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Lietuvos Mokyklose
Blogos Sąlygos

Vienam Kauno laikrašty- 
• je šiaip rašoma apie mo

kyklų padėtį Tauragėje:
“Šiais metais Tauragės 

mieste suregistruota moky
klinio amžiaus vaikų 1032, 
kas sudaro aštunta dali vi- k v

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone Stagg 2-3878

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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so miesto gyventojų. Moky
klų mieste tėra penkios su 
16 komplektų. Kiekvienam 
komplektui tenka vidutiniš
kai apie 65, bet yra net to
kių, kur 70-80 mokinių. Veik 
visos lietuvių mokyklos pri
vačiuose nuomuotuose bu
tuose. Butai maži, klasės 
nedidelės, nėra jokios salės, 
net . nėra pasivaikščiojimui 
kiemo. Paprastai ankšta
me koridoryj sukabina rū
bus, o daugiau vietos nebė
ra. Taigi, esant tokioms 
aplinkybėms, apie kokias 
nors higienos sąlygas neten
ka ir kalbėti.”

“Vilnies” Byla Atidėta

Veteranai Bus Organizuo
jami Kožnam Mieste

CLEVELAND , O. — 
Nacionalė veteranų kon
ferencija kietai pabriežė, 
kad nuo dabar kiekvie
nam mieste visoj Ameri
koj turi tuojaus būt orga
nizuojamos veteranų gru
pės kovai už bonus ir už 
pašalpą. Tos grupės turi 
ant vietos reikalauti iš 
valdžios pašalpos, turi 
ranka rankon darbuotis 
su bedarbių tarybomis. 
Paskui miestų organiza
cijos susiriš nacionaliai ir 
rengs naują veteranų 
maršavimą į Washingto- 
ną, kuomet kongresas 
pradės sesijas.Iš Chicagos draugai pra

neša, kad dienraščio “Vii- 
nies” byla, kuri turėjo įvyk- Daktaro Pranešimas Apie 
ti pereitą pirmadienį, tapo fosterio Sveikatą 
„.dėta. Atidėjimo pareika- v
ti ] 
atidėta, 
lavo valstijos prokuroro pa- 
gelbininkas. Pats p. Swan
son visai nepasirodė.

Galutinai patvirtinama, 
kad p. Evaldas užvedė prieš 
“Vilnį” civilę bylą ir rei
kalauja $25,000. Bet už ką, 
niekas nežino.

Priešai nori dienraštį 
“Vilnį” užsmaugti, bet dar
bininkai neduos. Visoj Am
erikoje draugijose ir susi
rinkimuose renkamos aukos 
gynimui komunistinio dien
raščio ir nešamos protesto 
rezoliucijos prieš užpuoli
kus.

NEW YORK.—W. Z. Fo- 
sterio sveikata šiek tiek pa
gerėjo. Jo išvaizda švieses
nė. širdis veikia smarkiau. 
Geriau išsimiega. Jeigu ši
tas gerėjimas tęsis, tai už 
kokios savaitės galės trum
pam laikui išeiti iš lovos.

Solon Bernstein, M. D.

Nužudė Penkis Kubos 
Politikierius

plautų Lyga Paskyrus 
Komisijų del “Taikos”

GENEVA. — Imperialis
tinė Tautų Lyga paskyrė 
specialę komisiją, kuri ban
dysianti sutaikyti Boliviją 
ir Paraguajų, tarpe kurių 
dabar eina karas del terito
rijos Chaco.

HAVANA, Kuba.—Rugs. 
28 d. tapo iš kulkasvaidžio 
nušautas Kubos senato pir
mininkas. Už kelių valan
dų jo draugai nudėjo ketu
ris priešingos partijos šu
lus. Mieste paskelbtas karo 
stovis. Laukiama daugiau 
kraujo praliejimo.

150,000 Žmoniy Krito 
Nuo Choleros Chinijoj

So. Boston, Mass

i
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Prakalbos ir Lavinimosi 
Mokyklėlė ”

Lietuvių svetainėje, spa-, 
lįp (October) 2 d., tai yra i 
ateinantį nedėldienį, 7:30 
vai. vakare, bus prakalbos 
Lietuvių Svetainėje, kam
pas E ir Silver Sts., So. Bo
stone. Kalbės V. Tauras 
apie rinkimų kampaniją, su
jungdamas ją su visais šian
dien rūpimiausiais darbi
ninkams klausimais. Dai
nuos Laisvės Choras, o Dra
matiško Ratelio aktoriai su
los vieną scenišką veikaliu- 
ką. Visiem įžanga dykai.

Panedėlį, spalių 3 d. atsi
darys politinė ir teorinė mo
kyklėlė, kuriai vadovaus 

$drg. Tauras. Pamokos 
įvyks po num. 376 Broad
way, South Bostone, ši mo
kyklėlė bus kasdieninė ir tę
sis iki spalio 16 d. Drau
gai ir draugės, skaitlingai 
sueikite į tą mokyklėlę.

Komisija.

SHANGHAI. — Paskuti
niais penkiais mėnesiais 
Chinijoje nuo choleros mi
rė 150,000 žmonių, 
timui choleros galo 
to. Tūkstančiai 
krinta kasdien.

O siau- 
nesima- 
žmonių

Stato Naujus Karo 
Laivus

WASHINGTON. — Hoo- 
veris' įsakė tuojaus pradėt 
būdavot tris naujus karinius 
laivus, kurie lėšuos desėt4 
kus milionų dolerių. Vadi
nasi, karo reikalams pini
gų yra, o bedarbiams pašal
pos nėra! '

Išdeportavo 400 Ateiviy

nmm

ŽEMES DREBĖJIMAS GRAIKIJOS SA 
LOJĘ PRARIJO 15(1 ŽMONIŲ IR 

DAUG SUŽEIDĖ
ATHENS. — Ant graikų! ti ir spėjama, kad žuvusių 

salos Chalcidice, rugs. 27 d. bus daug daugiau, negu pir-, 
įvyko labai smarkus žemes 
drebėjimas, kuris tęsėsi išti
są dieną. Tartum visas že
mės kamuolys plyšo į kelis 
šmotus, kuomet visoj saloj 
ėjo baisus virpėjimas. Kiek 
iki šiol žinoma, žuvo 150 
žmonių ir apie 1,000 esą su
žeistų, iš kurių daugelis 
mirs. Ištisi sodžiai nušluo-

mi apskaičiavimai parodo.
Visas miestelis Stratoni- į 

ki su 3,000 gyventojų su-' 
griautas. Tik čia žuvo iki 
šimto žmonių.

Taip pat visai nušluotas' 
miestelis Stageira, kuris 
svarbus istoriniai, nes ja
me gimė garsus graikų filo- 
zofas Aristotelis.

Pavojus Darbininko Jones Gyvybei
BALTIMORE, Md.—Per.džia juodveidžius, bet 

sunkią kovą Tarptautinis • dviejų šimtų žmųnių, 
Darbininkų A p s i g ynimas į kurių renkama džiūrė, 
privertė valdžią 
naują teismą negrui darbi
ninkui Jones, kuris buvo 
nuteistas mirtim Naujas 
teismas prasidėjo pereitą 
pirmadienį. Bet valdžia pa
siryžus Jones nužudyt. De
damos visos pastangos, kad!

Aukų Rinkimas Del 
Scottsboro Jaunuolių

Šį šeštadienį ir sekma
dienį bus visoj Amerikoj 
aukų rinkimas del kampa
nijos už paliuosavimą 
Scottsboro jaunuolių.Ape
liacija į Augščiausį Teis
mą paduota. Reikia ma
žiausia dešimties tūkstan
čių dolerių. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
pinigų neturi. Tuo būdu 
rengiama “tag day”. 
Mes raginame visus lietu
vius darbininkus, visus 
draugus ir drauges daly
vauti šiame aukų rinki
me. Kiekvienas surinktas 
doleris svarbu.

Padėkite kovai už ne
kaltų jaunuolių gyvybę.

SOCIALISTU PARTIJOS VALDŽIA BE- 
! GAILESTINGAI KRIUŠINA BEDARBIUS
Nėra Pamatinio Skirtumo Tarpe Republikonų, Demokratu 

ir Socialistų. Visos tos Partijos Tarnauja Bosams. Tik 
Komunistų Partija Šiuose Rinkimuose Atstovauja Darbo 
Žmoniy ir Visy Pavergtųjų Interesus.

MILWAUKEE, Wis.—še
ši tūkstančiai darbininkų ir

fas ponas Benson pasiuntė 
armiją policistų ant moto-

! bedarbių demonstravo prie rinių dviračių prie dirbtu-

iš 
iš 

tik 
suteikti! 3 tėra juodveidžiai. Du jau 

atmetė valstybės prokuro
ras. Vadinasi, ir naujoj 
džiūrėj nebus juodveidžių.

Apsigynimas reik alavo, 
kad teismas būtų perkeltas 
iš Townson į Baltimorę, nes 

! teisėjas Offutt yra negrų 
naujas teismas jį nuteistų, priešas, bet reikalavimas ta- 
Nesilaikoma jokios teisybės, po atmestas. Valdžia atsisa- 
Pirmas teismas buvo atme-!ko išduoti Apsigynimui rę
stas todėl, kad jame nebu-! kordus tų liudininkų, kurie 
vo leista dalyvaut juodvei-1 liudijo prieš Jones pirmam 
džiams. Dabar neva leij teisme.

Draugas James Fordas 
Atsakys Hooveriui

DES MOINES, Iowa. — 
Spalių 4 d. čionai kalbės Ko
munistų Part, kandidatas 
į Jungt. Valstijų vice-prezi- 
dentus drg. James Fordas. 
Draugai darbuojasi, kad su
traukus mases ne tik darbi
ninku, bet ir farmeriu.

Tą pačią dieną šiame mie
ste kalbės,, ir ponas Hoove- . >ris.

Allis-Chalmers dirbt uvės, 
kuri randasi West Allise, 
šalę Milwaukee. Du tūks
tančiai darbininkų dalyva
vo maršavime iš Central 
Parko link dirbtuvės.

Darbininkų persigando ne 
tik darbdaviai, bet socialis
tinės valdžios West Allis ir 
Milwaukee. West Allis so
cialistas majoras ponas 
Baxter sumobilizavo visas 
policijos jėgas ir detekty
vus prieš darbininkus. Mil
waukee miesto majoras 
Hoan pasiuntė prie Allis- 
Chalmers dirbtuvės rezervi
nę policijos jėgą, ginkluotą 
kulkosvaidžiais ir gazinė- 
mis bombomis. Policijos 
armija buvo pastatyta prie 
dirbtuvės ir laikė gatavai 
užtaisius visus žudymo įran
kius.,. Negana ,to, Milwau
kee pavieto socialistas šeri-

vės apginti bosus. Ta pati- 
socialistinė policija dirbtu
vę aptiesė spygliuota tvora 
ir atgabeno ugniagesių 
skvadą malšinimui bedarbių, 
reikalaujančių pašalpos ir 
darbo. Panašu buvo į tik
rą karo lauką. Bile koks 
darbininkų pasijudinimas 
bei nepaklusnumas būtų pa
skandintas kraujuose.

Darbininkų demonstraci
jai vadovavo Bedarbių Ta
rybos ir Darbo Unijų Vie
nybės Lyga. Demonstraciją 
visais būdais rėmė Komu-

Įdomus vaizdas: Didelė 
Socialistų Partijos policijos 
ginkluota jėga bosų pusėj 
laiko apsupę kapitalisto 
dirbtuvę ir saugo bosus, o 
kitoj pusėj Komunistų Par
tija su šešiais tūkstančiais 
alkanu bedarbiu! €■ *r

Darbininkas Gavo $20,000

Uraganas Nušlavė Virš 200 Gyvybių
Tūkstančius Sužeidė Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico. 
—Rugs. 27 d. visoj saloj 
siautė toks baisus uraganas, 
kokio žmonės nebuvo matę. 
Apgriauti miestai, nušluoti 
ištisi sodžiai. Apskaitoma, 
kad audra užmušė virš du 
šimtu žmonių. Tūkstančiai | sišvaistys.

yra sužeistų, desėtkai tūks
tančių paversta benamiais.

Buvo manoma, kad audra 
nuo Virgin salos, kur žuvo 
15 žmonių, patrauks linkui 
Floridos ir Čia pasės mirtį. 
Bet pasuko į Karibijines 
jūras ir, veikiausia, ten iš-

TRENTON, N. J.—Džiū
rė priteisė, kad kapitalistas 
Chipman .turi ' sumokėti 
Claus Glapiakui $20,000. 
Mat, keli metai atgal šis 
darbininkas tarnavo pas tą 
poną už tarną. Ponas už
pyko ir jį padėjo į beprot
namį. Tik per didelį vargą 
Glapiakui pavyko pasiliuo- i savimą. 
suoti iš beprotnamio ir įro
dyti, kad ponas jį tyčia ten 
buvo padėjęs.

Jaunuolio Motina Džiau- ! Darbininkai Laimėjo 
giasi Masine Kova Streiką Trijose Šapose

Iš Vienos praneša, kad 
Ida Wright, Scottsboro jau-

BOSTON. — Dar trijų ša-
nuolių motina, labai džiau- PU darbdaviai pasidavė kai-

Feikeriai Vėl Į g SoVIfitl! SąjuHgOS
Nuduoda Beparlyvius 4 »

Voldemaras Teisiamas
Kaune už Apgavystę

Kovoje už ekonominę
WASHINGTON. ^me“ !SSSR nepriklausomybę ga- 

rikos Darbo.Federacijos4va-lmykia “Redkije elementy” 
dai paskelbė rekordą Hoove- 
rio ir Roosevelto, bet nieko 
nesako, kurį, iš jų jie rems. 
Matomai, Federacijos lyde
rių tarpe yra pasidalinimas, 
kaip ir paprastai. Vieni tar
naują republikonų kapitalis
tų šaikai, o kiti demokra
tams. Vieni parsidavę 
niems, kiti kitiems.

sėkmingai išrišo uždavinį sUr 
gebėjimo gaminti grynus 
metalus — marganca ir fe- 
rrovanadijų, kurie tiki jšiol 
buvo pilnai įvežami iš užsie
nio.

vie-

Bedarbiai Reikalauja 
i Darbo Cukraus Fabrike

Statomos naujos stambios 
muilo gamyklos,' kurios pa-i 
gąmins 20—30 tūkst. tonų 
į metus (Gomelyje, Irkuts
ke, Troicke, Dnepropetrovs-

Iš Kauno pranešama, kad 
ten prasidėjo nauja byla 
prieš poną Voldemarą, ku
ris nesenai sugrįžo į Kau
ną. Jis esąs kaltinamas nu
sukime pinigų. Jam valdžia 
davus pinigų išlaidoms, o jis 
juos padidėjęs savo vardu 
į' banką Copenhagėne.1 ’ Teis
mas eina už uždarytų du
rų.

giasi, kad Amerikoje spalių 
8 d. bus masinės demonst
racijos už jaunuolių paliuo- 

. Jinai karštai svei
kina revoliucinius darbi
ninkus, kurie išvystė tokią 
galingą kovą už jos du sū
nų ir už kitus nekaltus jau
nuolius.

Wright važinėja Europoj 
su prakalbų maršrutu ir 
mobilizuoja Europos prole
tariatą kovai prieš Ameri
kos valdžią, kuri kėsinasi 
nužudyti nekaltus jaunuo
lius.

liasiuviam. Išpildytas dar
bininkų reikalavimas algų 
pakėlimo, pripažinta nauja 
revoliucinė unija ir šapų ko
mitetai. Iš pasidavusių di
džiausia šapa yra Pretzker 
Leather Coat, kurioj dirba 
šimtas darbininkų.

Baisus Išnaudojimas
Darbininkių Motery

ke, Engelske).

