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KRISLAI
Pamiršome Mažus Miestus.
Nugalėkime Reakciją.
Draugų Atsakomybė. |Z
Lai Nepasiliks ant

Popieros.

Rašo Komunistas.

Dienraščio “Laisvės” skaity
tojų armija labai plačiai pasi- 
sklaidžius. Ji pasiekia ir ma
žiausius kampus. 5 
miestelių, kur jokios 
kiškos organizacijos 
“Laisvės” skaitytojų 
Laike šio dienraščio 
D. vajaus reikėtų 
domėti tomis mažomis vieto
mis. Mūsų dienraščio skaity
tojai turėtų sueiti į daiktą ir 
pradėti organizacinį darbą. i 
Bandykite, draugai, 
lietuvių susirinkimą 
kite suor; 
kuopelę, 
mitetas ir “Laisvės’ 
ja jums pagelbės.

darbinin- 
nėra, o 
randasi.

ir ALDI 
rimtai susi-

sušaukti.
Bandy-'

Darbininkai Visų Šalių, j 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Jšlaimėsite 
Pasaulį!

Atsiliepė Bombos Padėjėjas
=2 StST Mar' 'DARB0 macuos vadai, bando 
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kasyklų 
siaučia 

Kai kur ne-

BUCHAREST, Rumunija. 
—Kelios dešimtys eks-karei- 
vių atmaršavo į Buchares- 
tą ir reikalauja pašalpos. 
Bet vietoj kovoti už pašalpą, 
jie nutarė susilaikyti nuo 
valgymo, kol valdžia neiš- i

srityse vis smarkiau 
kruvina reakcija.
liko nei kalbos apie viešus su
sirinkimus. Policija užpuola 
ir išdrasko.

Tokiose vietose mūsų orga- ... . ....
nizacijos su Tarptautiniu Dar- P^dys jų leika avimų.
bininkų Apsigynimu prieša-

^kyje turi pradėti kovą už žo
džio ir susirinkimui laisvę. 
Negalima pasiduoti reakcijai 
be mūšio.

Iš Sovietų Sąjungos

Kitas svarbus dalykas. Mū-i 
sų draugai tose vietose taip! 
nusimena, jog visai rankas nu
leidžia ir nieko nebeveikia. 
Jokių susirinkimų nebešaukia. 
Visas judėjimas tuojaus pra
deda pakrikti.

Draugai, prie to neturime 
dasileisti. Mes turime išmokti 
jau dabar veikti pusiau ne- bininku 
legaliai. Reikia suprasti, kad 
reakcija didės, o ne mažės.1 
Jeigu mes jai visai pasiduosi
me, tai neužilgo nieko nebeliks 
iš mūsų organizacijų. O be! 
mūsų nuolatinio susisiekimo,; 
lietuvių darbininkų masės nu-į 
svirs pas fašistus.

Naujas Laivų Statymo 
Fabrikas

NUPLAUTI HOOVERĮ IR ROOSEVELTĄ
Komunistą Partijos Kandidatai dd. Fosteris ir Fordas yra 

Darbininkai; Komunistą Partijos Rinkimą Platforma Rei
kalauja Greitos Pašalpos Bedarbiams ir {vedimo Bedar
biu ir Socialės Apdraudos
Amėrikos Darbo Federa- deracijos vadai tyčia nuty- 

i cijos lyderiai užsimerkę me- Ii apie tai, kad New Yorko 
jluoja, kuomet jie savo pa-, valstijoj Rooseveltas mari- 
’ reiškime sako, kad preziden-! na badu pora milionų be- 
I tas Hooveris pasirašęs 31 darbių, kad laike karo, bū- 
bilių, “prielankų darbiniu- damas laivyno sekretoriaus 
kams”, o tik du atmetęs.1 pagelbininku, jis padėjo 

skersti milionus darbininkų 
vardan Wall Stryto intere
su.

Lietuviai darbininkai ne
turi klausyti Darbo Federa-

Pagal Antrą Penkių Me- Taip pat sako, kad Roose- 
Planą, Sovietinėj Toto- veltas užgyręs New Yorketų !

rių Respublikoj bus pabu- ■ 19 įstatymų,
_ davotas naujas didelis lai- i darbininkams”.

. vų statymo fabrikas. Staty-1 tyčia paslepia Hooverio ir 
mo darbas prasidės 
metais.

Kas reikia daryti tokiuose 
atsitikimuose? Atsakymas te

ikis: Visais būdais turime 
stengtis palaikyti nuolatinį su
sisiekimą su masėmis. Tu
rime išmokti sušaukti susi
rinkimus ir surengti prakal
bas taip, kad reakcija neuž-

“prielankių
Tie vadai

Rygos Melagingos Žinios 
Apie Sovietu Sąjungą

Kelios dienos atgal Rygos 
melų malūnas paleido į pa
saulį žinią, būk Sovietų Są
jungoje einą sukilimai delei 
“duonos stokos.” Sovietu 
valdžia griežtai užginčija ši
tą bjaurų melą. Sako, kad 
baltagvardiečiai, bijodami 
Sovietų 'Sąjungoj socializ
mo pasisekimo, fabrikuoja 
melus ir leidžia pasaulin.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

PAUL CALLICOTE PRISIPAŽINO, KAD 
JIS PADĖJO VALIZA, KURIOJ BUVO 
BOMBA, UŽ U MOONEY NUTEISTAS
Liudininkai, kurie Liudijo prieš Tom Mooney ir Billings, Pri

sipažino, kad Jie Buvo Papirkti Arba Priversti Kreivai 
Liudyti; Nekaltumas Darbininką Vadą Senai {rodytas

Tas Kruvinas Suokalbis prieš Nekaltą Darbininkų Vadą 
Turi Būt Sudaužytas; Mooney ir Scottsboro Jaunuo
liai Turi Būt Paliuosuoti; Masinės Demonstracijos 
Spalių 8 d. Turi Išjudinti Proletariato mases ir Supur
tyti Visą Kapitalistinį Pasaulį.

bus diena visuotinų pasau
linių demonstracijų už pa- 
liuosavimą Scottsboro jau
nuolių ir Tom Mooney. Kaip 
niekad pirmiau, suvienyki
me spėkas ir kovokime už 
jų gyvybę.

Lietuviai darbininkai ir

PORTLAND, Ore.—Atsi
liepė po šešiolikos mėtį ty
lėjimo tūlas Paul M. Calli
cote, kad jis padėjo tą vali
zą, kurioje būt bombos, už 

įkuria Tom Mooney ir Bill- 
i ings nuteisti visam amžiui 
> kalėjimam Jis padarė pri-

(Rrooklvn N Y —siekt;-1 pareiškimą. Tik kai darbininkės, šioj rinkimų
’ - ’ j kurie buržuaziniai laikraš-1 kampanijoj atsiminkite, kad

X; I ; lirzvini voniiklilznnoi 11’ rlzi. .

Worcester, Mass.—Polici
ja sušilus įieško trijų auto
mobilių, kurie būk buvę ne
toli teisėjo Thayer namų

l prieš eksploziją. Du karai ji qqq Roosevelto priešdarbininkįš- cijos parsidavusiu lyderių. . XT . x..
Dirbs 10,000 dar-'kus rekordus, tyčia nutyli, Jie turi remti Komumstų|s 1J0S>;

!kad abudu jie yra kapitalo Partiją ir jos kandidatus1 ’
_____  į1 agentai. Tyčia nieko nesą- i šiuose rinkimuose. Juk tik

{Išvijo Netikusį Dirbtuvės i ko, kad Hooveris pavaišino- Komunistų Partija vado-
Direktoriu gazinėmis bombomis ir švi- vauja bedarbių kovoms už

' agentai.

Direktorių
MASKVA. — Tapo atsta

tytas iš vietos saldainių fa
briko “Bolševikas” direkto
rius. Prašalintas už tai, kad 
surasta, jog moterims buvo 
mokama mažiau už vyrus už 
tokį pat darbą.

' nu veteranus, kad griežčiau
siai kovoja prieš šelpimą 
bedarbiu, kad tris bilionus 
dolerių paskyrė bankie- 
riams ir fabrikantams. Fe-

erei tą pašalpą. Tik Komu
nistų Partija reikalauja be
darbių ir socialės apdrau
dos. Tik K. P. veda kova 
prieš algų kapojimus.

NAUJAS VETERANU MATAVIMAS Į 
i WASHINGTON^ ĮVYKS GRUODŽIO 5 D.

uostų. Sykiais dar sekmmgiau penki nauji cukraus
v ... . . ... . . ‘fabrikai. Visi sykiu į me-zodziu ir laiškais, negu pla-' iCaaaa 4. i I
katais. Daugiau darbo, tiesa. į tus duos 150,000 tonų cuk- > 
bet nieko nepadarysi. ' raus. Statymo darbas turi Į 

j būt baigtas dar šiais me- 
i tais.Šis klausimas itin svarbus 

laike vajaus. Visur mūsų drau
gai turi šaukti lietuvių dar
bininkų susirinkimus. Oportu
nistai pabėgo iš kovos lauko, 
išsigandę reakcijos. Mes gi, 
pasilikome 
esame pasiryžę nugalėti reak
ciją !

Taryba savo raporte sako,! v. . _ .V1 .
kad' šiame mieste du trečda-!clal Callieotes pare.sk.mą 
liai berniuku tarpe 12 ir 15 atepausdmo, o didžiuma ty- 
metų amžiaus nedamiega, ir 
todėl kenčia sveikatoje.
hmžiaus vaikai turėtų mie
got po 10 valandų į parą.

....... ■;>—r-----

Athens. — Graikijos mo- žinojo, kad toj valizoj yra 
* : narchistai laimėjo 76 nau- bomba. Jis už nunešimą ir 

jas vietas parlamento rinki- padėjimą tos valizos ton 
muose ir dabar turės 96 at
stovus.

- j čia paslepia. Policija sako 
’rp0 tyrinėsianti. Callicote dir

ba, kaipo turistų vedžioto- 
jas po kalnus.

Callicote sako, kad jis ne-

lygiai republikonai ir de
mokratai atsakomingi už 
laikymą kalėjime ir žudy
mą mūsų klasės kovotojų. 
Atsiminkite, kad tik Komu
nistų Partija veda kovą už 
paliuosavimą Tom Mooney, 
Scottsboro jaunuolių ir visų 
kitų politinių kalinių. Tad 
remkite Komunistų Partijos 
kandidatus dd. Fosterį ir 
Fordą. Padėkite Komunis
tų Partijai vesti plačią rin
kimų kampaniją.

Penki Nauji Cukraus 
Fabrikai

Kazakstane pradėta bu- yeĮeranaj Aplankys Kapą Juškos ir Carlsono, Kuriuos 
i Hooverio Valdžia Nužudė Laike Pirmojo Maršavimo

Veteranų Nacionalio Eili- panija visuose miestuose, 
nių Narių Komiteto pirmi-! John Pace sako, kad, nu- 
ninkas John Pace pareiškė, j vykę į Washingtona, vetera- 
kad tuojaus bus pradėtas' nai aplankys kapą Juškos ir 
prisirengimas prie naujo ve
teranų maršavimo į Wash- 
ingtoną kovoti už bonus. 
Maršuotojai pasieks Wash
ingtona gruodžio 5' d., kuo
met atsidarys kongresas. Į naujo maršavimo.
Šis maršavimas bus gerai1) Eks-Kareivių Darbininkų 
organizuotas, nes už marša- Lygą. Dalyvaukite šaukia- 
vimą tuojaus pradėta kam- mose konferencijose.

COLLINSVILLE, Mass. 
1 Išėjo į streiką keturi šimtai 
Beaver Brook audinyčios 

kovos fronte Tr J darbininkų. Jie stojo į ko
vą prieš algų kapojimą. Bė
gyje paskutinių 18 mėnesių 
darbininkams algos nukirs
ta ant 57 nuošimčių.

