį Sweetą, 7 metų berniuką, 
kuris ir prigėrė. Prigėrusio i 
tėvai jau virš metų laiko, kaip 
bedarbiai; neturės kuom 
palaidoti sūnų. Jis todėl 
siąs veikiausiai pakastas 
vargelių kapinėse.

nei 
bū- 
pa-

NEW YORK. — Miesto 
joras McKee su policijos 
misionierium Mulrooney išdir
bo planą, kaip policija turėtų 

' nusimušti algas; bus patiems 
policijos tarnautojams 
nubalsuoti.” 
gaunantieji 
per metus 
nuoš.; nuo 
algos turės 
centus; nuo 
reikalaujama 
gą 12 procentų ir pusę; pats 
Mulrooney nusileisiąs 20 
nuo savo $15,000 algos.

Jau dabartinis krizis 
įpusėjęs, kada policijai 
padvigubinta alga. Tai 
begėdiškiausias algų 
mas buržuazijos 
kiu laiku, kada 
tančių bedarbių 
New Yorke. O 
policija nusimuš 
šimčiais algą, bet ir tai gaus 
bent du kartu daugiau, nekaip 
užsitarnauja. Vidutinė polic- 
mano alga yra apie 
vaitę, nepriskaitant 

Vice-kontrolierius 
Tarnybos Draugijos,

i ko, kad mokytojai nesutiksią 
kirsti sau algas. Geras mo
kytojas bei mokytoja dabar 
gauna nepalyginamai mažiau 
už paprasčiausią policmaną.

leista
Pagal tą planą, 

$2,000 iki $3,000 
turės nusileisti 5 
$3,000 iki $4,000 
nusimušti 8 pro- 
$5,000 iki $8,000 

nusimažinti al-

nuos.

buvo 
buvo 
buvo 

pakėli-
gončams to- 
šimtai tūks- 

jau badavo 
dabar nors 
keliais nuo-

$60 į sa- 
grafto.
C i v i lės 
Prial sa-

SUDEGt ŠEŠI VAGONAI
Laivakroviai Rengiasi 
Streikan Spalių 1 d.

YORK.-—Per gaisrą“ NEW YORK.NEW
Interboro “eleveiterių” vagonų jajvakrov^ rengiasi spalių 1 
taisymo šapoj, 3rd Avė. ir 99 sįoįį įqkovą prieš uždarbių 
St., sudegė šeši vagonai. Sy- kapojimus, 
kiu su kitais apdegimais pasi- lesniųjų 
darė $150,000 nuostolių. Bet kur kalbėjo atstovai kairiosios 
karai buvo mediniai ir prasti,1 
o “inšiurinti” jie buvo atsa
kančiai . . .

Daugelis

Apie 100 veik- 
atlaikė susirinkimą,

"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 rūpinasi 

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St.

NEW YORK.t
Darbininkiškos draugijos turi 

veikiai platinti to paveikslo tikie- 
ir tuomi pagelbėti laivų dar

bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisves” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

Jūrinių Darbininkų Unijos. 
Laivakroviai skundėsi, kad jei
gu neduodi kyšio viršininkams 
senosios unijos, priklausančios 
prie Darbo ’Federacijos, tai 
dažniausiai visai negauni dirb
ti. Viršininkai verčia duoti 
jiems kyšį už kiekvieną darbo 
dieną. O dabar federacinės 

junijos galva Ryan reikalauja, 
kad laivakroviai nusimuštų po 
10 centų nuo kiekvienos dir
bamos valandos.

Organizuojasi eilinių darbi
ninkų komitetai, rengdamiesi 
streikan.

MIRTYS — LAIDOTUVES
Juozas Mankus,. ( 38 metų, 

143 Starr St., mirk rugs. 22 d. 
Bus palaidotas rugs. 26 d., šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

lio laikymo atsižymėjo ir sklo- 
kininkė Klučinienė.

Tada sklokininkai stengėsi 
įkąst “Laisvei” už tai, kad ji- 
nai laikė p a r a p i j oną 
džianitorių šnuolį. O dabar 
tie patys pruseikiniai per “N. 
Klampynę” mėgina kandžiot 
“Laisvę“ už tai, kad, girdi, 
nebolševikiškai pasielgė su se
nu žmogum.

Tie darbininkų judėjimo 
priešai, vadinasi, nerausdami 
veidmainiauja.