-------- Marijampole. — Susirašė
NEW YORK.—Keturiais • virš šeši šimtai darbininkų 

laivais Europon išdepoftuo- 
ta 400 ateivių iš Ellis Is
lando. O rugs. 27 d. ant sa
los sulaikyta 1,032 ateiviai, 
kurie bando įvažiuoti Am
erikon. .' '

ir darbininkių ir reikalauja, 
kad valdžia suteiktų jiems 
darbo prie cukraus fabriko. 
Bet valdžia to reikalavimo 
nepaiso. O bedarbiams grū
moja badas. • - ■ ’ i

GAISRE ŽUVO 
17 ŽMONIŲ

Dingo Drg. Otto Hali, 
Juodveidis Darbuotojas

BIRMINGHAM, Ala. — 
Nežinia, kur dingo drg. Ot
to Hali, juodveidis komuni
stas ir senas kovotojas. Jis 
buvo suareštuotas, sumuš
tas ir paleistas su pagrūmo
jimu, kad turi nešdintis iš

Vokietija Turi Sumokė! ■■■ 
Amerikai $8,000,000

WASHINGTON. — Bė- 
gyje -šių trijų mėn. Vokieti
ja turi sumokėti Jungtinėm 
Valstijom $8,000,000 skolų. 
Dar nežinia, ką ji su tuo da
rys.

Parmeną Taksai

VARŽA VA, Lenkija. — 
Gaisras ^beveik visai nušla
vė sodžių Rubiel. Septynio- miesto. Po to jis buvo al- 
lika žmonių žuvo. Jų tar- ėjęs j T.D.A. ofisą ir nuo to 
pe šeši kūdikiai. Sūnai- laiko nieko nesigirdėt apie 
kinta 35 namai, n < j jo likimą. u

“Bridgeport Herald”, rug- , 
sėjo 25 d., paskelbė rapor- * 
tą apie darbininkių uždarbį 
New Havene. Sako, kad 
yra moterų/ kurios dir
ba po 75 valandas į savaitę 
ir tegauna nuo $6 iki $7 al
gos. Esama net tokių atsi
tikimų, kad moterys priver
stos' dirbti po 80 valandų į’ 
savaite, v

Prūsijos Fašistų Valdžia 
Prieš Bedievius

WASHINGTON. — Val
džios raportas parodo, kad 
Naujos Anglijos valstijų 
farmeriu taksai šiandien 
150 nuoš. augštesni, negu 
būdavo 1913 metais. O 
Connecticut valstiją imant 
atskirai, tai taksai yra net manymas dabar eis seimo 
202 nuoš. augštesni, . svarstymui.

BERLYN. — Prūsijos sei
mo komisija priėmė hitleri
ninkų pasiūlymą, kad Prū
sijoj būtų uždraustos visos 
bedievių organizacijos. Su

v

i
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mas jiems nei taikos, nei žemės, 
i Viena bolševiku vyriausybė 
patenkins valstiečius.

novjevū 'pareiškia:: u * } 
“Niekaš 'tokiu aštrumu, 

niekas be tokio pasigailėji
mo nepasmerkė, Paryuso, 
kaip mudu dar įL9Į5 metais, 
kada redagavome Genevos 
“Socialdemokratą”. Mes pa
smerkėme jį, kaipo renega
tą, laižantį Hohenzollernų 

-'čebatą. Kiekvienas ne an- 
kiu ir K-ja priešakyj mes ne-! alfabetas žino ar lengvai ga- 
«al'm. iii žinoti, kad apie: jokius po-

Ir Steigiamojo Susirinkimo j litinius ar kokius ten kito- 
negabma laukt, nes tuom pat Į Rius r gi suParvusune. 
Peterburgo atidavimu. Kerens-1 -- - - ■
kis ir K-ja visados gal ji 
j auk t. Tiktai mūsų ] 
paėmus valdžią, gal užtikrint I 
Steigiamojo Susirinkimo sušau-į 
kimą ir, paėmus valdžią, ji ap-

Darbininkų veteranų konferencija, laikyta rugsėjo mė
nesio 25-26 dd., Clevelande, pasibaigė. Šimtai, įš visų ša
lies kraštų delegatų, dalyvių konferencijos, surado būtinu 
reikalu tęsimą pradėtos kovos už bonus.. Tumios kovos 
formos bus visokios. Bet svarbiausia: veteranai;rengia
si vėl maršuoti į Washingtona, kuomet šalies kongresas 
pradės veikti gruodžio menesį. • (

Pasak “Daily Workerio” korespondento pranešimų, 
darbininkai veteranai nusitarė tuojau imtis sekamų žing
sniu:

1. Organizuoti Amerikos Legione ir Veterans of Fo
reign Wars organizacijose mažumų grupes vienam di
džiajam tikslui—žygiavimui į Washingtona.

2. Kiekvienam mieste darbininkai veteranai organizuos
demonstracijas, reikalaujant miestavų tarybų duoti vete- i “dieną,” ne jo 
ranams pagelbą ir priversti miestų administracijas reika-1 roję prasmėj. Tatai nuspręs tik! smarkiai kovojo su tų laikų 
lauti šalies valdžios išmokėti veteranams bonus. ! bendras balsas tų, kas turi rei-j LSS organu “Kova.”

Darbas, kaip matome, didelis. Į jį turi mestis kiekvie- su darbininkais ir karei-; “Kova” palaikė bolševikų 
viais, su masėmis. _ i pusę. “Naujienos” su “Kel-

Klausimas liečia tai, kad mu- ( eįvju” smala ant ju spjau- 
|SU partua dabar Demokrau- j , «Laisvč,” vedama Prū- 

seikos ir Paukščio užėmė 
neva centro vietą, bet dau- 

rp • • i ...... .. . . | Kpf turi) nusnrest revoiivetios • glaustai atakavo ICovą 11Tau, jau bus prnmti j jos eiles ir tiel^fĮ1“) *adgjo menševikams> so‘cial.
patriotams.

, .. .v"įgali būti nei kalbos.”
,|Į IS- i P . ! ; . , ; [ ( j

partija, i Prūseika ir V. į Paukštys,
apie Bolševikus . 

■ : I
Šiandie!) tūli' darbininkai

kaltins kitas partijas del atidė-' mano, kad Prūseika ‘ir V; 
liojimo ir prirodys kaltinimą:’* Paukštys yra 

taikai tarp an- kai.
glų ir vokiečių imperialistų rei- Į 

pakliudyt, tik šėvikai kdVoj’o už galią, už
I Sovietus Rusijoj,'ir kuomet

Separatinei'

kia ir galima 
ūmai sukrutus.

žmonės pavargo nuo niienše- 
vikų ir eserų svyravimų. Tiktai 

Į mūsų pergalėjimas sostinėse pa- 
; trauks paskui mus -valstiečius.

Klausimas liečia i._ _____ _
‘dieną,” ne jo “momentą” siau-

“sėtai! bolševi- 
Jie pamiršta, kad 15- 

metų atgal, kuomet boi- 
už

Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos milžiniška di- 

1 džiuma nariu darbininku 
ne sukilimo i metėsi bolševikų pusėn, taį 

i L., Prūseika ir V. Paukštys

nas buvęs pasauliniam kare darbininkas. Šitam darbui 
vadovaus, aišku, Buvusių Kareivių Darbininkų Sąjunga 
(Workers’ Ex-Servicemen League), kuri, beje, nusitarė i niam Pasitarime turi 
priimti į savo eiles visus buvusius pasaulinio karo kar-|s«?;o suvažiavimą, ir tas šuva-; 
eivius, tarnavusius ne tik Amerikos armijoj, bet ir kitų j davimas turi (nori ar nenori, i 
kraštų armijose. ’
darbininkai, kurie buvo įkalinti del nėjimo kariauti.

Lietuvių darbininkų, tarnavusių pereitam kare, yra I 
tūkstančiai. Didžiumoj jie palaidi, nors kenčia didelį! 
skurdą. Jie privalo stoti į Buvusių Kareivių Darbininkų i kilimą Peterburge ir Maskvoj 
Sąjungą. Kurie iš jų randasi Amerikos Legiono eilėse, <su sritim), valdžios 
privalo organizuotis į mažumų grupes, katros pasirįžu- 
siai kovotu už bonus.

’ Praeities prityrimai privalo būti gera pamoka. Perei
tas* veteranų maršavimas į Washingtona, kur jie buvo pa
vaišinti švinu ir ugnimi, turi būti gera lekcija. Jię pri
valo gerai susiorganizuoti; jie turi padidintomis eilėmis 
ir pasmarkintomis spėkomis reikalauti to, kas jiems ‘pri
klauso—bonu. į ' j

likimą.
I c

Klausimas liečia tai, kad iš
aiškint uždavinį partijai: die
nos eilėn pastatyt ginkluotą su-!

> užkaria
vimą, vyriausybės nuvertimą. 
Apgalvot, kaip agituoti už tai, 
neprasitariant taip spaudoj.

Prisimint, apgalvot 
žodžius apie sukilimą: "sukili
mas yra mokėjimo dalykas” 
ir t. t.

t . • * • U

Penkiolika Metu Atgal
T ■ Į,       , - v « . • ■ 1-   Į M.■ J. . U  J. ..a. . ■ . .«n - - ■

i ‘KoVos’ No. 38,t ant. 4 
puslapio, skyriuj1 apžvalga, « 
straipsnyje kur kalbami : 
apie bolševikus ir menševi
kus^ daroma insinuacija, 
kąd “Laisvė” palaiko tos rū
šies menševikus, kurių vadu 
yra Ceretelli ir kurie grąsi- 
nę bolševikams caro laiku 
persekiojimais.”

Abu tvirtina, kad tai nie
ko panašaus nebuvę. Girdi:

“Gyvendami A m e r ikoje, 
mes neturime progos prigu
lėti nei prie menševikų, nei 
prie bolševikų frakcijos, ir 
tuo būdu mes negalime skai-

DEL -RINKIMŲ | KLAIPĖDOS '

(Pabaiga) •
•žodžiu, lietuviai, visokiais 

būdais paturimi Kauno fa
šistu valdžios, turėdami sa- 
vo rankose pilną Klaipėdos 
krašto valdžią (savo guber
natorių ir savo direktoriją), 
išplėtę kuo plačiausią rinki
mų agitaciją jir kuo'didžiau
sią demagogiją, buvo įsiti-

tyti savo kelvedžiu Cerėtel-imU nugalėtojais.
lt \ J | ___ _________

Po straipsniu pasirašo abu jehertas, einąs uosto direkci- 
—Prūseika iP Paukštys.

‘ I I .» ■
Ketvirtad^. Rugsėjo.29, 1932-

, , .t.

so-' Lietuvos fašistiniai ir 
cialfašistiniai laikraščiai nė- 
gal rast į tai tinkamo atsa
kymo. Tuo tarpu atsaky
mas į tai aiškus: Klaipėdos 
kraštas — užgrobtas Lie
tuvos kraštas; didelė jo gy
ventojų didžiuma griežtai 
priešinga priklausymui Lie
tuvai. Tai dar kartą kuo- •

kinę, kad jie išeis iš rinki-; aiškiausiai parodo praėju
sieji rinkimai į Klaipėdos 
krašto seimeli.

Visiškai teisingai rašė 
prieš rinkimus Volde- 

laikraštis “Tautos

Žinomas didžlietuvis Bor- 
icnertas, einąs uosto aireKci- v 

( , , - . - ijbs ' pirminiri^o’ pareigas, dar
Tai buvo 15-ka'metų at- ] šaukė, • kad Vokietijos šali?įniaro ------

. £a* buvč tuomet, kal-’j1įn^ų partijos jau nebetu- balsas” Nr. 3: “Kai del klai
da didžiuiiia LSS nai ių dai - ggiaieivj daugumos. Esą 'pėdiškių, ligšiol pastebėtas 1 * 
bininkų stojo su bolševikais, ‘ ’ ’* ‘
su Leninu, nepaisant, kad Ki;ii nepalanki” (“Lietuvos,!labai liūdnAs: klaipėdiškiai 
jie gyveno Amerikoje. 1 Pru-| *............ * * ’ -----
seika su Paukščiu neturėję 
progos...; ; ,

Šiandien, po 15-kai metų 
abu; turi , progos prigulėti 
bplševikams, nes ęia veikia 
ir bolševikų, ' Komunistų 
Partija. Bet ir šiandien jie
du yra išlaukyj. Prūseika 
Komunistų Partiją bjauriai 
niekina, o Paukštys, nors 
viešai nieko nesako, bet pa
tylomis remia Prūseikos 
kompaniją.

15-ka metų atgal Prūsei
ka plūdo tuos, kurie remia 
bolševikus, vadindamas juos 
siaurapročiais ir 'neapšvies
tais; smerkdama “Kovą”; 
šiandien tą patį daro ant tų, 
kurie kovoja bolševikų eilė
se arba remia juos, spjaudy
damas .smala ant mūs dien
raščiu ! i. . :

Tokios tai įdomybės. Mes 
jų paduosime daugiau!, ,

bininkų stojo su bolševikais, “krašto nuotaika jiems aifšž- j vienas dalykas, lietuviams '

žinios” iš balandžio 20 d.).!daugiau suvokietėjo, pri- 
Kadernų “Rytas” rašė ba- i skyrus šį kraštą prie Lietu- 

ląndžio 26 d.: | vos, nei tai buvo prie vo-
___________  j__ ‘kiečių.” 1

Tikrai, per šiuos rinkimus 
Lietuvos šalininkų sąrašai 
tarp tikrųjų klaipėdiškių 
dar mažiau balsų surinko,

yra jaučiamas visam krašte,
nors ir sunku dar pasakyti, ;da Jie surinko 881/ bal- 
kiek tas pasireikš skaitinę- 
nimis pačią rinkimų dieną. 
Labai galimas dalykas, 
daugelis tų atskilėlių, 
kaulų apvilti, šį kartą visai 
neis balsuot.”

“Atskilimas nuo dvarinin- ( 
kų vokiečių vadovaujamos; 
Liandvirtšafts partijos ir į 
nuo Klaipėdos hitlerininkų 
vadovaujamos Folkspartijos

dabar — 11,953, • t. y.
3,136 balsų daugiau. Bet < 

įęacįjkaip pats Kauno pastatyta- 
ikJsai Klaipėdos krašto direk- 

{torijos pirmininkas Simai
tis pripažino, naujai įgiju-Kad taip .yra, patvirtina 

jų pačių raštai. Prūseika 
rašė (“Laisvė” už spalių 2 
d., 1917): “Rašantis, šiuos 
žodžius niekuomet neprigų- 
lėjo ir nepriguli bolševikų 

Markso į frakcijai.Tai labai ge- t 
ras “vado” pasitarnavimaš 
darbininkams, kuomet pasj 
tarieji kovojo su buržuazija 
ant žūt būt. Bet, girdi1: 
“‘Laisvė’ ir siu žodžiu rašė- 

ir jas niekuomet nebuvo “grie- j 
žtu tos frakcijos (bolševikų) .> 
smerkėju.” Jis, vadinasi, h 
juos smerkė, bet tik “ne
griežtai.”

Pirmesniam “L.” numeryj' ](la prasidg; su „ djena spa. 
Pruseika rase apie savo bu-j

Ir Lietuvos fašistai pa- šių Klaipėdos klasto gyyen- 
reiškia didelę viltį, kad bu- tojų požymį buvo, nemažiau

5 tūkstančių (“Lietuvos ži
nios” iš balandžio 20 d.); 
ištikrųjų jų buvo daug dau- 

kad vokiečių šaltiniai pa- . 
pa_ duoda, kad nuo kovo 15 d. •• 

, iki balandžio 15 d. gavę ..

šią daug susilaikiusių 
balsavimo.

