
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Morrison, Col. — Šimtas 

bedarbių veteranų stato pa- 
* čiam miesto viduryje ant 

tuščio loto žieminę kempę. 
<¥aidžia jiems uždraudė tą 
daryti, bet jie nepaiso.

Panama City. — Laikraš
čiai skelbia, kad valdžia su
sekus suokalbį nuversti ją ir 
suorganizuoti naują valdžią. 
Perversmas turėjęs įvykti 
spalių 1 d.

New York.—New Yorko 
biznio srityje, tai yra 60 
mylių apielinkėje, gyvena 
12,055,187 žmonės.

Allentown, N. J.—Dingo 
Farmers’ National Banko 
vienas tarnautojas ir sykiu 
apie $30,000.
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Yonkers, N. Y.—Rugs. 251 
d. federaliai prohibicijos 
agentai padarė užpuolimą 
ant 15 “spykyzių.” Jieško- 
jo mūnšaino ir alaus.

Whittier, Cal. — Du oriai-! 
viai susikirto ir nelaimėje 
žuvo keturi žmonės.

Rio De Janeiro, Brazilija. 
Trys lakūnai pagrobė orlai
vį ir naktinį sargą ir bandė 
lėkti į sukilėlių poziciją. Bet 
orlaivis sugedo ir visi keturi 
užsimušė.

Paryžius.—Penki automo
biliai susigrūdo ir nelaimė
je sužeidė 16 žmonių. Sep
tyni iš jų veikiausia mirs.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai, Visų Šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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SSSR Steigia Septynis 
Naujus Universitetus

MASKVA. — Sovietų 
valdžia organizuoja sep
tynis naujus žemės ūkio 
universitetus—du Ukrai
noj, du Kazakstane, vieną 
Šiauriniam Kaukaze, vie
ną Volgos srityje ir vieną 
Tamgolfe. Studentai bus 
parinkti iš kolektyvų, iš 
Komunistų Partijos ir 
Jaunųjų Komunistų Ly
gos. Viso bus 12,000 stu
dentų. Jiems valdžia mo
kės po 250 rublių į mėne
sį del pragyvenimo. 20 
nuoš. savo laiko jie pa- 
švęs praktiškam darbui, o 
80 nuoš.—mokslui iš kny
gų ir laboratorijose.

Francuos Premjeras 
Grūmoja Vokietijai

ORGANIZUOTAI PO VISĄ AMERIKĄ
Veteranų Konferencija Gavo Pasveikinimo Telegramų nuo 

Draugo Fosterio, Komunistų Partijos Kandidato Į Jung
tinių Valstijų Prezidentus

Priėmė rezo-CLEVELAND. — Vete-įninku Lygą, 
ranų konferencijoj dalyvavo ! liuciją už bedarbių apdrau- 
248 atstovai nuo 18,000 or
ganizuotų eks-kareivių. Be
veik visi delegatai buvo dar
bininkai. Konferencija vien
balsiai nutarė ruošti naują 
veteranų maršavimą į Wa- 
shingtoną, kuomet kongre
sas susirinks laikyti sesijas. 
Tuojaus bus pradėtas prisi-

dą ir pasižadėjo veikti ben
drai su bedarbių tarybomis.

Labai entuziastiškai vete
ranai pasitiko telegramą 
nuo draugo Fosterio, Ko
munistų Partijos kandi
dato į prezidentus. Drau
gas Fosteris sveikino vete
ranus ir šaukė juos į kovą |

PARYŽIUS. — Premje
ras Herriot pareiškė, kad 
Franci ja niekados nesu
tiks išpildyti Vokietijos 
reikalavimą del apsigin
klavimo, ir kad Franci ja 
kietai laikysis Versailio 
taikos dėsnių. Herriot 
persergėjo Vokietiją, kad 
jos militaristiniai žygiai 
nebūsią toleruojami. Iš 
antros pusės, jis teisino 
Franciją ir tvirtino, kad 
Francija einanti prie nu
siginklavimo. Žinoma, 
Herriot melavo. Franci
ja, kaip ir kitos kapitalis
tinės valstybės, nuolatos 
daugiau ginkluojąs.

FAŠISTAS EVALDAS UŽVEDE CIVILE
BYLĄ PRIEŠ DIENRAŠTI “VILNĮ”

Valdžios ir Fašistų Tikslas yra Sunaikinti Komunistinį Dien
rašti Pagelba Teismų; Jeigu Jiems tas Pavyks, tai Jie 
Puls “Laisvę” ir Visą Mūsų Revoliucini Judėjimą

Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Neduokite Prie
šams Išplėšti iš Mūsų Rankų Kovos Organą. Dabar

Jau Aišku, su Kokiais Išrokavimais Evaldas, Visa Fa- 
šistija ir Renegatai Padarė Užpuolimą ant “Vilnies’V 
Jie Trokšta $25,000 i Savo Kišenių ir Mirties Darbinin
kų Dienraščiui.

“Laisvė” gavo pranešimą Bet mes turime jiems pa-
iš Chicagos, kad ponas Evai- sakyti, jog jie savo tikslo

neatsieks. Amerikos lietu-

MAINIERIŲ SUSIKIRTIMAS SU SKE- 
BAIS IR POLICIJA ILL VALSTIJOJE

New York “Times” kores- 
pondentas p r an eša iš 
Springfield, Ill., kad ten 
rugsėjo 25 d. įvyko kruvi
nas susikirtimas streikuo
jančių mainierių su policija 
ir su tais, kurie nuėjo dirb- 

^,ti ant nukapotų algų. Bu
vę taip: Jungtinės Mainie
rių Unijos agentas tūlas 
Sneed sušaukė senosios uni
jos pasekėjų, nuėjusių dirbti 
ant numuštų algų, susirinki
mą Knights of Columbus 
svetainėj. Jis juos gerai ap
ginklavo. Dažinoję apie tai 
mainieriai, virš tūkstančio, 
susirinko demonstruoti ties 
svetaine. Kuomet po susi
rinkimo Sneed vedė laukan 
savo pasekėjus, mainieriai 
šaukė į juos: “Jūs, skebai!” 
Šitie nusigando, atgal pasi

traukė ir nutarė visiems 
krūvoj veržtis per minią 
streikierių ir traukti į Le
land Hotelį, kur randasi 
John Lewiso raštinė. Bet 
prie hotelio mainieriai pa
stojo kelią skebams. Pasta
rieji pradėjo šaudyti. Ten 
pribuvo policija. Pradėjo 
mainierius malšinti. Sako, 
kad vieno skebo šūvis patai
kė j policistą William ir jį

1 nudėjo. Pašaukta daugiau 
i policijos ir valstijos milibi- 
ijantai. Pradėjo mesti gazi- 
nes bombas į mainierių mi
nią. Apie 20 mainierių su
žeista.

Kaip sakėme, ši žinia im
ta iš N. Y. “Times’o”. Lauk
sime tikresnių pranešimų 
per darbininkų spaudos ko
respondentus.

LIETUVIŲ DARBININKIŲ SUSIVIENIJIMO 
KETVIRTO APSKRIČIO KUOPŲ ŽINIAI

LDSA Pildantis Komite
tas siunčia Centro Sekreto
rę, d. S. Sasnauskienę, į 4-tą

♦ f JApskritį organizacijos rei-* • • .’
kalais. Yra pageidaujama, 
kad pirmą iš paskirtų dienų 
būtų šaukiami susirinkimai, 
o liklisios paliktos mobiliza
cijai. Tačiaus, jei kur būtų 
negalima turėti susirinkimą 
pirmą dieną, tai galima lai
kyti ir sekamose. Į susirin
kimus reikia kviesti ir ne

priklausančias LDSA mote
lis. Draugė S. S. bus se

kamose vietose:
Wilkes-Barre, Pa., 3-4 ir 

5 dd. spalių.
Binghamton, N. Y., 6-7 ir 

8 dd.
Scranton, Pa., 9-10 ir 11 

dd.
X Plymouth, Pa., 12 ir 13 dd.

Nanticoke, Pa., 14 ir 15
I
dd.

Pittston,, Pa., 16 ir 17 dd.
Jei reiktų turėti susirin

kimus kitur, apart čia su
minėtų vietų, Apskričio val
dyba D i paskiria dienas ir 
praneša d. Sasnauskienei, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

LDSA Centro 
Piki. Komit.

Sovietų Žibalas Japonijai
MASKVA.—Sovietų val

džia pasirašė' sutartį su Ja
ponijos žibalo trustu. So
vietai pristatys Japonijai 
200,000 tonų žibalo kasmet. 
O jeigu reikės, pristatys po 
daugiau.

rengimo darbas. Miestuose v , . v U ., . . . . r .'uz bonus, pries alki.bus organizuojami specialiai 
komitetai maršavimo rengi
mui. Organizuojama bus 
kovai už bonus motinos tų 
kareivių, kurie žuvo perei
tam kare. '' '" ’ 1

Veteranų konferencija už- 
gyrė Ėks-Kareivių Darbi-

!Mes, Motinos, Padėsim
Draugas Ear! Browder!

nuo Komunistų Partijos 
oficialiai sveikino veteranų 
konferenciją. Jis pareiškė, 
kad Komunistų Partija pil
niausiai palaiko veteranų 
kova už bonus.

1

mi. Bet taip pat nurodo, 
kad ta padėtis bus pataisy
ta, sunkumai bus nugalėti, 
socializmo budavojimas ne
sulaikomai eina pirmyn, 
Penkių Metų Planas bus 
įvykintas, rudeniop šimtai 
naujų dirbtuvių ir fabrikų 
bus paleista darban, pradė
ta bus daugiau gaminti kas
dieniniam gyvenimui naudo-

Gal niekados pirmiau bur
žuazinė spauda taip nacha- 
liškai nedarė visu frontu 
puolimo ant Sovietų Sąjun
gos, kaip šiuo tarpu. Ir 
naujus metodus tame puoli
me vartoja. NebepuČia bur
bulo apie terorą. Bet pra
dėjo nesvietiškai išpūsti 
kiekvieną Sovietų sunkumą 
ir nepasisekimą, idant atšal- _ 
džius visuomenės simpatija JamU produktų, kuriais bus 
linkui darbininkų tėvynės. ‘ | aprūpinti valstiečiai ir mie- 

v. . t „ . ' istu darbininkai.Šiuo tarpu Sovietų Sąjun-; 
ga susidūrė su tam tikrais | 
sunkumais žemės ūkyje. ’ 
Nepasisekimo turima prista. Į 
tyme žemes ūkio produktų 
miestų gyventojams. O tas 
pareina nuo to, kad likusie
ji buožės varo bjauriausi sa
botažo darbą. Kai kurie iš 
jų įsiskverbė :į. kolektyvus ir 
ten griauna iš vidaus. Kur
sto tamsesnius valstiečius 
neparduoti valstybei grūdų 
ir mėsos. * Tai paskutinis 
kūlokų ir kontr-revoliucijos 
pasispardymas užduoti smū
gį Penkių Metų Plano sėk
mingam užbaigimui šiemet. 
Tai kontr-revoliucijos pa
stangos iš vidaus padėti pa
saulio imperialistams -su
rengti intervencijos karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Štai šitą susidariusį sun
kumą buržuazinė spauda vi
saip išnaudoja ir išpučia į 
padanges. . —„-c z ------ ---------- „„„

Sovietų valdžia ir spauda 'Tienmen ir Tsaoshih. Tuo 
neslepia to sunkumo. Be- tarpu trys divizijos paliktos 
gailestingai keliami aikštėn užpakalyje laukti ir suimti 
visi trūkumai ir kritikuoja- besitraukiančius komunis-

Bedarbių Reikalais . 
Šaukiama Konferencija

PHILADELPHIA, Pa. — 
West Philadelphijos Bedar
bių Taryba šaukia konfe
renciją bedarbių reikalais 
spalių 2 d., 2-rą vai. po pie
tų, po num. 1137 N. 41st St. 
Šaukiamos visos darbininkų 
organizacijos prisiųsti savo 
delegatus.

das, kurio užpakalyje stovi
visa Chicagos lietuviška fa- viai darbininkai suglaus sa- 
šistijada ir renegatai, pa- .. . . . „ x .
traukė dienraštį “Vilnį” tei- \° eiįes - bendrą frontą ir 
sman ir reikalauja $25,000.,a^ma^ J?ai a^.^a užpuolimą

šistijada ir renegatai, pa

i ir 1- Matomai, Evaldas pamatė,Jums KOVOukt I CrgaiCSikad iš kriminalės bylos nie- 
_____  I kas neišeis. Pamatė, kad 

CLEVELAND, O. — Ve- Į renegatų prakeikto melo, 
teranų konferencijoj daly- būk musų spauda gauna pi- 
vavo draugė Lynn, motina nĮgU iš Maskvos, neužtenka 
kareivio, kuris žuvo Fran- dienraštį uždaryti ir jo Sta
cijoj laike karo. Ji pašipra- bą pasiųsti į katorgą, lai

teranų konferencijoj daly- būk mūsų spauda gauna pi-

kareivio, kuris žuvo Fran- dienraštį uždaryti ir jo šta-

ant “Vilnies”'. Mes ragina-, 
me ir šaukiame visus drau
gus ir drauges, visas mūsų 
organizacijas eiti pagelbon 
dienraščiui “Vilniai” ir gin
ti ją nuo Evaldo ir visos tos 
užpuolikų šaikos.

šė balso ir su ašaromis aky
se pareiškė:

“Mes , žuvusių kareivių 
motinos, padėsime jums ko
voti iki pergalės.- Mano sū
nus buvo vienas iš jūsų.Val
džia išvežė į Franciją, bet 
jis nebesugrįžo. Mano Ho- 
wardas buvo užmuštas de
šimts mėnesių prieš karo 
pabaigą. Aš Čia dalyvauju 
kaipo delegatė ir noriu pa
dėt jums, vaikai, kovoti.”

Bedarbė Tebeauga
BERLYN.—Vokietijoj be

darbių skaičius tebeauga. 
Per pirmutinę pusę rugsėjo 
dar prisidėjo 38,000 bedar
bių. Buržuazinė spauda 
džiaugiasi, kad bedarbė au
ga mažesne proporcija, negu 
pernai, kuomet per tą patį 
laika nauju bedarbių 
109,000.

Ištrėmė 20 Komunistų

buvo

val-SANTIAGO. — Čili 
džia ištrėmė 20 komunistų 
ant salos Easter, kur jie bus 
laikomi ilgus metus.

CHIANG KAI-SHEKO NAUJAS KARAS PRIES 
SOVIETUS IR KOMUNISTUS CHINIJOJE

Iš Shanghajaus N . Y. 
“Times’o” korespondentas 
praneša: “Chiang Kai-she- 
ko Dešimtoji Armija atida
rė anti-komunistinę kampa
niją į šiaur-vakarius nuo

tus. Jeigu šita strategija 
pasiseks, tai Hupeh provin
cija bus praktiškai apvalyta 
nuo komunistų ir Ho Lung 
armija bus sunaikinta. ”,

Taigi, klausimas, ar pasi
seks. Jau kelis sykius 
Chiang Kai-shekas prižadė
jo sunaikinti komunistus, 
bet niekas iš to neišėjo.

jis iškepė naują, civilę bylą.
Iš pat sykio mes sakėme, 

kad “Vilnies” pastabos del 
kokios ten spulkos Evaldui 
ir kitiems nieko nereiškia,' 
nesvarbu. Jiems svarbu su
naikinti komunistinį dien
raštį. Jie žino’, kad jeigu 
jie ir negaus $25,000, vis 
tiek mano, kad gal jiems pa
vyks betąsant po teismus 
dienraštį pasmaugti. Tai 
bjaurus lietuviškos buržua
zijos, menševikų ir renega
tų suokalbis teismų ir val
džios pagelba sunaikinti mū
sų judėjimą.