Carlsono, kuriuos Hooverio 
valdžia nužudė laike pirmo
jo veteranų maršavimo.

Mes raginame lietuvius 
veteranus prisidėti prie šio

Stokite

Alberta, Canada. — Susi
kirtime tarpe Kanados Mai- 
nierių Unijos' ir Amerikos 
Jungtinės Mainierių Unijos 
narių sužeista 16 darbinin
ku. ' v

Mūsų kalbėtojai 
darban. Prakalbų 
numatomi visuose 
se. Bet sykį ant visados mū 
sų kolonijų draugai turite su-j tikslu, 
prasti, kad šiemet masinius! ----------
susirinkimus privalome šaukti \ Lietuvių Darbininkų Susivie- 
atsakomingiau, negu būdavo hijimo trečias apskritys kon-Į 
daroma. Jūs reikalaujate, kad įtaravo Brooklyne pereitą sek- 
kalbėtojai atliktų savo užduo- padienį. Daug ir rimtai kal- 
tį. Bet kalbėtojai ir mūsų beta apie organizavimą jau- . . i

judėjimo interesai reikalauja,1 puolių kuopų. Konferencija Buesįng, bedarbis ekš-kar-1 Sakoma, kad Shensi provin- 
kad pasiliuosuotumėte nuo pa- /nutarė tuojaus imtis už dar- eivis, tėvas 8 kūdikių, tapo cijos gubernatorius pabėgo 
pratimo rengti prakalbas tik 
“iš mados.” Į surengimą ma
sinio mitingo turi įsivelti visi 
revoliuciniai darbininkai. Šau
kti darbininkus reikia ne tik 

^plakatais, bet taip pat žodžiu ir 
laiškais. Nereikia bijoti pra
leisti kelis vąkarus pavaikš^dybos.

pakinkomi 
maršrutai

apskričiuo-:.----------------------------- -------------
'tinėjimui palei stubas su tuo

Išmetė iš Statos Veto- “ alsWii’
raną, 8 Vaiky Tėvą - - - - - - - - - - - -

 Sukilimas Shensi t Provincijoj
CHICAGO, Ill.—Gustave SHANGHAI, Chinija. —

bo, kad šioj apielinkėj būtų išmestas iš stubos už neužsi- į Kansu provinciją. Su sa- 
suorganizuota tiek jaunuolių mokėjimą raudos. Jis gy- ■ vim pasiėmė 11,000 karei- 
kuopų, kiek yra LDS. kuopų. num. 2435 n. Hals- vių. Sukilimas esąs atkreip-

(nepasiliks ant popieros! Tuo>dSt Šešių menesių dūk-, tas prie Nankingo valdžią, 
tįuri visų pirma rūpintis aps-!^® serga ir guli ligoninėje, kurios pasekėju buvo Shen- 
kričio komitetas ir kuopų vai- žmona viena akia akla ir si provincijos gubernato- 

1 | šiaip nesveika. Visa šeimy- rius.

Maskva.—Sovietų Sąjun
gos geležies fabrikai rugs. 
24 padarė 19,600 tonų gele
žies. Niekad pirmiau nebu
vo tiek padaryta. Taip pat 
tavorinių vagonų prilioduo- 
ta 20% daugiau, negu per 
liepos mėnesį.

Calcutta, Indija. — Vėl 
bandytas nužudyti Anglijos 
imperialistų agentas Sir 
Alfred Watson. Bet kulka 
nepataikė.

Rio De Janeiro. — Brazi
lijos federalė valdžia skel
bia, kad jos armija atėmė 
iš sukilėlių net vienuoliką 
miestų.

Washington. — Praneša
ma, kad sale Californijos jū
roje tapo užeitas vienos my
lios augščio kalnas.

vieton, kur paskui įvyko ek
splozija, gavo nuo vieno 
žmogaus penkis dolerius. 
Jis tylėjęs apie tai per tiek 
metų todėl, kad bijojęs sa
vo tėvų, kurie buvo labai re
ligiški žmonės ir didžiai 
“gerbiami” piliečiai. Bet il
giau tylėti jo sąžinė nebelei
džianti.

Šis Callicote prisipažini
mas yra dar vienas smūgis susirinkimą ir užgyrė šau- 
suokalbiui nužudyti kalėji
me Tom Mooney ir Billings. 
Jau seniau vienas po kitam 
prisipažino, kad jie buvo pa
pirkti bei priversti liudyti 
neteisingai beveik visi, ku
rie liudijo prieš darbininkų 
vadus laike teismo. Visas 
sis kruvinas suokalbis prieš 
Mooney ir Billings aiškiai 
išvilktas aikštėn. Tačiaus > 
valdžia laiko juos kalėjime namo d. Hali, juodveidis Ko- 
ir ketina nepaleisti iš savo munistų Partijos darbuoto-

Į jas. Jis pasakoja, kaip jį 
buvo suėmę Birminghame, 
Alabamoj, ir bjauriai sumu- . 
šę. Jam buvo įsakyta tuo
jaus apleisti miestą, jeigu 
nori būti gyvas.

1,600 Farmeriy Užgyrė 
Nacionalę Konferenciją

PREMONT, Nebraska. — 
Rugs. 15 d. farmeriai laikė

kiamą nacionalę farmerių 
konferenciją, kuri įvyks 
gruodžio 9 d. Washingtone. 
Susirinkime dalyvavo 1,600 
farmerių. Jie pasiryžę ko
voti už pašalpą, nes vargo 
naštos nebepaneša.

Atsirado Drg. Hali
Pranešama, kad sugrįžo

dantų.
Šis naujas bjauraus suo

kalbio prieš Mooney atiden
gimas turėtų sukelti visoj 
Amerikoje naujas audras 
protestų ar reikalavimų 
Mooney pa^uosavimo. Tas 
pats su nekaltais Scottsbo
ro jaunuoliais. Spalių 8 d.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam pufllanvD

Šį Sekmadienį, Spalių 2 d., Brooklyno Labor Lyceum Svetainėje Aido Choro ir Menkeliūniūtės Pirmas Koncertas. Ruoškitės Visi Dalyvauti. Nusi 
pirkite Tikietus Išanksto. Bus Tokia Dainų ir Šiaip Dailės Programa, Kokios Brooklynas Dar Nėra Girdėjęs* '
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< f . > i /dalykas, tai kas1 tas pamo
kas daugiausiai remia. Na
gi, kompanijos* kurios lai
ko daug “seilsmanų”, arba 
savo agentų, jų tavorų’par
davinėtojų, kad jie galėtų 
įpiršti daiktus, kurie dažnai 
būna žmogui nereikalingi 
arba kur be jų galima leng
vai apsieiti.

Vadinasi, buržuazija žiūri

Japonijoje vis daugiau 
priešinasi pavergti darbi
ninkai ir badaujanti valstie
čiai. Veik kiekvieną mėne
sį Japonijos ’ imperialistai 
areštuoja apie 2,000 darbi
ninkų ir valstiečių, o visgi 
negali nuslopinti revoliuci
nį judėjimą! Vien Chirosi- 
ma apskrityje per mėnesį 

į asmenybę, kaip į pelno laiko areštuota 100 žmonių, 
traukimo pumpą, arba kai
po į ypatiško pasisekimo 
priemonę,—vis tiek, ar tai 
būtų bizniškąs bei profesio
nališkas pasisekimas, arba 
moterų blofinimas pasinau
dot iš jų lytiškai, ar kapi
talistui pelno darymas, c 
republikonui bei demokratui' juos su Romos papa," kuris 
gavimas daugiau balsuoto- į per savo “Osservatore Ro- 
Jū- , t . e (inaho” rašo, kad, .Sovie.tų,.

Kapitalistinėje tvarkoje, Sąjungoje viešpatauja “pa- 
kaip matome, ir asmenybė krikjmas ir anarchija,” kad 

|ten nesą jokio progreso.' 
V- į Kaip tai primena pruseiki- 

■. —-------=:^=.z===-. nės ‘‘Klampynes” giesmę,
hAIV¥AI kad Sovietų Sąjungoje šla-Lf/iLI il/Al jvikai, nemokšos valdo ir .

■būk ten todėl nėra paaksti- 
Sovietu Sąjungoje inžinie-lšta ir kitas pavergtas kolo-’ nhno prie augštesnio lavini- 

i Romos papos vienas siūlas 
1 nesidriekęs prieš Sovietų 
Sąjungą.

>
į.ka savo asmenį pastatyt jų 
akyse, nuo to daugiau pri
klauso jo pasisekimas gyve
nime, negu nuo jo mokslo, 
specialumo bei žinojimo, — 
sako New Yorko Universi
teto komercijos skyriaus 
p r o f e s o r ius Newman L. 
Hoopingarner. Jis padarė 
apskaitliavimus daugelio pa-

BntMwd aa second class matter March 11, 1»24, at the Post Office at Į PaČiu melo paleidėju, Bl’OU- 
Brookiyn, n. Y., under the Act of March 8, i«7». į nu. Pastarasis, matydamas

Į darbininkų protestus, pri- 
• verstas buvo nuryti tai, ką 
I išspjovė. Pereito i antradie
nio numeryj, tasai buržuazi- 

Tamas Moone^nekaltas! Šie žodžiai buvo ir tebėra! n^<( socialistų sviesa, štai 
milionų pasaulio darbininku lūpose ir mintyse per pasta-ra^0: 
rujų šešiolika metu, kuomet Amerikos valdančioji klase 
pasirįžo Tarną'Mdonėy sunaikinti. Su kįekvieriū' diena 
vis daugiau davinių ir daugiau žmonių, stovėjusių arti Į 
Moon?y bylos, skelbė: Mooney nekaltas—paleiskit jį-iš] 
kaleji no!” 1 . ■ / , I

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas—organizacija, j 
kuri pasirįžusiai gina kiekvieną darbininkų kalinį nelais
vėje—vedė ir tebeveda kovą, keldama ąųgštaį bbalsį: 
“Tamas Mooney nekaltas—kovokim už jo laisvę!”

Ir štai prie to viso, šiomis dienomis iškilo dar daugiau 1 
šviesos, kuri parodo Tamo Mooney nekaltumą, o kaltu
mą, bjaurius žmogžudiškus darbus Californijos Valdan-j barzdotas ricierius? Hey-ikad turi kitiems patinka- 
čiosios klasės. Štai atsiranda ir tas pats žmogus, kuris pa-J wood Broun turėjo bent tiekimas asmenybes, — ameriko- 
dėjo valiza su bombomis, sprogusiomis 1916 metais San | drąsos kad išspjovęs galėjo Miškai tariant,—daro pas 
---- ---------- ---  - ' ■ m ’ ,. M?tysimj kajžmones “hit.”

TAMAS MOONEY NEKALTAS!