Toliau “Rytas” rašė:
“Vokiečiai tikrina, 

lietuviškos parti jūs
dauginsiančios afstbvų ' tik 
tiek, kiek yra “j 
čįų,” t. y. neseniai gavusių 
Klaipėdos krašto gyvehtojų 
vietos pažymį. Bet jie apsi
riks. .. Lietuvišku sąrašu i

nuo

nąujft- 'pilie- S3Sdos krašt° !)llietyb? 
Ali o-avhcin 9000 asmenų, atvykusių isLaukt formalinio bolševikų 

daugumo yra naiviška: nei vie
na revoliucija to nelaukia. 
Kerenskis su K-ja nelaukia, o 
rengia Peterburgo atidavimą. 
Kaip tik “Demokratinio Pasita
rimo” nelemtieji svyravimai tu
ri .susprogdint ir susprogdins 
Peterburgo ir Maskvos darbi
ninku kantrybę. Istorija nędo- 
yanos mums, jeigu mes dabar 
nepaimsim valdžios.

Nėra aparato? Aparatas yra: 
Sovietai ir demokratinės orga
nizacijos. Tarptautinė padėtis 
kaip tik dabar, prieš 
anglų * su vokiečiais taiką, yra 
mūsų pusėj. Kaip tik dabar 
pasiūlyt tautoms taiką—reiškia 
pergalei.

Iš karto paimt valdžią ir 
Maskvoj ir Peterburge (nesvar
bu, kas padės; gal būt dagi• 
Maskva gali padėt), mes perga-l 
lėsim būtinai ir neabejojamai.

SO. BOSTON, MASS .

Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcija i rengia dviejų są- 

.; vaičių mokyklą. Šita moky-

ii ............................................................. ..................... ..........................—.............. it....................................  .i

Penkiolika metų atgal (Lap-' mas masėms patraukt, priešui 
kričio 7 d.) Rusijos proletaria-; pergalėt, jam-sutrempi, valdžiai 
tas nuvertė buržuazijos viešpa-i užkariaut ir jai išlaikyt. Nes, 

siūlydami tuojaus demokratiš
ką taiką, atiduodami tuouius 
žemę valstiečiams, atstatydami 
demokratines įstaigas ir laisves, 
Kerenskio sutremptas ir sukul
tas, bolševikai sudarys tokią 
vyriausybę, kurios niekas ne- 
nuvers.

žmonių dauguma yra su mu
mis. Tatai parodė ilgas ir sun
kus kelias nuo gegužio 6-sios 
iki rugpjūčio 31 ir iki rugsėjo 
12-sios: daugumas sostinių So
vietuose yra žmonių į mūsų įm- 
sę vystymos vaisius. Eserų 'ir 
menševikų svyravimai, interna
cionalistų jų tarpe stiprėjimas 
rodo tą pat.

Demokratinis Pasitarimas*) iš Rusijos į Švediją, sako, bolševikais ir pasiliko! 
neatstovauja revoliucinės žmo- pad visa Rusija ištroškusi 
nių daugumos, o tik besitaiks- taikos. Jisai sako, kad pri- < Prūseika tęsėsi neilgam. Ru

sijos darbininkų mases vis 
skaitlingiau pereidinėjo į 
Prūseikos “negriežtai smer
ktų” bolševikų pusę1. ‘Paskui

Naujienos

tavimą. šiemet Sovietų Sąjun
gos proletariatas su viso pa
saulio darbininkų klase minės 
jau 15-tas sukaktuves savo vieš
patavimo. Svarbu dabar prisi
minti ir pasimokinti iš to, kaip 
ruošėsi Sovietų Sąjungos dar
bininkai paimti galią. Paga- 
liaus, svarbu, kaip į tai buvo' 
reaguojama Amerikos lietuvių 
darbininkų. Apskritai, apie šį 
laiką, 15-ka metų atgal, milži
niška didžiuma Lietuvių Socia
listų Sąjungos narių stovėjo su 
bolševikais. Jų organas “Ko
va” taipgi buvo su bolševikais, 
paturėjo Leniną.
ir “Keleivis” ėjo su menševi
kais, plėsdami- ir 
tuos, kurie rėme' bolševikus. 
“Laisvė,” kurią tuomet redaga
vo L. Prūseika ir V. Paukštys, 
užėmė centristų poziciją, laikėsi 
viduryj, bet piktai puolė “Ko
va,” kam ši kritikuoja judviejų 
oportunistinę liniją. Karts nuo 
karto mes paduosime iš tų lai
kų žinių.

Šiuo tarpu spausdiname Leni
no laišką, rašytą rugsėjo pabai
goj, Rusų Bolševikų Partijos 
Centro Komitetui ir Petrogrado 
ir Maskvos Centro Komitetams, 
raginant ruoštis imti val
džią į Sovietų rankas (Vertimas 
iš “Lenino Raštų”). Leninas 
tuomet gyveno palėpyj.—“L.” 
Redakcija.

Bolševikai Turi Paimt 
Valdžią

Gavę daugumą abiejuose sos
tinių Darbininkų ir Kareiviui 
Atstovų Sovietuos, bolševikai 
gali ir turi paimt valdžią į sa
vo rankas.

niekindami

lio ir tęsis iki 15 dienai. Mo
kyklos vedėju bus draugas V.

, kuris tokią pat ipo-
vusius draugs:

“R. Rasikas, tasai Liepo- Tauras, ] ‘ ‘ T
jaus smarkuolis, pavirtęs kyią vedė Worcesteryj dar va- 
Suvalkijoj į agitatorių Bal- saros metu.
tuką, dabar Petrograde, di

separatinę sai ne draugas bolševikų.”
Bet Prūseikos džiaugsmas 

nuėjo veltui. Rasikas pasi
liko su bolševikais. Ten

Draugas Tauras vedė moky
klą labai atydžiai Worceste- 
ryje. Tai nėra abejonės, kad 
jisai gerai ves mokyklą ir So. 
Bostone. Draugas Tauras ge
rai supažindins visus mokinius 
su komunizmo teoretiniais ir“Man keista, kad Liutke- >v .

vičius, petrogradiškis, virto Pr^ktiskais klausimais, 
bolševiku.”

Toliau: “
das.. .apleido bolševikus.”

Visa eilė, visa litanija pri
dėta vardų, kuriais 15-ka į geriau ir nuosekliau veikti.

Ladas-Rymvy- •

Rusija Trokšta Taikos
Rugs. 28 d., 1917, Rooto

Komisijos narys, Charles
Crane, kuris tik ką pribuvo i nors kai kurie iš jų. ir buvo

metų atgal Pruseika džiau
gėsi, kad nėra bolševikai,

Bet tas džiaugsmas pas

Todel dabar reikia visiems 
[kuo daugiausiai dalyvauti šio
je mokykloje. Dalyvaukime 
patys ir kitus kvieskime daly
vauti joje. Tuomet galėsime

Mokyklą įvyks Lietuvių Pi
liečių Kliube, 376 Broadway, 
So. Boston, Mass. Visi joje 
dalyvaukite. 1

Viena iš Buvusių Mokinių.

Lietuvos. Jei atimti nuo 
dabar paduotųjų balsų tik 
5000, tai gausime daug ma- 

i m.
i Tuo tarpu už Vokietijos ša- 
j Ii ninku sąrašus paduota .. 
12,845 balsais daugiau, jei 
paimti ir socialfašistines..... 
partijas, tai 14,507 balsais 
daugiau, negu 1930 m. (iš
viso už jų sąrašus paduota 
52,868 balsai, tai yra be- 
veik keturi ir pusė kartų..... 
daugiau, negu už Lietuvos 
šalininkų sąrašus).

Tai aiškiai rodo, kad tik 
prievartos keliu, tik gink
luota jėga yra laikomas 
Klaipėdos kraštas prie Lie
tuvos. Visos Lietuvos bur
žuazinės partijos, prade
dant įvairių rūšių fašistais, 
baigiant socialfašistais, pri
taria tam, nes Klaipėdos"’ 
kraštas — tai esą Lietuvos 
gyvybės kraštas; be Klaipė
dos krašto Lietuva esą ne-

sustiprėjimas tik viena da- i P^gu 1930
1 «i i • • . i nn rOvnii iirr Vnlzinriin

hm tepnklausis nuo naujų- i 
jų piliečių,” o žymesnė dali-;
m i nuo to jau augščiau mi
nėto dvasinio persigrupavi- 
mo... ”

Ištikrųjų teko labai nusi
vilti Lietuvos fašistų pa
triotams. Patyręs rinkimų 
rezultatus “Lietuvos Aidas” 
gegužės 6 d. jau nusiminęs 
rašė:

“Rinkimų vaisiai mus ne
tikėtai nustebino visus, ku
rie tik jais domėjosi ir ku
rie. .. buvo padarę sau įvai
riausių spėliojimų... Šių 
rinkimų rezultatai gerokai 
apvylė plačios Lietuvos vi
suomenės viltis. Ne vienas 
šiandien klausia, kodėl lie
tuviškas Klaipėdos krašto 
kaimas per rinkimus tautiš- f
k^del „Wo%oki% W 
mis?”

tancias smulkiaburžuazines vir
šūnes. Negalinta leist savęs ap- įaįSyS dalyku stovio. .. 
gaut rinkimų skaitmenimis, nei d
rinkimuos dalykas: palyginkit Kaip Gyvena Caro Bernai 
rinkimus į Peterburgo ir - Mas- ( Rugs. 28 d.,. 1917, iš Pet< 
kvos Miestų Durnas ir rinkimus i 
i Sovietus.

siartinančioji žiema nepa-

' rogrado pranėšama, kad Pę| PP l * įa
Palyginkit rinki-|įro įr pOvilO tvirtovėjį sėm valstybę. (į' ĄųieTikoje 

mus. Maskvoj ir Maskvos W-j caro ministerial jaučiasi gfe s j
v • 1 |pjūčio 12-sios streiką: štai ob-1 ra- 

jektyviniai daviniai apie revo
liucinių elementų daugumą, ve
dančių mases.

, Turį puikų knygyną. 
Buvęs ministeris Protopopo- 
vas pareiškęs, kad jis “bu-

tarp jų yra tik tame, kaip . 
geriau pririšti prie Lietu- 

I vos Klaipėdos kraštą, kaip% 
lengviau jį J sulietuvint... 
Mūsų partija nieku būdu . 

! negal tam pritart:. Mes tik 
kovot prieš'tai galim 
laisvę Klaipėdos krašto gy
ventojams apsis prendimo 
ir atsiskyrimo nuo Lietu
vos teisę.

K V. Kapsukas.
(Iš “Komun.”)

V^" 
ša- B.; ;S. f g. bol-
šėvikų |: pųsęjy į Tųdįmetir 
Pruseika tęsėsi u:odėgdjč;ma-z 
siu ir patapo “bMšfevikas.” 

Nęprabėgus x neiJ H5-kai 
metų po to, šiandien Prūsei
ka vėl priešų eilėse; Jis 
šiandien vėl Įnetrivoja 
džiaugsmu, jei kuris suklai
dintas darbininkas pasitrau
kia iš bolševiku komunistu 
partijos. ■

Prieš .tokius Prūseikos tų 
laikų bolševikų- “negriežtus 
smėrkimūs,” “Kova”, kaip 
sakėme, yede’hehtlaidžią ko
vą. Ir štai Prūseika su 
Paukščiu, kaipo redaktoriai, 
duoda atsakymą

Demokratinis Pasitarimas ap- žioplas ir kaltas.
Lenino ir Zinovjevo t 

Pareiškimas
Ameriką pasiekė Lenino 

ir Zinovjevo. pareiškimas, 
kuriame jiedu griežtai už
ginčija tuos priešų; paskel
bimus, būk jiedu gaudavę iš 
Vokietijos valdžioj pinigų 
ir būk jiedu yra kaizerio 
agentai. Sakyta, kad jiedu 
palaikę su 
ryšius per 
Parvusą.

gaudinėja valstiečius, neduoda

* (Demokratiškas pasitarimas- 
b u v o sus auktas Petrograde 
menševikų ir eserų iniciatyvą, 
kad jį pastatyt prieš bolševikų 
skelbiamą Sovietų valdžią ir 
rast geresnį kelią susiartinimo 
su buržuazija. Tai buvo kontr
revoliucinis sumanymas. De- 

! mokratinis Pasitarimas taip pat

kaip Bulygino
Gali, nes aktyvinis liaudies turėjo stot skersai revoliucijo 

revoliucinių elementų daugumas kelio 1917 m., 1 
abiejose sostinėse yra pakanka- Dūma 1905 metais.)

• •* -r

Mirtis Grafteriams

Miestuose
Baku ir Stalinski •

kaizerio valdžia 
social-demokrata 
Leninas su Zi- “Kovai.”

W f*

Šilta'

Tai jų nusiginklavimas! Britanijos naujas sub- 
marinas “Porpoise”—vienas iš moderniškiausių 
karui įrankių, pastatytas sulyg ^nūsiginklaviriio” 
sutartimi.

MASKVA.
Tiflis, 
dvylika grafterių ir maisto 
spekuliatorių nuteista su-. 
šaudymui. Plėšikams ir va
gims darbininku tėvynėj nė- ■ 
ra vietos. Joks parazitas ‘ 
netoleruojamas. Gi tokioj 
Amerikoj juo didesnis graf-- 
teris, tuo gerbiamesnis pi
lietis. j
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Ketvirtad., Rugsėjo 29, 1932A. L D. L D. ŽINIOS
Septintas Apskritys

Septintame a p s k r i t yje 
apskri-1 kalbės Dr. J. J. Kaškiau- 

Chicagos apielinkėje, i čįus. Jis padengs Mass., 
iasi su visu smarkumu, ( Maine ir kitur lietuvių ap-

Kaip Rengiasi Prie Vajaus: 
A pskričiai

*ALDLD pirmas

rengi
Bendrai dirba su LDSA ra- j gyventas kolonijas. Drg. J. 
jonu ir kitomis organizaci- Grybas, apskričio pirminin- 
jomis. Ten bus d. A. Bim-htas, praneša, kad jie sek- 
ba ir pradės maršrutą Illi-;mingai rengiasi prie vajaus, 
nois valstijoje (su 22 diena. Dabar tik atsibuvo to 
spalių. Pirmo i 
maršrutas surištas

• ap- 
ipskričio skričio metinė konferencija 

su 8-to , ir veikiausiai padarė gerus 
apskričio — W isconsino vai- planus del vajaus pravedi- 
stijos ir taip pat su 11 ir 13 
apskričais pietiniame Illi- 
noise.

m o.

Devintas Apskritys
^^a, Devintas apskritys yra
Rul 1 i Minersville - i____ ______

(kietosios anglies srityje.
ALDLD kuopos bendrai su

i LDSA kuopomis rengiasi
■ prie vajaus. .

yra, kad ten būtų kalbėto- >

Puslapis trečias

paremti dabartiniu laiku “Vil-J; SKAITYK LAISVE 
nj.” - .

EAISVB

jokio įstojimo nuo narių ir ! Prakalbų Maršrutai 
gauna kiekvienas stodamas I Conn valstiją, manome, šia- 
į ALDLD kelių doleiių vei- me vajaus iajke turės su pra-' 
tęs knygų. kalbų maršrutu aplankyti du Į 

. Centro Komitetas paga-(žymQs kalbėtojai, tai dd. E.
l ai g'eį’as !mjno 30,000 lapelių. Jie jau I N- Jeskevičhitė >>■ <1. V. Tau- 

yra išsiuntinėti kiekvienai r.as; Prie ilJ dadėsime vie-, 
kuopai. Jeieu kuriai kuo-i drau8l,s- ir kur ?.a!ima’ 

i dailės programą primosime, 
j Kuopos delei to turi tuojaus 
(ruoštis. Ir aplaikę pranešimą 
apie laiką ir vietą tuoj duoki- j 
te atsakymą tiem komitetam, i 
kurie jus ragins rengti prakal- Į 
bas.

no,’Steūbėnvilės’ ir tt. : kuo
pos. Męs turime ten veik
lių draugų. ALDLD 57 
kuopa-kliubas į metus laiko 
išaugo iki 57 narių. Tai ne! 
mažas darbas!
įrodymas, kad galima dar j 
labai daug darbininkų gauti 
į ALDLD eiles.