Nubaudė Ann Burlak

PROVIDENCE, R. L — 
Draugė Ann Burlak nubau
sta pasimokėti $5 ir teismo 
kaštus už tai, kad ji vado
vavo bedarbių demonstraci
jai už pašalpą. Ją kaltino 
daryme pertraukimų laike 
miesto tarvbos sesijos. 
Draugė Burlak pati teisme 
gynės be jokio ądvokato pa- 
gelbos. Ji pasakė, kad ji 
yra komunistė ir tuomi di
džiuojasi.

Komunistų Partija Remia Veteranų Kovą 
Už Bonus, Pareiškė Browder

spėkomis demokratai ir re- 
pūblikonai.

“Jeigu Amerikoj gyvuo
tų darbininkų valdžia, tai ji
nai nebūtų nubankrūtavus. 
Mes atimtumėme iš -turčiuj 
tai, ką turčiai turi atėmę iš. 
mūsų. Tada mes visi turė
tumėme namus ir maisto.

“Jūs turite po šios konfe
rencijos užvesti kovą visuo
se miestuose ir kaimuose už 
bonus. 25,000 veteranų ant 
kongreso rūmų laiptų lai
ke kongreso atsidarymo

CLEVELAND, O. — Drg. 
Browder, sveikindamas ve
teranų konferenciją varde 
Komunistų Partijos, pa
sakė:

“Skaitau už didelę garbę 
dalyvauti jūsų šioj istorinėj 
konferencijoj ir' ‘ pareikšti 
jums, kad mes, komunistai, 
esame su jumis šioje jūsų 
kovoje už taip vadinamus 
bonus.

“Visos kitos partijos nu
sistatę prieš bonus, nes jos 
yra kapitalizmo partijos.

“Komunistų Partija yra reikš daugiau kovoje už bo- 
darbininkų ir vargingųjų nus, negU milionas rezoliuci- 
farmerių partija. Komuni-iiU- 
stų Partija sako, kad jūs 
kovą už bonus pastatytumė- 
te pirmoj vietoj. Mes orga
nizuojame milionus darbi
ninkų ir farmerių padėti 
jums kovą laimėt. •

“Jūs turite suprasti, kad 
bonų atmokėjimo reikalavi
mą atmetė suvienytomis

'jų.
I

“Veteranai turi palaikyti 
bedarbius kovoje už pašalpą 
ir apdraudę. Taip pat be
darbiai turi remti vetera
nus kovoje už bonus.”

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy})
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nistų lajkraštisĮ ir kdrsjo lietu
vių išeiviją prieš . Argpntipos

HI I ">■ ion I ir imi

:Kaip Tuos Žmones 
! Kunigai Mulkina

Kauno kunigų “Rytas” 
kaip visur, taip ir Lietuvoj | raš° aRe ^kupo Kuktos

1 |VizitąAkmeneje,netoliVal-
Komunistų Partija auga na-■ kininko (Alytaus Apskri- 
riais. “Partijos Darbas” ™a,ž.a Pal;aPĮia’ kur P? 
(num. 9) paduoda sekamą muo”.
žinią iš Kauno organizaci-;pastebi: 
jos:

193f m. Kauno organizacijai1 
priklausė apie 60 narių, 1932 
m. liepos pradžioj jau priklau-l 
sė 86 nariai, įeinantieji į kuo
peles (be to dar yra narių ne
įeinančių į kuopeles). Socialė 
padėtiš: darbininkų—73 (žy
mi dalis iš smulkių įmonių), 
tarnautojų—6, studentų — 5,1 
amatninkų—2. Vyrų —• 67, 
moterų—19. Lietuvių apie 10, 
žydų—40, lenkti keli ir rusų 
keli. Seniau žydų buvo 39, o Į 
lietuvių 25. Negerai, kad žy-: 
du priėmimas sumažėjo. Rei-; 
kia priskubint lietuvių ir len
kų priėmimą ir padidint žydų J 
priėmimą. Kaip lygiai per-j 

"Tai partijoj moterų. Reikia
Ssirūpint, kad iki metų galo nurodo akmeniečiams: 
būtų vyrų ne mažiau 
moterų ne mažiau 50.

Lietuvos Kompartija,
Auga Nariais

Didėjant ūkiškam krizini,

“stebuklingas” “Mergos Ak- 
___ . Klerikalų laikraštis

Mus pasiekė gandai, kad 
policija užklupo “Vilnį”. 
Amerikos lietuviai komunis
tai tame užpuolime kaltina 
ir prūseikinius. Kaltinimas 
pilnai pamatuotas, nes prū- 
seikinės “Naujosios Gady
nės”, pavirtusios į kontre- 
voliucinę gadynę provokaci
niai raštai apie pinigus iš 
Maskvos, tikrai davė me
džiagos buržuazijai ir po
licijai imtis energingesnio 
veikimo. Jei pas Naujosios 
Gadynės” redakciją būtų 
politinės doros bent už cen
tą, tai “Naujoji Gadynė” 
jau senai būtų paskelbus, 
kad jos raštai apie pinigus 
iš Maskvos tilpo išimtinai 
tam, kad pakirst lietuvių 
komunistų autoritetui ir pa
lengvinti sau kovą su “Ląis- 

i ve” ir “Vilnim”. Bet ji to 
nepadarė, nes jai tas melas 
apie pinigus buvo reikalin
gas, kad lengviau eitų kova 
su komunistais.

augt ir pati partija, ir jos 
kalbinės frakcijos, ir lietu
vių komunistų eilės.

Perkėlimas darbo centro 
į įmones reikalauja ir ata
tinkamo spaudos pakeitimo. 
Kuo daugiausiai “Laisvėj” 
ir “Vilnyj” reikia rašyt apie 
darbininkų darbą, fabri
kuos, kasyklose ir kitur, 
apie bedarbius, apie kapita
listų puolimą ant darbinin
kų, • apie darbininkų pasi
priešinimus, apie streikus, 
reikia mokint priešintis ka
pitalistų puolimui, reikia ra
šyt apie partijos darbą įmo
nėse ir kitose darbo vietose 
ir t.t.,^ trumpai pasakius 
darbininkų, spauda tur būt 
ne tik informacijų rinkinys, 
o kovos organas, .kovos or
ganizavimo pagelbininkas, 
klasinės sąmonės kėlikas.

j ,Įr į visą Š. Amerikos Ko- 
Įmunistų Partiją, ir į lietu- 
•višRas jos eiles reikia pri- 
' imt daugiau darbininkų, pa
sižymėjusių savo veiklumu 
dąrbe įmonėse, tarp bedar
biu, streikų metu, įtraukt 
juos į partijos darbą, ge
resnius jų įvest į vadovau

jančius organus, jų pagel- 
ba toliau darbą plėsti ir tt. 
Reikia pasakyt,. kad įvai
rių Šalių komunistų parti- baigė misija su paštų viršinih- 
jose tarp senesnių narių, ta- k.u ir _b’ivome priversti “R.”

VVfLKES-BARRE, PA.
, . . '■ >-t-------  I '

vyriausybę. Vietoj,’; kad duot I ALDLD.1 4Š-eia kuopa, mė- 
reikia grieb-! nešimame susirinkime, rugsėjo 

11, Poteljuno svetainėje, 53 
Bank St., Wilkes Bąrre, Pa., 
priėmė rezoliuciją prieš Chi- 
cagos fašistus ir renegatą Prū
sei ką. Pasmerkė mūsų bran
gaus dienraščio “Vilnies” už
puolikus.

Mes protestuojame prieš 
Chicagos lietuvius fašistus, ku
rie valdžiai skundė mūs bran
gų dienraštį “Vilnį.” Mes pro
testuojame prieš renegatą 
Pruseiką, kursai provokavo 
mūsų dienraščius per “Naują
ją .Gadynę.” Jis rašė, kad R. 
Mizara parvežė maišus pinigų 
mūsų dienraščiams. ■ - <

Mes . protestuojame prieš 
Chicagos lietuvių buržuaziją, 
kuri pasikėsino mūsų brangų 
darbininkam dienraštį “Vilnį” 
sunaikinti. Mes pasmerkiame 
Chicagos buržuaziją ir rene
gatą Pruseiką.

Mes sveikiname .“Vilnies” 
darbininkus ir darbuotojus. 
Mes užgiriame teisingą liniją; 
kad nepataikaujate lietuviam 
fašistam.

Mes remsime “Vilnies“ bylą 
■ finansiniai. Mes 
priešams, kad jie 
darbininkų klasės

“interes genaral 
tis aštresnių priemonių.” Tai 
šitokį atsakymą davė paštų vir
šininkas ir ant galo pridūrė: 
“Nors man nesvarbu kokias idė
jas dėsto jūsų laikraštis, bet 
numažinti persiuntimo kainos 
aš negaliu, nes Lietuvos konsu
latas tam prieštarauja.”

Tokiu būdu su šiuo ir užsi-

me skaičiuj ir, tarp senes- siuntinėti skaitytojams apmo- 
niu nariu įvairiuose vado-! <ant.P° ° centavus už kiekvię- 

v. “ ■' į ną egzemphori siunčiant atskl-vau j Gnomose, organuose yra i 7 .o . 
daug sustingimo, daibp j pjekvieno 100' gramų. . >

Be to, kunigai ir špitolninkai

daug
baimės ir net nenoro i pri-

nau’jų narių iriminęt __ __ , . -. .
traukt juos priė 'vadovau- inuo paA Pėdžios “Rytojaus’’ 

; pasirodymo per savo šlamštą 
| “Švyturį” veda kovą prieš “R.” 
i ir visą revoliucinį lietuvių vei- 

■■ ■ .’’ nu-'
i 1; . v i ' * l .meri išvertę nesą į policijos de

partamento socialį škyfių. Pas-, 
kiau d-ja “Lietuva” su “A. L., 
Balsu” viešai giriasi, kad mes 
pirmi pradėjome kovoti prieš 
komunistus, mes apginam Sme
tonos. ir Lietuvos atstovybės 
garbę. Ir ištiesų jie šnipinėja 

! ir stengiasi pakenkti “Rytojui.” ■ 
su- Taip-pat darbininkų reikalų' 

pardavikas B. švedas su mot- 
: kele dar UriUuro laikai* sušilęs 
; lakstė j ieškodamas .slaptos ’’Tie
sos žodžio” spaustuvės, kad įda
vus budeliui Rosascui. Dabar 
irgi nemenkesnes pastangas de
da “R.” sutrukdymui ,ir varo 
juodžiausią darbą.per savo mul- 
kintlapį “Darb. Tiesa,” netik 
prieš “R.” bet ir prieš visą r< 
voliucini darbininkui veikimą.

, Dabar vėl kitas niekšas, tai|/ĮQ* bedarbių.. Jie traukia į

jaučio darbo. ’ Su tuo opor-į
tunistišku apsireiškimu rei-'
kie vest griežtą, kpvą, ir toj ,kin)ą> kurie kiekviena ..R, 
kovoj būtinai reikia remtis n\ep l.lv. • Lt •• 
naujais nariais iš veiklesnių 
darbininku.

IŠ LAIKRAŠČIU
Akmeniečiai labai vargsta ir 

badauja: jų visa žemė “penk
tos” rūšies, jie sėja tiktai lu
binus ir grikius, daugiau nie
kas neauga. Visi žmoneliai
čia labai smulkūs, moterys iri . 
mergaitės labai plonos ir lie-i Laisves 
sos, o vaikai alkani, i 
ir pageltę... Tačiau ir jie 
mums begaliniai brangūs, nes 
jie lietuviai, nes nuoširdžiau ir 
už turtuolius myli Dievą. . .
Na, ir ką tiem badaujan- v. .. . . , ----------- -----|;

tiem vargdieniam vyskupas ciojimas is kapitalistų paza- j matu: žurnaluko pavydalu. Kas žymas, kad 
Kukta suteikė?

nors uždarius, kaip nors, 
trukdžius.

Kad lietuviški Smetonos klap-j j 1
cinkai tą stengiasi, turime aiš-l 

darbi- kiaušius darodymus. Išėjus 
trečiam “R.” numeriui, buvo 
paduota paštų viršininkui pra- 

Į mūsų laikraščiui 
“K.” numažintų persiuntimo 

spausdina tarifą, t. y. kad būtų leidžiama 
čia per-! siuntinėti 65 gramus svorio po 

tyčiojimas iŠ buvusių karei- į spausdiname ir patariame kiek-lpusę cento. _ ' 
viu Washingtone susirm- 'ienam darbininkui perskaity-l uinkas kieipesi.į' Lietuvos' kon-, 

I ko'buvusieji kareiviai rei-į11-) ' . sulatą pi'ašydaniąs išversti “R.”
! kalant iipms nušalnos Tie- Praėjus uriburimai reakcijai, 1 kastezanų kalbą ir pasakė: 

. | | ■ J 1 K ’ KT ;AKP Lietuviu Frakcija sukau- “Pasiunčiau Lietuvos koi^uhv
Ten pat kunigų organas j sa,_ ne visi ^ reikalavo Ne|pusi visas jggas pra^jo vg, išJtui> ir kaip jig tai jei 

j ViS! bjuvO] pasu jzę.stot j ko-, naujo lejsti Liotuvaj Darbiniu-1atatiks. suliir pašto ; nurodytų 
'r' "n“' ' taisyklių, tai duosime “inter.es

general” t. y. siuntięesimę egz. 
už pusę cęnt. ” ' ’. ‘ '

• f . i o '■ . - ’ <

Kada nuvyko “R, ” adminjs-■
tratorius antru kartu pas; pąš- nes Lietuvos atstovybės griež-’ 8 puslapių, 
tų viršininką, tai gavo sekantį čiausia kovoti . prieš visą lietu-J-

išblyškę be galo žalingas Lumbio pie- Lietuviai Šnipai ir
šinys. Viršuj kapitalistas ! Reakcija Argentinoj 
kareivi peni gražiais paza-. J
dais, o apačioj reikalauja ■ 
savo tarno šaudyt buvusį j 
kareivį.

(Argentinos lietuvių 
ninku savaitraštis “Rytojus

lai neva pasity- j dabar leidžiamas skirtingu for-

duotų kareiviams i ir kaip prie to draugus priver- 
Ry tojus

Jis čionai gailiai susijaudino 
ir ypatingu įkvėpimu atnašavo 
savo Auką altoriaus Nukry
žiuotajam . . .

Ogi štai’^Lmib . . . ,
i karo motu, bet is to pasity- Į tė, 
ičiojimo išėjo bjaurus pasi-i Straipsnį, kurį mes

moraliai ir 
pasakome 
nesuaikins 
dienraštį.

Pirm.
Sekr. S . Pietaris.

J. A. Degutis.

Glasgow, Anglija. — Rug
sėjo 25 d. iš čia ismaršavoTai paštų virsi-:

perskaity-įninkąs krei peši .į Lietuvos kon-j baltosios vergijos agentas Ka^i-j Londoną kovoti prieš badą' 
. i sulatą prašydamas išversti R. I • m.-___  .... „-i.... al.xak..I_ J piltu uauą.