• Ksu įsitikime*, kad as pada
riau klaidą, pareikšdamas, jog 
Wdiliam Z. poster, komimisią 
kandidatas i prezidentą,, yi/ą, 
pasalintas iš partijos vadovy
bių. Ją liga 'yra sunki ir tas 
pakankamai išaiškina' jo ni(- 
trUiikimą' prakalbu muršJdto. 
Žfiiibnės', kurie rašė man- kriti
ką, i turėjo teisės 1 kritikuoti. 
(KursyVos mūš.-^-Red.) • ' ,

sekmingų, nepasekmingų ir ko mokyklas.

kyklose parode vienodus ga
bumus ir’ išėjo, vienodus 
mokslūs. Ką gi jis surėdo ?: 
Nagi, kad liet tokiame kie
tame moksle, kaip inžineri
jos, 85 procentai žmonių 
augštai iškyla finansiniai- ir 
įgyja didelę įtaką ne per sa
vo mokslingumą, bet per tai,

žmogus kitiems at:, nines sąlygas ir auklėjimo 
- j aplinkumas. Todėl visuo

menės perbūdavo j imas • nau
jais socialiais pamatais,kaip 
kad Sovietų Sąjungoj, tuo-

įjaus keltų augštyn ir žmo
nių asmenybę. Juk ir patys 
amerikonai profesoriai-auk- 
lėtojai, kurie lankėsi Sovie
tų Sąjungoj, stebisi, kokia 
graži yra lygsvara ir asme
nybė pas vaikus ir mergai
tes, kurie Sovietų šaly lan-

vidutiniu žmonių, kurie mo- Amerikoje gi dabar, ką ši 
tvarka masiniai gadina, tą 
paskui bando atitaisyti per 
asmenybės pamokas keliose 
mokyklose; bet ir tai kokiu 
tikslu! Juk tai daro tuo 
tikslu, kad tu galėtum go
riau pralobti; kad su mažes
niu-mokslu bei žinojimu ga- yra tavoras. 
lėtum, taip sakant, užblofin-1

“Pravdoje” No. 246 tel- • 
pa prakalba, kurią buvo pa- ' 
sirengęs pasakyti M. Gor- ■ 
kis prieškariniam kongrese. 
Drg. Gorkis numaskuoja ja- 
zuitiškus socialfašistus, vi- 

a1’įsus oportunistus ir sujungia

Francisco užkuriniame parade, ir nužudžiusiomis kelioli- atgal nuryti.
ką gyvybių. Del tos valizos padėjimo, kaip žinia, visa padare Gris 
kaltė buvo sumesta ant Mooney ir Billingso, nors jokių  
įrodymų nebuvo, kad jis, .Mooney, yra tai padaręs. . i

Oregono valstijoj, kalnuose, gyvenąs tūlas Pov.ylas M. ‘y?“'1'* YWIUI"UiI?y jgį nepalyginamai
Callicote, 32 metų amžiaus, užsiimąs vedžiojimu po kai- į nijlfHO Vajus uz Naujus p
nūs žmonių-turistii ir kitokių, pora dienų atgal prisiek- Į Narius I del savo asmenybės (person-
tame dokumente pareiškė, kad jis,buvo tuo asmeniu, ku-| HDS organas “Tiesa” nra-ia.^^^’ nehaip del savo moks- 

, ris padėjo minėtą valizą su bombomis San Franciscoj, deljne§a> ]<aJ toji organizacija Ihngumo'
kurios apkaltintas Mooney. i nusitarusi turėti savo vajui Dabar profesoriaus Hoo-

Jis pareiškė, kad jį pasamdė tai padaryti ir jis, mažai i u^- naujus1 narius. > Jis p.ra- jpingarnerio klasėje yra ne 
nuvokdamas, kas ten buvo, padaręs. Iki šiol Callicote ne- sides su 1 d. lapkričio men lv^en šiaip studentai, norin- 

mpnpsio tieji sav0 asmeny-
T. Ū, be; pas ji yra ir keli desėt- liesa nu- :• i • .u . 2

Medicinoj, dentistikoj, ad- 
ivokatūroj, fabrikų, banku 

tai padaręs. J.ietiivill Darhininkn , •.v,.... ųeraviy uarmninKy diisme gi nepaiygin.unai daugiau pahudavojo 
ėdžioj imu po kai-į nijllHO Vajus uz Naujus Į žmonių yra augštai iškilę į“ AI R-6”. t

M

prisipažino, nes bijojo užgauti tėvus, bet dabar, sąžinei; įr . baigsis sausio 
graužiant, jis nutarė tai padaryti, nepaisydamas pasek- pabaigoj, 1933. 
mių. ;

Taigi su šituo prisipažinimu dar ir dar pasitvirtina dar-; 
bininkų tasai nusistatymas, kad Mooney nekaltas padėji
me bombos, kad MoonĮey tik tuo buržuazijai* kaltas, kad 
jis organizavo darbininkus, jis buvo veikėjas darbininkų ; 
judėjime. Todėl ji, išnaudotojų klasė, sudarė konspiraci-; 
ją prieš jį ir šiandien Mooney pražilo kalėjime dėka iš- ( 
naudotojų klasės rūstybėj., v ;

Šis Taktas privalo tik pMUatinti kiekvieną? darbininką j 
prie didesnės kovos už MooneJ' laisvę. Spalių mėn. 8 d.' 
visoj šalyj bus ruošiamos demonstracijos ir masiniai dar-, 
bininkų mitingai kovai už laisvę Scottsboro jaunuolių ir i 
Tamo Mooney. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė su' 
padvigubinta energija privalo kovot. Neleiskim išnaudo-j 
tojams nugalabinti nekaltus Scottsboro jaunuolius ir su-i 
pūdyti Mooney kalėjime! Į

APŽVALGA
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Subankrutavusio Banko Jau panešta, randasi_visa eilei 
s Nebeprikels ti

Subankrutavusio, “tvirto, --------

kai uola,” Universal Stato Broun ir Grigaitis— 
Banko, Chicagoje, jau nebus! Abu Melagiai 
galima prikelti. Alijošius 
su kitais savo sėbrais tai i 
bandė daryti. Jie troško,- 
kad depozitoriai atsisakytų' 
tam tįkros dalies savo de- 

• . • , v _ t r ui iu“ r uibc i am muią, uux\
pozi ųį paveisc ami juos, *e-| jrOsteris nesergąs, bet Kom-I 
rais, neimtų is banko ,dar. 
kiek tiek pinigų, tai bankas.
dar gąl bus galima pe'rtvar- - . ■ • - i i 1 metusi , is vadovybes,kyti if atidaryti, , (i r . - ‘J J \ Laisve

“Po;ilgų derybų“, praneša dydama, jog tai yra melas.’ 
Alijošius ir Ko., “su valsti-1 Chictigos menševikų 
jos department!.!, direktoriai į neiškentė nešubliovįs 
turėjo! šį planą pamesti, nes | damas Brouną ir, 
valstijbs atstovai atsisakė; iškaneveikdamas komunis- j 
duoti t jam savo sutikimą.!1 
Dabar; nematyti kitos išei 

. ties, lįaip tik leisti resyve- 
riui toliau varyti likvidaci
jos darbą.”

Vadinasi, bankas bus lik- 
viduofaš. Apie jo atidary- i 
mą nėra nei kalbos. Po kiek 
depozitoriai atgaus įdėtų sa-' 
vo į tfiupybos kasą pinigų, I 
liekasi, palaukti ir pamatyti. 
Daug ftai jau negaus, nes, 
kaip buvo seniau 

“ * I i H
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rius Jakovlevas išrado irjuijas.
’> naują orlaivį į --------

. Orlaivis visas pa-1 Japonijos karo laivynas 
budavotas iš sovietinės me- 'ir orlaivynas laiko marev- 

idžiagos ir turi vieną sovieti- 'rus. Juose ima dalyvumą 
nį motorą “M-ll” su 100,100 jūrinių karo orlaivių ir 
arklių pajėgos. Ant Frun-i61 visokios rūšies karo lai- |niosj .l)aP°® 
zės orlaivių lauko įvyko-iš-■ vas. Tai jau ne pirmi ma- 
bandymai, j 5-6 sekundas or- mevrai. 
lai vis pasikėlė nuo žemės. I Italijos imperialistai tik 
Jis gali daryti iki 175 kilo- < baigė manevrus prie Fran- 
metrų į valandą ir atlikti cijos 
800 kilometrų kelionę be ap- dalyvavo iki.50,000 kareivių : 
sistojimo. Orlaivio pagami- ir daug orlaivių, 
nimas atsiėjo pigiai ir jo Dabar Frąncija turi ma-j 
naudingumas didelis. Sovie-; nevrus prie Vokietijos rūbe-' 
tų orlaivininkystės skyrius Ižiaus ir juose dalyvauja 40,-1 
užgyrė orlaivio konstrukci-į 000 kareivių. O kita dalis 

armijos1 rengiama mariem 
rams prie Italijos sienos.

Gorkis, atsakydamas į Ro- 
> melus (kartu 

tas tinka ir Leonui Prūsei- 
kai su jo “Klampyne”), sa
ko:

“Anarchija,—jų išgalvo
ta,—reiškia darbininkų kla
sės pasisekimus socialistinio 
ūkio būdavojime ir kultū
ros plėtime^ “Anarchija” 
—tai augimas intelektualūs 
energijos- Sovietų Sąjungo
je, augirhas, kurio greitu- 

7 mas apsicharakterizuoja to- 
I kiomis skaitlinėmis: 1929' 

Anglijoje'liktai-5 ką atsi-Titais Sovietu Sąjunga tu- 
buvfr. manevrai Juose bu- 57,000 inžinierių n 5o,- 

jvo pirmu kartu naudojama W technikų. 1932 jau tu- 
1 - • -Iri 163,000 inžinierių ir 138,-

. 1932 metais 
darbininkų klasė—vienati
nis šeimininkas "SSSR—jau 
turi 400 augštų mokyklų ir 
1,609 technikos augštas mo-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

rubežiaus, kuriuosef v ' X tz v t/ | i

kai baigusių mokslus ir tu
rėjusių praktikos profesio
nalų, kurie nėra pasitenki
nę savo piniginėmis įplau
komis arba savo itaka žmo-

. nėse, kaipo daktarai, advo
katai, įvairių biznių vedėjai,' 
visuomenės veikėjai ir kt.

į Jis taiso jų ^ąmenis,* tąja L •. ----- — v
prasme,padaryt gėrėsi j P(.ancijos impėjįalistai vii 
njispudn kitus zmoneą; taip Isais garais rengiasi karan.
kad- tu jiems patik tum, kad|Tujon mjeste 7;000 darbinin-J naujos rūšies tankos. Prieš

;šį mėnesį kuopų susirinki
muose vajaus -reikalai turi būt 
pirmoj; . vietoj. ; Atminkime, 
draugės ir .draugai, kad va-, 
jaus pasisekimas priklausys 
daĮig nuo. ;to, ant kiek būsi- 
nid. prie jo išanks(o prisirengę,, 
Jęigu būsinio' gerai prisiren-; 
gęjt jei turėsime gerai suorga
nizavę vajininkų spėkas ir iš
dirbę gerus planus, kaip pa
siekti kuoplačiausias 
darbininkų mases, 
getai pavyks.

Kuopų susirinkimuose 
kia > 
giausiai galima vajininkų, ku- ]ęacĮ paįs sav0 judėjimus 
rie netingėtų aplankyti lietu- įr veįcį0 išraišką matytum, 
vius darbininkus stubose ir gavQ ^jgą girdėtum ir ga

lėtum padaryt geresnį 
^(sprendimą pats apie savo as

menybės trūkumus, kuriuos 
nori pataisyti. Vienas iš 
klausimų, kuriuos tie savęs 
taisytojai turi atsakyti, yra: 
“Ar aš samdyčiau tokį as
menį, kaip kad aš pats?” 
Kiti klausimai: “Ar aš ga-

lietuvių i jie su tavim notėtų veika- Į 
tai vajus lūs turėt, kad tave į augš- 

tesnes vietas skirtų ir t. t.
r.ei- €-Tam yra naudojama ir 

suorganizuoti kaip dau- garsiniai judamieji paveiks-

vius darbininkus stubose 
kalbinti prisirašyti prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo. 
Kur tik susitinkame lietuvius 
darbininkus, nepriklausančius 
prie mūsų organizacijos, ra
ginkime įstoti.

i A '
i skylių, kurios reikės užlopy-;

Į

i Kodėl Jie Šūkauja Kairiomis 
j Frazėmis?
| Andai mes citavome iš j p' neįsižeisdamas pakęst 
Lietuvos “Socialdemokrato” i'-al?.^an!i juoką prieš sa- 
straipsnio ištraukas, kurios

JT-
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i kų dirba karo arsenaluose tas tankas negalėjo atšilai- ^00 technikų.
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Visi tie karo manevrai, iš-

GLOSES

ir karinėse laivų būdavo j i- kyti 20 pėstininkų skyrių, 
mo dirbtuvėse. Ten yra apie
20,000 jūreivių. Iš Tulono ; bandymai naujų ginklų ir 
Francijos imperialistai karo.< kiti prisirengimai labai aiš- 
jėgas gabena į Moroko kra- ■ kiai parodo, kaip imperialis-

MB

____________

Hcoveriš priešingas s-a dalei apdraudai ; jis priešingas tam, kad kapitalis
tai sumokėtų bedarbių užlaikymui. Jis ragina “ačius žmones” rūpintis be
darbiais... štai, kodėl darbininkai turi kovoti prieš Hooverius, Rooseveltus 
ir Thomasus ir balsuoti už komunistus, stojančius už socialę apdraudą.

awe

ve?” “Ar aš jaučiuosi ne
drąsus, kalbėdamas su savo 

i viršininku?” “Ar aš drįstu 
i žiūrėt -stačiai į akis viršes- 
1 n i am už save?” ir t. t.