Drg. D. Petrauskas, aps
kričio sekretorius,

• niau rašė, kad jie 
si prie vajaus.

Lapeliai
Taip stovi mūsų 

čiai prisirengime prie va
jaus. Dedelė didžiuma jau gaus visi nariai, 
yra-padarę žingsnius ir pla- naudinga knyga! Taigi vi- 
nus del sėkmingos darbuo- si draugai ir. draugės, dar-, 
tės. Reikia, draugai, visi!ban, kad mūsų vajus būtų 
planai pravesti gyvenimam .sėkmingas

energingai ir jeigu 
fcuopa dar turi kokių reika
lų del maršruto, tai priva
lo susirašyti su drg. V. V. 
Vašiu. Draugai Illinois 
Indiana ir Wisconsin valsti
jų turės vieną iš geriausiu jja cjrg g, ę. Senkevičienė. 
kalbėtojų. Būtinai privalo] Vajaus metu būtinai rei- 
?T(Ja-U^ naiBa narlU 11 atgaivinti kuopa Haz- 
ALDLD ir skaitytojų mūsų‘]eton mjeSįe 
dienraščiams. Pirmo r" ' 
skričio komitetas duos atsi- ’ ;.a* įa“pat mk Carmel 
žymėjusiems draugams do- p. epe kolonijų.
v anas. Tai labai geras ta-,^os S. Reikauskas, I
rimas. Arminas, Pacauskas, ibus viršus.

t * . . ., (Rugienius, Rušinskai ir kiti lorganizflcijos Conn-Antras Apskritys j yra%tsakomingi už prave- ------------
Antro apskričio draugai; dimą sėkmingai maršruto, 

atlaikė susirinkimą ir iš-(Apskričio konferencija tik-! 
dirbo planus vajaus dar-1 tai atsibuvo ir veikiausiai] 
buotei. Nutarta paskirti (padaryti planai del sekmin- japielmkę,

1 • v i • v • • v l — • ' i n rr P ldovanams i.s apskričio iz-; gumo musų vajaus.
do $10.00, Bus, rodosi, trys, __ . — 
dovanos: $5.00, $3.00 ir $2.-( 
00 pinigais, tiems, kas dau
giausiai gaus narių ir skai-jMichigano 
tytojų. " ” 1 :
pranešta

Darb. Org. Apskr. 
Veik. Komitetą’.

IR KITIEMS UŽRAŠYK
-r

jau se- 
rengia-

pai nepakaks, tai kreipki-! 
tės į centrą ir gausite dau-' 
giau.

Visi Darban!
Antra knyga už šiuos

apskri- metus jau yra spausdina-
. 1 • • T v • • •ma ir vajaus pradžioje ją 

Tai labai

Rinkimai

Apskričių veikianti komite-• 
tai mato reikalą paragint kuo- i 
pas prie labai didelio susirū-' 
pinimo šiais rinkimais, kurie 
jau čia pat. Mes turime dirbti

(planai pravesti gyvenimai!, j sėkminga^ Turime, . gauti į § peties> kad Komunistų Par- 
jxj Reikia su didele energija .mažiausiai 1,000 naujų na- tija ir jos šauksmas atsilieptų | 

Shenandoah darbuotis, kad kuo daugiau-(rių L j darbininkų masėse. Todėl i
šiai įtraukus darbininkų į ’ 
ALDLD. Atminkite, kad 
šiemet vajus yra skirtinges-

D. M. šolomskas, 
ALDLD C. K. Sekrt.

46 Ten Eyck St.,
Pageidavimas; n^s nuo kitų va^• ne*mame

nes ten nuo 
aP" į kelių metų tik du nariai tė-

i Kaip Yra 10 Apskrityje?
Dešimtas apskritys yra 

i valstijoje. Kas 
Smulkmenos bus veikiama, kaip apskričio ko- 
paties apskričio, i mitetas rengiasi prie prave- 

JKalbėtojus gali kviesti kuo-ldimo vajaus, nieko nesigir- 
pos bile kuri iš “Laisvės” ( 
įstaigos, nes čionai nėra rei- į 

K kalo rengti vienam kalbėto-' 
' jui maršrutas. į

Connectildečiai Šaukia Brooklyn© Brau
gus Į Varžytines laisvės Vajuj

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuvižkos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekdrius Savininkas 

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 804® CHENE ST., DETROIT, MICH.

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

LIETUVIU DARBININKU 
SUSIVIENIJIM AN

(Association of Lithuanian Workers, Inc.)

(reikalas skleisti atsišaukimai, 
(padėti rengti rinkimų prakal
bas ir visokį būdai panaudoti 
išjudinimui darbininkų, kad 
jie galėtų praregėti savom ak
imis, kurie yra jų klasės gy
nėjai ir kurie priešai. Komu
nistų Partijos rinkimų klausi
mą šiom dienom statykime 
pirmoj vietoj. Del rinkimų 
reikalo nuo LDSA., ALDLD. ir 
LDS. paaukota 15 dol.

Išnešta Protestas prieš 
“Vilnies” Užpuolimą

Vienbalsiai išnešta rezoliu
cija prieš lietuvių fašistus ir 

a n i eka 
tokiem 
Be to, 

paskirta 
reika- 

kolonijose ' lam 10 dol. Visos kitos dar-

Įkorporuota spalių men. 17 d,, 1930

Apdraūda turi keturis skyrius:

$150, $300, $600 ir $1000

ą j M 
jeigu

Nepaisant truks ar laikys, o (kalauja duorfos. Bet 
j jau mes numatom, kad mūs puolimą mes atmušime,

Mūs darbininku I . . . , .
valstijoj'lsclP inu°tai ir organizuotai 

ipasibrėžėme pralenkti Brook- mes darbininkai mokėsim veik- 
| lyno draugus gavime “Lais- 

’ | vei” naujų skaitytojų. ‘ I
Mes žinome Brooklyną ir jo !
‘ ‘ ‘ , mes nujaučiame, Tarybos ir Komunistų Parti- 

ijog Brooklynas su jo apielin- Jos- 
Įkėmis sudaro milžiniškas dar-Į 
jbininkų mases; mes žinome; 
į taip pat, jog ten yra didelės j 
darbininkų organizacijos, ku-i 
rios savo nariais pasiekia ir, 
apima plačias sekcijas ir sa- 
sus New Yorko kampelius. 
Tačiaus drąsiai prabylam į 
brooklyniečius, jog mes esam 
pasįrįžę jus pralenkti šiais 
metais “Laisvės”! vajuj.

< 1 i I ! < J i i

Todėl, Lcdsviekiai, Uždėkite ( 
ant Vajaus žemlapio!

O kad pasirodyt faktiškai, 
jog mes ne juokais ruošiame 
masinį užpuolimą ant Brook- 
lyno, tai visų darbininkiškų 1 
organizacijų Apskričių Vei
kianti Komitetai savo bend
ram posėdyje, rugsėjo 25 d., 
Waterbury, nutarėme prireng
ti visose kolonijose darbinin- 

ir 
darb. org. narių susirinkimus, 
kuriuose bus surkiuota eilės ' 

pirmoje dalyje lapkričio mė- draugių ir draugų į šį vajų ne 
Drg. J. V. Stankevi- vien

sekretorius to apskri- ALDLD, LDS, LDSA organiza- • • » iii* •• L Lt * • 1 ♦

i reti. Ką veikia Detroito, 
į Grand Rapidso, Saginawo 
i ir kitų kolonijų draugai? 
j Ten kuopos gerokai gyvuo- 
ija. Tikimasi, kad prie va- 
įjaus jos rengiasi. Gal būti 

Valaitis veikia ir apskričio komite
tas, bet kodėl nesuteikia 
centrui žinių?

Dvyliktas Apskritys
Binghamton, Scran ton, 

Wilkes-Barre ir eilė skait
lingai lietuviais m’ainieriais •. -........................

apgyventų kolonijų įeina į kiškų laikraščių skaitytojų i

iti. Patyrimo jau gavome mesta didžiausia p 
tiems, kurie pritaria

i žygiam, 
nuo visų Apskričių 
“Vilnies” apsigynimo

; * • I 7

.daugelio vestų kovų Bedarbių padarytiem

Tik, draugai, surikiuoki
me visas turimas 
spėkas tam ryškiam darbui. bin. organizacijos būtinai turi

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

metų amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS

, Trečias Apskritys
Draugas V. J.

praneša, kad ALDLD aps
kričio nariai laikė bendrą 
posėdį su kitų darb. orga-, 
nizacijų apskričių komite- i 
tais ir išdirbo planus del 
seKmingo pravedimo vajaus 
už naujus narius ir skaity
tojus. Draugai pageidauja 
gauti Dr. J. J. Kaškiaučių 
su prakalbomis į New Bri
tain ir Hartfordą, kada Dr. 
J. J. K. baigs savo maršrutą 
Mass, ir Maine valstijose, 
manau, kad jų pageidavi- ( 
anas bus išpildy tas. Vajaus j - AA , ,

i kuris gaus daugiausiai nau- 
!jų narių į ALDLD ir $2.00, 
tam kas, gaus daugiausiai 
skaitytojų “Laisvei” ir “Vil
niai.”
Keturioliktame Apskrityje

Keturioliktas apskr itys 
yra viršutinėje dalyje New 
York valstijos,. Apskričio 
sekretorius drg. D. Jonush 
praneša, kad pas juos nuo, raturos ir jzengę į vieną uutą, i 
senai silpnai gyvuoja Utica, j neap]ejsime j0 visų gyventojų 

i Amsterdam ir dar pora kuo-: nepamafę jr nepasiūlę tokios
i literatūros, kurią jie gali pa- j 

", Tokis planas sujungs j 
masiniu vei-;

kimu ir nebus šiaip sau vaikš- j 
čiojimas nuo vieno lietuviais 
apgyvento buto iki kito. :

Be to, bandysime skleisti' la
pelius prie bažnyčių ir katali
kiškose draugijose. Kviesime 
visus darbininkus į smarkes-

i nę kovą prieš šio krizio ren- 
■ gėjus ir tuomi išjudinsime lie
tuvių darbininkų. apsudusias 
mases iš po kunigų 
buržujų įtakos.

Daugelyje vietų 
bandys pulti mūs 
taip kaip reakcija 
darbių demonstracijas, 
met bedarbiai masiniai parei-

12-to apskričio ribas. Drau
gai rengia maršrutą man

gauti naujųnėšio.
čius,

i čio praneša, kad prie vajaus cijas, bet labiausiai 
rengiasi sėkmingai. Pasky- nauJU skaitytojų.

narių i :

Laisvei

^rium.

Kas Veikiama 4 Ap
skrityje?

Mūsų ketvirtas apskritys 
yra plieno ir kasyklų srity
je—Pittsburgho apielinkėje. 
Ten daug yra proletariato. 
Ką veikia drg. Sliekai, Mi
liauskas, Gataveckas, Gasiū- 
nas ir kiti, ten gyvenanti 
veikėjai, kol kas nežinau.

šeštas Apskritys
Philadelphijoj ir jos apie-

“Laisvę” imame kaipo svar
biausią mūsų darbininkų laik
raštį ir jį statome priekyje. 
Tačiaus mes dėsime visas pas
tangas gauti naujų skaitytojų

“Vilniai” ir “Darbininkei.”
Kiti Vajaus Planai

I

Šis vajus pas mus skirsis | 
nuo visų kitų atsibuvusių vajų, 
tuomi, kad dabar, lankydami 

.lietuvių darbininkų butus, mesi 
inešimės ir anglų kalboj lite- 
i ratūros ir įžengę į vieną butą, 
i neapleisime jo visų gyventojų

ir

pų. Ten vajaus metu va-; - ’ 
žiuoia drg. P. Buknys, j naudoti. 
“Laisvės” gaspadorius. Busimus veikimą su 
surengta eilė prakalbų, ne 
tik ten, kur yra kuopos, bet- 
i:* kur turime savo skai y- 
tojų. Reikia ^susipurL 

,rii"nei gyvuojančias kuopvv 
Schenectady ir Troy drau
gai kviečiami talkon, kad 
sutvirtinus apskričio kuo
pas.

Penkioliktas Apskritys
Šis apskritys nesenai yra 

susiorganizavęs. Jis apima 
Ohio valstiją. Tai jauniau
sias mūsų pilietis! Į jo ri-

Jis turi 15. kuopų. Mūsų 
priedai buvo sugriovę tris 
kuoras, bet jau dvi atsistei- 
gė, būtent Philadelphijcjc 
105 ir Bethleheme 93 kuo
pom. O Gibkstzvn ;r a i - 
linkės darbininkai i cm Irsi 
atsteigti 15 kuopą, kurią 
pakrikdė oportunistas Se
na^ Vincas. Nėra abejo
nės, kad ten bus kuopa.

Drg. A. J. Smitas prane
ša, kad visoje eilėje koloni
jų draugai rengiasi prie 
sėkmingo surengimo prakal
bų. Ten bus eilė kalbėtojų, bas įeina Cleveland©, Akro-

ir ponų

klebonai 
veikėjus, 

puola be- 
kuo-

Brooklyn, N .Y.273 Broadway

1

b
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Puslapis Ketvirtas

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA., PARAPIJONŲ 
KOVU SU KUNIGAIS

ą. Al’baČaUskaS

n.

Kętvirtad., Rugsėjo 29, 1932 Į

orkestrą, kuri griež fietūviŠkus H 
amerikoniškus! šokius. įžanga > 35c>

Draugai ,ir draugės, malonekt4 bū
ti baliuje, ’ matysite gražią progra
mą; smagiai pasišoksite iki vėlai 
nakties.

(231-232)

" ’ CLĖVĖLAND, OHIO
’ ; ’ . ’ G I

LDS 55 kp susirinkimas Įvyks 6 
d; spalio,! 920 E. 70th St. , Visi na
rnai būkite susirinkime ir atsiveski
te naujų narių. Pereitą susirinkimą 

i kuopa nutarė, kuris narys, nemažiau Į 
I prirašys 5 narius, gauš iš kp. iždo

įeina rinkimų kampanija į ša-fskaitytojai :kviėčiami atsiląn- 
lies prezidentus. Mūsų vajų 
turime surišti ir su veikimu už 
Komunistų Partijos kovingą 
programą ir už jos kandida
tus.

Eidami per stubas, visuomet 
' turėkime pilnas rankas darbi
ninkiškos literatūros, 
gai maža 
Iki vajaus 
turime tik 
15 spalių 
Taigi laiko nedaug, 
si ir visu smarkumu 
mestis į darbą geram prisiren
gimui prie vajaus.

Draugai ir draugės, mes ne
laukime, kad kas nors ateitų 
ir už mus padirbtų, bet mes 

I patys turime būti tais darbuo
tojais ir atsakomingais už sa
vo darbuotę prieš darbininkų 
judėjimą. Lai delegatų augš- 

> ūpas 
i nesibaigia su šia konferencija,

Lėšos tu bylu vedimui turėjo būt milži-,bet mes tur^e ir
rp7. v. . , . . i . , . u dar geresni ūpą veikimui,1 ik šioj pastcii'oioi penki advoka* i - »i i • •J 1 j j i jnes nuo gero ūpo priklauso ir

geros pasekmės mūsų veikimo. 
Darbo yra visiems, tad visi 
prie

(Tąsa) •
Kartą vienas jo parapijonas, kaip ir bai- 

komis, užklausė: “Kodėl klebonas niekuo
met nuo savęs nepalieki tą pačią gaspadi- 
nę?” “Todėl, kad ji man daug lėšavo gas- 
padinystės išmokinti, tai man turi ir tar
nauti. Kita negali taip padaryti man val
gį”, jis atsakė. Daugybė yra kunigų, kurių 
lytiškas gyvenimas gana aiškus. Patys ti
kinti katalikai iš to šaiposi! Vienok jų tą 
mulkizmą nepameta.