Tie-! Praėjus uriburiniai reakcijai, ji kastezanų kalbą ir miro Kliauga sti sėbru čiučehu -'pakelyje prisidės daugiau 
per savo juodlapp.*‘A>*genU»9S.lliai.§u ju< Mano kad 
žnnas’ varo juodziaus.a provo-1 : maršuotoju
kaciją, saukdamas į .bendrą'. .v.
frontą visus Smetonos; j<rųVino„įSAtllciUS pasieks 300. ■ ‘
jo šulus, šnipus ir fanatikus įj;*. , ’ ■'-----
kovą prieš ‘
vįų Komunistui Frakciją, Taip^ mažinto formato.
pat verkšlendamas, prašo fašisti- j kom; rpiktąs numeris išeina tik

iš-ltui,
naujo leisti Lietuvių Darbiniu-! atatiks sulig 
kų Savaitraštį “Rytojus.” “Ry
tojus” buvo pradėtas leist lino- 
tipu kas ir užsitęsė iki 24-tanr 
numeriui. Bet dabar pradėjus' 
išnaujo kilti Justo reakcijai, pa
sipylė masiniai areštai Villa 
Crespo priemiesty, kame užda
rytas stalių sindikato lokalis ir

- - - - Už-

(pusi visas jėgas pradėjo vėl i

vą, bet daugelis iš jų pra-' 
dėjo eit kovos keliu. Lum- į 

i bis gi visiems buvusiems ka- 
į prašančius patenkinti...” ! j rėiviamš ^WashingtQne įdė- 

Tegul, vadinasi, tie varg-įjo U lūpas tokius. vergiško 
'šai nekovoja, bet poteriauja nusižeminimo žodžius: “Mes 
i ir poteriauja, tuomet jie tu- alkani, i mes norėtume tų 

. Ar trupinių, kuriuos užsitarna- v o 
užsidariusio”) U n i versal:tai ne veidmainių pasakos? vom.” Nejaugi jie tenai ėjo I

i taip-pat 
virš 30 darbininkų. Užpuoli
mas Deutsche Tageblat spaus
tuvės, kame buvo spausdinama 
Argentinos darbininkų dienraš
tis “Bandera Roja.” Slaptas 
Justo valdžios įsakymas spaus- 

No. 191 tuvių savininkams, kad nei vie- 
žalingi, nas nespausdintų jokios komu- 

• j nistinės propagandos bei laik
raščių.

Šitas viskas ir įvare daug bai- 
i mes spaustuvių savininkams. 
Tokiu būdu pabūgo ir tas 
spaustuvninkas, kuris spausdir 
no mūsų “Rytojų” apsisvarstęs, 
kad jam gali atsitikti daug neu 
malonumo su mūši) “Rytojum” 
užsimanė pasinaudoti nekui-į 
laiką susidėjusioms dabartį-

150 ir I Tegul tik žmonės pamėgi
na būtinai ir > reikalaujamai; 
maldauti—ir Jėfcu^ turės juos'

Visi Jie Toki!
“Naujienos” įtalpino 

bankrutavusio (“N.” 
a

State Banko prezidento Ali-, O patys kunigai ir 
jošiaus pasiteisinantį straip-'kuomet eina klausimas apie' daut iš savo “geradėjų” tru- 
snį. Tasai Gedimino orde- jųjų būklės pagerinimą, pinių? Nejaugi leistina hu
no ricierius verkia, kad jis | maldas meta į gurbą, o grie- vusių kareivių kovos pra- 

i džią del nuolatinės pašalpos 
j prilygyt elgetų maldavi- 
! mui ? ... Toki piešiniai kaip 
I Lumbio “Laisvės” No. 191 
I tilpusis yra labai :

Iš Chicagos^pranešama, i nes topį piešiniai gal vien 
pakenkt komunistų darbui 
tarp buvusių kareivių. Be 
to kokiems galams pagami
no Lumbis penkampę žvaig
ždę? Kame dalykas?...

SU
sako! rėš, jų būklė pagerės.

1 I . • • 1 • •

• J pulta graiku ir žydu•vyskupai, kaip suskurę patriotai mal- ' * u . u ta
9 , -• • v -j — • j j j | UJJUu 11 OV4C11 LOllUJl/čl

snį. Tasai Gedimino orde-ijųjų
• •  1 _ * _ 1   1 • •   I 1

“nusiskriaudęs”, “tarnauda-Įbiasi spėkos, ginklo! 
mas tautai”. Be to, Alijo-Į 
sius atsako advokatui Šla
kiui, kuris tvirtina, kad ans 
neteisingai išsiėmė iš Uni
versal State banko paskolą

Nauja prieš “Vilnį” Byla

ir davęs kitiems paskolas kad skundikas Eyaldas^nau- 
jau tuomet, kada žinojo, prieš “Vilnį” iškėlė,
kad bankas virs. Alijošius 
sako:

p. šlakis savo kalboje, norė
damas kitus apkaltinti, pats i 
save įtraukia į tą “kaltę”. Jis L .
aiškina, jog įstatymai draudžia | antrąja traukia Vilnį teis- 
daryti paskolas direktoriams man civiliai, neva už kenki- 
savoje bankoje, bet būk aš į: mą jo spulkai. “Vilnis” tuo 
visą tai nekreipdamas atydos klausimu rašo: 
pats skolinaus pinigus ir ki
tiems sėbrams bei direkto
riams skolinau po $10,000 ir 
$15,000. Bankos rekordai pa-;
rodo, kad paskolos, dėl kurių 
p. šlakis užhietimus daro, bu
vo darytos dar pačianj p. šla
kiui tebesant bankos direkto
rių. Jei tai buvo daroma 
prieš įstatymus, tai kodėl p, 
Šlakis užgyrė tas paskolas ir 
savo parašu jas patvirtino?”

i "Vilnį” iškėlė. 
Pirmesne jis nori Andrulį, 
Milerį ir Krakaitį į kalėjimą 
įkišti “už griovimą bankų ir 
gavimą iš Maskvos pinigų” 

i(Prūseikos išradimas), gi'
• • i i * zzyt • i • *, i • Amerikos komunistai dar 

vis nemoka dirbt masėse.

“Rytojų’’iįr Lietų-j šnipų, ųradędam leisti “R,” su- 
i;*.,, Taip/mažinto formato. Pirmas ran-

vių komunistinį veikimą. 
Šitą visą turėdami omenyj, 

nuo 
ir _ t

leisti per paštą, nes yra komu-1 nuo lietuviškų parsidavėlių platins ir rems.

atsakymą: “Nieko aš ^negaliu 
padaryti..,. Kadangi Lietuvos 
konsulas netik, kad neišvertė, i geresniam apsisaugojimui 
bet ir pasakė,, kad visai neper-1 reakcinės policijos puolimo 
« • .. v.» J _____ __ 1 _________ ’ ____ 1 • _ J_______ ____________ ~ - JI . _ .

. Toliau jei aplinky
bės leis stengsimės padidinti 
puslapių skaičių bent iki 12 ar
ba ,16 puslapių, žinoma tas 
viskas priklausys nuo darbinin
kų: kaip darbininkai jį skaitys,

Pasirodo, kad ir vienas ir 
kitas—ir jie visi—žinoję tą 
ir kitą ir trecią, padalytą 
netikslumą. Kuomet viskas 
buvo tyku, nieko niekas ne
sakė. Visi, šaukė, kad tai 
“lietuvių bankas” ir “stip
rus, kaip uola.” Tik dabar 
viena# antrą traukia už au
sų viešumon.
r.r “Naujienos” taip jau savu 
laiku Alijošių garbino ir jo 
banką kėlė 
šaukdamos, “ 
vą.”/

Komunistų Partijos sąsta- 
. Į tas. Sąlygos darbui pagerė-

Mr. Ewald matyti nori grei-|j darbininkuose matosi 
tai Pratūpti Jis skundžia į kairgjimas partija legalj
nežinome reakcija nėra taip žiauri,

, Tai} lengvas būdas “i 
i tėti’I-r^apjskuhdei ką nbrs, 

kalaudamas $25,000 ir 
tyrtingąs. ? * * ‘ 

Kadaise p. Jurgelionis 
manė ir skundė “Vilnį” 
$50,000. Paskui p. Montvidas 
norėjo dar geriau praturtėti 
ir skundė ant $100,000. Abu 
jie nusivylė.

Sapne daug kas galima, bet 
neilgai vilioja.
Matys Evaldas tuos $25,- 

000 tiek, kiek mato savo pa
kaušį, bet išlaidų dienraš- būt, bet įmonėse. Visas dar-

rn *• 1 • — -1 • • • ; •-! 1 IdTKH bUolLlUJ UblUlliiO ClCXMcll ui-

Tai liudija ir Š.. Amerikos aplinkybėms. Tokiu bū-

u 
h-.
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du jis sumanė štai ką: tai pa
kelti kainą už atspausdinimą 
“R.” sakydamas: “kadangi 
miai pabrango popieris, o 
tra tai kaskartą man gręsia 
vojus iš valdžios ir fašistų

Todėl aš negaliu už tą 
• j čia kainą toliau spausdinti 
’su laikraščio.” <■

O kadangi už “R,” < atspaus-į 
dinimą .’ buvo mokama gana j 
stambi pinigų sumą, o ’ pajamos 
uieperdidžiausios, tai mes ir bu-į 
■vonie priversti j ieškoti kitos iiį 
’eities.-

Turėdami savo raides ir pra 
dėjome rinkti rankomis. Nors : 
ir šitas darbas yra gana sun- j 
kus, reikalauja daug daugiau! 
darbininkų ir prityrimo, bet i 
šitas viskas nesudarytų keblu- j 
mo. Bet svarbiausia tai tas, j 
kąd visos didesnės spaustuvės i 
neapsiima spausdinti, bijoda- i 
mos slaptojo valdžios dekreto, j 
O antyą tai mums ir patięins j 

! reikia gana gerai apsaugoti l 
j “R.” raides ir ;kitą turtą nuo | 
; siaučiančios reakcijos ir lietu,- i

1---------------- -------------- 1—  I

<ovai, tai galės smarkiai 'būdų, kad mūsų “Rytojų” kaip i

pratur- ^ip šalyse, kur komunistų'
::i- ,partijos nelegalės, galimy- ^es- 
būsilbės dirbt plačios, ir visgi}

partija neauga, kaip turėtų
taip ;
ant' Atskiros tautinės jos sekc- 

frakcijos irgi prastai stovi.. 
Dabartiniais laikais reikėtų 
turėt partijoj mažiausia 
1,000 narių lietuvių, tuo tąrf 

i pu tiek nėrd. Ir nebus; jtj, 
kol darbo centras nepereis į 
įmones. Ne mitinguos,’'ne 
piknikuos darbo centras tur

• rei-

zy- 
a li
pa
is u- 
pa- 
jū-

&
c

Čįui tai padarys. Tos by
los, tie puolimai tuo tikslu • • 1 • > • • t . 1 • v *1 I

bas tur būt tampriai suriš
ta# su kasdienine kova’, su 

tik ii' gaminami, kad išplė- vadovavimu tai kovai. Jei 
šus iš “Vilnies” kuodau- partija sugebės perkelt dar
giausiai išlaidų, kad susilp
ninus dienraštį. Štai, ko- 

į padanges, del darbininkai privajo 
savas pas sa- smarkiau

“Vilnį.”

bo centrą į įmones, tenai i 
tampriai susiriš su kasdieni-' 
niais darbininkų reikalais irI

sukrusti lemti su vadovavimu darbininkų*'yiškų ■’ šnipų, kurie j ieško -visų į
Nesenai East Upėj, New Yorke, nuskendo senas; netikęs laivelis “Obser-- 

vation”. ’ Daug darbininkų žuvo. Paveikslas vaizduoja, kaip pigios darbi
ninkų gyvybės kapitalistinei sistemai.

%25e2%2580%259cinter.es
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New Yorke,: Chicago j e 
roite, Washingtone ir kituose 
miestuose ateiviai darbininkai

Kas mėnesis, vis daugiau ir paslėpti kaip darbininkų kūdi- 
dlkugiau fabrikų ir dirbtuvių kiai 
užsidaro.
mu visiškai be darbo.

miršta nuo užnuodinto i vienybės ateivių su 
Jau virš 15 milio- maisto, kurį išsikasę iš išma- nais darbininkais.

Dabar- tų suvalgė. Labai mažom rai- jinai stengiasi sukelti neapy-i 
tiniu laiku, J. V. algų išmoka- dėm buržuaziniai laikraščiai kantą

pranešė nesenai, kad 500,000 Buržuazijos atstovai įnešė bi- 
darbininkų kūdikių keliauja lių—Dies
iš miesto į miestą, jieškodami; kada jis liks įstatymu, bandys 
maisto ir pastogės. Į ištremti iš šios šalies ateivius

Labdaringos organizacijos 
atdaro “flop-houses” delei 
nevedusių bedarbių vyrų, čio
nai suvaryta po keletą šimtų 
arba po keletą tūkstančių be
darbių. Chicagoje ir kituose 
miestuose tie bedarbiai ap-1 mą liglaikiniai 
skelbė streiką prieš nešvarias niai 
tose “labdarystės” vietose są
lygas. Reikalauja prašalinti 
blakes, utėles ir kitus nešvaru
mus. Reikalauja geresnio1 
maisto; prieš priverstiną dar
bą, už kurį neapmoka. šios 
“labdarystės” įstaigos bando 

bedarbius skebauti

ma tiktai 36 nuošimčiai tos 
sumos, kuri buvo išmokėta 
1929 m. Vienoje ar kitoje for
moje, visiem darbininkam al
gos numušta. Didelei didžiu
mai tiesiog nukapojo algas.1 at’darė 
Kiti dirba po keletą dienų į 
mėnesį, gauna mokėti tiktai 
už dirbamąsias dienas ir turi 
maitinti iš tos algos nedirban
čius savo šeimynos narius. 
Vien tik gelžkelių darbininkų 
tarpe, pagal Daniel Willard, 
didelio gelžkelio prezidento 
pranešimą, 600,000 visiškai be 
darbo, o 1 milionas dirba ma
žą dalį laiko. Pragyvenimui 
reikalingų dalykų kainos ne- 
palyginimai mažiau nupuolė, 
negu buvo numušta darbiniu- priversti 
kam algos. Plieno darbiniu- Įose vietose, kur darbininkai 
kam jau du kartu šiemet nu- streikuoja prieš algų numuši- 
kapojo algas ant 25%; du 
mėnesiai atgal angliakasiam, 
ir vėl numušė algas. For-Į 
das vėl žada numušti automo
bilių išdirbimo 
algas; tik ką užsibaigė suva
žiavimas gelžkelių atstovų, 
kuę buvo nutarta vėl mušti 
gelžkelio darbininkam algas 
ant 20%.

Biednieji farmeriai ir jų šei
mynos badauja. 1932 m., 50 
milionų akrų nuosavos žemės 
atimta nuo farmerių todėl, 
kad negalėjo už tą žemę ap
mokėti 
meriai 
bankų agentams 12 bilionų 
dolerių, 
tą skolą pagal kainas, kurias ;suose

nią.
Darbo gavimui agentūros 

bendrai su policijos agentais 
darbininkam išnaudoja ateivius darbinin

kus. Kada pastarieji nueina 
į tokias vietas, tai nusiveda 
juos į atskirą kambarį ir rei
kalauja iš to darbininko 25 ar
ba net ir 100 dolerių. Jeigu 
jis pinigų neturi, areštuoja jį 
kaipo “negeistiną”, ir ištremia

Biednieji kaimiečiai ir že
mės darbininkai važiavo į 
Ameriką jieškoti laisvės. Čio
nai jie dirbo cukernėse, plie
no išdirbystėse, angliakasyklo- 

Jeigu apskaitliuot’ijSe, budavojo gelžkelius, ir vi- 
------ j kituose sunkiausiuose 

farmeriai dabar gauna už že- j darbuose. Išskiriant dalį ang
linės produktus, tai ta skola ■ ’ akasių, didelėj didžiumoj jie j 
pasidaugina du kartu—24 bi- I neorganizuoti. Dirbo ilgiausias 
Ponai dolerių. 1929 
farmeriai gaudavo 50 
už bušelį avižų, o 
mėnesį šių metų gavo 
8-10 centu; už kviečių bušelį1'’? turtus Amerikos kapitelis- 
gaudavo $1.25. 
25 centus; už 1 
25 centus, o birž. mėn., 3 cen
tus. Po biržel’o mėnesiui kai-lJV- 
nos dar daugiau nupuolė.