Tūli pagerinimai asmeny
bės, ką yra stengiamasi pa
daryt toj mokykloj, būtų; 
abelnai naudingi ir į minias 
einančiam darbininkų veikė
jui. / .Bet čia stojasi klausi-j 
■mas: kas iškraipo, suneigia 
ir sudarko asmenybę didžiai 
didžiumai, tai ’ yra darbo 
žmonėm? Ogi buržuazijos 
viešpatavimas, padalinimas' 
žmonių į augštesnius ir ma
žesnius nuo pat jų gimimo; 
vergiškoj dvasioj auklėji
mas, visokie įbauginimai; 
skurdas, gimdantis nedrąsą 

j ir pasižeminimą pas klasi
niai dar nesusipratusius 
miesto darbininkus ir laukų 
proletarus ir pusproletarius I

Kuomet andai social-faši-
stų talkininkas Heywood rodo, kaip Lietuvos .social- 
Broun parašė New Yorko demokratai dabar sukairėjo. 
kapitalistiniam d i e.n raštyj1 Jie ten šaukė už revoliuci- 

; “World-Telegram”melą, būk ją Lietuvoj, jie smerkė op-
I ortųnizmą ir parlamentariž- 

1 partija jį tiksliai sulaikiusi! mą.| Apie tai rašydamas 
j nuo prakalbų sakymo ir iš-; “Balse”, d. Z. A. nurodo to 

tai Į tikslus; ■ Jis teisingai paste- 
jį pasmerkė, nuro-1 bi,!|<ad •

Social fašistai prie savo tik
slą [gelbėjimo bių’žuazjiiės val- 
dž{oįs) eina dvejais keliais. Iš 
vizijos pusės dangstosi kairio
mis; frazėmis, naudojasi visa 
eile komunistiniu obalsiu, tik 
išskapina juos, atima nuo jų 
retįliucioniškumą, kreipiasi j 
fašistų valdžia, kad ji leistų 
socialdemokratų partijai atvi
riau veikt ir daugiau revoliu
cinių frazių barstyt. Fašistų 
valdžia leidžia' social fašistams 
tai daryt." Fašistų valdžia lei
džia socialfašistams kalbėt 
apie “revoliucinę” kovą su fa
šizmu, neš žino, kad socialfa- 

.šistai tos -kovos neves, o prie
šingai, rūpinsis i€mt buržuazi
jos Valdžią jos kovoj su darbi- nybės. papročių kitaip, kaip 
ninku judėjimu.

■gin- 
žinoma,1

tus. Grigaitis rašė:
bežiūrint į šitą “D. Wor-' 

kelio” pranešimą ir į “Lais-j 
ves” keiksmus, visgi neatro-i 
do, kad komunistų partijos vir
šūnėse būtų viskas tvarkoje. 
Jeigu Fosteris ūmai taip slin
kiai apsirgo, jogei turėjo nu-| 
traukti prakalbų maršrutą, tai 
keista, kad jisai dabar priima 
Įvairių laikraščių reporterius 
ir laiko su jais pasikalbėji
mais. Antra, apie tai, kad 
Fosterio sveikata būtų buvusi 

irmiaus nebuvo nie- 
?>f? TV;

me, kad labai mažai “savai
me” išsivysto blogų asine-

silpna. per ekonomines, visuome 
v . . .. ; uI \ 4 1 i l 4 ; l,
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Žinotini' Dalykai

“Klampynės” No. 36-tam til- tų prisidėjęs prie taip svarbaus j 
po gana ilga J. B. (Bendąravi-1 darbo, tai ot kodėl jūs turėjo-] 
liaus) korespondencija. Jis te užsičiaupę burnas, kaip: 
duoda atsakymą mano trumpai kliamsai. Ar dabar neaišku, 
pastabai, kuri tilpo “Laisvėj’’ kaip jūs remiat Komunistų Par-; 
‘*K*aip Sklokininkai Remia Ko-Iūją? 
munistų Partiją.” J. B. sa-! nate 
vo straipsnyj netik, kad nesi- p?as 
laiko jokios logikos, bet ir pra-! 
randa ir paprasčiausią dorą. 
Jis išlieja 1 
ant revoliucinio judėjimo. Tuo-• 
mi jis dar nepsiganėdina. Jis h; 
bando Įkalbėti “Klampynės“ 

•skaitytojams, kad aš esu šini- 
pas. ,* 
negali išgalvoti nei juodžiau
sias fašistas. Jam Įrodymų jo- j, 
kiu nei eikia. Y aigiai jis tiki v,niu prisidėti prie partijos, negatiška nusistatvma linkui 
j tą ką jis rašo. Ir vargiai, (Kokios Partijos? M. 7x.) veda-; K. p savo pasekėjų akyse li

tras bent vieną darbininką, ku- imil kovų parėmimo: Daulens-‘ luom pačiu kartu purvinti ją. 
rus patikėtų toms jo nesamo- . kas> Piveriunas, Vikonrs ir R. į prie to, jeigu ir būtų atsiun- 
nems- Merkis su Daily Workerio pir-^ęs mane C. B., tai kame blo-

mesnio vajaus kuponais, kuriu . gumas? 
papirkau apie už keturis dole-' 
rius ir dar kitiems pardavinū-' 
jau.“ čia labai gerai padarai,! 
J. B., kad prisipažįsti dar prie1

Ar neaišku, kad jūs ei-i 
kontr-revoliucines parei-, 
Ar čia neaišku, kad jūs■ 

j bendrai veikiate su fašistais?

! tvirtindamas, 
j tęs Į Phila. 
. pažymėjau,

C. B. mane,
nistų Partijos 
komitetas, 
neliki. A 
Įtikinti, 
jam ir 
spindulius, jis 
kys, kad tai tamsus

jog mane atsiun-1
Lietuvių C. B. Ten i 
kad ne Lietuviu Į 
siuntė, bet Komu-. .... ... Ikyklas, kuriose mokinasi fl i )*i l<i n v ,

tam i 2,500,000 studentų. Vienok
jį .ir tas dar negali patėnkin- 

rodytum 
elektros cializmo

sa-' kais.”
lis. Tolinus Gorkis sako, kad josi tiesos, nenaudi ngos

o-CIO
. Bendaravičius
Lš ir nebandysiu
Nes, jeigu
šviesiausius

tiek

! metrų naujų kelių; dešimtis 
ir dešimtis naujų didelių 
fabriku ir dirbtuvių. Vai
siai darbininkų klasės per 
penkiolika metų darbo mil
žiniški! Ir tą kunigai ir 
Adleriai vadina “anarchija”.

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

144 pages—$1.00

ti SSSR greitą augimą so- o taipgi jėzuitai kitokių
statybos techni- profesijų, žmones, kurie no

ri būti aklais, todėl, kad bi
ANGLU KALBOJE KNYGOS

Tik tiek turiu pasakyti: jei J. Vokietijoje augštos mokyk-
Juk fašistai ir kovoja prieš K. j C; nebutų taip apakęs oportu- jos išleidžia kas metai po 

visa savo apmaudu ! Partiją ir ją visaip purvina. . - . ...
Poliaus J. B. pasigiria, kaip įtinę ir pasiteirautų tuo 

daug- yra aukojęs Įvairiems įu 
reikalams. Jis sako, 
esu priešbimbinėj

Jau bjauriau ir syk.ščiau (tinkamiau: renegatu pozicijoj.
• V 1 A * * • 1 V •

nizmu ir prie.škomunistine. dva- 40 technikll bet darbo 
s,a, tai jis nueitų > K. P ras-] }g jų gauna,tik‘6;000, o kiti 

v ” atsiduria bedarbių eilėse.
J To visko nėra Sovietų Są- 
_ jungoj t. ‘

jiems; bet pilnai supranta
ma, kad darbininkų klasė 
gali geriau gaspadoriauti, 
negu kapitalistai.”

.]/. ž. ), pas mane buvo atšilau 
kę sekami draugai su reikalu 
vimu prisidėti prie partijos,

reikalu. Bet jam faktai, 
“Kaip as • kaipo, renegatui, nesvarbu. Jam 
opozicijoj i SVarbu šmeižti K. P., ir griau

sti jos veikimą. Tad ir šitam i 
i atsitikime J. B. kaltina C. B. I
Mat jis mano paslėpti savo re- 

; negatišką
. savo

“1932 metais Sovietų Są
jungoje dirba visi tinkami 
darbui šalies gyventojai, ku
rių' yra 163,000,000; šalyje 
ne tik nėra bedarbiu, bet 
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N e p a t i n ka tas Romos 
j papai, nepatinka visiems 
darbininkų išnaudotojams ir 
išnaudotojų bernams. Bet 
žemė sukasi ne iš jų malo
nėk Sovietų Sąjunga su 
kiekviena diena žengia į 
šviesesnį gyvenimą, o tas

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages-—$1.50

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary wray out of the crisis.

350 pages—$1.25

Kas liečia mane, tai nieko ge
resnio ir nesitikėjau ir nesiti-j 
kiu nuo renegato. Juk tai jų, 
vyriausias t ikslas šmeižti revo- ; 
liucinį judėjimą. Kiek čia se-1

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

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

jaučiama stoka darbo ran- akstiną viso pasaulio prole- 
kų. Vienatinis šalies gaspa- i tariatą prie kovos už galuti- 

— darbininkų klasė !ną pasiliuosavimą, del nu- 
šlavimo nuo žemės kamuolio 
visų parazitų, jų agentų ir 
renegatiškų oportunistų!

D. M. šolomskas.

dorins
—drąsiai imasi milžiniškų 

j ūkio ir kultūros darbų: ji 
sujungia jūras kanalais; ap-, 

’ drėkina upių vandeniu sau-1 
J sumas; pakelia visos šalies ■' 

Kontr- elektros energiją; budavoja' 
sunaikins dešimtis tūkstančių kilo- į 

revoliucinis judėjimas taip, kaip ; 
jis sunaikins kapitalistinę sis* 

k Komunistų Partijai | 
revoliuciniam judėji-1 

reikės tvirčiau kovoti. Nes1 
eilėse,.

baigia savo taradaiką 
i sekamai, “tačiaus jums pilnai 
nepavyks tą judėjimą (kontr
revoliucinį. M. ž.), sugriauti, 
neigi mus (sklokininkus. M.ž.) 
nustumti i priešų eiles, 
reikia pasakyti ve kas.
re vol i uc i n Į j u dė j i m ą

t | 7 * A c A

nai kaip provokatorių tėvas L. | vienos meklerystės. Aš jūs pa-j 
Pruseika rašė, kad drg. R. Mi-j klausiu, kur jūs padėjote tuos 
žara parvežė iš Maskvos pini-! pinigus, kuriuos surinkote “Dai-Į 
gų mūsų spaudai. Ant “Vil-]ly Workeriui?” Nei 
nies” jau puolimas iš valdžios l Merkis nepridavėte 
pusės padarytas. Dabar J. B. i tui nei vieno cento, 
išgalvojo nauja skymą, kad pa-• tilpo “Daily Workerio’

1 slėpus L. Pruseikos provokato- tose, kad jūs pasiuntėt ten. Kaip ■ 
riskus darbus, 
šnipystę.