Po kun. Dumčiaus atsiusta iš Minersvil- 
lės davatkų generolas kun. Karalius. Ka-I tąsė, prisidaužė. Kunigas savo pasekėjus ‘ 
dangi jam čia pirmiaus būnant vikaru, bu-1 kiršino prieš savo priešus, kurių tūliems1 
vo labai neapkenčiamas, tai, suprantama, davatkos galvas pramušė, pipirais akis šu-.tai pakilęs revoliucinis 
kaip jį dabar pasitiko! Tuojaus jam buvo tino! • j
skaudus smūgis, tai parapijonų patvarky- j

» niškos.
tai reprezentavo—du kunigą, trys—parapi
jomis.

■ Brangūs darbininkai ir darbininkės! Ar
gi jūs nematote, kaip bjauriai jus kunigai, 
vyskupai, advokatai apgaudinėja? Jie visi 
suėję, sykiu ir jūsų pasamdyti advokatai, 
iš anksto susidera. Atrodo, jog teismabu-

l tyj už savo pusę su priešais riejasi, bet už 
•iscenos tarp savęs juokauja—džiaugiasi iš'

i jūsų nesusipratimo, kad jiems sukėlėte su- ■ 
; mas pinigų! Jie jum neva suteikė ten ko-!

i mas. Bet kapitalizmo surėdyme, kuomet 
teismai gina ir palaiko dvasiškiją, tai sun
ku arba visai negalima. Štai šis tamsybės 
atstovas jau apie porą metų kaip čia su 
žmonėmis teriojasi! Jis pavieto teismuose) 
buvo neva pralošęs, kaštus turėjo mokėti. 
Drausmė (injunction) buvo prieš jį. Bet 
jis apeliavo į augštesnį—valst. teismą, ku
ris posėdžiavo kovo 7, 1932, ir išnešė nuo
sprendį, palaikant kunigo pusę ir perkeitė j 
žemesnių teismų sprendimus. Reiškia, čia ■

) pavapi jonai pralošė. Na, o kiek jie prisi-

Y pati n- 
kaina brošiuraičių. 
pradžiai, mes te- 

pusę mėnesio. Su 
prasideda vajus. 

Todėl vi- 
tu rime

kyti į Liet. Sūnų svetainę 
1057 Hamilton Ave. N. W.

Komisija.

St. Thomas.—Virgin salo- j Xnto.
se siautė didelės audrosi J'-.L., 

on i • -j - inizacijai! rugs. 26 d. ir pridarė ne-j .rT^
mažai nuostoliu. I

" 5c nuo kiekvieno naujb ap- 
* 

Pasidarbuokime sau ir savo orga- ... i
LDS 55 kp. Sekr. Mažeika. 

(232-233) o

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HUDSON, MASS.
LDS' 66 kuopa rengia puikią va

karienę su šokiais. įvyks subatoje, 
1 d. spalių, 1932. L. P. Kliubo sve
tainėje, 17 School St. Pradžia 
vai. vakare.

Taigi užkviečiame visos apielinkės 
draugus ir drauges pasilinksminti ir 
paremti mūsų organizaciją. Iš sa
vo puses mes pilnai patenkinsime.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks pirmadienį, 3-čią d. spalių, 8 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Visos 
drauges būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių . reikalų aptarti. Taip
gi yra svarbu užsimokėti užvilktas 
mokestis ir atsiimti knygą “Mo
ters Kovotojos ' Del Komunizmo”. 
Turime gerai, mobilizuotai veikti šia
me vajuje, gavime naujų narių ir 

“Darbininkei” skaitytojų.
Valdyba.

(232-233)

7:3O j organui

mas: jis turės būt po jų kontrole. Reiškia, 
turės būt parapijos tarnas, už algą atlikti 
bažnytinius reikalus ir pildyt parapijos ko
miteto įsakymus. Jie sako, kad “kun. Ka
ralius galėjo tik Minersvillės davatkas ko- 
manduot, o ne čia.” Girdi, “mes tokiems 
komandiąriams ragus aplaužome.”

Nors ši bažnyčia teismiškai nuo vyskupo | 
atgriebta, bet jis ją vistiek stengiasi išnau-! 
doti be aprubežiavimo. Be abejo, ir kun.: 
Pautienius-Dumčius buvo vyskupo spau
džiami nepasiduoti parapijonams. Bet vie
na, kunigai jau buvo seni, antra, jau gana ^įa i<ontrolę ant bažnyčios, bet už kiek lai-' 
turėjo prisigrobę turtų, gal jau nenorėjo. įr v^į atima, kad vilioti iš jūs šimtus ! 
su žmonėmis teriotis! Bet šis smarkusai cįoj įr toliaus. 
“gaidys” kun. K., dar pilnas energijos —; 
ambicijų praturtėti, ir įsigėrint! vyskupui,! 
pasiryžo nepaisyt net ir teismiškų taisyk- ’ 
lių, o smurtu juos užvaldyti. Žinoma, kaip 
visur vąldininkai-poiicija gelbsti kunigams,, išganymas rūpi, o tik turtai ir gynimas ka-' 
taip ir čia daugiau šio smurtininko pusę pjtalistinės išnaudojimo sistemos. Nors

darbo.
J. Grybas, ALDLD.

7-to Apskr. Organ.

Protesto Rezoliucija
Prieš APLA 2 ir 3

Kp. Demoralizaciją

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72-ros kuopos mėnesinis 

• susirinkimas Įvyks 4 dieną _ spalių 
. (Oct.) Z. Straukaus svetainėje, 139 
I Steamboat Rd., 8 vai. vakare. Na- 
! riai yrą kviečiami skaitlingai susi
rinkti. Taipgi ir naujų narių atsi- 

! vesti į kuopą prisirašyti. Būkite visi, 
i nes turime aptarti vajaus darbuotę, 
. kaip gauti naujų narių ir skaitytojų 

Visi nariai būtinai daly- ! 
nes turime daug svarbių j 
Kurie dar nepasmokėjo I 
už 1932 metus, tai ateiki- 

Taipgi atsiveski- 
nes va-

puses mes pilnai patenkinsime. 
Komisija.

r- (232-233)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus nedėlioj, 2 d. spalių 
3 vai. po pietų, po antrašu 59 Heis
man St. 
vau kite, 
reikalų, 
duokles, 
te ir pasimokėkite. 
te ir naujų narių prirašyti, 
jus jau greitai prasidės.

Org. S .Alikonis.
(232-234)

mūsų spaudos. 
Kviečia Komitetas.

(232-233)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Balsuotojų Už Komunis

tų Partijos kandidatus kliubo susi
rinkimas Įvyks 30 d. rugsėjo, 7:30 
vai. vakare 29 Endicott St. Visi 
draugai ir draugės kliubiečiai, bei 

j kuopi] atstovai, taipgi darbininkai ir 
i darbininkės būkite laiku. Mums rei- 
I kia darbuotis su visa energja, kad 
daugiau Įtraukus darbininkų į bal- 

, ((TZ . . m • savimus už Komunistu Partijos ti-prakalbas, temoje: Kaip Ilgai Tęsis -

CLEVELAND, OHIO
C.L.P.D-jų Sąryšis rengia svarbias

Ši Bedarbe?” Prakalbos Įvyks ket-

Drg. Amter Maršrutas New 
Yorko Valstijoje

Drg. Amter, Komunistų Partijos 
kandidatas į New Yorko gubernato
rius, maršruto datos pakeista nuo 
pirmesnio pranešimo. Drg. Amtjris 
kalbės sekamomis dienomis ir seka
mose vetose.

Rugsėjo 29 d. Albany. N. Y.
Rugsėjo 30 d. Schenectady. Vaka

re, Cresent Parke, o jeigu būtų lie
tus, tai svetainėje.

Spalių 
pietų.

Spalių 
kare.

Spalių
Spalių
Visi lietuviai darbininkai kviečia

mi skaitlnga lankyts į d. Amteri^ 
prakalbas.

Komisija
(230-233)

1

1
2
3

Gloversville, 4 vai. po 

Amsterdam 8 vai. va- 
Glens Falls.

d. Utica, N. Y.

d.

d.
d.

ELIZABETH, N. J.
Paskaita Apie SSSR ' I 

I Garsus Amerikos inžinierius Pau/u 
Miller sakys paskaitą apie Sovietų 
Sąjungą. Temoje: “Kaip Amerikos 
inžinieriai žiūri j Sovietų Sąjungą.” 
Paskaitą rengia Friends of Soviet 
Union organizacija. Ji atsibus penk- 

(tadienį, rugsėjo 30, 8:30 vai. vakare, 
Eagles Home svetainėje. Įžanga 
25 centai. Lietuviai darbininkai da- 
Ivvaukite skaitlingai.

(231-232)

Tuojaus gaukite
šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
API B

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO. >•

Kliubo Sekretorius, V. N. 
(231-232)verg'e, 29 d. rugsėjo, 1932, Lietuvių! 

svetainėje 
vakare.

Kalbės Rheims
Mažeikienė vietinė ir Schiffer, taipgi j 
vietinis ir rep-dem. partijų atstovai ,

nuo I
re-

Taipgi

6835 Superior St. 7:30 v.’i

Springfield, O., \ NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikis mėnesinį su- 

I sirnkimą 30 d. rugsėjo (Sept.), Ku- 
! bio svetainėj, 79 Jockson St. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti, 

daug svarbių 
atsiveskite

ROYALTON, 111. —- APLA. 
34 kp. savo paprastam susi
rinkime, laikytame 4 d. rug
sėjo, J. Jokubauskų svetainė- 

! si su kunigija ne tik šioj, bet ir daugelyje i je, nutarė vienbalsiai išnešti 
I parapijų. Tas jau gana aiškiai įrodė, jog) šio turinio rezoliuciją prieš A 
i kunigams ne ten koki “dievai”, ne “dūšių” |DLA. demoralizatorius: 
I .-i . . . • • i " i Kadangi APLA. yra susišel-

pimo draugija patekusių ne-, 
laimėj ir kadangi jos tarpe at- 

i demoralizato- 
rių, kenkiančių draugijosvdar
bui ir jos bujojimui privieni- 
jant prie LDS., todėl:

Mes, APLA. 34 kp. nariai, 
pasmerkiame griežtai APLA. 
ir LDS. priešus ir demoraliza
torius už trukdymą suvienyti 
abiejų draugijų daiktan ir ne
siskaitymą su seimų tarimais 
ir laužymą APLA. įstatų.

Taip pat pasmerkiame tų 
kelių ypatų šauktą (F. Rod
gers) suvažiavimą, kuris nėra 
pagal APLA. konstituciją šau
ktas.

APLA. 34 kp. Valdyba: 
Pirm. Wm. Trainis,
Fin. Rašt. J- Audiejaitis, 

Nut. Rašt. J. Bertulis.

Per kiek tai metų žmones riejasi-terioja-

Nors
. 4 n • T 1 v • • H IYCVUCIžmonės pries juos kovoja, bet pakol si sis- sįracĮ0 visokiu 

Iš kitos pusės, dedama pastangos jį ap-, >cema egzistuos, tai teismų keliais kunigų
palaikė. Taipgi dalis pavapi jonų už jį eina.

vietinis ir rep-dem. partijų
Yra užkviesti geri kalbėtojai 

Komunistų Partijos, taipgi ir 
publikonų ir demokratų partijų, 
dėti savo partijų programą, 
Clevelando lietuviai darbininkai 
notų, kuri iš viršminėtų partijų ge- Į 
riausiai atsako jųjų reikalams.

Bus geriausia proga išgirsti, kuom l 
Komunistų Partijos programa be- i 
darbės klausimu skiriasi nuo Hoo- 
verio ir Roosevelto partijų progra
mos. _ ■ '

Būkite visi dirbantieji ir bedarbiai. Balius įvyksta 
Įžanga visiems dykai.

Kviečia C.L.P.D-jų

nes 
dalykų aptart, 

ir naujų narių. 
Org. G. Žukauskas.

(231-232)

WILKES BARRE, PA.
Lietuvių darbininkiškos organiza

cijos rengia didelį balių su pragra- 
ma R.M.A.S., iš Wilkes Barre, Fa, 

‘ Hose House, Lee
I Park, spalių (Oct.) 1 d., 1932m. 
i Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus gera

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

dalyku.

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

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

1 RARKIK Dept- A - b®* *2’-J. DARAU O, General P. O..
NEW YORK, N. Y.

valdyti arba prašalinti. Tam tikslui jie tu
ri įsisteigę ir specialį fondą, į kurį moka 
duokles, daro balius bei kitokius parengi
mus, renka aukas, ir t. t. Kaip informaci
jos rodo, tai jie tuo būdu sukėlė dideles su
mas pinigų, ir pila advokatams į kišenius. 
Tai tiesiog beprotiška: darbininkai savo 
sunkiai uždirbtus pinigus tokiems vėjais 
paremtiems tikslams eikvoja! Kiekvienas 
suaugęs asmuo, jei savo protu nors kiek 
sveikiau pamąstys, turės suprasti: jog vie- 
no-dviejų ar ir kelių kunigų -prašalinimas, 
nieko nereiškia, jei neprašalinsi vyskupo) 
galios nuo tos įstaigos. Ir šį smurtą kun. •

„ , . . -. b 4. ’ bininku Apsigynimas, Amerikos Lietuvių
a , jeigu n pavy ų J k pai.j3įnįn^ų Literatūros Draugija, Lietuvių 

Darbininkių Susivienijimas Amerikoje. Be 
to yra pašelpinės organizacijos, industrinės

) kovingos unijos, vadovybėj Darbo Unijų 
i Vienybės Lygos.
į (Bus daugiau)

Karalius varo ne savo valia, o tik vyskupo 
šriubuo jamas.
prašalinti, tai v. atsiųs kitą, bet parapijo- 
nams panašiai kontroliuoti neduos.

Jeigu ta bažnyčia būt galima visiškai at
griebti iš Romos trusto nagų ir paversti 
kultūrine dailės įstaiga, kas neštų naudą 
darbo žmonių klasei, tai būtų kitas klausi-

nenugalės. Teismai su bažnyčia eina ran
ka rankon.

Kelias yra tik vienas, kuriuo darbinin
kai eidami nugalės kunigiją ir visą išnau
dotojų klasę. Tai masinis organizuotas 
darbininkų judėjimas, vadovybėje Komuni
stų Partijos, kuri tik viena visam pasaulyj 
gina darbininkų klasę ir vedą griežtą kovą 
už lygias teises gyventi! Todėl, vieton eik
voti darbininkiškas spėkas, leisti šimtus do
lerių niektikystėm, visi, kurie ir kurios nu- 

i sistatę prieš tokius grobuonis, stokite į Ko- 
Imunistų Partiją! Arba į jos pagelbines 
organizacijas. Štai jos: Tarptautinis Dar

ALDLD 7-Jo Apskričio Metinę Konferencija 
Išdirbo Planus Vajaus Mėnesiui

Turi Būtą Įtrauktas Kiekvienas mobilizuoti į vajaus darbą.
ALDLD. Narys ir Narė į !
Vajaus Darbuotę.

Vienas būdas, tai geras-prisi
rengimas prie, draugo Dr. J. 
J. ' Kaškiaučiaus 
Antras ir 
pasiekimui 
tai ėjimas

Worcesterio delegatai su 11 Nežiūrint, 
kp. pagelba turi suorganizuoti darbininkai būtų, reikia su vi-

prakalbų, 
svarbiausias būdas 
darbininkų masių, 

stuba nuo stubos. 
kokių įsitikinimų

sais kalbėtis ir traukti į ALD 
LD., kaipo apšvietos ir klasi
nės kovos organizaciją. T'aip- 

kad užsiprenume- 
> laikraš

čius—“Laisvę,” “Vilnį,” “Dar- 
) delegatai suorganizuos Stoug- i bininkę,” “Daily .Worker” ir 
hton, Mass. Lowellio delegatai kitus. Į tą darbą turi būti. į- 

■" ' ----- .traukti, jei ne visi, tai bept
rence delegatai pagelbės Ha- didžiuma ALDLD narių., ĄL 

DLD. kuopų sušauktuose, su
sirinkimuose turi būti paskįrs- 
ty.tos gatvės, kuriorąis ; itųri 
vieni ar kiti nariai eįti. ątl.an- 

' kyti gyventojus ir pąkąlbiinti 
stoti į organizaciją arba ‘.užsi
prenumeruoti laikraštį. Todėl, 
draugai ir. draugės, yįršuj 
įvardintų kolonijų,,ALDLD. 
kuopų nariai ir papeš, yišį: į 

| masinį ir organizuotą didžiai 
1 prakilnų darbą.