Ant kiek žemai nupuolė 
Amerikos darbininkų gyveni
mo laipsnis, galima matyt nuo 
nepalyginamai padidinto skur
do ir vargo, kuriame Amerikos 
ka it listai privertė darbinin
kus gyventi.

Industriniuose centruose, 
ant upės krantų ir tuščiuose 
žemės plotuose atsirado nauji 
“miesteliai’, kuriuos darbinin- vo 10-40 metų atgal. Ne, ne 

<^ai pavadino “Hooverville” į toks pat, bet dar didesnis 
(Amerikos prezidento vardu) vargšas, nes tuomet jisai buvo 

Sir “Murphyville” (Detroito jaunas ir turėjo savo sveikatą, 
miesto majoro vardu). Gy-j Ta jaunystė ir sveikata atiduo- 
ventojai šių “miestelių” yra ta Amerikos kapitalistam, ku-l 
bedarbiai, ir jų šeimynos, iš- rie šiandien jį išmetė ant gat- 
mesti iš gyvenimo vietų. Sulin- j vės,e'apiplėšė jį, ir padarė iš 
dę į iš žemės iškastus urvus,'jo kūdikių vergus ir krimina- 
ir iš surūdijusios blekės “bū- listus.

Amerikos darbininkų judėji
mo istorijoje ateiviai 
ninkai užima garbės vietą.

taksus valdžiai, 
skolingi

Far- 
bankams ir

metais i valandas už pigiausią mokes- 
centu i M- Atvažiavo jie beraščiais, 

birželio i Išdirbę tuose sunkiuose dar- 
tiktai i buose po 10-40 metų, sukro-

Det-^ 35cj‘prie i durų. Iškalno per-i r 
kant, galit gauti už 25 c. Ti- 1

atidavė savo gyvastį darbiniu-1 kietus galima gauti pas visus j
kų judėjimui—krito jie nuo! , . , TV . ... . ., 1 : . _ . choristus. Pirkites tikietus isburžuazines kulkos.

Amerikos buržuazija bijo .kalno, tai sučėdysite 10 centų.
ameriko-i TZ . <(TZ1 _,,J Kaip Klampyne yra mv- Visuomef ?

j lima Norwoode, ir kaip ją P. 
'P. Kručiukas platina? Viena
me “Klampynes” numeryje, j ja kailius ir dažo, 
jos agentėlis giriasi, kad Nor-' 
woode Jau daug skaitytojų tu
ri ir visi labai “myli”. ' ,

iknanvh n. nemc rbirhi ‘esa> bimbiniai jos bijo. jei landas. Į streiką išėjo dau-
bėdai b. sus pi alus taipj. tai labaj yra ..malonu>-Įgiau kaip šimtas darbininkų.

girdėti, bet ar tas pasigyrimas į

Tateršone Vėl Kovos 
Prasideda

šių darbininkų tarpe.

Bill—sulig kurio

ninkus. Jau ir be
Edith Berkman, kuri vadovavo 
Lawrence miesto 
darbininkų streikui, guli ka
lėjimo ligoninėj. Jos ištr.ėmi- 

sulaikė masi- 
darbininku protestai.

, M. Undžienė.
(Bus daugiau)

PATERSON, N. J.—15 
rugsėjo išėjo streikan Van- 
Der-Vay dirbtuvės darbiniu-1 
kai. šioj dirbtuvėj apdirbinė

Streikuoja už padidinimą I

; bosai’ išpildys idar.bininkų irei’į > r 
'kalavimus. šis įvykįs aiškiai i į j 

rodo, kad Amerikos darbinin-
1 . . t IŠ
,kų judėjimas kaiVėja. Kas gi į
I

d. pirma girdėjo, kad eitų į strei- . < ’ * •
ką taip .augštai apmokami, la-

'vinti datbininkai del nelavintųI '
įdarbinihkų būvio pa^erininio? 

Pirma visuomet lavinti dar
Tik, trumpesnes darbo va- bininkai liudavd -lig ‘kokia- šie-

XDOAIl/PA.---

ALDLD; 17i-tos Kuopos
Susirinkimo

HlG

Praėjusiam kuopos susirin
kime. padaryta keletas ,žy- . 
mėtinų tarimų.. Kaip tai.:, iš- . 
rinkta vajaus komisija sutvar, ’ 
kymui abelnų ,vajaus . reikalų. 
Komisija -padarys planus ir 
raportuos sekančiam kuopos 
susirinkime, kokiu būdu , gali- r 
ma gauti,} kuopą, kuo dau
ginusia nhują, nayjų. (Įaipgi 
ir į skaitytojų, jrpūsų j dienraš
čiams—“Laisvei” ir “Vilniai” 
—reikia gaut:.

Pradedant žierhiJį' Sezoną,

r f !

na apsitvėrę nuo? nelavintų, 
darbinihkų. Jiems nei į galvą 
neateidavo, kad reikia padėti

j - 7 kovoti savo ‘drhtijrhhis, nbla-*
Klampynė Norwoo- -]ic>s dešimtys jaunų vaikinų ir vintiems darbininkams. Bet 

šitaip: Skai-įmerginų.( , Tie jauni, darbiniu; daŲar, kuomet visas darbipin-
kų judėjimas pasuko I į 'kairę/ |;nUtpfta rengti balius bpndyąi 
tai, žinoma, negali būt išimties su Komunistų Partijos kuopa, 
ir lavintiems darbininkams. į kaipgi nutarta kviesti' Lyros 
To nemato1 tik Lovestonas1 ir , Choras , išpildyĮnųi prograrpos. 
jo pasekėjai—Prūseika i? *But- Baliaus vieta ir 
kus; ■ - . i ; i ’pranešta vėliaus.

* ( i j I . j » I . . • ’
Šie elementai rėkia, kad ko-1

munistai mato darbininkų pa-j 
. . kairėjima tik savo “įkaitusiose*striukesnes. . va-1 , ■ . . >. ., , galvose . Bet kad ir sis jvy-, ir geresnes darbo sa--. . . , . , . . . \ ... , . . , ‘ kis rodo, kad komunistai tei-'Streiką veda Adatos . . .. _ ,. . , . . .- . . smgai apibudina darbininkų

airėjimą. Bet to tokie po-.
i litiniai ■ mekleriai “nemato”, į

Pruseika.;
Jie i 

lig tas gaidys ant šiukšlyno. 
užsimerkęs gieda tą pačią!
giesmę, kol vanagas nenutve-1
ria už kuodo. I SKAITYKIT IR PLATIN

KIT “LAISVĘ”

šioj dirbtuvėj ve kokia pa-
tekstilinių 'turi nors kiek teis<Ybės? Tikiidėtis buvo: Tenai, dirbo ke- 

. Imi. t.ni “Klnmnvnp” Nnrwnn-1

Lietuvė Moteris
Mirė iš Bado

i dfenraš- 
ir “Vilniai”

j rai, tai 
de yra “mylima 
t - u    -- l  r---— c - - -   -f 
jų keturi spjaudos skaitydami 
ir sako, kad pirmas ir paskuti
nis' užsiprenumeravimas. Iš 

! pustuzinio prehumeratorių, 
“mylinčiais” pasilieka du nu
sidėvėję menševikučiai—Kru
čiukas ir Pakarklis.

O gal daug išparduoda 1 pa- nusprendė eit į streiką už algų ' “ 
vienių numerių? Tiesa, Kru- 
čelis platina ir pavieniais, bet 
nieks neperka. Tai Kručiukui 
būna didelė garbė, jei suran
da žmogų, kuris paima už dy- 

: imtų 
už dyką, mažai yra. Tai 
Kručeliui prisieina daug kojas 
varginti, nes reikia slaptai nu
nešti ir prie stubos durų pa
dėti. O nekuriems siuntinėjo 
uždyką pati administracija, 
bet nesulaukdama užsiprenu
meruojant, sulaiko. Tai taip

, ištikrųjų yra su “Klampynės” 
[“mylėjimu” Norwoode. Ne 
be reikalo ir rengiasi prie kojų 
pakratymo. Ar ne tiesa Kru- J 
čiuk ?

tytojų turi apie pusę tuzino, iš kai. yra nelayinti. Dirba po 12-

CHICAGO, Ill—Rugsėjo 19 
d. mirė badu lietuvė bedarbė 
Stasė čučkienė, gyvenusi 4512 
S. Paulina St. ši bedarbė jau peį- jr tokių, kurie 
senai neturi kuo maitintis. Ji
nai daug sykių prašius iš Uni-, 
ted Charities pašalpos; tos 
‘staigos vedėja, Miss Wilt, iš
davus kortą, prižadėjus pašal
pą, bet vis atidėliota, iki mo
teriškė badu numirė. Taipgi, 
sakoma, čaritės vadėjai patarę 
jai atsiskirti nuo vyro Miko 
čučkos ir abiem eiti į flopau-1 
zes. i

Norwood, Mass., Žinios

Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Masiniai 

Parengimai

14 valandų į dieną, ir gauna 
mokėt po 8—16 centų Į valan- 

jdą. Bosai verčia tuos jauhbš 
darbininkus dar negirdėtu 

I greitumu dirbti. Tų jaunuolių 
į kantrybė ir jėgos išsisėmė. 
I Pradėjo jieškoti išeities. Ir

padidinimą, 
landas 
lygas.
Amatų Industrinė Darbininkų 
Unija. 'pakal

Kad 
tas nežmoniškas 
dos, nieko naujo. Bet šis 
streikas yra nepaprastas. Ir 
veikiausia 
Amerikos 
istorijoj, 
kas tuom, 
ir lavinti kailių siuvimo darbi
ninkai, kurie uždirba po 
ir $14 j parą.

šie lavinti darbininkai 
.'žadėjo streikuot sykiu su 

Varėnos Dzūkelis, lavintais darbininkais tol,

streikuoja prieš minė-1kaip Lovestonas ir 
sąlygas, ro-!Jie su faktais nesiskaito.

gal yra 
darbininkų 
Nepaprastas 
kad išėjo Į

pirmas 
streikų

■ strei- 
streiką

J. Bimba.-

$10

pri- 
ne- 
kol

laikas bus

I

Choras nė baikomis pradėjo ; 
i rengtis prie operetės “Alkis” 
ir prieš Naujus metus ma
noma statyti scenoje. Prisi
rengimas prie šio veikalo rei- 

i kalauja daug spėkų. Todėl 
■vietos jaunimas ir šiaip kurie < 
1 galite dainuoti, ateikite ir įsto- 
i kite į chorą.

Kuopos Korespondentas.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos^ kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 6048’ CHENE ST„ DETROIT, MICH.

Rugsėjo 29 d. atvirame ore 
prakalbos N. Abaddas pievoj, 
prie Washington St., So. Nor
wood, Mass., pradžia 7-tą vai. 
vakare. Bus geri kalbėtojai 
iš Boston, Mass.

Spalių 6 d. (Oct.), yra ruo-1 
š’amos svarbios prakalbos, i 
Kalbėtoju bus senas kovoto-, 
jas darbininkiškam judėjime, 
žymus teoretikas, d. John J. 
Baliam, kandidatas į guber
natorius Massachusetts valsti-, 
joj. Del d. J. J. Baliam pra-į 
kalbų yra dedamos pastangos ' 
gauti svetainę centre mieste
lio, bet jei sveta’nės negausim 

; centre, tai tuomet bus rengia
ma L'etuvių Svetainėje.

Visi lietuviai darbininkai ir

o birž. mėn. tams, juos pasitiko didžiausias 
kiaušinių_'ekonominis krizis. Bankos

užsidarė, kapitalistai nusmešė 
paskutinius sunkiai uždirb

tus centus. Išvarė iš darbo, 
pražuvo tas mažas 
kuriame buvo įvesta 
prakaitu uždirbti 
Ilgos darbo valandos - prie 
karščiaus ų ir sunkiausių dar
bų atėmė progą išmokti rašy
ti ir skaityti.

Per 10-40 metų, ateivis dar- 
bininkas eikvojo save, krovė j ylsl ueluvlal aarDlmnKal „ 
turtus, šiandien j.sai toks Pat darbin’nkės pasižymėkite 6 d 
beturtis ir vargšas, kokis bu-1

namelis, 
sunkiu 

skatikai.

deles”. čionai darbininkės 
motinos gimdo kūdikius; dar- 
bininkari tėvai kasa išmatas 
delei maisto savo

spalių (Oct.), kad bus svarbios 
darbininkų prakalbos, kuriose 
gabus prakalbininkas išanali
zuos skirtingų partijų progra
mas. Nurodys, kodėl darbi- 
n’nkai turi balsuoti už Komu- 

Inistų Partijos programą ir jos 
kandidatus.
Darbininkų Scenoje Matysite 

Komediją: “Suiro Tėvelio 
Nervai”

darbi-

šeimynai, šiandien taip pat, ateiviai dar- 
Nors buržuaziniai laikraščiai; bininkai aktyviai su ameriko- 
labai mažai rašo apie bedar- nais <
bių vargą ir skurdą, bet kar- didžiausiose darbininkų' kovo
tais ir tie laikraščiai negali ; se, ir vadovauja tose kovose.

darbininkais dalyvauja

I SO. BOSTON, MASS.

Visos artimos Bostono apielinkės darbin'nkiškų laik
raščių skaitytojų, darbininkiškų organizacijų narių ir 

darbininkų judėjimo smpatikų susirinkimas įvyks se- 
redoje, 28 rugsėjo—Sept., Lietuvių Piliečių Kliubo sve- 

t
tai nėję, 376 Broadway, So. Boston, Mass., 7:30 vai. 
vakare, šiame susirinkime dalyvaus d. P. Buknys ir 

*4’patieks planus- sekančiam vaju’. Čia bus svarstoma 

apie laikraščių platinimą ir gerinimą jų turinio. Visi 

artimos Bostono apielinkės draugai dalyvaukite šiame 
susirinkime. Duokite savo iniciatyvos šiam vajui ir 
išgirskite dienrašč’ų gerinimo planus.

Tai naujas veikalas, dar 
pirmą sykį statomas Massach
usetts valstijoj. Matysite sce
noje 9 d. spalių, Lietuvių sve
tainėje. Sulos L,L.R. Choro 
nariai. Komedija aiškiai per- 
stato, kaip kunigai romansuo- 
ja ir kelia’’orgijas*su savo gas- 
padinemis klebonijose. Taip
gi toj komedijoj, “Suiro Tėve
lio Nervai”, aiškoj formoj 
parodoma, kokių kovos būdų 
griebiasi socialfašistai, pavida
le keleivinių ir pruseikinių. 
Pamatysite, kaip socialistai 
ateina prie dvasios šventos ir 
atsiklaupę ant kelių prisiekia 
kunigui būti ištikimais kovoje 
prieš komunistus, ši komedi
ja verta kiekvienam pamatyti 
ir linksmai pasijuokti.