J. B. sako: “Primena man' 
tūlą Marrow iš Camden, N. J., 
kuris anais metais išdavė K. P. i 
suvažiavimą Michigan valsti- . 
joj. Tas irgi buvo gan “veik- . ,, 
lūs” partijos darbe, retai dirb- P*vlieL 
davo fabrike, nusidavė labai di-!n^ ™klerystę papildėte apgau- • 
delis mučelninkas esąs, o liežu-.^n^a/ linkdami 
vį apšmeižimui'kitų draugų tu- haibinmku. 
rejo nei kiek ne prastesnį, už Pirmesnėj savo 
M. ž. Tačiaus jis bus valdžios žymėjau, kad J. 

į.šnipas ir išdavinėjo partijos, 
darbuotojus.” Čia J. B. be jo- _
kio abejojimo pasako, kad aš CE 
esu “šnipas.” Ir tik todėl esu1

.“.šnipas”, kad atsidavusiai dar- n WWW C0 IZ 1LTT*A 0;MILZINISKAS KONCERTAS 
’ supratimu išeina taip: kuris 
tik darbininkas narys Komunis
tų Partijos yra pasiaukojęs re
voliuciniam judėjimui, tas yra 
šnipas. Renegato J. Bendaravi- 
čiaus supratimu, visi veikian
tieji komitetai K. P. ar jos sim-, 
patingų organizacijų yra šni-j 
pai, jei jie yra tik pasiaukoję] 
revoliuciniam judėjimui. Kuo-Į 
met J. B. prieina prie tokios iš-; 
vados, tai tenka ve kas pasaky-J 
ti: Atsistok prieš veidrodį, o pa- 949 WILLOUGHBY AVENUE, 
matysi šnipą išpurtusių veidu. | 

Renegatas J. B. bando patei- Į 
sinti savo renegatišką poziciją' 
reikale kliubo prisidėjimo prie^ t | Komunistų Partijos nominacijų i 

I konferencijos. Jis sakosi, kad
* jis ir šimanskas ir kiti visai i 

nežinoję, kad aš atvykau į kliu- • 
bo susirinkimą ir “todėl ir ne-1 
buvo prisirengę bent prie ko-j 
kio atmetimo arba priėmimo M. 
ž. siūlymų.“ Pirmoj vietoj rei
kia pasakyti, kad J. B. bando 
įlysti į nekalto avinėlio kailį, 
kad paslėpus savo renegatišką 
nusistatymą linkui Komunistų 
Partijos. Bet ir tas vargšui 
nevyksta. Tai ne kilbasos dėti. 
Jeigu tu ir šimanskas negir- • 
dėjai mano pakvietimo kalbos, 
kad kliubas prisidėtų 
svarbaus darbo, tai 

diskusuojant 
klausimą, nes atėjai 
diskusijų. Daugelis kliubo na
rių darbininkų rr švaresnių biz
nierių nurodinėjo, kodėl kliubas 
turi prisidėti. Tau ir šimans- 
kui ir kitiems renegatams klau
simas buvo aiškus. Bet, da- 
leiskime, kad nesupratai, 
kuriems galams 
si save vadu to 
nio judėjimo? __ ____
ba? supratai ar ne, bet svarba 
tame, kad jūs matėte, jog dau
guma kliubo narių stoja už pri
sidėjimą prie K. P. šaukiamos 
nominacijų konferencijos, o 
jums, kaipo priešams revoliuci
nio judėjimo, būtų buvęs di- 

j džiausiąs smūgis, jei kliubas bū-

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

l

primesdamas pirmesnio
bar visos

i rankas, o
Į Vadinasi.
“Daily Workerio
darbininkų, o turbūt sunaudo-1 

kontr-revoliucinei “Klam-, 
Vadinasi, jūs dar vie-1

tu, nei i
distrik-i

Neigi j 
atskai- < rr tema. 1 f 

l ir visam
. mui
Į jūs, buvę revoliucinėse
dali darbininku suklaidinote, ir 
tuomi pasitarnavote turčių kla-

U P j----------1-----------------------------  .............-------------------------------- :

. , (tik lieka pareiga atitraukti su-į 
T i klaidintus darbininkus iš jūsų 

! ranku naudai komunistinio re- I

voliucinio judėjimo. O jūs pa
siliksite generolai oportunizmo 
pelkėse. Mes dėsime visas pa- '■ 
stangas atitraukti visus suklai-

vajaus, taip ir da-' 
aukos eina per mano Į 
nuo jūs nėra gauta.1 
jūs rinkote varde: 

pinigus nuo, . r;. ,. .. • ._U-ei. Kas liečia stūmimą jus u .. . , , • . . r . . . •. , . . . . i dintus darbininkus ir tatai mesi priešų eiles, komunistai nei vie- , . 
no darbininko nestūmė ir ne-- . .. ‘

, • t- x J !-• X : meta jūsųstumia. Jus patys nudardėjote ■ . , .. . „ • • r ir stoja j; j oportunizmo pelkes ir į ta-,' . ,pinigus nuo:.,: . . . . , . Komunistų1 sistini glebi ir dabar einate, . v .v ,x-I, , . i pries išnaudotojus iri kontr-revoliucines p a r e i g a s. , i |renegatuspastaboj pa-' atliekate provokatorių darbus.,
B. meluoja, R e v o 1 kičiniams darbininkams ,

Ir dabar daugelis 
renegatų draugiją 

revoliucines’’ eiles, į
Partiją ir kovoja 

visokius

Japonija Rengiasi Naujam 
Karui Mandžurijoj

Pranešama iš Tokyo, kad 
Japonijos valdžia nuspren
dė tuoj aus pradėti naują 
platų karą prieš sukilėlius 

; Mandžurijoje, y p a t i n g ai 
• šiaurinėj jošydalyje. Sukili
mas rimtai grūmoja Japoni
jos įsteigtai Mandžurijos 
valdžiai.

Teisybė Apie Žalią Tabaką

imMiui

prie taip i 
girdėjote 1 

minėtą I 
pradžioj ’

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
. By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon industry and the conditions of labor.

Regular $2.00; Popular $1.00

jau taip didelis susidomėji- 
: mas primitiškumu dar labiau 

r iš priežasties to, 
pastaruoju laiku, vis daugiau 

. ir daugiau galima girdėti ir 
i pąsiskaityti apie Gamtą savo 
žalumoje. Labai gyvai persta
tymai Gamtos savo žalumoje 
buvo duota pastaraisiais mė
nesiais, tokiuose judžiuose, 
kaip “Bring ‘em Back Alive,” 

' ir kitose panašiose temose, ku- 
| rios sužavėjo paveikslų lanky- 
1 tojus, kur tiktai jie buvo rodo- 
i ai i.
į Be abejo, visi tie, kurie ma
lte šiuos judamus paveikslus, 
■visais atvejais sutiks su Luc
ky Strike išdirbėjais pasaky
me, jog Gamta savo žalumoje 
retai švelni ir lengva. Kadan
gi Lucky Strike -gamintojai 
pripažįsta šią teisybę, jie nu
rodė, jog žalias tabakas netu- 

r ri vietos cigaretuose.
Tik puikiausias tabakas yra 

i vartojamas išdirbime 
Strike, šis tabakas yra 
tas žinovų pirklių su 
rūpestingumu ir kaina 

, užmokėta yra daug augštesnč, 
negu vidutinė kaina, kuri yra 
mokama už tabaką. Bet šis dar 
neišaiškina ,kodėl žmonės lai
ko Lucky Strike lengviausiu 
cigaretu.

. Lucky Strike išdirbėjai ži
no, kad žalias tabakas neturi 

' vietos cigaretuose, kadangi 
i Gamta savo žalumoje retai 
'švelni ir lengva. Todėl, kaip 

■' puikus tabakas vartojamas 
.Luckiuose yra tinkamai pa
sendintas ir išnokintas, jis yra 
! perleidžiamas per pagerinan- 
, tį spraginimo procesą, panau
dojant ir ultra-violetinius spin- 
j dulius. šis garsus valymo pro- 

kurį rengia bendromis spėkomis: cesas buvo išrastas del Lucky 
iš Italijos drg. K. Menkeliun’ūtė, Strike ir jokie kiti cigaretai 

Šiame ’koncerte d. K. Menkeliu-. pasaulyje jo neturi.
! štai kodėl rūkytojai ir rū- 

t m j . ikytojos visose Jungtiniu Vaisinėtų gyvavimo, lodei, Choras1... , . . . .. v ,tijų dalyse tt’ kitose saJyse pri
pažįsta Lucky Strike lengviau
siu cigaretu.. Jie yra paten
kinti maloniu lengvumu, kurį 
spraginimas suteikia Luckiams 
ir kurio nėra randama jokiuo
se kituose cigaretuose. Jie ži
no, jog Gamta savo žalumoje 
retai švelni ir lengva.

(Advertisement)

..... ......."i...........  ■■■ ■ T “ _ ” j padidėjo, ir 
pastaruoju

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular $1.00

RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

Nedėliojo, 2-rą Dieną Spalių - October, 1932:
LABOR AND LEATHER

By RICHARD B. WINTER
Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 

operations to the finished shoe and other leather products.
Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,
BROOKLYN, N. Y.

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

Įžanga į

Koncertą
C

$1.00

ir 75c Ypatai

Vien tik i
v

Šokius

50 Centų

Sale Atdara
3.30 Vai. po

Pietį]

Koncertas 
Prasidės 

Lygiai 4:30
Valandą

Lucky 
išrink- 
didžiu 
už ji

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

Aido Choro Mergimi Sekstetas

Šokiai 
Prasidės 
7:30 Vai. 
Vakare

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $1.90; Papular $1.00

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

Aido Choras po vadovyste d. B. šaknaitės ir tik parvykusi 
kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, 
n’ūtė pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj.

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20
> Šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 

buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su nąujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestros iki Vėlumos. Nei vienas ir nei viena 
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus.

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru. ’ v
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte.

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

USE THIS ORDER BLANK
Tai 

tu dar vadinie- 
kontr-revoliuci-1 prisiru0§ jr su geriausiomis dainomis. 
Ne tame svar- i - - -- —

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MM MM MM MM MM MM MM MM MM ĮftĮVliAĮMIlAi int W ini tfW w W W IAi W W VV VW W w MM MM W WW W WM

I enclose $ 
to:

Name

A-dd^ess

for which please send the checked



Puslapis Ketvirtas 
tąsas j =ž

Penlftąd., Rugsėjo $0, 1932 l

BRUOŽAI K SHENANDOAH, PA., PARAPIJOM) 
KOVĮJ SU KUNIGAIS

A. Arbačauskas
būt išnaudoti sau ir visai tručių klasei.
Todėl d. J. Čiudinis, dar keliais metais 

ve apgaudinėti, kuomet matome/" kad jie Pirm apsivedimo, su religiniais burtais bu- 
patys netiki j tai, ką mokina kitus. Nes, Į vo ryšius sutraukęs.
jeigu tikėtų, tai taip nedarytų, ką jau šia- Kaip matėm, uošvis labai dievobaimin- 
me rašte matėme. Tačiaus, negana to, grį- gas, o žentas laisvamintis, bet rimtas ir ma- 
šime dar prie kun. Abromaičio, parodysime lonaus būdo! Uošvis jį labai myli ir juo- 
faktinai, kas ištikro jis buvo, ką pats yra: mi džiaugiasi. Bet jo bedievybės pakęsti 
prisipažinęs. Peržvelgsime tūlus kitus ku-1 negali. Jis visaip stengiasi įkalbėti, net 
nigus. Matysime, ką jų gyvenimas ir dar-; verkdamas prašo žento, kad eitų į bažny- 
bai parodo.