į Fitchburg ir Gardner, Mass.
Hudson delegatai pasiima sa- 

įvykojvo atsakomybėn Maynard irRugs. (Sept.) 25 d.
ALDLD. 7-to Apskričio 
nė konferencija, So. i_ , -- - -
Mass., Piliečių Kliubo svetai-1 if Brighton, Mass. Montello, 
nėj. Delegatų pribuvo nuo! 
11 kuopų, 30 delegatų , atsto-) 
vauta 350 narių. 7-tas Aps- ■ pagelbės Nashua, N., H. Law- 
kritys turi 21 kuopą. Tąs -.Kralh^ lu.
redo, kad 10 kuopų neprisiun-1verhill, Mass. Savistoviai 
te delegatų.. Kokioms 5-kiom ; veiks: Norwood, Bridgewater, 
kuopom yra atleistina, neš per 
toli, tai pasidarytų didelės iš
laidos. Bet kitos 5 kuopos, 
tai parodė savo apsileidimą— 
nepaisymą savo judėjimo rei
kalų.

Visi delegatai buvo pilni 
pasiryžimo ne tik patys mestis 
j ateinantį vajų, bet bus deda
mos pastangos suorganizuoti ir 
išjudinti ir tas 10 kolonijų, susirinkimuose turi būti pla- 
kurios neturėjo savo delegatų, čiai išdiskusuojami vajaus rei- 
Konferencija paskirstė šias kalai, kaip pasiekti plačiąsias 
kolonijas, kad pagelbėtų su-Lietuvių darbininkų mases.

meti: J Marlboro, Mass. So. Bostono ,8’i kalbinti, 
Boston,! delegatai prirengs West Lynn motų darbininkiškus

Ridvillo—F e ų d 1 e n, Mass., ir 
Cambridge, Mass.

Apskričio komitetas dės pa
stangas išjudinti: Providence, 
R. I. ir Maine valstiją,—-Port
land, Lewiston ir Rumford. <

, Tuojaus visų ALDLD . 7-to 
Apskričio kuopų turi- būti su- j 
šaukti ant kiek tik galima pla-l 
tūs narių susirinkimai. Tuose

Lai Raudona Vėliava, kaipo 
garbės ženklas, tenka mūsų 
Apskričiui. Darbuodamiesi va
jui, nepamirškime, kad dabar

MM M M M MMILZINISKAS KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

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

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbūs Nuotikiai

Nedėlioj, spalio (Oct.) 2 d., 
m., rengiamos didelės irS.

svarbios prakalbos, tikslu už
protestuoti prieš “Vilnies” už
puolikus. Liet. Sūnų ir Duk
terų Drg. svetainėje, 1057 Ha
milton Ave. N. W., 1 vai. po 
pietų..

Kalbės drg. V. Andrulis iš 
Chicagos, kuris paaiškins apie 
užpuolimą ant “Vilnies” ir 
apie abelną darbininkų padė
tį, nurodydamas, kaip darbi
ninkai gali prašalinti bedarbę 
bei skurdą.

Tą pačią dieną 
d,), 7 vai. vakare, 
judžiau ūš Sovietų 
‘ITepi Days r That t

949 WILLOUGHBY AVENUE,

Įžanga į

Koncertą

$1.00

ir 75c Ypatai

Vien tik j

Šokius

50 Centą

BROOKLYN, N. Y.

Valandą

K. Menkeliuniūte

Salė Atdara 
3:30 Vai.

Koncertas 
Prasidės

Šokiai 
Prasidės 

. 7:30 Vai.
Vakare

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

(spalio 2 
bus rodomi 
Sąjungos: 

Shook The
World”., Tai. yra labai įdo
mūs paveikslai,, parodanti Ru
sijos proletai’ipę < revoliuciją. 
Šią filmą tui'ėfų ..matyt kiek
vienas darbipipkąs, bei darbi- Aido' Choras po vadovyste d. B. Šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliuniūte, 
ninkįč. ; Per§tąVtnas įvyks L kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, šiame koncerte d. K. Menkeliu- 
O.. Qa,F. svetainėj, 316 Otta- ' ‘ ................... ...........
wa Avė. N. W

8 vai. 
“Vii-1 
skai-1

Panedėlyj, spalių 3 d. 
vak. įvyks /‘Laisvės”, 
nies” ir “Darbininkės 
tytojų, taipgi įr visų darbiniu-' 
kiškų organizacijų narių, susi-į 
rinkimas bei pasitarimas, ku
riame dalyvaus.ir drg. V. An
drulis. Visi darbininkiškų or- 
ganiza'cijų nariai ir laikraščių^

niūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj. 1 . ‘
Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojirnas Aido Choro 20 metu gyvavimo. Todėl, Choras 

prisiruoš ir su geriausiomis dainomis., šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginą Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki vėlumos. Nei vienas ir nei viepia 
.nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru.
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte.
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VIETINES ŽINIOS
Stebuklingai “Pasišventęs” 
Politikierius Dr. Norris

! pusvalandis, 
'drg. Mizara 
' pastabą, kad
1 perdaug bijo
I reikšti savo 
'abejojimą tokiuose

Norris;' muose; tuo būdu jie pralei- 
dabar jis vėl grįžta tarnybon, džia progą pagilint bei patik- 
p as įkalbėjęs su majoru rint savo žinojimą arba savo 
McKee. Jo pasitraukimo prie-i minčių teisingumą.
žastis tokia, kad majoras no
rėjo sumažint 20% pinigų, ku- suotojų 
rie skiriami valdiškoms < 
taro kvotėjo department© lė-’

1 šoms. Dr. Norris gaudavo po ■ 
$6,500 algos per metus; bet 
sako, turėdavęs po 
kitą pridėt iš savo

• nes miestas ir taip 
permažai jam lėšų.

h Tai, vienok, stebūklas, kad 
Tammany Hali politikierius 
“iš savo kišeniaus” pridėtų. 
Turbūt, nerasi nei vieno, kuris 
nesuprastų, kad, apart algos, 
Norris gaudavo tiek ir tiek 
“pašalinių” įplaukų, kaip ir 
visi didesni kapitalistiniai 
dininkai.

*.NEW YORK.—Buvo rezig
navęs vyriausias miesto dakta
ras kvotėjas Charles

Sąryšyj
padarė 
mūsų draugai

imti balsą ir iš
mintį arba net 

susirinki*

Id. tapo nukeltas į rugsėjo 29;
j dieną. L4.—

_ ! Teismo nukėlimas turi rim-1 
tą pagrindą, nes labai daug' 

su tuo lietuvių susirinko į teismo 
tikslia kambarį, didžiumoje šv. Jur- 

į gio parapijos moterų ir kun.
Čižausko bažnytinio choro na
rių. Teisėjas Scallen pareiš
kė: jei tiek bus žmonių ir ki
tą dieną, tai teismas tęsis prie 
uždarytų durų del “šventos” 
ramybės.

Parapijonai sukėlė daug
Išrinkta trys delegatai į bal- kalbų apie šią kun. Čižausko

konferenciją, kuri bylą. Mat, dar 1916 metais
dak- įvyks New Yorke spalių 10 d. čia parapijonai jau turėjo by ■ __ .... . . i„ ab„;„i,n n.-.-

tūkstanti 
kišeniaus, 
skirdavęs

val-

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti spalių 10 d. vakare, 
“Laisvės” svetainėje; taip pat 
nutarta suruošti dvejas' pra
kalbas atviram ore, ant kam
po Union Avė. ir Grand St. 
Vienos prakalbos įvyks spalių 
1 d., šį šeštadienį, kitos—spa
lių 8 d., kitą šeštadienį.

Pasidarbuota ir delei Be- 
i darbių Tarybos. Gauta jai du 
nauji nariai, ir surinkta Tary
bai $1.50 aukų. Tai labai pa
girtinas pasidarbavimas delei, 
kovingų mūsų draugų bedar-! 
bių. Aukos jau priduota Be-.

lą su kunigu Skripka. Pas
kiaus tas kunigas buvo paša
lintas už turėjimą ryšių su 
parapijos mergaite, kuriai bu
vo kun. Skripka žadėjęs duoti 
nemažą sumą 
vietoj pinigų, 
laukė kūdikio.
Skripka špygą parodė.

Apie teismą, kaip jis įvyks, 
teks plačiai parašyti per dien
raštį “Laisvę” visiems skaity
tojams.

pinigų.
mergaitė
Ligoninėj kun.-

Bet 
susi

“L.” Reporteris.

Pradėjo Smarkiau Veikt

Protestas Prieš 
“Vilnies” Užpuolikus

Išplėšė $10,000 iš Farmeriy
Lietuvių Kliubas Rėmimui 

Kom. Partijos Kandidatų turė
jo pirmadienio vakare “Lais
vės” svetainėje susirinkimą ir 
prakalbas, žmonių buvo ne
gana daug, nes tuo pačiu lai
ku įvyko kriaučių Lygos ir ki
ti susirinkimai.

Tą vakarą prie Kliubo prisi
rašė keturi nauji nariai-narės. 
Drg. R. Mizara pasakė labai I kelt rankas augštyn; paskui 
naudingą prakalbą, išdėstyda- privertė pačią atnešt jiems pi- 
mas istoriniai ir sulig šių die- nigus; o kuomet jinai nesis- 
nų reikšmę ir svarbą revoliu- Į kubino atiduot pinigus, vienas 
cinių darbininkų dalyvavimo! plėšikas revolverio rankena 
parlamentiniuose rinkimuose; j perkirto jai galvą. Piktada- 
ir ragino visus padiskusuoti i riai pasigrobė $10,000 pinigų; 
šiuo klausimu. Po prakalbos; susėdo į automobilį ir nuva- 
buvo ir padiskusuota kokis'žiavo.

Amerikos Lietuvių Darbi- į 
ninku Literatūros Draugijos i 
3 Apskr., Lietuvių Darbiniu-į 

Susivienijimo Am. 8-to.
FLUSHING, L. L — Trys 

ginkluoti plėšikai antradienio I 
vakare sustabdė savo automo- 
bilį prie Dorio Gastano far- 
mos, ties Fresh Meadow keliu, i 
Vienas pirma įėjo vidun neva; 
replių 
kiti du atėjo.
riui, jo pačiai ir dukteriai iš- , .i, . , , • darni 650 nariųi kelt rankas augštyn

STEUBENVILLE, OHIO' j

pasiskolinti. Greit ir 
Liepė farme-

Rezoliucija Pasmerkimui
Užpuolikų

ALDLD 101 kuopa, laiky
tame savo susirinkime, rugsė-Rugsėjo 18 dieną ALDLD

101 kuopa laikė mėnesinį J° 18 dieną, priėmė sekančią 
susirinkimą. Susirinkime iš 
vaidybos raportų paaiškėjo,1' 
kad vasaros metu mažai kas 

4fouvo nuveikta. Veikimui la- padarė užpuolimą ant 
bai kenkia ir bedarbė. Kuo- ■ darbininkiško 
met darbininkai nedirba, tai ris gina darbininkų klasės rei- 
jie negali lankyti parengimus. I kalus ir rodo teisingą kelią

I darbininkams, tai mes smer
kiame užpuolikus.

Mes matome, kad tik darbi
ninkų laikraščiai, kaip “Vil- 
i nis” ir “Laisvė” ir kiti gina 
i darbininkų bedarbių- reikalus, 
į Tik darbininkų laikraščiai ro- 
;do teisingą kelią milionams 

tie c i darbininkų, kurie negali gau
ti darbo ir jau badauja. Dau- 

mū- gelis jų yra apdriskę ir alka- 
eilė.ni. Jų reikalus ir kovas gi-

rezoliuciją prieš užpuolikus 
I ant “Vilnies”:

Paskiaus streikas čia jau tę-, 
siasi apie šeši mėnesiai. To-; 
del šios sunkios aplinkybės! 
palietė ir mūsų kuopą. Yra mū-1 
sų narių, kurie per pastaruo
sius kelis metus dirba tik po! 
1-2 dienas į savaitę. Pasitai-; 
ko, kad kartais užtenka 
ir per visą mėnesį.

Kadangi lietuviški fašistai 
mūsų 

dienraščio, ku-

Susivienijimo 5rto Apskr. Pil- 
I dantieji Komitetai, laikytame 
bendrame susirinkime, rugsė
jo 25 d., 1932, 774 Bank St., 
Waterbury, Conn., atstovau- 

griežČiausiai 
protestuojame prie užpuolimą 
ant mūsų dienraščio I
Chicagoj ir prieš 
jos
Andrulio ir 
Millerio.

Šis užpuolimas ant “Vii-1 
nies” yra lietuviškos buržuazi
jos ir valdžios kerštas už tai, 
kad “Vilnis” ; visuomet: slįųvi 
sargyboj liet, darbfn. ' L i

Mes reikalaujanie nuo llli- 
nojaus valstijos 
John A. Swanson, 
kaltinimai prieš
prie jos dirbančius darbinin- 

jkus būtų tuojaus išmesti ir 
■ panaikinti.

Mes taip pat pasmerkiame 
lietuviškus fašistus, kurie, su 
Evaldu priešakyje, taip begė
diškai sufabrikavo skundus 
prieš “Vilnį”.

Mes pasižadame visais bū
dais 
nuo 
jos.

Susirinkime apkalbėjus 
sų veikimo reikalus, kilo __
klausimų, kad reikia daugiau na darbininkų laikraščiai, 
ir geriau veikti šiame krizio 
laike.

‘Todėl mes, susipratę darbi- 
Be kitų klausimų, kal- ninkai, pasmerkiame tuos už- 

bėta ir apie Komunistų Parti-' puolikus. Mes sakome, 
jos rinkimų kampaniją. Veik i darbininkai prieš juos turi 
visi draugai išsireiškė, kad rei
kia veikti tiek, kiek galima 
del komunistų kandidatų pra- 
vedimo.

kad 
ko- 
betvot ne tik rezoliucijomis, 

ir draugijose ir visame darbi
ninkų klasės fronte.

Rezoliucijos Komisija,

DETROIT, MICH
Su-

Taip pat kilo klausimas' 
apie “Vilhies” užpuolikus.1 
Pakėlus tą klausimą, kilo dau
gybė protestų prieš fašistų 
puolimus ant mūsų dienraščio.
Priimta rezoliucija prięš UŽ- Kumgo čižausko Teismas 
puolikus. Kita rezoliucija
priimta, kaipo užuojauta “Vii-;

m • 4- iv 1 as lietuvius parapijomis elniai. Taip pat nepamiršta iri .H /
parama. Aukų surinkta iš na-įna .. au^ į omių a ų. a- 
riy $1.35. Iš kuopos iždo au-'rap?on*' labai va susidonft- 
kauta $1.00. Tai viso $2.35. !ję sv. -iurg.o parapijos klebo- 

Draugai apkalbėjo, kad C'^isko teismu, kuns rug- 
, . ,. <<T ■ ,, ..sėjo 22 d, tureio prasidėti,mes turime remti “Laisvę ir K

“Daily Workerj” taip pat. 
Veikiausia tai padarysime ki
tame susirinkime.

interesavo Lietuvius

prasidėti. 
Teisman turi stoti Veronika 
Bukančiutė ir Podolskis. Jo 
mylimosios “draugiškumas” su 
kun. čižausku yra vertas $10,-

Sekantis kuopos susirinki- 000. Teismas turės iškelti aiš’- 
mas įvyks 15 spalio, toje pa- kesnėj formoj “dvasiško” tė- 
čioje vietoje ir tuom pačiu lai- velio pirmą “peimentą,” kurį 
ku. Visi kviečiami dalyvauti, Ičižauskas išmokėjo pumoje

Koresp. V. B. $2,500. Teismas rugsėjo 22 |

3—P. Sadulienė, 108 Crew
Pa.