Po teatro, bus koncertas, 
kurį išpildys So. Bostono, 
Stoughton’o ir Norwood’o me- 
nlninkai. Bus solų, duetų, kvar
tetų, ir visas choras. Tikietas 
pritaikytas prie bedarbės—

. *.* c !.*>.*•:♦*•*•'•*•*.***•*•* J1
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Puslapis Ketvirtas
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Antrai, Rugsėjo 27, 1932

(Todėl ir sutraukė ’ ‘škaitliūgą 
I būrį į laidotuves darbihinkų. 
Woodmire kapinės yra prie 
Fordo, netoli dirbtuvės.

i Draugai ir draugės, suteikę 
| paskutinį patarnavimą K. Jau
takiui, aplankė kovoj kritusių 
draugų kapus, kurie likosi nu- 

j dangi mes patys parapijonai žiopli, kad kauti laike demonstracijų 7 
duodamės devynis kailius lupti! Ir į ką tai d. kovo, prie Fordo dirbtuvės, 
panašu. Bažnyčia, klebonija su visais įtai- Plačiai apkalbėta tų kritusių 
sais ir rakandais; net žvakės ir bažnyti- jaunuolių veikimo darbai, 
nini dvnhnžini mfis nnniuktn Tčl^hnniini Kiekvienam daibininkui į šir

dį mušasi neapykanta prieš žu
dikus. Lai kyla pasiryžimas 
daugiau kovoti už darbininkų 

>, prieš kapitalistinę

BRUOŽAI Iš SHENANDOAH, PA., PARAPIJONU Į 
KOVU SU KUNIGAIS

A. Arbačauskas
(Tąsa)

Parapijos reikalai eina savo keliu. Susi
rinkimai reguliariai laikoma. Kunigas 
juose dalyvauja, nuduodamas prietelingu- 
mą—ūpą kelia! ’ Komitetai energingai vei
kia. Finansai kyla. Iš privatiškos puses, 
kunigui biznis eina dar geriau. Turint 
bmenyj, kad šį parapija buvo skaitoma di
džiausia iš lietuviškų parapijų Amęrikoje^ 
tai suprantama, kokios ten kunigo ir įplaū- 
kos'buvo. Finigai plaukė, kaip į kokią rin
ką! Prie .to dar jis buvo kietaširdis, kito 
.nelaimės ,ųeatjaučiantis; jis tavęs nepasi-i 
gailės, nepalauks. Tik jam viską duok. 
; | Kad parodyt jo kunigišką širdį, tenka 
paminėti vienas iš daugelio. Štai, mirė 
Kazimierinės Draugijos narys, paliko mote- 
rj su 7-niais mažais vaikais. Iš priežasties 
neturto, mokestis buvo užvilkta ir pagelba 
suspenduota. Bet, kaip del tokios vargšės, ‘ 
padalyta tai imas nuo kiekvieno naiio pa-.pi giedroje tiesiai ant Shenandoahrio. 
mrti po 20C. Prie to, našlė prase mūs, kaipo Tai.tunq rengdamasi būt liudininke ko tai

niai drabužiai mūs nupirkta. Klebonijoj 
gyvena, randą nemoka. Už tarnystę arba 
atlikimą mūsų bažnytinių reikalų algą mo
kame. Na, ir už tuos pačius reikalus, kada reikalus 
atlieka, mokame ir vėl. Ne, vyrai. Ilgiau1 sistemą, pūvantį surėdymą.

, t

.taip būt negali, tik daugiau drąsos ir agi-ĮNaudingas IŽVažiavimas Gerai
I tacijos. Jeigu ima algą, tai įplaukos už . 
viską turi eit i parapijos iždą. Geriau mes 

;savo mokestis pasilengvinsime, tegul jam tjjos Frakcija> Eouge 
•jlcrn it itaPnlcimn ” I _ .v *. • « i .

Pavyko

Rugsėjo 18 d. Liet. Kompar- 

algą 11* pakelsime. . . , . surengė išvažiavimą1’ir prakal-
Panašūs murmėjimai darėsi vis garsesni bas, kaip protestą prieš. “Vil- 

ir platesni, iki susidarė gana drąsos išeiti nies” puolimą. Išvažiavimo 
n 'pirmininkas, kaip 4:15 pakvie

tė suvažiavusius į būrį ir per
statė kalbėti iš Chicagos d. F. 

I Abeką, “Vilnies” redakcijos 
I narį. Kalbėtojas pirmiausiai 
nušvietė, del kokios priežasties 
bedarbė vis plačiau plečiasi, 
kaip neteisingai buržuazinė 
spauda kalba apie ateinan
čius “gerlaikius,” kurių dar
bininkai negalės sulaukti. Pri
minė Ulinojaus mainierių strei
kus ir farmerių padėtį, kokia 
kova eina lowos, Nebraskos ir 
kitose valstijose. Aiškino, del 
ko farmeriai turėjo išeiti į 

! griežtą kovą prieš hooverinę 
“prosperity.”

Tai buvo įdomi prakalba ir 
visi atydžiai klausėsi. Vėliaus 
plačiai priminė puolimą ant 
“Vilnies.” Aiškino priežastis, 
del kurių buvo padaryti areš
tai; ką tas viskas reiškia? Vi
si klausytojai aiškiai suprato, 
kad d. F. Abekas nieko ne- 
perdėjo, taip aiškiai nušvies
damas “Vilnies” priešų užsi
mojimą dienraštį sunaikinti. 
Po. prakalbai perskaityta pro
testo rezoliucija ir priimta 
vienbalsiai. Pasiųsta Illino- 
jaus valstijos pokurorui J. A. 
Swansonui. Tegu visa kapita
listinė klasė, kartu ir lietuviš
ka buržuazija mato, kad susi
pratę darbininkai ir kitų mieš
tų griežtai stoja, kad būtų by-| 
la panaikinta ir kaucija nuo 
areštuotų nuimta.

Vos, tik < buvo -priimta rezo- 
lliucija, tuomet atvažiavo poli- 

Vie-|cija ir pasižvalgius, kad visi 
ramiai sėdi, užklausė d. F. 
Abeko, kas čia dar per mitin
gas? Policistas aiškiai supra
to ir > tą, kad tai darbininkų 
mitingas, nes buvo tarp dviejų 
medžių prikaltos Fosterio ir 
Fordo iškabos, kaipo Komu
nistų Partijos kandidatų. Tai 
skelbimai, kad savo balsus vi
si darbininkai atiduotų už 
Kompartijos kandidatus. > Po
licistas tuoj įsakė, kad mitin
gas' būtų uždarytas, nes be lei
dimo, miesto parke negalima 
protesto mitingai laikyt. Drau- 

buvo bepradedančios au- 
rinkti, bet kuomet policis- 
dar labiaus pradėjo akty- 
tėmyti, tai buvo sulaikyta

Kaip tik po-

atvirai prieš “šventą asabą.
šventybes Kaukę Nusiplėšia—Pasirodo

; Apgaviku
Sekmadienio rytas. Nuo horizonto sau-

viršininkų, nueiti su ja pas kunigą patik
rinti jos kritišką padėtį. Nueita, perstaty
ta dalykas, pareikšta, jog ji verta sušelpti, | 
ką draugija iš dalies ir padarė! Tad ma-l 
nyta, gal ir klebonas iš savo pusės jos pa-Į 
sigailės laidojimo klausimu. Mesdamas 
žvilgsnį ant našlės kunigas sako: “Taip, ^š’d^gdį "jo‘aklu sekėjų!
laidojimų yra trys kainos: $o, $15, ir $25. 
Kadangi ji biedna, tegul užsimoka $5. At
nešite į bažnyčią, atlaikysiu mišias, pašven- 
tinsiu, ir užteks.” “Kunigėli,” moteris pro i 1 u*lc • 
verksmus, “nors jis mirdamas man nepali- į prezidentas, sėkretorius'ir
ko del piag\ leninio nieko, bet tai ne jo į p]ei301ias.j2(]ininkas. Po susirinkimo atida- 
kalte. Nes jis buvo ne girtuoklis ir ne pa-1 formalumu, surašu skaitymo ir tu- 
aidunas, o tik taip-nesisekė darbai ne', reikaIų> preziįentas k'lausia: «Gal kas 

kokia sveikata, o čia vis tankios bėdos. k^ naujo įnešti parapijos naudai?” 
Tai as norėčiau, kad būtų ir pamokslas ir 1<A§ turįu naudinga ir būtinai reikalingą”, 
viskas kaip kitų, ir gal padarytumėte kiek!.yienas iš pubiikos'atsišaukg. ‘<Gerai. Sa- 

|r^,au? T9 Pūkius eme labiau gailintis k k „ «Kadangi vi§ais pašaiiais girdisi 
I/w kunigui skustas! Girdi ką as. dabar! rfl djimai kad parapijos tvarka

įgysiu-kaip^gyvensiu su tiek mažų yaxku ■ nege^ nete-singQ( ,mokestys. perdidelės, o 
“iz1*0?.?0/-' 1 • k) . • 1 X ! • ' didelės todėl, kad mes, parapijonai, moka-
Kad tu okia biedna, tai kam tau tokios, me k.,ni . al už atlikim bažnyfinių rei- 

pubhkos? kunigas klausia. Girdi : Misios , už kada atUeka leidžiame
tai misios, bet pamokslas ir kas kita, tai tik1 .„ ;„1q11Vqo i
publika—iškilmė! Gi kad tu ųori, tai aš 
pigiau padaryti negaliu. Nes tada dauge-l 
lis tokių rasis.” “Tai ką jau darysi? Vis1 
šiaip taip sudarysiu tuos $25,” pareiškė 
vargšė. Na, ir neatleido anei.$l.

Tokios scenos klausant, rodėsi, kad ir 
kieta širdis turės suminkštėti! Bet...

Klebonas lobo, kapitalas apie jį kaupėsi, 
godumas vis didinosi. Nors jis buvo ir lėto 
būdo, kaipo žmogus, bet drąsą turėjo ne
paprastą. Pav., kalėdodamas, ne tik ką 
šeimininkus, o ir įnamius varinėdavosi. 
“Na, vyrai, ant figūros!” (suprask, ant 
kryžiaus.) Tas viskas kiek pažangesnių pa- 
rapijonų akį pradėjo kreipti! Tai vienur, 
tai kitur pasikalbėjiniai—pastabos. Girdi: | 
“Tai kam nėra bedarbių nei blogų laikų. Į 
Et, ką čia kalbėti” kitas įkerta, “žiūrėkim, i 
kad jis už kelių metų bus milionierius, kaip' 
ir kun. Lenerkevičius! Tik 'tas tai navat-; 
na (toliau tęsia), kad jie pamoksluose sa
ko, jog turtuoliai negalės įeiti į dangaus Į 
karaliją, mes godulystė—mirtinas nusidėji
mas.; Na, o jie patys kaip tik toki ir yra!”

Kitur vėl panašiai diskusuoja. ; Vienas 
įsidrąsinus ąiškina : _ “lę čia kaltiųt, ka-

nepaprasto. Lietuvių bažnyčioj per pamal
das kunigas iš ambonos tarp kitų užsaky
mų užsako ir parapijos susirinkimą 2-rą 

i valandą. To užsakymo balsas, tarsi šalto 
vandens banga perėjo per jausmus tų, ku
rie žinojo, jog reikės stoti ne tik prieš kuni-

Vienok valandos ir minutės slenka. Pa-! 
rapijonai visoms pusėms bažnyčios linkui 
______ Jau ir 2-ra po pietų. Pobažny- 
tinė didžiulė salė pilnutėlė. Ant pagrin- 

s ir

jam imti didžiausias įplaukas sau į kišenių 
i—tas reiškia besąžinišką grobimą! Tai aš, 
i vardan teisybės, įnešu, kad kunigui būtų 
mokama alga, ir tūlus smulkius dalykė
lius jam palikti. O visos didžiosios įplau
kos tur eiti į parapijos iždą.”

Po šių žodžių, suūžė visa svetainė!
ni už įnešimą, kiti prieš. Bet pastarųjų 
didele mažuma. Kiek apsimalšinus, prezi
dentas paprašo kleboną išsireikšti, ką jis 
mano apie tokį įnešimą. Atsistoja ir sa
ko: “Matyt, parapijonai užsimanys duot 
man patvarkymus. ir kada kokias mišias 
turėsiu laikyti. Bet tai čia įmokinta be
dievių. Tačiaus, pagal šitokį įnešimą, pa
tvarkymas reikštų kišimąsi į kunigo pri
vatinius reikalus. . To nėra niekur, negali 
būt nei čia—aš nepristoju!”, Iš publikos 
atsako. “Daugiau negu juokinga! Visa 
įstaiga bendrai parapijos, o įplaukas kuni
gas vadina sau privatiška—čia tik akių mo- 
nijimas. Tačiaus dar mėgina įtarti ten ko
kius įmokinimus “bedievių.” Juk čia ir be 
to kiekvienas aiškiai mato, kad klebonas 
parapiją bjauriai skriaudžia!”

Bus daugiau

, - , * » • _ r -! • f

Numaskuojami Renegatai; Laidotuvės 
ir Kiti Dalykai

Laidotuvės

Detroit, Mich—Pastaruoju 
laiku turėjom daug laidotuvių. 
Ir kas kart jų daugiau pasikar 
toja. 16 d. rugsėjo tapo palai
dotas Kazimieras Jautakis. Iš 
namų lydint, d. P. Jočionis pa
sakė prakalbą ;. ant kapinių 
kalbėjo A. Misevičius, nupieš- 
damas velionio biografiją ir 
kitus darbus. Velionis buvo 
dar jaunas, 44 metų amžiaus. 
Bet dirbantis pas Fordą virš 
19 metų neteko sveikatos, iš-LD. 52 kp. ir choro.

syvus ta
Kitas

apie 70

. traukė jo paskutinius 
I milžiniška dirbtuvė, 
įkalbėjo Balčiūnas.

Skaitlingas būrys,
automobilių, palydėjo velionį. 
Laisvai likos palaidotas Wood
mire kapinėse.

’ ■ , \ . • ■ . .. i.,

K. Jautakis buvo susipratęs 
darbininkas, jis reakcijos lai
kuose aktyviai veikė 1921 m., 
y.pač, kada Rusijoj siautė b a-r 
das,jis. rinkdavo aukas ir ki
tus agituodavo prie darbo.

Pirmiau priklausė prie ALD 
. Pakirtus

jo sveikatą, velionis pasitrau- 
j ke iš veikimo* -Prigulėjo tik 

pašalpinių draugysčių,.
kaip tai: SLA. 21 kp., ir DL 
KK. Draugystėj. Kuomet jau 
turėjo džiovą, velionis nesu
spėjo sekti politikos: Visai 
buvo pasitraukęs iš darbinin
kiško judėjimo. Dar priešai 
jį visaip “informuodavo” apie 
darbininkų organizacijas.