Kunigas P. Abromaitis Prisipažįsta
Laisvamaniu

(Tąsa)

Kam duotis monelninkams-kunigams sa-

PHILADELPHIA, < PĄ. if, Creseųt Parke, p jeig^ būtų
; Į » r ’1 . • tūs, tai svetainėje. ’ . '

LDfeA tU-t6s jcuoįoaf sU*siririkimasĮ-_. Spalių X <į. Gloversville/4 'vai. po
d. Amsterdam 8 vai. va-

leistų gyvuoti draugijai , var- Kaip draugijos nariai, taip ir 
du “2 kp. LAPA.”, viduj APL visi lietuviai esate 
A. 2 kuopos, taipgi ir kitai 
valdybai.

b j Atmestų tą reozliuciją ir 
kitokius bandymus pervesti ki
tai draugijai pinigus, namą ir 
kitokį turtą, priklausomus A 
PLA. 2 kuopai.

c) Sudraustų tuos narius ir 
patrauktų atsakomybėn tuos 
viršininkus, kurie paneigė AP 
LA. konstituciją, ’ melagingai 
aiškindami čarterį ir reikalau
dami jiems nepriklausomo tur
to, kuris yra savastis APLA. 2 
kuopos.

d) Tuoj aus eitų prie pamai-* 
nymo vardo čarterio, išduoto 
the Court of Common Pleas of 
Allegheny County, žinomo po 

,vardu: Branch Nuniber -Two; 
Lithuanian Supreme Lodge;of 
■America ir1 užvardinti sega
mai: The Supreme Lodge of 
Lithuanians of America Br. 
No. Two, panašiai pataisyti vi
sus rekordus, namo dokumen-

■ tus, Šerus ir 1.1., kad viskas bū

kviečiahii 
dalyvauti šiame piknike. Gal 
būt ir pask'uthiis bus šiame se
zone.

Apart skanių valgių ir gėri
mų, bus ir gera muzika, kuri1 
grieš įvairius šokius. Tad da
lyvaukime visi ir visos.

Binghamtoniete.

įvyks pirrnadienj, 3-Čią d< spalių, 8 pietų, 
vai. vakare, 995 N. 5th Št. Visos '°?'' 
draugės būtinai dalyvaukite, nes yra kare, 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip
gi yra 'svarbu užsimokėti užvilktas 
mokestis ' ir atsiimti knygą “Mo
ters Kovotojos Del xwiuuuiPiuv . j -— 
Turime gerai, mobilizuotai veikti šia-1 prakalbas, 
me vajuje, gavime naujų narių ir! 
organui “Darbininkei” skaitytojų.

Valdyba. .________
(232-233)

Spalių

Spalių
Spalių
Visi lietuviai darbininkai kvieČja-

i

2 d. Glens Falls.
d. Utica, N. Y.

Komifnizmo”. įmi skaitlnga lankyts j d. Amterio
Komisija 

(230-233)

PITTSTON, PA

Rugsėjo 19 dieną pradėjo 
dirbti maina num. 9, Pittston 
Kompanijos. Bet ne visi mai
nieriai gavo‘dirbti. Viso dar
bininkų dirba tarpe 600 ir 
700. . . ; ( :

; čia ir grįžtų prie tikėjimo. Tačiaus prašo 
i ir dukters, kad mėgintų jį perkalbėti. Bet 
I viskas Veltui. Šis visada jiems tinkamai at-
• sako ir aiškina, kaip jisai žino, kad to, ką 
' kunigai pasakoja žmonėms, nėra, ir patys 
i kunigai tam netiki. Anot jo, kaip aš galiu
grįžti ir tikėti, kada tikrai ^žinau! Ir taip 
tas žmogus del žento kankinosi.

Aš tuomet gyvenau jau Minersvillėj, d. 
J. Čiudinio dar nepažinojau. Kartą su
ėjus P. Gelumbauską 
besikalbant, užklausiau, kaip žentas patin
ka? Atsiduso ir sako: “Labai geras viso
mis pusėmis, bet jis pametęs tikėjimą, į! 
bažnyčią neina, tai tas mano visą džiaugs-,' e) Priimtų APLA. Centro \ 
mą gadina. Kiek aš jo neprašau ir ką ne-,P- Komiteto atstovą ar atsto- 
darau, kad grįžtų prie dievo—meldžiuo-}vus sekančiam APLA. 2 kp.

_! susirinkime išaiškinimui Cen- 
" * jtro P. Komiteto tarimo ir čar-

• ' • x • •• • ‘v. . i • • terio klausimo ir duotų progą | "UT "7. “'j'n^nripVhn"jam ir piktumu, tai jis vis graziai-maloniai, ___ |PJ1es aigų Kapojimą, puoš oo
dėsi, pasninkavo ir visokius bažnyčios pri- bet perkalbėti negalima ir gana.

“Skundžiausi seniau ir kunigui Abromai- kitais patvarkymais, 
nę progą turėjo tai daryti, kadangi dau- čiui. Pastarasis sako: “Na.

Šiandien vargiai rastum kokį kunigą, ku
ris* tikėtų į dievą, bei į pomirtinį gyveni
mą. Mokslas jau yra pasiekęs ant tiek, jog 
viršgamtiškumui vietos nebeliko! Šių die
nų kunigai to negali nematyti. Bet kun. 
Abromaitis yra prisipažinęs laisvamaniu 
jau 30 metų atgal. O kad prirodyti faktiš
kai, tai tenka plačiau pakalbėti iš aplinky
bių.

Man gyvenant dar Shenandoah, Pa., 1899 
metais, atvyko iš 
pusbrolis Petras 
ten savo šeimyną.
buvo įnamiu. Tai buvo labai dievobaimin- si, prašau dievo, kad jam sugrąžintų dva-i 
gas žmogus. Dar Lietuvoj būdamas, baž- šią šventą, bet niekas nemačija! O kad tu : 
nyčią lankė kaip galint kuo dažniausia, mel-

Lietuvos mano motinos 
Gelumbauskas, palikęs 
Jis pas mane tūlą laiką

sakymus pildė. Čia atvykęs, daug geres-

! Atrodo, kad vėl kompanija 
kirs darbininkams algaš. Arba 
gal darys kitas permainas. 
Gal dės kontraktorius.

Mainieriai turėtų , budėti, 
nes kuomet nukapos algas vie
niems, tai paskiaūs mažins al- 

i , gas ir kitiems, kurie dabar
Itų vienu vardu: AugšeiausiosMal. djrba Senoji Unija nieko 

- . -Inedaro, kad kovoti už darbi-
Antros Kuopos (angliškai: The |ninkų reikalus.

Mainieriai turi organizuotis 
lį naują Nacionalę Mainierių 
Uniją. Lewiso unija eina ran- 

I ka rankon su bosais. Jinai 
■ veikia, kad darbininkus pada
lyti bosų vergais. Tad dar
bininkai turi vesti kovą ne tik

•> -------------- c ----- , CŲ Vienu VčlJUU. MUgbClčlUblOS j ęĮ

a (jo uošvį), mums Prieglaudos Lietuvių Amerikoj!

Supreme Lodge of Lithuanians! 
of America Branch No. 2).

e) Priimtų APLA.

išklausyti ramiai ir sutinkan-! 
čiai su APLA. konstitucija ir

Tai ką aš ga- f) Atšauktų tuos nelegalius
giau liuoso laiko ir bažnyčia ant vietos. liu daryt, jeigu jis neina į bažnyčią, juk tarimus, kurie buvo padaryti

sus, bet ir prieš bosų pakali
kus, kaip kad yra Lewisai ir 
kiti pardavikai.

Petriškiet’s.

Jis čia eidavo bažnyčion ne tik šventadie- tai ne mažas vaikas—prievarta neatveši, rugs. 4 d., kuomet pirm. Ma
niais, bet ir kada tik nuo darbo laikas Tačiaus ne jis vienas toks, yra jau jų dau- 
leido. j gelis, Šliupo-Dembskio suklaidintų. Bet jei

Už kiek laiko atvyko iš Lietuvos ir jo jisai dar nėra visiškai užkietėjęs bedievis, ■

žeika del betvarkes uždarė 
susii inkimą.

g) Pilnai apmokėtų visas iš- 
duktė, kuri čia neilgai pabuvus apsivedė tai mėginkite jam. pasiūlinti, kad ateitų pas laidas, padarytas laike, APLA. 

geį jokių 
■išlaidų APLA. kuopa ne-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

su Juozu Čiudiniu, kuris, kaip vėliaus žino
ma, buvo labai -geras darbuotojas Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj ir abelnai darbininkų 
judėjime! (Jiedu išvyko 1922 metais į So
vietų Sąjungą, kur labai džiaugiasi gyveni-

Draugas J. Čiudinis pirmiau buvo uolus j 
katalikas, bet ir giliai mąstantis. Per tai i 
jo protui pasirodė, kad tikintis katalikas, i 
jei neišpildo nors vieną iš didžiųjų tikėjimo! 
užduočių, tai prapuola ir visos išpildytos.! 
To jis pats vengė, bet į jo mintis pradėjo j 
skverbtis klausimas: kodėl kunigai patys to 
nesilaiko, o tik liepia kitiems? Nors jis tą 
mintį stengėsi nusikratyti, bet nepajėgė— 
jis pats savo minčių likosi nugalėtas ir L_ 
dosi jieškot atsakymo į klausimą. Pradė
jo atydžiau tėmyti į tikėjimo užduotis— 
prisakymus ir prilyginti jį su kunigų gyve
nimu bei jų darbais. Pagaliaus, išdrįso 
klausyti priešreliginių prakalbų, ėmė skai
tyt pirmeiviškus laikraščius-literatūrą. No
rėdamas persitikrint, skaitė-studijavo mok
sliškas knygas. Tėmijo į gamtos apsireiš
kimus ir kitus dalykus, lygino mokslo iš
vadžiojimus su realybe

Tas jam ir 
jogei tikėjimas nėra niekas daugiau, kaip 
tik nežinystė, kurioj kunigija stengiasi pa
laikyti darbo žmones, idant juos galima

mane, klebonijon,. pasikalbėti, gal ir sugrą-|2 kp. tyrinėjimo.
__  O jei ne, tegul ŽL .išlaidų APLA.

................... i kas kitas, neatsakys ituri al’.mokf1 naujos
. . .. .. J jos viršininkams, nariams ir

žinČiau ant tikro kelio.
nosi, juk nei tu, nei
už jį prieš dievą—atsakys jisai pats.”

Aš irgi, tuomet būdamas aklai tikintis, 
tam savo dėdei nedaviau kitokių patarimų, 
kaip tik jam padėjau apgailestauti!