Kuzmickas, 197 Ohio 
doah. Pa.
5— M. Glaubicius. 123 E.

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis. 7709

Cleveland, Ohio.
7^-J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood, Pa.
8— W. Stašinskas, 2310 Surah St- 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadąviče, 538—3rd Ave-

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave- 

Heights, III.
11— Anna Adomaiti*, 

gahela, Pa.
12— John Kinder!*, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R, F. 

Pa.
14— Geo. Urbonas, 434

dock. Pa.
15— P. Kavaliauskas, 300 

Pa.
16— J. ŠiJeika, 112 Pine
17— K. Devine, 242 Penn

Turtle Creek, Pa.
19— J. Preikšą, P. O. 

W.
20— L. 
22—P.

N.
2d—P.

St., Carnegift

Avc. Shcnan-

Monroe St.,

Abcrdcn Avc.

Brent»

S. S

New

Chicago

1039—4th St., Monon-

439 Maplewood Ave., 

D.

AŲŠKOS draugijos 
ELlZrAHEI’H, N; J.
' . • ;■ *

Valdybos Adresai:
Pirm. Poškus, 211 First St.
Pirm. pag. S. Pinkevičius, 121

Clark PI.
Iždininkas V. Paulauskas, 228

Clark PI.
Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255

Maplev/ood

•12, Rices Landing,

Library
I 

Todd St., Aliquippa, I

St., Nanticoke, Pa.
... AVe. ■'

Preikšą, P. O. Box 
Va.
Mai.sis. P. O. Box 65, 
Cibulskis, 70-42 
Y.
Sodeikis, 125 So.

Ohio.
25— J. Diclininkaitis, 

lo, N. Y.
26— J. Scris, 223 E. 

ville,. Pa.
27— Motiejus
29— Antanas 

ter. Pa.
30— .1. Leonaitis, 

ton. Ill.
32— L. Tilvik,
33— A. B. Sbatkus, 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, P. O.

ton, Ill.
35— K. Bagdonas, 114 N. 

kin. Pa.
i 36—Joe Pečeliūnas, 1009 

Harrisburg. III.
87—L. Aimanas. P. O.

Shannon, Pa. 
38—M. Tamv-lienė, 

I Frankfort. Ill. 
Į 39—Tony' Zedolek, 

linsville. Ill.
i 40—Anna Kirtiklio, 

Ohio.
I 41—J. Guziavičicnė, P. O. Box 

III.
' 42—Frank Miller, P. O. Box 264, 
. Ill.
I 43—M. Linge,yičienė, 424 Fordney

Saginaw, Mich.
j 44—Ona Noreik, 70!) Maple St., Zeigler, 111. 

45—M. Savukaitienė, ■ P. O. Box 262, Cuddy,
Pa.

' 46—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 
Ind.

I 47—J. K. Alvina*, 2322 Scotten Ave., De-
| troit. Mid..
: 48—J. Sabaliauskas, 

ersville. Pa.
| 49—A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
■ 50 Joe Shimkets, 1!

Pittsburgh. Pa.
1 51—P. Mnslaveckas,

Wilkes-Barre, P,a.
| 52—Antanina Mikužienė,

Chicago, -.m
53—J. Gudišauskas, 437

! p?..
; 54—Geo Brakni*, 222
i Pontiac, Mich.

55—V. Bionskis, 970 
ington, Pa.

| 56—V. Glaubičlus, 316 
Wilkes-Barro, Pa.

Į 57—John Norkus, 351
• ton, Pa.
I 58—J. N. Valanchausky, 

Brighton. Mass-

Pine St.
Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 30 

Dayton St.
I Iždo Globojas P. KalnietienS, 

144 So. Park St., H Iždo Globėjas
St., Brad- ; j. KrakaUskas, 300 First St.

Organo Sekr. V. K. Shėralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekyje-, 
no men., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-ta vai. vakare.

Extension,

201, Minden,

Slovan, Pa.
Link Ct... Maspeth.

41 Eckert St., Bvffa-

Mahhnoy Ave., Girard-

Box 24, Wilsonville, Ill.
Box 236, Coal

Balutis,
Kubilskis,

107 N/ Duquoin St., Ben- j

38 N.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Mdntello, Mass.

Cen-

7lh St.. Easton, 
1256 Scribner 

113 Royal-

St., Shamo- 

Hobson St., 

568, Castle 

i St., West 

Ave., Col- 

St., Akron, 

400, Benld, 

Buckner,

Ave.,

Pa. j 
Ave..,

Box

Vine

So.

Box

102 E. 4th

nu Autumn

1388 Andru*

•116 Coal St

l'79 So. 5th

Min-

Street

Goebel St.
S. Empire

2515 W. 43r

Elm St., Tamaqua, 

Crystal T.ako Dr..

Alson Avc., Wush- 

George Avė., N. End, 

Ferdinand St., Scran-

11 Bigelow St..

“Vilnies”,! 
areštavimą i “

redaktorių: Krakaičio,, IJETUVOS sūnų ir dukterų
administratoriaus i DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, Ml- 

; CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 
! 1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Avc. 
Vico Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Nason St. 
! Protokolų Sekr. Kari Rnslkiis,

R. R. No. 9, Box 117. 
Finansų Sekr. Ant.' Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas, 
1108 Elizabeth 

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker

prokuroro, 
kad visi 

“Vilnį” ir

M.

J.

T

N. W.

Avc.

Avc.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių
Varnienė,

Lankytojai

1326 McRcynold Avc.
Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Iždo
1351 Broadway

Globėjai:
Avc.

1307 Davia Avenue

remti “Vilnį” ir ginti ją 
visų užpuolikų ir reakci-

Pirm. O. Vilkaitė.
Sekr. V. J. Valaitis.

Wl M M M M M M MM

“Laisvę” Philadelphia,
604 Race St.
S. E. 6th & Callovrhil) 
6th ‘ 
3rd 
5th 

r7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin & Vin»»

& Noble Streets 
&

&

&

Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

& South 
South 3rd 
& Catharine 
South 3rd

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. Geluflevftiua, 51 Glendale 
pagelh M. Miškini*, 9 Burton SU 

■.Stoskus. 20 Faxon St.
J. St.ripinis, 49 Sawtell Ava

. Baronas, 20 Faxon St. 
F. Aluscvlčia, 

57

St.Pirm.
Pirm.
Užrašų rašt. J
Finanuų rašt
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Aluscvlčia, 18 Intervale

St. ; S. Mačiulaitis, 57 Arthur St.; S.
Petravičių, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimu* laiko kiekvieno mė

nesio pirmų seredą, 7-tą vai. vakare. Lietuvių 
Tautiškam Name.

APIELINKESi PITTSRURGHO IR
Į PRIEŠFAŠIST1NIS K-TAS, 1931:
j Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
I Ave., Wilmerding, Pa.

41-4Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St., 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuir 
Way, S. S Pittsburgh. Pa.

JOS VALDYBA MONTELLO, 
Šv. Roko Pašaipiuos Draugijos 

dyba, Montello, Mass.

Pirm, 
pagelb. 
šų rašt. 
l-'inans'.i 
Iždininkas, Jg 
Ligonių rašL 
Iždo plebėjai: 
S. Petravičius, 
k ubnvičius,

Maršalka P.

A. Kriūkonisi, 32
M. Meškinis, 9

K. Venslauskas,
A. Jakavonis,

Pet rauskas,
A. Baronas,

S. Mačiulaitis,
702 No Montello St. ; J.

162 Melrose St.
Ill Soutcll Ave.

MAS

Banks St
Burton St 

2 Andover 
99 Arthur

22 Merton 
Faacon
Arthur St.

20
57

Pirm. 
U ž ra

st. 
St. 
St. 
St.

Moterų
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Tyirakienė, 79 Vine St. 
Prot. rast. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin, Rašt. K. . Čereškjenė, 87 Rattle St. 
Tžd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

Kasos Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St. 

Duobienė. 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St.
Ligonių^Rašt. M. Pot*us, 184 Ame* St.
Maršalka J. .Šimanskienė, 88 Vine St. 

Visos gyvena Montello. Mas*.
kare.

M

VIENYBF3 DRAŲGYSTft 
MONTELLO. Mass.

Valdyba 1931’ metam:
W. Geluaevičia, 51 Glendale St. 
paeglb.’ A. Sauka,

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

j J. Ružinskas, J. Urbonas, T. Rasikas, 
i Korsikas, J. Ruseckas,

Revizijos Komisija:
M. Zuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton Avc.

J.

Pirm.
Pirm.

256 Atne« St.
Nutarimų rašt. 3. Stripini*, 

■19 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. VenalauBkis, 

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia.

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Kruša*, 141 Sawtelle Ave., 

B. Zdanavifcia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskai,

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą j

LIETUVOS ŠONŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS, ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL. MASS.
• Pirmininkas A. Palubinskas, 

Bello Grove, Box 108,
Dracut, Mass. 

Pirminiu, pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
j Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, ;

1 Vine St., Lowell, Mass. ! 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass.
Iždininkas S. Paulenka, ,

500 Lawrence St., Lowell, Mass.' 
Kasos globėjai: J. M

42 Tyler St., Lowell, Mass 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., !
Maršalka M. Uždavinis, i

4 Corbet Place, Lowell, Mass. I 
Draugystes mėnesiniai susirinki-; 

mąi atsibūna kas antras nedčldienis, 
kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų,1 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsor.as.

Karsonas,

Lowell, Mass. 1
V I

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Celkis, 000 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stažinskas,

Kensin«rton, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626

McKees Rocks. Pa 
iždininką* -I. YesadnviČiu*, 

New Konsngton. Pa.
Iždo cflobėjai
G. Urbonas. 434 Library St.,
J. Urbonas, 1925 Harcums 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

Box 655,

Woodwarad

538 3rd

Avc.

Ne«

Ave.
Ave.,

Braddock, 
Way, S.

Ave.,

Pa.s.,

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

Pirm. R. Tratulis, 

Pirm. .

Prot. Rašt. K. Striupaltis, 

Fin. Rašt. M. Andrunaitė, 

Iždininkas J. Užkurėnaa, 

Kasos Globėjai:
L. Barklenė, 

ir W. Billutė.

Maršalka K. Meškauskas,
1802 S. Wood Ave.

Visi iš Linden, N. J.
Draugija susjrinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą nrlenesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601 Wood Ave., linden Hall, Lin-' 
den, N. J.

201 W. 16 th 
Pagalbininkas G. Kardauskas,

201 W. 16th

19th

.. 16th

Wood Ave1501

19

35

S.

19

13

E.

W.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vicc-pirm. P. Krikščius, 33 HamiltonVicc-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton St. I 
Prot. Rašt. J? Kazlauskas. 481 Hudson St. I 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave, j 
Maršalka J. Girailis, 174 Ashley I 
M. Naktinis, 42 Putnam St.

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.
J. Vasiliauskas, 70 Wąrd P!..
Organo prižiūrėtojas M. Soliokas,

31 Amity
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dieni kiekvieno menesio, Laisvės Choro Sve
tainėje, 59 Park St., pradžia 7:30 vai. va-

ROCHESTER, N. Y.

si.

Si.

Draugystes D. L. R. Gedcinino 
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas, J. Ivanaltis, 610 Ridgeway 
Ave. Tel. Glepwood 6613 M.

Pirm, pagclbininkas, J. Miller, 8 Ludwig 
, Pk. ■'

Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 
■ Clifford Ave.
i Iždininkas, ' K. Galinaitis, 29 Pulaski St.

Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas- 
1 tner Pk.
Frafinansu raštininkas, J. Andruškevičius, 
35 Reed Pk.

Maršalka, F. Siganavičius, 84 Kosciusko 
St.

Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. Ba- 
! laišis, 60 Dayton St- P. Andrušunas, 290 
! Wilkins St- M. Yenčis, 45 Townsend St- 
j J. Švedas, 943 Avenue D.

Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnesį 
sekmadienį, savoįe svetainėje, 575 

Joseph Ave.

st-
St. i antrą

St.

St.
. DETROIT, MICH.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
i Keistučio Draugystes valdybos antra- 
; Šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenąs, 6388 Sparta 

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

Ogjjen Avė.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

MacKenzie Avė.

............t ................... ii ii i. -n ■ ii» ................... . .... ..................... , ...........  ■ Į ' -

Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June- Pirm. K. Yufika, 325—4th Ave., Mo- 
į tioį Ave. I

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821
Dayton Ave., Eva Vegehene, 7715
Dayton Ave.

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
Ave

102 Hantlngton St.
Vi*i Montelft Ma**.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

IR

line, Ill.
Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 

25th St., Moline, III.
Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th

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

Avė., Moline, UI.
Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th

Avė., E. Moline, 111.
Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St.

& 5th Avė., Moline, III.
Maršalka J. Kairis, 2435—33rd Stų

Moline, III

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vautays
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidų-, 
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvoiv 
tinę bonką

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

jėgos. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVE

Union Avė. kampas Scholes Street.

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

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

A LEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Kituose Miestuose ir Valstijose

A. VALINčIUS, PHOTO
9 William Street

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street

STUDIO
Pittston

Scranton,

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

“LAISVE”

Pa

Pa

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

IIISIIISIIISlIlQItl °IDRTn°l IIQIIIOIIISIIIQIII

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laismuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S1S6 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 

am Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
'ę, « ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis

pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima /del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 

WjA. j naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
/ Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Corliss

P. I.

E. 19th St.

E. 17 th St.

Kp. 
2 p
SU.,

a. finansų sekretorių 
ANTRASAI

Sekretorius ir antru šas. 
Frnnckevlcb. 3409 Carson Si. 
Pltaburgh, Fa.

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

______ _ ___________



Puslapis šeštas LAISVI

• - - ------------------------

Ketvirtad., Rugsėjo 29, 1932

VIETINES ŽINIOS
ŠIANDIEN VAKARE Į DIDELES

PRAKALBAS ‘LAISVES’ SALĖJE!

Socialistu Radio Stoties Keliolika Sukniasiuvių
Ex- Vedė jas Smerkia Stresiuj ^ew Yorke

Juos, kaip Negru 
Priešus

Komitetas, įtakoj 
unijos, dabar veda 
penkiolikoj 
keli šimtai 
darbininkų,

Kviečiami yra atsilankyti ir 
visi atstovai nuo lietuviškų 
organizacijų. Vis tiek ar 
kuri organizacija būtų prisi
dėjus prie Bedarbių Tarybos 
ar dar neprisidėjus, privalo 
siųsti po du delegatu. Taipgi

šapų ;l ir pašaliniai darbininkai yra 
darbi- kviečiami dalyvauti, 
reik a- 

pa-

Kalbės Steponaitis, Hathaway, Flaiani apie Dabar Visiems 
Svarbiausius Reikalus ir Dienos Klausimus

DAINUOS AIDO CHORAS IR MERGINŲ SEKSTETAS; 
BUS DAROMA REVOLIUCINIAI SEKSTETO IR DRAMOS 
GRUPĖS MANEVRAI SVETAINĖJE

Šiandie, ketvirtadieni, nepa-jbus aiškiai parodyta, ar page- 
prastas vakaras “Laisvės“ sve-.rės laikai po rinkimų; išgirsi- 
tainėje; kalbės vienas iš pačių te, kaip ištikro bedarbiai gali 
garsiausių 
way, taip 
(Stevens) 
kalbų bus 
davimų ir 
programa, 
Choras, 
Dramos 
jaunos merginos ir vaikinai, j

Iš prakalbų gerai sužinosi-‘ “Laisvės 
te, už ką stovi Hooveris, Roo- siveskite po pustuzinį draugų ! 
seveltas, Norman Thomas ir 
Fosteris šiuose rinkimuose;

kalbėtojų Hatha- laimėt nuolatinę pašalpą, 
pat S. Steponaitis ’ kareiviai 
ir Flaiani.
smarki dainų, vaiz-įjimus.
revoliucinio muštro! Sykiu 
ką išpildys

Merginų Sekstetas ir! programą.
grupė,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Williamsburgh Bedarbių 
Taryba, 61 Grabam Avė.

j NEW YORK.—Sukniasiuvių 
Vienybes 

į kairiosios 
j streiką 
• streikuoja

NEW YORK. — Duodamas ninkk<* ,ir 
socialistams “dvasinį“ antausį, ijau^ann P^’idėt uždarbio 
pasitraukė iš vietos George £er’nt sąlygas abelnai. 
Maynard, jų WEVD radio' e ~ 
stoties programų direktorius, j Organizacinės Pamokos 

dinta. jo rezignacija, ir paduo-; 
ta pasitraukimo priežastys, 
būtent;

Socialistai, tos radio stoties 
savininkai nutarė, kad negrai 
artistai ir kalbėtojai važinėtų 
į stotį tavoriniais eleveiteriais 
(keltuvais). Mat, vedėjai 
Claridge viešbučio, kur ran- 

užprotestavo 
prieš negrų važinėjimą tais 
pačiais pasažyriniai^ eleveite
riais su baltaisiais.