Taip pat atsimenu, kad ta
me susirinkime vienas “Lais
vės” redakcijos narys kalbėjo, 
jog nereikėtų taip staiga pa
šalinti šnuolį; sako, reikia ge
rai ištirti ir pasikalbėti su se
niu; gal jis ateis į darbinin
kišką vagą. Ir tada buvo pa
darytas kuopos nutarimas, kad 
klausimą perduot “Laisvės” 
Board Direktoriams. Bet Šnuo- 
lis ir tolinus pasiliko ant mi
šių duodantis bažnyčios rėmė
jas, kuris būreliuose savo ar
timųjų kalbėjo prieš bolševi
kus. : ‘

“Klampynės” manadžerius 
Kuodis išplūsta drg. Paltana
vičių, kam jis aprašė girtumo 
likučius Kuodžio automobilyj 
su Butkum. Sako, kad tuo lai
ku jiedu su Butkum sugrįžę iš 
sklokerio Arbačausko krautu
vės, ir visiškai nebuvo tą die
ną Butkus gėręs. Stebėtina... 
iš Arbačausko sugrįžęs ir ne
gėręs. . . Taipgi stebėtina, kad 
buvo tokia diena, kad Butkus 
alkoholio negertų. Kas But
kų ir jo frentus pažįsta, vie
nok, netikės tokiais stebuklais.

Kuodis karščiuojasi, betei- 
sindamas savo dvasišką vadą 
Butkų. Bet minėkite, kas ir 
ka teisina. Vienas kita teisi
na purvini prigaudinėtojai 
darbininkų, ardydami komu-
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GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Perkūnas Vieną Nutrenkė, 
Aštuonioliką Sužeidė

NEW YORK. — Woodmere 
atletų arenoj perkūnas vieną 
futbolininką studentą ant vie
tos nutrenkė ir keliolika sužei
dė, pereitą penktadienį. Taip
gi trenkė į Nostrand Avė. gat- 
vekarį, Brooklyne. Gatveka- 
rį pakrikdė, bet važiuotojų 
tiesioginiai nepalietė; tik vie
nas vaikas, besigrūdžiant va
žiuotojams laukan, susižeidė 
galvą.

PARDAVIMAI
PARSIlXJODA lietuviška užeiga vi

sokiomis tautomis apgyventoje vie
toj. Kas nupirksi—nesigales. Savi
ninkas galima matyti po pietų. 253 
Metropolitan Avė., Brooglyn, N. Y.

(228-229)

realIestate
MES PERKAM MORTGAGES IR 

PARDUODAM NAMUS. TURIU 
LABAI PIGIŲ NAMŲ ANT PAR- 

j DAVIMO. Jeigu manote pirkti, tai 
f atrašykite laišką. Aš atvažuosiu pas 
jumis, parodysiu daugiau namų.

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

J. STANKUS
8448 63 Rd., Elmhurst, N. Y.

Tel, Newton 9-5916
7 (227-230)

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 dirbtuves. Parduodamas pi
giai ir duodama ant lengvi) išmokes- 

| čių. Kreipkitės j Thater, 761 Seneca 
j Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

VARPAS BAKERIES, Ine
* !

MODĘRNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N; Y.

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

siti
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3'SV MOT. LAUKUS, Fotografas |
A 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Yo 
I Tei. Evergreen 6-4614 STel. Evergreen 6-4614

Geriausia Studija Brooklyne. 
Ateikit Persitikrint.

i AA AAA rarfV jocioc >OoOc AA A jot rV rVirk mmjtm mV i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tol. Bensonhurst 6-6631

929 Broadway
Tel.: Pulasky 5-1538

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993

Telefonasi Stagg 2-8101

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS i

Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėlioni nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas jčiržkinimais

-------------- ---------------------------------- ------------ --------- --- ----------
- -------- - ----------- .-------------------
. ■  ........................ ■..—■■■ y m................ ............

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maiiavoti, matykite:

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją

3 MATHEW P. BALLASJ ( B I E L A U S K A S )
B GRABORIUS

m&i UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
ffljK 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
j j mirusius' PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 

PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM’ PRIVATIŠKĄ 
| PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVPŽTl TURIM MOTFRI MIRUSIOMS MOTERIMSj*- PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 

įj? PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ SAVO 
S? MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
V VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKŲ. MŪSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

.......................... «' ■ ■■ .......................—.................. ■■■■■ 

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fiaaiaa Ir chroniška* vym Ir 

matarų Ilgai kraujo ir odos. 
Padarau ištyriną kraujo Ir šlapumą.

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

New York, N. Y.
Valandai Prišmlmei 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietę nue t 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nne 11 ryto Iki 1 pi pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas !ll
Garankščiuotos krau- uAA

jagyslės, niežint! ek- 
žyma, kojų skauduliai į/x[h
ir skausmingi kojų su- yJf'J
tinimai, paeinanti nuo ¥» J
gyslų įdegimo, yra gy-

domi be operacijų _ y Į n
DR. O.

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu

, 512 Marion St.,
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadwa, 

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

MEYER , CŽO 
208 West 54th St. 

New York City 
Valandos: 2 iki 6, Sercdomis ir
Suimtomis 11 iki 1, 2 iki' I,Subatomis
Apart Nedšldienių

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo airi 
tomobilitag' ir karietas vęseiijomsį 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

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.

g ) DR H. MENDLOWITZ
| 2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
5
g Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261; s

1
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