Atsidengia Paslaptis
Kun. Abromaitis po parapijomis kalėdo

damas, 1903 metais, užėjo ir pas Čiudinius. 
Kaip paprastai pakrapino, ten ką lotyniš
kai burbėdamas, atsisėdo ir atkišo metalinį 
kryželį, kad bučiuotų. Tėvas ir duktė pri- 

l~|ėjo ir pabučiavo, o žentas nesijudina nei 
i iš vietos. Kunigas, mesdamas žvilgsnį, sa
iko. “Rodos tai šeimynos galva.”, “Taip,” 
Čiudinis atsako. “Tai kodėl neini prie kry- 

I žiaus?” “Kryžių bučiuot nematau reika
lo, o tik priešingai; kadangi aš žinau, jogei 
kryžius ne pagarbos vertas, o tik pasibjau
rėjimo, kaipo senovės barbarizmo liekana. 
Kryžiai, palyginamai, kelis kart bjauresnis 
daiktas, negu šiandieninės kartuvės! Ant 
kryžių gyvus žmones vinimis prikaldavo ir

; davė galimybės persitikrinti,!Pakabintus .laikydavo ištisas valandas, ar
A rltA-non 1 /I W h<H0 111 0 70 1107^11 A’O /MA TA 1 1 _net dienas, iki iš baisių skausmų galėjo nu

mirti. Tai ar toks daiktas verta bučiuoti?”
(Bus daugiau)

1 vv» • <11,• 1 1 I • ■ • A • tas yra pilniausia ir neginčija-Augsaausios rrieglaudos Lietuviu Amen- ma savastis APLa 2 kuopos, 

koj Centro Pildomo Komiteto Nutarimas!
Delei APLA Antros Kuopos

Centro P. Komitetas, išklau-} kuomet APLA. 2 kuopa ir 
sęs skundą prieš APLA 2-rą das “2 kp. LAPA. 
kuopą, padaręs ištyrimą ir iš
klausinėjimą, sulig, . APLA. 
konstitucijos, padaro sekamą 
nutarimą:

Pirmas: APLA. 2. kuopa 
rasta prasižengusi prieš kons
tituciją už leidimą kai ku
riems APIA. 2 kuopos nariam 
organizuoti naują draugiją 
“2zkp. LAPA.” vardu ir ant 
čarterio, kuris yra APLA. 2‘ 
kp. savastis; už leidimą išsi
rinkti kitus viršininkus viduj! 
APLA. 2 kuopos, iš APLA. 2 i 
kuopos narių ir viršininkų,

var- 
•yra viena 

ir ta pati organizacija, dalis 
i APLA. organizacijos, veikian- 
Iti po APLA. konstitucija, tu- 
' rinti savo išrinktus, užgirius ir 
įveikiančius viršininkus.

*•
Antras: APLA. 2 kuopa 

prasižengė už ibidimą svarsty
ti ir nelegaliai užgirti taip va
dinamos “2 kp. LAPA.” vir
šininkų priduotą rezoliuciją, 
reikalaujančią APLA. 2 kp. 
pinigus, namą ir kitą turtą 
pervesti kitai draugijai, var
du “2 kp. LAPA.”, kuomet 
tie pinigai, namas ir kitas tur-

Trečias: APLA. 2 kuopa 
j prasižengė už leidimą APLA. 
12 kp. name funkcijonuoti nau- 
Ijai draugijai, vardu “2 kp. 
j LAPA.” ir net pastarajai sa- 
| vintis APLA. 2 kuopos 
turtą ir čarterį.

Ketvirtas: APLA. 2 
prasižengė už darymą

narna,*. 7

kuopa 
nele- 

gališkų tarimų rugs. 4 d., kuo
met pirm. Mažeika ,negalėda
mas privesti susirinkimą prie 
tvarkos, buvo priverstas jį už
daryti.

Penktas: Pasirodo, kad AP 
LA. 2 kuopai nepaiso kai kurių 
APLA. konstitucijos dalių.

Suradęs APLA. 2 kuopą 
prasižengusia, kaip viršuj mi
nėta, APLA. Centro Pildomas 
Komitetas nutaria:

1. Reikalauti, kad APLA. 2 
kuopa:

a) Sulaikytų ir dairgiaų ne-

f’

CHESTER, PA.
•ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

bus sekmadieni, 2 dieną rugsėjo, 10 
vai. ryte, Lietuvių Kliubę, 339 E. 4th 
St. Draugai, visi ateikite j laiką, 
nes turime daug naujų, svarbių rei
kalų, kurieks aptarti.

Atsiveskite naujų narių! .
Sekr. P. Kašarauskas.komisijoms bei advokatams, 

dirbusiems pervedimui APLA.
2 kuopos turto svetimai drau-1 
gijai.

•. I

2. Neišpildžius šias sąlygas!
I į 30 dienų nuo aplaikymo šio 
Centro P. Komiteto nutarimo, 
APLA. 2 kuopa tuojaus ir pa
ti savalimi 
sekamam 
konstituciniu teisiu ir privile- n-u toje dienoje, bet

*• v j VAt*\n>hc« nviA Ia VU i I •> i

gijų-
3. Susispenduojant kuopai,! 

Centro P. Komitetas tuojaus

(233-234l<!
: 11

DETROIT, MICH.

susispenduoja iki 5‘kiu metų plano.
Seimui nuo visu

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

susirinkimas Įvyks 4 dieną spalių 
(Oct.) Z. Straukaus svetainėje, 139 
Šteamboat Rd., 8 vai. vakare. Na
riai yra kviečiami skaitlingai susi
rinkti. Taipgi ir naujų narių atsi
vesti į kuopą prisirašyti. Būkite visi, 
nes. turime aptarti vajaus darbuotę, 
kaip gauti naujų narių ii' skaitytojų 
del mūsų spaudos.

Kviečia Komitetas.
(232-233)

Tuojaus gaukite
šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Drg. Amter Maršrutas New S
Yorko Valstijoje S

Drg. Ąmtdrį Komunistų < Partijos S 
kandidatas ‘į ’ New Yofko jtubernato-’f’ 
rius, maršruto datpę . pakeista . ųuo, o 
pirmesni© pranešimo. ..Drg. Amteris 2 
kalbės sekamomis dienomis ir seka- g 
mose vetose. o

Rugsėjo 29 d. Albany. N. Y.- 2
Rugsėjo 30 d. Schenectądy. Vaka-

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN Į

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

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

dalyku.

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

Pinigui siųsk money orderiu arba 
popieriniais Šiuo adresu:

J. BARIUS, “'-‘b*;..,PB0" *«•
NEW YORK. N. Y.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami Į 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

LIETUVIU DARBININKU
SUSIVIĘNIJIMAN

(Association of Lithuanian Workers, Inč.) 4
. i . • i ■ ■ i • ,

Įkorporuota spalių mėn. 17 d., 1930Lapkričio (Nov.) 6 d., , nedėlioję, 
ant Arena Gardens 8 vai. vakare at
sibus 15-kos metų paminėjimas Ru
sijos darbininkų revoliucijos 
gi paminėjimas laimingai' užbaigtų 

Ši diena 
ti tikrai komunistinė diena; 
organizacija neturi laikyti parengi- 

visi 
prie to milžiniško apvaikš- 

Svarbiausiu, kalbėtojum 
ant tos dienos drg. J. W. Ford", 

kandidatas Į vice-prezidentus J. V. 
lai bus tokia iškilme, kokios dar

Komitetas.
(233-234)

atsibus Scotts
boro demonstracija; prasidės nuo 
Ferry svetainės, 2 vai. po pietų, ir 
maršuos ant Grand Circus Parko. 
Tenai bus prakalbos. Dėlto draugai 
ir draugės, mes turime dėti visas, 
savo spėkas, kad sumobilizuoti visus 
lietuvius darbininkus, kad padalyti 
tą demonstraciją skaitlingą, kad iš
gelbėti tuos 9 juodveidžius jaunuo
lius

ir taip-

turi bū- 
ne viena

i rengtis
i čiojimo.

,I bus ant

turime

Apdrauda turi keturis skyrius:

$150, $300, $600 ir $1000

nesuspėnduotais visus Detroitas nėra turėjęs,
tuos narius, kurie nėra APL'
A. konstitucijos paneigę iri
.. . . .. . .— Spaliu (Oct.) 8 d. itiems nariams suteikia visas <--- ----- .
teises ir privilegijas, kaip kon
stitucija nusako.

4. Jeigu APLA. 2 
pildo tas Centro P. 
sąlygas į'30 dienų 
čiau, ta’da APLA. 2 kuopa pa
silieka tokiam pat geram sto- 
vyj, kaip ir pirmiaus buvo.

APLA. Centro Pildomas
Komitetas:
Pirm' A. Chelkis, 

Seki;. J. Gasiunas.

kuopa iš- 
Komiteto 
ar anks-

BINGHAMTON, N. Y
Rugsėjo 25 d. atsibuvo 

i “Daily Workerįui” piknikas, 
kurį surengė Komunistų-. Par
tijos vietinis skyrius. Diena 
pasitaikė graži, tai ir dalyvių 
buvo nemažai, išskyrus lietu
vius. Lietuviai šį sykį prastai 
pasirodė dalyvume. 
labai gerai. • - 

Piknikas buvo 
I

parėmimui svarbios 
“Daily Worker, 
viai mažai 
parengimą.
biau kur kitur pasilinksminti, 
negu paremti darbininkų kla
sės reikalų gynėją, “Daily 
Worker”.

Piknikas
Spalio 2 d. įvyks piknikas, 

J. M. Kaminsko giraitėje, šį 
pikniką rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susišelpimo Draugija.

rengiamas 
įstaigos— 

vienok lietu- 
kreipia atydos į
Jiems buvo svar-

nuo elektros kėdės.
Komitetas.

(233-234)

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 7:30 
vai. vakare.

Taigi užkviečiame visos apielinkes 
draugus ir drauges pasilinksminti iri 
paremti mūsų organizaciją. Iš sa- 

puses mes pilnai patenkinsime.
Komisija.

,ti./ ( . (232*233)

v o

pkfĖRŠOH, N. J.

ALDLD 84 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus nedėlioj, 2 d. spalių, 
3 vai; po pietų, po antrašu 59 Hols- 
man St. Visi nariai būtinai daly
vaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų. Kurie dar nepasmokėjo 
duokles, už 1932 metus, tai ateiki
te ir pasimokėkite. Taipgi atsiveski
te ir naujii narių Įsirašyti, nes va
jus jau greitai prasidės.

Org. S .Alikonis.
(232-234)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kp susirinkimas Įvyks 

d. spalio, 920 E. 79th St. Visi na
riai būkite susirinkime ir atsiveski
te naujų narių. Pereitą susirinkimą 
kuopa nutarė, kuris narys, nemažiau 
prirašys 5 narius, gaus iš kp. iždo 
“prisą” 5c nuo kiekvieno naujo ap- 
likanto.

Pasidarbuokime sau ir savo orga
nizacijai !

LDS 55 kp. Sekr. Mažeika.

6

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

metu amžiaus.
c

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą”

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N .Y.

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov, Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos «ir visuomenes mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą • {

•PRIEKALE telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS., darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kova ir'atsiekimus,, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos’ir'kitų kapitalistinių j šalių darbininkų ir Vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, ■ Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domės skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai sūsipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
iY darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą,” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais h- kitokiu būdu. .