Iš Lietuvos paėjo iš Mažei
kių apskr., Ylakių 
Klausakių kaimo, 
turėjo dvi seseris, >

valsčiaus, 
Lietuvoj

i šioj . šaly j 
savo draugę Veroniką. Jauta- 
kienę paliko dideliame nuliū
dime ir varge.. (

Laidotuvėmis daugiausia rū
pinosi draugas J. Ginaitis, or

ganizacijų narys ir P. Gyvis.

nėtl draugai," kulių Vardai ir 
pavardės, ant plakantįjį kuriuos 
pagamino pruseikiniai del nau
jos “Klampynės” naudos sudė
ti (ant protesto yra pasirašę 
tie draugai, kurie suminėti 
plakatuose) griežtai atsisako 
stoti ir eiti su pruseikiniais į 
diskusijas, kaipo su darbinin
kų klasės priešais ir provoka
toriais. Protestas likosi priim
tas vienbalsiai ir pasiųstas į 
spaudą—“Laisvę” ir “Vilnį,” 
kad kitų kolonijų darbininkai 
ir organizacijų nariai aiškiai 
matytų, kokiomis provokacijo
mis užsiima pruseikiniai j ir 
kaip .jie žiūri į. Sovietų Są
jungos, tvarkymąsi. Jie , jieš- 
ko tik priępų, kurię visaip iš
plūstų darbininkų šalį, kaip 
kad yra išplūdęs socialfąšistų I 
gizelis Kupreišis per “Naujie-į 
nas”

Išvažiavime publika pareiš
kė, kad tokias pruseikinių 
menševikų diskusijas boikotuo
ti, neiti j jas nei vienam susi
pratusiam darbininkui, 
tikras, kad susipratę darbinin
kai taip ir padarys, ne tik boi
kotuos jų provokatoriškos dar; 
bus, bet galutinai numaskuos i 
tuos elementus, kurie jau pas
kutinių įmonių griebiasi pro
vokuoti žmones be jokio atsi- 
klausimo. Jie deda j savo pla
katus vardus darbininkų, kurie 
visai neišeina prieš Sovietų Są
jungos tvarką. Išvažiavime 
toliaus buvo klausimai iš d. F.' 
Abeko pasakytos prakalbos, į 
kuriuos tinkamai buvo atsaky
ta.

Toliaus draugai pavarė agi
taciją už darbininkiškas orga
nizacijas, ragino stotį į jų ei
les ir bendrai veikti.

Publikos išvažiavime daly
vavo virš 200 klausytojų. Sma
gu pabrėžti, kad draugai ir 
draugės pasekmingai platina 
darbininkiška literatūra. Iš-

Važiavimas Liet. Kom. Frakci
jos ‘ būvb ■ naudingai. •Draug^ 
susįrink£ p;o ‘įlasakytps geį-os 
prakalbos d. F. Abeko, šne
kučiavosi iki vėlam vakarui. 
Buvo keli ir priešai, atsilankę 
tiksliai šaipytis iš darbininkiš
ko veikimo, bet jie yra bejė-, 
giai. Apie juos daug ir ne-; 
tenka rašyti. ! .

A. Kalvis.
— ■■■■■■   M..,.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFOR, CONN. T 
h • •! i ' 1' •-1 » * 
i Kalbės ;drg. Powers,, rugsėjo, 27 d., 

8 tval.Į vpkąre, i 59 Park - St. ’ > Visi 
“Laisvės”1 skaitytojai dalyvaukite ir 
išgirskite draugą kalbant, kuris už 
darbininkų reikalus išbuvo 16 mėne
sių kalėjime. Ateikite ir parodyki
te darbininkišką, solidarumą!

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97-tos kuopos su..........

mas atsibus seredoj, rugsėjo (Sept.) 
28 dieną, 7 vai. vakare pas draugą 
R. Dzervį, 418 Palmer St. Draugai,1 
visi dalyvaukite ir, atsiveskite naujų • 
narių. '.......... r

. M. O. R. Sekr

BAYONNE, N. J.
Koncęrtas ir . balius parčmirf^ii 

vienintelio anglų kalboje*- korhunistų 
dienraščio “Daily Workerio” įvyks 
spalių 1 d. 1932, Svetainėje 10 W. 
22nd St.

Draugai ir draugės šis balius yra 
rengiamas tarptautiškai; ‘taipgi: ir 
koniertą išpildys tarptautines spėkos. 
Bus“ gerų dainininkų if muzikantų. 
Dainuos A. Višpiauskas ir r daugelis 
kitų. Ateikite visi ir visos. Pa- 

j remkite “Daily Workcrj”. Įžanga 35 
centai.

Rengėjai, j 
(230-231)’

i ■ - ---------------- ■.------------------—>—> : .

f DETROIT, MICH.
Bus rodomi Sovietų' • paveikslai

, “Cannon >and Tractors”- Finų svetai- 
i nėję,-. 5969—14th St. Rodymas . at- 
: sibds per dvi dienas 29 ir 30 ruįęAė-

PHLLADELPHIA,, PA
Bus labai svarbus bedarbių susi- ■ jo. ‘ Pirmo rodymo pradžia -7.- vai., 

rinkimas.ketvirtadienį, 29 d.i rugsėjo j 0 antro (9 vai. vakare. Taigi 
(Sept.), 1011 Pairmount Ave.: Pra-j te visi laiku. Tikieūi bus ghlnna 
sides 8 vai; vakare. ' ’ gauti škalno pas organzacjų..nąrius,

Susirinkime kalbės bedarbių tary-1 tai nusipirkite juos. Taipgi pirkite 
bos distrikto organizatorius ir žymus nėbus pardavinėjami. Taigi' pirkite 

Esu prakalbininkas ir .kovotojas drg. M-' šikalno ir matykite tą paveikslą., Ti- 
Zaldokas. Visi bedarbiai .būkite ir I kieto kaina tik 25 centai, 
kitiems praneškite apie šį'nepapras-j Komitetas,
tą susirinkimą. . (230-231) <

Komitetas.
______ _________________________ i Tarpt. Darb. Apsigynimas Detroi

te reneia del Scottsboro jaunuolių 
bylos Tag Day ant 1 ir 2 spalių.

S Visi darbininkai ateikite į paskirtas 
8 vietas, o ypatingai į raštinę 1343 E. 
£ Ferry St. r gaukite dėžutes. Visi 

darba!
(230-231)

ąntro 9 ,val. vakare. Taigi , ateilp- 
visi laiku. TikiehĮ bus ghlima

Tuoj aus gaukite
Šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
A PI B ; •

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

. dalyku.

236 pusi, rišto, su paveikslais, 
, gražiai apdaryta. Kaina.$2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BASKUS, p.^ *«■
NEW YORK, N. Y. ■

WILKES BARRE. PA.
LDSA 48 kuopa rengia linksmą 

: vakarėlį su užkandžiais ir šokiais; 
I nedėlioj 2-rą dieną spalių, svetainėje, 
, kur Aido Choras laiko pamokas, 
i 139 So. Main St. Wilkes Barre, Pa.
Prasidės 7-14 vai. vakare. [žanga 
tik 25 centai. Užkviečiame visus 
Wilkes Barre ir apielinkčs draugus 
ir' drauges atsilankyti skaitlingai ir 
paremti moterų darbininkių vieninte
lę organizaciją. Mes užtikriname, 

i kad visi ir visos būsite pilnai užga
nėdinti .

I <* Komisija.
L.K (230-Ž3AK •

SKAITYK LAISVE / 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

IUIM M Rft M M M M M MI

MI1.ZINISKAS koncertas;
RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedėlioja, 2-rą Dieną Spalių - October, 1932,
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,

919 WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Koncertą

ir 75c Ypatai

Vien tik i

Šokius

50 Genty
Drg. L. M. Kavaliauskaite.

Salė Atdara 
3:30 Vai. po 

Piety

Koncertas 
^ Prasidės,. 
Lygiai 4:30 

Valandą
I

Šokiai '
t

Prasidės 
7:30 Vai. 
Vakare

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

gės 
kas 
tas 
viai 
aukų rinkimas,
licistas nuvažiavo savo keliais, 
tuomet buvo parinkta aukų del 
“Vilnies” bylos vedimo. Nors 
tai pasidarė netaip viskas tvar
kiai, bet aukų likosi surinkta 
del “Vilnies” bylos vedimo 
$14 su centais. Vėliaus vėl 
suėjus visiems į būrį, d. R. 
Beniušis pakvietė d. J. Baroną 
pasakyti naują dalyką. Visi 
susirinkę klausėsi atydžiai, ką 
d. J. Baronas pasakys. Jis
pareiškė, kad yra trys asabos Aido Choras po vadovyste d. B. šalinaitės ir tik parvykusi iš Italijoj drg. K. Menkeliuniūtė, 
pruseikinių, kurie be jokios kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, 
gėdos užsiima nešvariais dar- niūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj. , j t 
bais. Pruseikiniai rengia ko
kias tai diskusijas apie Sovie
tų Sąjungą. Išleido plakatus, buvusių^ 
neatsiklausę į tuos žmones, lgtetas# 
kurie lankėsi Sovietų Sąjungoj koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestro  s iki vėlumos. 1 
ir. kitose šalyse, sudėjo jų var- nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.

Šiame koncerte d. K. Menkeliu-

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 

Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek- 
Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Jie 

Nei vienas ir nei viena

dus ir pavardės, kad ateitų 
daugybė svieto į jų diskusijas 
Išplūsti Sovietų.. aSąjtmgą. (

Drg. J. Baronas perskaitė 
protesto pareiškimą, kad mi-iT7~_~

Drg. Klimiūte, dainuos solo su Choru
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūtė
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Puslapis penktai
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Antrad., Rugsėjo 27, 1932
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Pirm. K. Yušk% 325—.4th Ave., Mo-
• TH H I I ’ i !VIETINĖSŽINIOS' WoWagysfe

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR iž^giobŠiaTj^B.'1 Julius. 48th St-

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, & 5th Avė., Moline, III.121S.

228Paulauskas,V.

255Barkauskas,B.

•Sovietų Kaukazo .Šaltiniųreikalais (pirkinėjimais ir kt.), l?s«si apie dvi valandas, buvo
O

St.

o

o

62414

EJ- i.St.,

o

O policija

o

Kituose Miestuose ir Valstijose

Pa.

Pa.

Vabalas.

DETROIT, MICH. Koopęratyvai ir Krautuves Kreipkitės

o

Turite įsi-

St.

pas

st.
(Association of Lithuanian Workers, Inc.)

Įkorporuota spalių m$n;. ;l/7 d.; 1930 j

t

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

Rengėjai.
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nes būtų 
garbes, 
balsavi-

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Ija 
6

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y. 
Lietuvių Svetainėje, Worcester, mIss.

n
2
2
2i
5

st.
st.
st.
St.
Zj.;
Jo-

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

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St, 
Moline, Ill

J L.D.S. gali įstoti kiekvienas sveikas fizikiniai :r 
protiniai lietuvis darbininkas, tarpe 16 ir 50 

metų amžiaus.

i 
Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 

ir Susišelpimo Organizacijon

dojamas prieš bedarbius ir 
dirbančius; nunėrė kailį de-

Apdrauda turi keturis skyrius: 

$150, $300, $600 ir $1000

line, UI. i ’ ' '
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOth

Avė., E. Moline, III.
Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 

Ave., Moline, Ill.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th

tačiaus į Darbininkų Centrą,

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

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
9 William Street Pittston,

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GoluBevrfcius. 61 Glendale 
pagelb M. MiSkinls. 9 Burton St. 

Stoikus., 20 Faxon St.
Stripinls, 49 Snwtell Ave.

partijoms; numaskavo

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeig
čia galite persirengti, eidami j 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower Ų-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir Galiūnas

25 centai. Tikietai geri 
dvi dienas—ketverge ir 
nyčioj.

Tikietus galite gauti

ALEKAS VELIČKĄ IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

t—» . . . ,'r»..:
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000,000 žmonių. Pernai bu
vo’ tik 50,000,000.

Turtų rašt, A. Jekstis, 1462 Junę 
’ tion A Ve; : ! > Į ’ 1 ’

kasos Globėj'Ai,: J.' Račiūnas, 6821
Dayton’Avė., Eva Vėgėlienė, *7715 { 
Dayton Aye.

Iždin. Antanas Vėgela, 7715 Dayton i 
Avė

102 Hantington St.
Viai Montell. M»«.

nepaprastai turininga. Iškė-

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

JOS VALDYBA MONTELLO, MAS 
Šv. Roko Pašai pines Draugijos Val

dyba, Montello, Mass.

formų. O šiaip daug literatū
ros buvo išparduota šiame mi
tinge.

Kalbėjo drg. Fleiss, kandi
datas į valstijos seimą; drg.

i Miller, streikų' vadovė, ir keli 
! kifi kabėtojai, jų tarpe drg. 

Nors pereitą subatą vakare ’Israel Amter, komunistų kan
opas buvo šaltas ii’ tą dieną ididatas į New Voiko valstijos 
žmonės būna užsiėmę savais gubernatorius. Jo kalba, kuri

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. Poškus, 211 First St.
Pinke viči us,

Pirm. A. Kriūkonis, 32 Banks St. 
pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
šų rašt. K. Venslauskas, 
Finansų rašt. A. Jakavonis, 99 
Iždininkas, Ig. ■ Petrauskas, 22 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 
Iždo globojai: S. Mačiulaitis, 57 
S. Petravičius, 702 No Montello 
kubavičius, 1G2 Melrose St.

Maršalka P. Krušas, 141 Soutell Avo.

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

DETROIT, Mich. — Paste- 
kapitalistų spaudoje,; 

Detroit Times,” kad Fordas

ir 30 d.,. A I 256 Amen St. 
ir Nutarimų rašt. J.

J 49 Sawtello Av«.rodfimjl i Turto rašt. K. Venalauakia, ivvivuKii 12 Andover st 
vai.) Sovietu 1 LiKonių rašt. M. Jazukevičia, 

153 Amen St.Šie paveikslai atvež- i u-dinlnkae M. Miškini*, 1 Q Piirlnn Ct

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

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

Pagerbė Maksimį Gorkio
Darb.us ;

Rugsėjo 25 d. visoj Sovie
tų Sąjungoj buvo apvaikš- ir kiti politikieriai.

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Artistų Kongresas

Šį rudenį Maskvoje bus 
sušauktas visos Sovietų Są-

, | LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲnebus rodomi kitur. | DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931 metam:
I Pirm. W. Gelusevičia. 51 Glendale St.
: Pirm, paeglb. A. Sauka,

. Strlpinia,
l 49 Sawtello Avo.

12 Andover St.

1 153 Aines St.

; 9 Burton St.. : r. z..■ ...
■ B. Zdanavičia. 11 Glendale St., J. Bale-

vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,

tarpu demonstracija su taip skait- krityje.
lingu mitingu atvirame ore. ' Rinkimų Vajaus Komiteto

J. Seeger. i Sekretorė Alice Sudent’s.

nM

1a

Labai įspūdingą De
monstraciją Turėjome 
*' Brooklyne, Subatoj

61 Graham Ave., susirinko ko- 'e J1S įvairiausias išnaudotojų 
• kie 300 darbininkų ir 6 auto- ir valdonų klasės šunybes, nau 

mobiliai apie 7 vai. Paskui iš Jojamas prieš bedarbius ir 
čia prasidėjo demonstracinis
maršavimas gatvėmis su obal- rnokratų, republikonų ir socia- 
siniais komunistų ir bedarbių partijoms; numaskavo 
plakatais, su dainomis ir šauk- į-1408 darbininkų prigaudinėto-

jus ir engėjus akyse virš dvie
jų tūkstančių darbininkiškos j 
publikos, ir nuodugniai išdės-' 
te Komunistų Partijos reikala
vimus ir kovas.

Tai dar, turbūt, pirmą kartą j 
istorijoj įvyko šioj dalyj Brook- tingą 

atvažiavo drg. A. Bimba ir ki- 'lyno tokia didelė komunisti- delei rinkimų, kurie įvyks lap- 
ti su platforma. Tuo 1 
susidarė jau ketvertas šimtų 
publikos. Daugelis manė, kad 
ar tik nebuvo išvaikyta de
monstracija, traukusi gatvė
mis; mat, policija nebuvo da
vus tam leidimo.