Socialistai bosai liepė jam i 
kelis negrus artistus išmesti iš

ir

(Daugiau Vietos Zinty 5 pusi.)

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.Telefonasi Stagg 2-819S

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA
VALANDOS:

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

tik susitarus.

NEW YORK. — Workers 
School (Darbininkų Mokyk-j 
1 o j) n a u j a m e bertai n y j e busi 
duodama d esė t k a i įvairių kul

isų; bet vienas iš naudingiau
sių lietuviams darbininkams 
tai yra apie organizavimo pa
grindus, sykiu ir apie princi
pus veikimo masinėse draugi
jose, kuopose, kliubuose ir 1.1. 
.Meskite, draugai, į šalį tą kai- 
! mietišką nedrąsą arba neran
gumą; pastumkite į šalį tą pi- 
gu teisinimasi, kad “angliškai 

patys šį vakarą būkite | radio programos, todėl kad Jie; negan.l suprantame„; ir kam 
svetainėje ir dar at-į negrai.......  ,ikui pave|ija ]aikas bei (Iar.

I Socialiu į savo radio sto-j))o st()kile . Work
|t; pasamdė tokią orkestrą k«-!Schook k,„. ,(iokvienas darbi- ' 
iriai nemoka nei pusę tiek ai-, . .... įninkąs gali pasirinkti patmka-gos, kaip unijiniams muzikan-! . ..... .h 1 ■’ 'nuaustus sau studijavimo da-

4- • i c ]

‘ , . . . , . . Tykus. Tuojaus užsiregistruo-Socialistai garsinos], kad iii , o n ,
, v . , / kite: Workers School, 3o Eaststotis skleidžia apsvieta ir ..o,, e. KT ,, . r..., i,12th St., New York City,darbininkiškas idėjas, o tikru-! __

'moję jie stengėsi 
■savo stotį tokios 
| parsiduodami 
i garsinantiems 
per WEVD.

Paskutiniu 
WEVD stotis 
vybę streiklaužiško, 
go ir supuvusio“ 

Forward o“,

ex
bonus, o dirbantieji

Tarp i atsispirt prieš uždarbių kapo- dasi ta stotis,

su tuo gausite pui- 
Aido jkią dainų ir kitų margumynų 

Ir visa TAI Už- 
daugiausia j DYKĄ, nes įžanga VELTUI.

ir pažįstamų!
Rink. Kom. Sekretore.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Ar Išdrįs Hillquitas De- Nepasivėlliokite SU
batuot su Kom Kandi- Mok(| K#flcerto 
dalu Drg. Pattersonu.'j Tikietašs

apšvicto.%, Deportuoja 1.032 Ateivius 
kapitalistams,I 

tavorusIsavo

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nerišliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

Ir

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
{ Gydau fimiaa ir ehroniikaa vyrą Ir 

matarų liga* kraujo ir odas. 
Padarau iityriaa* kraujo ir iiapumo.

DR. MEER
U6 W. 44th St., Room III 

Naw York, N. T. 
Valanda* Priimiraoi

Kyto nuo 10 iki 1, Po platų nua 1 
iki 9 vai. vakar* 

Sakmadianlaia nuo 11 ryto iki 1 »• pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

fliuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
Š12 Marion StM 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street, stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas f“ JT* j?
GarankSčiuotos krau- 

jagysles, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai LXffr
ir skausmingi kojų su- VJ'jįJ
tinimai, paeinanti nuo J
gyslų Įdegimo, yra gy- ĮrjJJ

domi be
DR. O.

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

NEW YORK.—Ellis Island 
iteivybės stotyje yra laikoma 

’j 1,032 ateiviai deportavimui iš 
į Amerikos. Jie sugaudyti iš 
Ivisti šalies kampų. Paprastas 
!kaltinimas, kad “slapta įva- 
: žiavę”; bet jų tarpe yra ne-

laiku, 
perėjo

pagalios, i 
į nuosa-i 
“nuodin-! 
socialistų' 

dienraščio “Forwardo”, sako!?? 
George Maynard, rezignuoda
mas iš ju radio stoties progra-i . , j- f x i- .ninku,mu direktorystes. , . .

* * I < 1 I \ f O 1 1

Tikietai į Aido Choro-Men- 
keliūniūtės koncertą yra gerai 
perkami. Juos užsisako žmo
nės net iš Newarko, Eliza
beth o ir tolesnių kolonijų. La
bai daugel's susidomėję tuom 
jubilėjiniu koncertu, kuris 
įvyks ateinantį nedėldienį, 
snaliu 2 d., Labor Lyceum sve-

Broofene49 wi"oughby Ave"jTag Days Delei Scotts-j 
Nei vienas darbininkiško ju- įgneejy PafesaVmiO 

dėjimo rėmėjas neturi pasilik-' 4
ti namie tos dienos popietį. ’ 
Visi privalo paremti revoliuci-| f ” 
nį Aido Chorą, atvykdami į jo spalių 1 ir 
20 metų jubilėjaus koncertą. 

Programoje dainuos 
būklė daug sunkesnė net, ne- tancija 
gu baltųjų. Tą parodo negrų žus po 
kūdikių mirtingumas. Jų mo iš 
miršta keturis sykius daugiau, pirmas * • Inekaip baltųjų. (dainomis po sugrįžimui.

Komunistų kandidatas į ma
jorus, šaukdamas Hillquita į 
debatus, nurodo, kad socialis
tų partija pietinėse valstijose 
nepriima negrų į tas 
kuopas su baltaisiais. Socialis
tų organas 
1930 m. birželio 21 d. net vie 
šai paskelbė, kad 
pietinėse valstijose turi taiky- nėję, 
tis prie baltųjų, kurie negrus S'mpatikas.
laiko gyvulių vietoje. ----------------

Ką socialistų kandidatas Fejeracjniai Karpenteriai 
Hillquitas darytų delei darbi- n v • v n - •
ninku abelnai ir delei negrų, Prašo Komunisto Kalbėtojo 
jeigu būtų išrinktas New Yor-j 
ko majoru? Ar jis darytų tik; 
tiek, kaip pirmiaus, 1932 m. 
rugsėjo 17 d., pareiškė kapi
talistinių laikraščių reporte
riams, kad “socialistų valdžia 
New Yorke neįvestų jokios di
delės matomos atmainos“?

Jeigu Hillquitas nestos į de
batus su komunistų kandida
tu drg. Pattersonu, tai tuomi 
vėl parodys, kad jis yra dar
bininkų, ypač negrų, priešas, 
ir kad negali apginti savo po
litikos,—sako drg. 
baigdamas savo 
cuitui.

negras 
į deba- 
ginčus, 

Hillquita, sociaĮistų

Hillquite, pateisink 
, kodėl tamstos par

NEW YORK.—Komunistų
kandidatas i miesto majorus, 
drg. W. L. Patterson, 
darbininkas, iššaukia 
tus, tai yra į viešus 
Morrisą
partijos kandidatą i majorus 
Sako, p. 
jeigu gali 
tija niekina negrus darbinin
kus ir savo miestinėj platfor
moj visiškai nekalba apie neg
rų reikalus.

Drg. Patterson primena, 
kad Hillquitas ir kiti socialis
tų politikieriai nepastebi, jog 
Harleme 60 procentų darbi
ninkų, daugiausia negrų, yra 
bedarbiai. Negrų darbininkų

mažas skaičius kovingų darbi- 
kuiiuos kapitalistai vis 

persekioja. Pereitą 
_ šeštadienį specialis traukinys

atvežė 394 atevius deporta- 
. — - ivimui. Jis važiuoja nuo vieno

lies krašto iki kito, rankio- 
■ damas ateivius bugdymui iš 
Jungtinių Valstijų, daugiausiai 

ir sckmadieni,:j fašistines šalis, 
d., kiekvienas 
darbininkė pri- 

ivalo padirbėti delei paliuosa-

šeštadienį 
9

i darbininkas ir 
Kons-! ' ■

deVLniy “b01Lneg'iSnsrakimas Ketvirtadieni dviejų metų studijavi-; yų berniukų. < Darbas tokis—' 
Italijos. Tai bus dar i pasiimt dėžutes iš 61 Graham!

jos pasirodymas su I Avė., Brooklyne, arba kitų!
. . ■ Iš-(darbininkų centrų ir eiti į gat-

girsime ir gabųjį tenorą Louis Ves bei namus parinkt aukų 
Barbarią. Taipgi dainuos Ai-i gįomis dienomis būtinai 
das, Sietynas, L. Kavaliauskai
tė ir Klimiūtė. O po koncer
tui bus šokiai iki vėlumai prie 
smagios orkestros.

Ruoškitės į koncertą; įsigy
kite tikietus išanksto, jei nori-, to dienų, šalies Augščiausia- 

socialistai1 te gauti geresnes vietas svetai- me Teisme, spaliu 10 d. Ko- vonf1pnil,
va ir aukos delei tu nekaltu Matykite tarpe 6 ir 9 valandos va- 
darbininkų paliuosavimo yra 
prievolė visų darbo žmonių.

Svarbus Bedarbis! Taryto

pačias

Leader

Brooklyn© Bedarbių Taryba 
i turi susirinkimą ketvirtadienio 

Į i vakare, rugsėjo 29 d., 7:30 
... . . AAA rp .vai., 61 Granam Avė., netolibut sudaryta $5,000. Ta su-' o ..... r •• i į Broadway,ma reikalinga apeliacijos by-Į 
lai delei išvadavimo tų jau-Į 
nuolių nuo mirties bausmės.' 
Apeliacija gi bus tik už kele-| Re kalingas Dženitorius

Reikalingas lietuvis dženitorius. 
Gauna 5 kambariu!-., su maudyne, šil- 

ir primoka tk $5.00.

kare, Joseph Wasilewski, 95 Grand 
St. Brooklyn, N. Y.

(230-232) -i;

Valandos:
Svbatomis
Apart Nedėldienių

operacijų JIfl
MEYER

208 West b4th St.
New York City 

2 iki 6, Seredomis ir 
11 iki 1, 2 iki t, Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius 

2RTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuf 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N, Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan A venue
(Arli Marcy Avenue i

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT. PLATINKI?

Areštuotas už Penkias 
Žmogžudystes

NEW YORK.—Areštuot
biznio kompanijų 
Frank Smith, arba 
Neck, 72 metų amžiaus. Vieną 
kartą jis buvo kaip žmogžudis 

; nuteistas pakarti, paskui , mir- 
Lyceum ^es bausmė jam pakeista am- 

Brooklyn’iž’nu kalėjimu; toliaus jis bu- 
priklauso 

prie Amerikos D. Federacijos, 
kurios vadai piestu stoja 
komunistus. - 

Maliavotojų 499-tame 
le kilo karšti ginčai, ar 

nes’ųst delegatą į komunis- 
rinkimų konferenciją, spa
li) d., Lido Bali Room’e, 

; 14th St. ir 7th Avė. Bruno
Wagner ir kiti socialistai va-1 federacinės unijos prezidentas, 

i dūkai naudojo bjauriausią de- sušaukė mitingėlį pereitą pir-. 
, magogiją ir darė visokius ma-padienį. Iš tūkstančių laiva-į 

BROOKLYN. — Policijos * nevrus, kad tik nebūtų siun- -krovių tuo būdu susirinko tik 
skyriaus bedarbių šelpimo jčiamas delegatas į komunistų 
biuras skelbia, kad šią savai- konferenciją, 
tę bedarbių šeimynoms Broo- pavyko sumakliavot 
klyne išdalinsiąs 3,118 mais-lmus, kad pritrūko 
4*. L. Y — a. ■ ■ A - * a. m f? L v»4- xv I v rv 1 t -a xl xv 1 xv « 4V x» v 11 4-
Su korta (galima būsią gaut 
maisto $2 iki $3 vertės.

NEW YORK. — Dailydžių 
lokalas 2717-tas savo sustin
kime nutarė pakviesti Komu
nistų Partijos kalbėtoją į ma
sinį mitingą, šaukiamą delei 
rinkimų, spalių 3 d. vakare,' 
Brownsville Labor 
219 Sackman St., 
Minimas lokalas

PARDAVIMAI
PARDAViMAS 

Ir Reikalinga Veiterka 
era valgykla, labai 
galima daryti gera'; 

žeminas. Parsiduoda, pigiai iš 
Į priežasties nesveikatos. Taipgi yra 
■ reikalinga veiterka (valgykloje pa
tarnautoja). Turi būti patyrus ir 
gerai apsinažinus tame darbe. At
smaukite- 63 York St. ir kampas 
Adams St. Brooklyn, N. Y.

(232-234)

LAISVE ”

prieš

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

Patterson, 
iška Hill-

loka- 
siųst

ar 
tu

j I cit blt.l UOi 
agentas geroje vietoje

Crooked(
GEORGE N0B1LETT1

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS į
S 660 GRAND ST. ' BROOKLYN. N.Y. V

MŪSŲ [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia

Policijos Maisto 
Kortos Bedarbiams

Taip jiems ir 
balsavi- 

septynių 
to kartų, o Queens 504 kortas.I balsų delei -pasiuntimo lokalo 

delegato į minimų konferenci
ją

vo visai paliuosauotas. Dabar! 
pasirodę kad jis buvo išviso 
penk's sykius areštuotas už 
žmogžudystes ir septynis sy
kius už plėšimus. i

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETAx SAVO
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I„ MUS, O. MES Į]
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENAI IR NAKTĮ. MŪSU
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Uivakrovių Prigavikai
NEW YORK.—Be jokio

praneš’mo išanksto, Rvanas,

šimtas. Jiems Ryano agentas 
T. Antino įkalbinėjo nusimušt 
10 procentų algų. Industrinė 
Jūrinių Darbininkų Unija šau
kia laivakrovius streikan spa
lių 1 d į, kada senoji sutartis, 
išsibaigia. '

“Kelfrios Dešimts Pirmas”
Sovietu filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Ontralinčje Azijoje New 

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spaliu (October)
Rodvs Workers Tnt. Relief or- 

•'•anizaci ia naramai laivų darbi
ninku strdkui. kuiinom rūmnasi 

Marine Workers Ind. Union
EUSi RODOMA 5th AVĖ

THEATRE
Broadway ir 28th St.

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

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

įsigys tikietukus (
Tuojau kreipkitės j “Laisves” 

raštine ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

Ka po Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos f 
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

IU0IIIQIII3III0IIII IIH9IIIQIIISHI8III3IHI

DEKAVOJU PACIENTAMS
* Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prte 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo prdfesijos srityje, kaip aš tarnavau per 2* 
metus.

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

Telefoną*, Midwood 8-6261

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakar*
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