< smais, kurie atkreipė domę 
desėtkų tūkstančių žmonių.

Apie 8 vai. vakare ant kam
po Grand St. Extension ir Ha- 
vemeyer St., jau gražus būre
lis žmonių laukė ateinant de
monstrantų. Kiek po 8 vai.

'1 Bet, drg. Bimbai pakalbė
jus 15 minučių, išgirdom būb- 
no ir. muzikos maršą ir demon
struojančių automobilių dūdas, 
paleistas darban, čionai pra-1 jungos artistų kongresas,
kalbose apie 600 žmonių m i-1 Svarbiausias klausimas, kil
nia iš karto lyg ir susimaišė, i rį kongresas disk.usuos, tai 
nes kai kuriem atrodė, gal čįaĮbus naujos artistų darbo 
kokia priešinga partija 
maršuoja padaryti ant 
užpuolimą.

' Draugijų; Adresai, i Kurįoę: s
i Turi “Laisvę” už Organą

Kaip jau “Laisvėje” matėte | 
kelios dienos atgal, masinis bėjęs 
mūsų mitingas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 29 d., “Laisvės”
svetainėje, kampas Lorimer ir i priims atgal į darbą 65,000 
Ten Eyck St., Brooklyne. MesjdarbininkU) |tai nieko ne|auk 
turės:me tris kalbėtojus: j

,, , . ir aš ten atsidūriau į eiles prie<« Kalbės D. Flaiani, komums-1 J J
, t r-, . . ’dirbtuvės. Neturėjau nei žentų kandidatas i senatorius siuo-i , . •’ .... v i klo (badge)į nei kitokių irose rinkimuose; i . ,7 \jdymų, bet esu atleistas is tos

Drg. Stevens, kandidatas į i dirbtuvės, tai pribuvau anksti | 
N. Y. valstijos seimo atstovus; ryte. ' '

Drg. Hathaway, kandidatas 
į Jungtinių Valstijų kongresą, 
vienas iš lietuviams supranta
miausių ir mylimiausių angliš
kų kalbėtojų.

Aido Choras sudąinuos ke
lias revoliucines dainas.

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

Pirm. pag.
Clark PI.

Iždininkas
Clark PI.

Nut. Sekr.
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J.

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 
Dayton St.

I Iždo Globėjas P. Kajnietionė, 
144 So. Park Št„ II Iždo Globėjas 
J. Krakauskas, 800 First St.

. Organo Sekr. V. K. Shetalis, 120. 
'I So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway 
’ Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no men., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.
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Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniiai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

j ego y. Kaina 15 centų už puskvortį.

Pirna. 
Pirm. 
Užrafių raftt. J. 
Finanių raSt. J ___
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
iždo Globėjai: F. Alusevičia, 18 Intervale

St. : S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S. 
Petrnvičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

nesio pirmą seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuviu 
Tautiškam Name.

Visuose pakraščiuose radau 
jau pristojusių darbininkų per 
mylias ilgumo ir manau, kad 
šiandien jau nėra progos dasi- 
gauti į dirbtuvę.

Patėmijau savo pažįstamą, I 
bestovintį eilėje. Aš jo klau-1 
siu: Ar tu ,ir darbo jieškai, 
nes tu turi ženklą (badge) ?

i Jis atsakė: Šita visa eilė stovi
Visi esate kviečiami į tą mi-’ paleistų darbininkų.

; jis yra labai svarbus | Taj .jtaip Foi.das ,.jma dai._ 
Ibininkus.” Vėliaus sužinojau, 
kad tie, kuriuos paėmė į dar
bą, tai padirbo po vieną va
landą, kiti dirbo 4-6-8 vai., i 
kaip kurie net dvi dienas, bet Į 

j visi likosi paleisti. Net neša
ukė nei kada pašauks.

Dabar jau užėjo “šilta” vi
siems. Tūli boseliai manė 
turį amžiną darbą pas Fordą, 
bet ir juos atleidžia iš darbo, j 
Kuriose vietose dirbo trimis | 
permainomis, tai dabar pali- Į 
ko tik vieną ir tik po du ar 

Iš dirbtuvės 
Su bakse-

PITTSBURGH^ TR APIELINKĖS 
priešfašisTjnis k-tas. 1931 •.

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
i Ave., Wilmerding, Pa.
Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 

į Carnegie, Pa.
I Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuno 

Way, 8. S Pittsburgh. Pa.

vaikų lankys įvairias pradi
nes ir vidurines mokyklas. 
Pernai tebuvo 22,800,000. 
Numatoma, kad apie 20,000- 
000 suaugusių žmonių, ku
rie dar nemoka nei rašyt,
nei skaityt, irgi lankys kur-1 tris darbininkus, 
sus ir lavinsis. Suimant į'šluoja masiniai.
daiktą pradines mokyklas, kais darbininkai eina į namus, 
vidurines mokyklas, kolegi- kaip pavargėliai. O policija 
jas, universitetus, darbiniu- ant arklių trempia per ištisą 
kų fakultetus, amatų moky- kieiią 
klas ir t. t.,-šiemet Sovietų

atžy-l Milionų Turistų 'Sąjungoj mokinsis apie 80,-

c o —-------------------------J -----------

bus naujos artistų darbo 
at- metodos, kurios reikalauja, 

mūsų Jęad visų temų pagrind^n 
Bet greitai pasi- būtų dedamas industrinis 

rodė didžiokai plakatai su Ko- gyvenimas ir veikimas.
munistų Partijos ūbaisiais ir 
čiela giria mažesnių plakatų; 
reiškią, mūsų draugai ; 
giuoja; toliau paaiškėjo, kad; 
ne tik atmaršuoja draugai, 
kurie . buyo susirinkę prie< 61 
Grahaįrp Avė., bet'ir italai d^r? 
Liniukai, kurie susiliejo su jais,j 
tuo būdu sudarant tūkstantinę’ 
demonstraciją. • " •

Tokių demonstracijų daug 
reikia, ir dar didesnių, nes jos 
žadina darbininkus, o 
listų, parazitų klasei

Proletarinė Turistų Drau
gija praneša, kad šiemet de
šimts milionų dąrbininkų ir 
valstiečių ėįnė vakacijas ir 
.važinėjo, -kaipo Turistai.

Ši draugija Maskvoje sta-

l ir nevalia susirinkti 
trims ar keturiems i krūvą. 
Tuoj aus prijoję liepia skirtis.

Po šito atleidimo nematysim 
nei viename geltonlapyj para
šyta, kiek atleido, 
pažeminimas Fordo 
Mat, dabar artinasi 
mo laikas ,todėl ir Fordas ban
do vaišinti su prižadais, kaip

Pirm.
Užva-

12 Andover
Arthur 

■Merton 
Fascon
Arthur St.
St.; J.

, ■ to didelį turistų namą. Ja-
aLlg me tilps 2,000 žmonių. Ant 

kapita- st°g° ^us įtaisytas didelis 
tokias! bokštas, iš kurio bus gali- 

demonstracijos su . komuiiisti- matyti visas Maskvos 
^ųiais ©balsiais tai yrA pjautu- miestas.^., .
vas po gerkle. ! ---------

Tuo tarpu drg. Bimba, baig-i 80,000,000 Lankys Sovietų 
damas savo prakalbą, paragi
no, kad kiekvienas įsigytų K. 
Partijos rinkimų platformą, ir 
del tų, kurie negali nusipirkti, 
buvo padaryta rinkliava, už 
kurios pinigus buvo nupirkta 
ir dovanai padalinta 500 plat- lą.

Mokyklas
Sovietų Sąjungoj prasidės 

jo mokslo metai. Visi vai
kai, pirm 11 metų amžiaus 
turi lankyti pradinę mokyk- 

Šiemet viso 27,700,000

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUS1VIENIJIM AN

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Ęroadwpy 4 t < Brooklyn, N .Y.

čiojimas Maksimo Gorkio; 
keturių dešimtų metų litera-: 
tinio darbo sukaktuvių. Pa-1 
gerbimui to didžio rašyto
jo Sovietų valdžia įsteigė li
teratim institutą Gorkio! 

j vardu.

Moterų
Pašelpinė Draugyste Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulicnė, 16 Bunker Avo.
Vice-pirm. O, Turskienė, 79 Vine St. 
Prot, rašt. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 8i Clprence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duoblenė, 221 Amen St.
V. Bartkienė, 29 Intervalo St.
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Amei St.
Maršalka J. Slman»kienė. 88 Vine St. 

Vinos gyvena Montello. Mass.
kare.

Sovietų Krutami Paveikslai

šio menesio 
i Finu Svetainėj, 
j 14—tos gatvės, bus 
(vakarais 7:30 
judžiai.
ti iš Sovietu Sąjungos. Bus ro-iIždo globėjai: p. Kru5a«, ui s»wteiic Avė..

v ° I B. Zuana\
NEW YORK.—Spalių 10 ^°lni ,"®s!

d. įvyks Augščiausiam Teis
me svarstymas Scottsboro 
jaunuolių apeliacijos. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas smarkiai varo prisi
rengimo darbą. Spalių 1 ir 
2 d. visoj Amerikoj bus 
“tag day” tam tikslui. Au
kos bus renkamos dėžutėmis i 
gatvėse, palei stubas ir Što-įd. Beniušį, Aukštį, Alviną ir 
rus. Apeliacija kaštuos la- kitus draugus.
bai daug pinigų J Serga d.. J. Gugas

Prisirengimas prie 
Scottsboro Apeliacijos

visą atsakomybę ims W.J.K.; 
(Tarp. Darb. Pagelba). Todėl j 
niekur
Taipgi nebus parduodami ti-j 
kietai prie durų.
gyti tikietus, iš anksto. Įžanga

per j 
p et-!

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius. 136G Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St.
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Ilųdson St. j 
Fin. Rašt. J 
Maršalka J.
M. Naktinis,

W. Hartford,
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Amerikoj ir visam pasauly- D1’£- Gugas, buvęs “Lais-| 
vės” 'korespondentas, staiga 

'susirgo ir atrodo, kad greitai 
nesusveiks.
rėmėjas ir darbuotojas mūsų I 
tarpe, vertas draugiškos už
uojautos. Gyvenimo vieta, 
4464 Junction Ave.

Saviškis.

je masinės demonstracijos 
už Scottsboro jaunuolių pa- 
liuosavimą. Lietuviai dar
bininkai privalo visur skait
lingai dalyvauti ir prisidėti 
prie kovos už jaunuolių gy
vybę.

Pilkauskas 7 Seymour Ave. I 
Giraitis. 174 Ashley 1 
42 Putnam St.

Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 30 Russel St.
J. Vasiliauskas, 70 Ward Pl., 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

31 Amity 
Susirinkimai atsibūha kas antrą ketvirta- 

! dien; kiekvieno mėnesio, Laisvės Choro Sve- 
: tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va-

Laismuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Drg. Gugas buvo Keistučio Draugystės valdybos antrar 
I šai 1932 metų.
Pirminin. M. BirsCnas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave< ' •:
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

Mackenzie Ave.

Darbdaviai prieš Bonus
WASHINGTON. — Ame- 

rikos Nacionalis Prekybos 
Butas išleido pareiškimą 
prieš veteranu bonus. Taip i a- x .■ v , , . 1 Šį pikniką rengiapries veteranų b.onus eina !mis! bedal.bi 
repubhkonai, demokratai ir kymui savo kuopose, 
socialistai. Visi parazitai |LDS ir ALDLD kuopos.
susivienijo pyięš badaująn- g. Urbontas aukoja daržą vėl-į 

i čius eks-kareiyius. Tik Ko- tuį dei §į0 pikniko. Bus gera 
įpunistų Partija atvirai ir muziką del šokių ir tt. Įžanga 
energingai palaiko veteranų ,10 centų.
reikalavimus. ;

Pranešimas

Spalio 2 d. po pietų atsibus ' 
didelis piknikas, Beechnut: 
Grove darže, Middle Belt Rd.; 

bendro- 
palai- 

APLA, 
Drg.

-1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. 

f ” . "
Telefonai: BeH—-Oregon 41M

Keystone—Main: 1417 ’

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir. Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
» Ligos skilvio, žarnų ir Meėlažamės, taip pat 

Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yrą pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Cįie/niškį Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR.Z1O 1W EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. Mi iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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Puslapis šeštas LAISVI

VIETINES ŽINIOS I *1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pikniko
Užpiidykhe iki Luby labor Lyseumą!
Už pildykime tą didelę sve- nas sąmoningas darbininkas, 

tainę kuom?—Ogi darbinin-‘ kuris žino, kad darbininkiškus 
kiška publika laike Aido Cho- dailininkus ir jų organizacijas 
ro ir Menkeliūniūtės koncer-(remti, tai reiškia ir visą mūsų 
to spalių 2 d., ateinantį-nedėl- 
dienį. Parodykime, kad mes 
įvertiname darbininkišką dai
ną ir muziką, savo dramos 
spėkas ir visą mūsų klasinę
dailę. Visi juk suprantame, 
kad be mūsų chorų ir dailinin
kų negalėtų pasisekti daugelis 
darbininkiškų mitingų ir ap- 
vaikščiojimų taip, kaip jie pa
siseka, kada proletariniai me
nininkai ateina mums į talką.

Kožnas tvirtai sau tarkime: 
aš būsiu tame koncerte, ir 
dargi ne vienas; aš atsivesiu 
dar tris keturis kitus.

Šiaip turi kalbėti kiekvie-

, judėjimą stiprinti, drūtinti 
spėkas, kovojančias už darbi
ninkų reikalus.

Delei programos neabejoki
te. Jinai bus gera iš visų at
žvilgių : dainuos 'Kr 'Mėnkeliū- 
hiūtė, sugrįžus iš Italijos; 
Louis Barbaria, garsus’ teno
ras; Aido Choras, Sietyno 
Choras;
muotas Sekstetas; L. 
liauskaitė ir Klimiūtė.

Iš Lietuvių Lakūnu priimtuvėms ir
Dariaus ir Girėno, taip pat 
tarnauja reakcionieriams — 
nukreipti bedarbių ir begali
niai išnaudojamų darbininkų 
atydą nuo kovų už savo reika-

ALDLD Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 29 d., šį ketvir
tadienį, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Į susirinkimą privalo atsi
lankyti visi nariai. Atvėsus 
orui, turi pak'arštėt mūsų or
ganizacinis veikimas. Bet į 
šį susirinkimą yra kviečiami 
ir nenariai. Bus svarstoma ne 
vien grynai organizaciniai 
klausimai. Išgirsime ir apie 
platesnius politinius reikalus; 
sužinosime, kaip smarkiai dar
buojasi šį rudenį komunistai ir 
kokius žingsnius jie daro, 
grumdamiesi už darbininkų 

, -reikalus.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)
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NOTARY 
PUBLIC

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

išleistuvėms ligoninėje; pašarvotas Bie
liausko koplyčioj; bus palai
dotas rugsėjo 27 d. šv. Jono 
kapinėse. Laidojimo apeigas 
prižiūri graborius Matthew( 
Ballas (Bieliauskas).

Parapijos, tautininkai ir dar, j ^eiIt laikinai nusukt į ša-j 
sakoma, socialistai bendrai su
rengė pikniką naudai lietuvių 
orlaiviuinkų, žadančių lėkti į, 
Lietuvą; ir su tuom “tėvynai-į 
nišku” obalsiu sutraukė nema-! 
žai publikos į Klaščiaus dar-

dį jų mintis nuo susipratusių 
darbininkų judėjimo, einančio 
komunistinėj vadovybėj. Tuo 
būdu, k 1 e r i k a lų-tautininkų 
manevrai, daromi su pagelbaj 
Dariaus ir Girėno,

Antrad., Rugsėjo 27, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Dženitorius

v Į Reikalingas lietuvis dženitorius. 
yi a zallll- i ųauna 5 kambarius, su maudyne, šil- 

Šokinėjimai I vandeniu ir primoka tk $5,00.
j Matykite tarpe G ir 9 valandos va
kare, Joseph Wasilewski, 95 Grand 

Į St. Brooklyn, N; Y.
(230-232)

žą ir svetainę pereitą sekma- K^sni, nekaip jų 
dienį. Dauguma žmonių buvo Šarkio kumščio galybės, 
tokie, kurie eina, kur klebo-Pr mūsų draugai įvairio-l 
nas sako, arba kur tikisi ne-;se kolonijose per savo mitin-j 
paprasto triukšmo bei sensaci- ^us \r Pra^albas turėtų prieš
uos. Didžioj didžiumoj atro-’v.e^^ t.ems ermyderiams, ko
de “nepolitinė” publika arba r^uos dabar priešai ruošia var- 
beįit tokia, kuri nepaiso, ką c^an minimų lakūnų.
jai kalba' tautiški ir klerikališ- i ^ai reikūtu pastebėt, jog 
ki politikieriai nuo pagrindų. JIe^ana’ ^a<^ rengėjai surenka 

meg j įžangos pinigus naudai lakū- 
į nu. Daroma dar ir rinklia- 

, ir pardavinėja- 
j ma orlaivio ženkleliai—vis to 
1 žygio rėmimui. O kas tam va-' 
dovauja? — Aviacijos Laiki-1 
nasis Komitetas, susidedantis 
iš tautininkų ir klerikalų. Ge
riausią gi piniginę pradžią pa
darė klebonai”, kaip kad pa
reiškė vienas jų kalbėtojas 
Klaščiaus svetainėje nuo pa
grindų. O ką klebonas remia, 
iš to suprantama, negali būt 
darbininkui naudos.

Apart Dr. Venciaus, žymėti
na yra “prakalba”, genaus sa-

; Aido Merginų ūnifOf- Gaunasi’ve koks įspūdis
Kava-jgia atėjome pasismaginti ir, - 

| pasižiūrėt, o jūsų pasakomis ' vos-kolektos, 
netikime.

Pusėtinai 
žmonės, kad 
skraidyti virš Klaščiaus daržo 
lakūnai S. Darius ir S. Girė
nas. Programoje, mat, gar
sinta, kad jie lekios čia 4:30 
vai. Jau ir 6 ir 7-ta valanda 
pasibaigė, o jų nei regėt nei 
girdėt.

Prasidėjus aštuntai valan
dai, reikia kas nors daryti, 
kad* ir be lakūnų. Parapijų 
chorai sudainuoja tautos him
ną. Kiek palūkėjus, pirmi-ilcan^> tiktai bandymas kalbėt 
ninkaa šaukia muzikantus: ei, į Lietuvos vice-konsulo p. Dauž- 
jūs muzikantai, kur jūs, ar i Verdžio. Jis pareiškė, kad tu- 
jau pasigėrėt? ei, “koman;” Įris daug ko pasakyti; jis ga,lė- 
klausykite, merginos! jeigu s^s kalbėt ištisą valandą, jei- 
jūs laikote muzikantus, paleis- ramiau užsilaikysite.

išank- 
arba

Pasirūpinkite tikiet.us 
sto “Laisvės” raštinėje 
pas Aido Choro narius.

Aš Būsiu.

kams $16,6^1 daugiau algos 
kas savaitę per visus. Priver
tė bosus išmokėti darbinin
kams $.10,958, kuriuos bosai 

Į norėjo nukniaukti. Industri
nės Unijos organizatoriai ap
lankė 4,469 šapas ir sėkmin
gai patarnavo darbininkams 
2122-^se jų skunduose prieš 
samdytojus.

K. R.

Forest Parke Diskusi
jos apie Prezidentinius 

Rinkimus

prisikeiksnojo 
neatlekia pa-

GEORGE N0B1LETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

TEL. STAGG 
2-5043

X
X

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MŪSŲ, ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų ŠALIŲ, ir iŠ čia 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI; TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. u DUODAM' GRAZM V1ETAk SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas pokite, nes lakūnai jau atvažia- kas čia tau norės valandą 
klausytis tokio “spyčiaus?” 
Su kiekviena sekunda riksmas, 
trukšmas, ūžimas svetainėje 
vis didjm ir didyn; ir nors 

trimis ' vice-konsulas kalba per radio 
paskui mikrofoną, bet tik kelintą žo- 

aiškini- dį tegalima girdėt; daugelis 
pirminiu- nežiūri nei į kalbėtojo pusę, 

kas/ teisinosi lakūnai ir' Gin-' Vice-konsulas, kaipo Lietuvos 
ktis. Jiš šakė, kad buvęs atstove, Paakys kelis žodžiu 
10,000 pėdų augstyn iškeltas, 
bet nieko nematęs ir nejutęs.

• —Tau kas norš negerai iš 
baimės atsitiko, — juokiasi 
žmonės'; o dar klebonai jūs 
ten Newarke perdaug privai
šino . . .

Lakūnai, mat,
Newarko į Long Islandą 
kaip jie, taip jų palydovai, 
kalbėdami nuo “steičiaus”, ne-'

mat, brolyti, atvažia- 
atlėkė,—girdėt iš pu-

orlaivininkai

vo.
—Tai 

vo, o ne 
blikos.

Kodėl
valandomis pavėlavo, 
buvo aiškinimų ant 
mų. Atsiprašinėjo

Pereitą sekmadienį Forest 
Parke įvyko Aido Choro ir 
LDSA 1 kuopos bendras išva
žiavimas. Reikia pasakyti, 
kad išvažiavimas gerai išdegė, 
nes žmonių buvo susirinkę gh- 
na daug. Aido Choras gra
žiai padainavo ir darbininkus 
palinksmino.

Pasitarius su draugais, bu- 
i vo surengtos diskusijos klausi
mu, “Kodėl Komunistų Parti
ja dalyvauja rinkimuose, nors 

NEW YORK. — šeštadienį ji sako, kad vien balsavimais 
keli šimtai delegatų susirinko (valdžios nebus galimąj.permai-’ 
į konferenciją šio dįstrikto jnyti ?” Tema, rodos, 
kairiosios Industrinės Siuvėjų Isvarbi ir visiems įdomi.
Unijos, Manhatan Lyceum, 66 Rusijos buvo neformalės. Drg.
E. 4th St. “• ' ‘ ‘

Kada atėjo šešios delegatės no,
nuo 1,800 streikuojančių suk- rinkimai, kaip svarbu yra lie- ^ojas bUv0 Dr B

ir vėl išdidžiai bara'publiką; 
primena senovės Lietuvos did
vyrius, iš kurių reikėtų imti 
pavyzdį; stengiasi šaukti vis 
garsiau, bet publika jį užrė
kia ir paskandina jo balsą, 

į taip kad jis vietoj žadėtos va- 
atskrido" iš landos tekalbą tik kelias mi- 

ir nutes; bet ir tai bergždžias jo 
darbas.

Ne ką daugiau žmonės pai- 
galėjo atsigerėti tomis puikio- Venciaus prakalbos;
mis vaišėmis, kuriAs jiems kle- kuomet jis Šnekėjo ant plat- 
rikalai su tautininkais surengė 
Newarke, del ko ir pavėlavę, kalbėjosi svetainėje 

Vyriausias vakaro kalbė-^lų ir zvimbė galerijos.
Vencius 1

niasiuvių iš South River, N. J., I tuviams darbininkams juose ■ įentistas. Skyniau patriotiš- ’ mos, reikia pasakyti, kad pa- 
visi delegatai sukilo, jąsias dalyvaut ir visais būdais remti ’ 1 .......... ’ • • 1 • -
sveikindami. Greitai tapo su- ■ Komunistų Partiją ir jos kan-i 
dėta bei pasižadėta $200 aukų didatus. Keli darbininkai iš 
delei tęsimo jų kovos, kurioje! publikos statė keletą klausi- 
bosų gengsteriai jau užmušė mų, į kuriuos d. Bimba atsa- 
vienos streikierės sūnų, Waite-j kinėjo. 
rį Rojeką, 11 metų vaiką. 
. Buvo deelgatų iš 
meitų ir ILGW unijų 
jy.

Rose Wortis savo 
pažymėjo, kad 
Unija vadovavo 
streikams 1978-se šapose. Iš
kovojo astuoniems tūkstan
čiams darbininkų pridėjimus 
algos nuo $1 iki $5. Vien 
per šiemetinius streikus ši uni
ja laimėjo 2,643-ims darbinin-

Sekr. K. 
(230-2.31)

D.

Ką Industrinė Unija Pa-j 
darė Kriaučių Naudai ■

Tema, rodos, labai
Dis-

Bimba jas pradėjo ir paaiški- 
ką reiškia šie prezidento

kuomet jis šnekėjo ant plat
formos, šimtai žmonių garsiai 

ant grin

Delei pačios dainų progra-

Amalga 
opozici

> raporte 
Industrinė 
streikams

i kai nukalbėt, turbūt, negali- 
■ma, kaip kad šis ‘‘Vienybės” 
stambiausias savininkas nu
kalbėjo. Jis pabrėžė, kaip la
kūnas Darius iš oro mušęs ru
sus (bolševikus) ir lenkus. O 
dabar, girdi, didžiausias tau
tos pakilimas bus, kai Darius 
su Girėnu nulėks į Lietuvą: 
“džiaugsis draugai”, “drebės

Diskusijos galėjo būti gy
vesnės, jeigu jose daugiau 
draugų būtų ėmę balsą ir da- 

! lyvavę^ Bet jie pasitenkino 
sėdėjimu ir pasiklausymu. O i priešai... 
tas parodo, kaip mūsų draugai] Dr. Vencius kalbėjo ilgai, I 
yra apsileidę ir nemoka pasi
darbuoti už savo idėjas ten, 
kur šimtai darbininkų susiren
ka ir trokšta išgirsti komunis
tų nuomohę svarbiausiais die
nos klausimais. I

Re^jorteriis.;l 1

rapijiniai chorai gerai daina
vo ir kiti dainininkai abelnai 
buvo nieko sau.

Išeinant iš svetainės, girdžiu 
būrelį žmonių diskusuojant; 
vienas klausia: “Kažin ar nu
lėks į Lietuvą ?” Kitas stato 
dar pirmesni klausimą: “Ka
žin ar jie bent lėks?” Trečias 
priduria: “Ar lėks ar nelėks, 
jiems bus vrs tik naudinga”.

Rep.
bet, apari poros tų minčių, | - --------------
nieko nepasakė; visa jo Pra-jMIRTYS _  LAIDOTUVĖS
kalba buvo, kaip amerikonai l John ^„0^, 17 metų

beating around |.amžiaus_ 149 Maujer gt> mi.
irė rugsėjo 24 d., St. Catherine 
I_____________

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

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)
Rodys Workers Int. Relief or

ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos 

veikiai platinti to paveikslo tikie- 
tus ir tuomi pagelbėti laivų dar
bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie i&anksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės j “laisvės” 

raštine ir paimkit tų tikietukų 
platinimui. . .

Svarbus Woodhavene
Susirinkimas

rūpinasi 
Union
AVĖ

turi

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 13-tos kuopos 
rinkimas įvyks spalių-Oct. 3 
d., 7 :30 vai. vakare, 933 Glen- 
more Ave., Woodhavene.

* ’’ ■ » iii- j . •Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes yra daug svar
bių klausimų aptarti; ir nepa
mirškite Užsimokėti ; diiokles, 
kad nebūtumėte suspenduoti: 
tokiame atsitikime netektumė-1 
te pašalpos ligoje bei pomir- 

i tinės.

Susi- 
susi-

pavadintų, 
the bush,” arba rusiškai, “kru 
gčfri, da mimo.”

• -—Tai dar bent savotiškas 
gabumAs,—-tarė J vienas,—tiek 
kalbėti ir nieLo nepasakyti. 
Jeigu Vencius panašiai dantis 
taisytų, gfeitai netektų kostu- 
merių.

Bet po tom kalbom ir kitom 
lakūnų priėmiiho ceremonijom 
slepiasi gilesnis tautininkų, 
klerikalų ir socialfašistų tiks
las. Tas lakūnų skridimas 
yra taikomas, kaipo demon- 
stracijėlė prieš Sovietus. Lie
tuvos patriotai nori pasirodyti 
buržuaziniam pasauliui, ot ko
kių turi lakūnų Kaunija, ir 
kaip “mes” būtume naudingi 
karui prieš bolševikus. Tokie 
dalykai, iš. antros pusės, gal

IR

PARDAVIMAI
REAL ESTATE

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

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

J. STANKUS
63 Rd., Elmhurst, 

Tel. Newton 9-5916
(227-230)

PARDAVIMAS
Parsiduoda puikus namas, kamba

riai naujai moderniškai įrengti, yra 
elektra, gezas ir vanduo. Penki di
deli ir parankūs, šviesūs kambariai. 
Aplink gražus ir jaunas sodnelis, 

pagelbėtų Smetonai gAuii dau- nes^cMpiŠt^

8448 N.

, . . giau paskolų užsienyje. O Mary Naujalis, 450 New York Avė.
K. Jankaiti*. , Amerikoj pokiliai, rengiami Ellzabeth» Nt 230.231)Elizabeth, N. j.

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

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631

929 Broadway
Tel. Pulasky 5-1538

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993
įpi^ /.c
Xk£>' MBSrtSft-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ainiai Ir chroniikai vynj Ir 

matary ligai kraujo ir adai. 
Padarau iityrim* kraujo 'ir ilapuaia. 

DR. MEER
116 W. 441 h St., Room it J 

Naw York, N. Y.
Valandai Prižanimoi 

Ryta nuo 10 Iki 1< Po platų nuo i 
Iki 9 vai. vakari 

Aakaiadleniail nuo 11 ryto Iki 1 p* platų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Telefonas: Stagg

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y
X-SPINDULIU D1AGNOZA 

GAZO ANESTETIKA
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare 
Penktadieniai* ir iventadieniak 

tik su* i ta rus.

FILURIN
12 th St.

YORKE

V0K1ETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedčlioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirfikinimaia

4J>

NAMŲ SAVININKAMS ’ 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

ir

ir Medi-

56 Stagg St., Apt. 26 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujanti 
budavotoją

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

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

domi be
DR. O.

JONAS STOKES
Fotografas

Siuomi pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau -savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
K! 2 Marion St., 
kam p. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti* 
Brooklyn, N. Y 

Naujoj vietoj 
t u d i j a daug 

geriau jrengta, 
todėl paveikslai

> padaromi kuo- 
puikiausiai

Valandos:
Snbatomia
Apart Nedčldienių

512

operacijų
MEYER

208 West 54th St
New York City

2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki •,

Telephone, Evergreen 6-6310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER 
laidotuvių direktorius 

ISbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ; ir karietas veselijdms, 
krikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropoli tr.n A venue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”

DEKAVOJU PACIENTAMS
Ci

3-

5

*

n,

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.

O

O

ĮJ 
Ū
u
ū

y
o

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

Telefonas, Midwood 8-6261

l|i;tllClllCJIlZlli2lllCHl2Hi2»llZillClllClli?lllCIH-illCmClllC4UCIHCHICItl£v__________ » _ _ __ -___ «___, ■

o 
u!

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