“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rųb. metams—2 doler.
6 mėn.—1 rub. 50 kp. G mėn.—1 doler..
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Franci jo j ir kitur: metams—1 dot, 6 
mėn.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar į išsirašyti ir per “Laisvę”. t
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Studento Lyga Protestuoja Prieš Ministerj Doa- 
,ką; Šaukia Kovon Apginti Ateivius Studentus
^įNEW YORK.—Nacionalė  __________________________
Studentu Lyga šaukia visus’čiu kūdikiu. Kad išbadėjęs 
Amerikos universitetų ir ko- vaikas apalpsta 
legijų studentus protestuot 
pries daibo ministerį Doa- Bet įjuržuazinės Vaikų Gero- 
ką. Mat, Doak .uždraudė ne- vSs Federacijos 
kvotiniams ateiviams studen- sako> Rad dabar ne visos 
tams Amerikoje užsidarbiauti matomos pasekmės vaiku 
dalį arba visas lėšas, besimo- j davjm0 i( va,,g0. krizis 
kinant. Jis uždraudė tiems ;pad žala vaikams ir 
studentams darbus net laike ■ ...................
vakacijų, vasaros metu. 0 jei
gu tokis ateivis studentas bus 
sugautas bedirbant del moks
lo, tai, pagal Doako patvarky- *, i o t n j i*
mą, jis turi būt suimtas ir de- Atgal uUkfHUSte Bedarbiu

< portuotas iš. Jungtinių Valsti- Šeimyną į Stllbą 
jų. Tas gremėzdiškai reak-j 
cioniškas Doak “ukazas” pa-! 
liečia 700 ateivių studentų 
vien Columbijos Universitete.;

Nacionalė Studentų 
kurioj yra ir komunistiškai! 
nusistačiusių studentų, ragina | 
visus šimtus tūkstančių kitų 
studentų stoti į kovą, kad 
sulaužyt ir sukulti bjaurų mi- 
nisterio Doako patvarkymą. 
Už tai Doaką kritikuoja ir 
šimtai profesorių. A k

gias Prie Visuotino ' vajj"s šiame 11 
Streiko

VARŠAVA. — Mieste Lo-' 
dziuje -audėjai laikė konfe
renciją ir nutarė rengtis 
prie visuotino streiko prieš 

mokykloje, algų kapojimą. Reformisti- 
tai visai paprastas atsitikimas. į niai vadai pabėgo iŠ kon-'

pirmininkas 
yra 
ba- 
bus 
ant 

itoliaus; daugybė jų taip ir liks 
silpnuoliais, neūžaugomis, 
džiovininkais.

BROOKLYN.—Miesto dalyj, 
vadinamoj Brownsville, Bedar- 

■ bjų Taryba su drg. I. Dolbu 
^.‘V.£a.’ priekyje sunešė atgal į stubą 

I rakandus bedarbių Walkowit- 
|zų šeimynos, 67 Amboy St., iš 

kitų ]<ur buvo išmesti į gatvę vyras, 
moteris 
nešimo 
stracija

V ši Ponia Pati Nusižudė?

Todėl visi minėtų laikraščių 
draugai ir draugės, gerai tą 

! privalote įsidomėti ir, žinoma, 
į gerai išpildyti.

Kiekvienam “Laisvės” skai
tytojui ir skaitytojai šios da
tos, spalio 1, 4, 5, privalo būti 
gerai žinomos, kur mūsų visų 
pareiga būti.

Vinco Duktė.

ferencijos, kuomet pamatė,: 
kad eiliniai delegatai griež
tai nusistatę už visuotiną 
streiką, c.

įGraikijoj Komunistai
I w . .

ir kūdikis. Pirm su- 
buvo suruošta demon- 
200 darbininkų, ku- 

. riems vadovavo Dolb, komu-
■ nistų kandidatas į N. Y. vals
tijos seimą.

Dabar ant Amboy St. yra 
J organizuojamas įnamių bloko 
komitetas. Susirinkimai įvyks- Į

Avė., i

Irwiniene, 30 me----------------
pati turtingo Šerų Mokytojos Priešinasi
Bet kada jos vy- .. J , v. ,, 
policijai, kad ji j Algų nusimusimui 

bandžius pro lan-j NEW YORK. — 2,000 mo-

NEW YORK.—Nuo penkio
liktų lubų Ambassador vieš-;ta po num. 646 Stone 
bučio pro langą iššoko ir užsi- Bedarbių Tarybos centre, 
mušė Rutha 
tų amžiaus, 
biznieriaus, 
ras pasakė 
jau pirmiau
gą iššokti, bet jis ją sulaikęs, i kytojų trečiadienį turėjo susi
taria kilo kokia tai nuožiūra, į rinkimą viešoj mokykloj, 42nd 
ir detektyvai pradėjo 
klausinėt, ar tik ne jis

t ^hbar pro langą išstūmė.
ją

1

Federa-Kansas City.
iliai prohibicijos agentai da- 
. rė kratas saliūnuose ii’ su- 
i ėmė 150 žmonių.

Laimėje 9 Vietas Dr"™ ““’į K.“™s •» I uri I oievA 117 t ImaTuri “Laisvę” už Organ?

». Vaikų Kentėjimai
NEW YORK.—Nuo

i

tėvų 
bedarbės, nuo badavimo, šal
čio ir abelno skurdo kenčia 
didmiestyje desėtkai tūkstan-

---------------------7-y

Puslapis penktai
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Pao

o
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Lietuvių Svetainėje, Worcester, Masso

o

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitėso

o

o

LAISVE” -o

o

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Yo

-% o o.

St.

i

O

iiiaiiioiiiaiiioiiisiiiai

st. 
st. 
st, 
st.

2 
u
Ū

! Pirm. K. YuŠka, 325—4tli Ave., lid’' 
j’ ‘line, III. <

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

IDR. Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y
Kasdien—P A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Jsikųręs 25 Metai

AUSKOS DRAUGIJOS ‘ Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 June-| 
tion Ąve. . , , « • < . , į i (i

.Kasos Globėjai: J.' Raciūnaš, 6821i| 
Į' Dąyton ’ Avė., Eva Vėgėlienė, 7715; 
Į Dayton Ave.
į Iždin; Antanas Vegela, 7715 Dayton 

Ave *
102 Hantington St. 
Vi»i Montell. Ma«i.

ELIZABETH,. N. J. ? - 
Valdybas Adresais ■ 

Poškui*? 211 First St.
S. Pinkevičius, 121

v.- Paulauskas, 228

B. Barkauskas, 255

Pirm.
Pirm. pag.

Clark Pl.
Iždininkas

Clark Pl. I
Nut. Sekr.

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

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

Dayton St.
I Iždo Globėjas P. Kalnietienė, 

144 So. Park St., II Iždo Glebė jas 
J. Krakauskas, 300 First St.

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

Maršalka J.. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadienį kiekvie
no niėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth; Jt. J- Ura i 
džia '8-ta vai. vakare.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

; fiV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.

VALDYBA 1931 'METAM: 
V. Geluftevitius, 51 Glendale 
pagelb M. Miškinią, 9 Burton St. 

20 Faxon St.

St;

i •’Pirm, pagelti. A. Matusėvičia, 1003—
' 25th St., Moiine, III.

1552—10thFin. seki. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St-
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2485—83rd Stų 
Moline. 111

iiiiBiTiaHiaHioiiiaiiiBiiioiiiaiiiBiiisiiiBHiamaiHamaiiiamomamoHigniaHisingm

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

Pirm.
Pirm.
IJžfaSų rašt. J. Sroskus.
Finansų rašt. J. Stripinls, 49 Sawbell Ave. i 
Iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Ęaronaf, 20 Fąxon St. , 1
Iždo Globėjai:

St.; S.
Petravičia, 702 N. Montello St. ; Maršalka
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Mąss.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė

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

‘ 't "

BOR JOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bpnką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti 
akstinu žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jėgos,’. Kaina 15 centų už puskvortį.

Petrauskas, 22 Jtferton St.
.... . . i

F. AluseviČiu, '18 Intervale 
Mačiulaitis, 57 Arthur : St.: S.

Jau rašėme, kad Graiki
jos komunistai turėjo dide
lių laimėjimų įvykusiuose 
parlamento rinkimuose, ne
paisant baisiausio teroro, j v,KCnX\rt< 
Dabar pranešimas paduoda,' 
. -i t r . . v-, ... i • i Iždininkas .1. Yesndavkad Komunistu Partija lai-' Kcn?ngton. p*. •- j Iždo tslohčia. >-
mėjo net devynias vietas i J- 
parlamente, o iki šiol netu-!
rėjo nė vienos. Už komunis
tų kandidatus daugiausia 
balsu paduota industriniuo-! 0Kp- 
se miestuose. Tas parodo, j SŽLP, P: 

4—St. Kuzmickas, 1 
doah, Pa.
5— M. Glaubičius, 

McAdoo, Pa.
6— S. Telksnis. 

Cisveland, Ohio.
__7—J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., 

wood. Pa.
8— W. Stučinskas. 2310 Sarah St., 

Pittsburgh, Pa.
9— J. Yasadaviče, 538—3rd Ave.„ 

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

Heights, III. 
I 11—Anna Adomaitis, 

gahela, Pa. 
12—John Kinderis, 

Ambridge. Pa. 
18—S. Orban, R. F. 

Pa.
14— Geo. Urbonas, 434

dock. Pa. i,
15— P. Kavaliauskas, 300cTodd St., Aliquippa, 

Pa.
Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa. 

•K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O. Bo^ 201, Minden, 
Va 1
Mansis. P. O. Box 65, Slovan, Pa. 
Cibulskis, 70-42 
Y. 
Sodeikis, 125 So. 

Ohio, i 
Dielininkaitis, 41 

lo, N. Y. 
J. Šeris, 

ville. Pa.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.

‘ i. K. Stašinskas,
Kensington, Pa.

! Sekretorius J. Gasiunas, 626
i McKees Rocks. Pa

Yesndavičius,

I Iždo tjlobč.iai.?--
r-. Urbonas. 434 Library St., 

TTviK)/as, 1925 Harcums
I Pittsburgh, Pa.
; J. Miliauskas. 626 Woodward

McKees Rocks, Pa.

kad Graikijos proletariatas! 
revoliucionizuojasi.

Žemės Drebėjimo Aukų 
Skaičius vis dar Auga

SALONIKAI, Graikija.— 
Nuo salos Chalcidice prane-i 
šama, kad per dviejų dienų; 
žemės drebėjimą žuvo 
žmonės. Penki sodžiai 
visai sunaikinti.

yrą St. ir 3rd Ave., kur vienbal-
da- šiai nutarė priešintis “liuosno-

Iriam ir laikinam” algų nusi-1
■ kirtimui. Tokį 6% bei dau-:
girų algų nusimušima majoras! n 1 hm j* •• • 

ų . Uj'jKee stengiasi įbruki vi-' Sukilimas MainlzUOJOJ 
“ |šiems miesto tarnautojams ir!

darbininkams. Mokytojos ir;
mokytojai supranta, kad tai.' 
būtų ne laikinas, bet pašto-1 
vus algos nukirtimas.

SOCIALISTU VADAS PRISIPAŽĮSTA 
’BJAURIAI APMELAVUS DRG. FOSTER!

Kelios dienos atgal rašė-
me, kaip -Socialistų Pai
tijos vadas ponas Broun per 
New York “World-Tele
gram” bjauriai bandė įkąsti 

į Komunistų Partijos rinki
mų kampanijai. Jis rašė, 
būk d. F esteris nesergąs, 
būk jis esąs išvytas iš Ko
munistų Partijos vadovybės. 
Prieš šitą bjaurų ir mela
gingą užsipuolimą ant Fos-i 
terio ir Komunistų Partijos,

1 matomai, sukilo Socialistų 
Partijos nariai. Ir štai da
bar, rugs. 27 ck, per tą patį I 
“World - Telegram” . p. 
Broun viešai pareiškia, kad!

13nx 655,

Woodwarad

538 3rd

NeM

Avė.

Avė.,

Braddock, 
Way, “

Ave.,

s. Pa.
S..

APIELINKĖS 
K-TAS, 1931:

, 354 Marguerite 
Pa.

A. Kairys,

338 
esą j'

p. l. a. finansų sekretorių 
ANTRAŠAI

Sekretorius ir antrašas. 
3409 Carson St.

St., Carnegią

Ave. Shenan- j 

Monroe St., 

Abęrden Ave.

Brent. 

S. S

New >

Chicago l>nKolb- M-

Franckevich.
Pitshurgh. Pa.

Sadulienč, 108 Cress

107 Ohio

123 E.
7709

16— J 
17 ...T-

i 19—J.
W 

20—L. 
22—P.

N.
24— P.c:
25— J. 

j Iv,
1 26—J.

Corliss

10j9—4th St.. Monon-

439 Maplewood Ave.,

D._ 42, Rices Landing,

Library St., Brad-

Link Ct.. Maspeth, 

Pearl St Yogstown,

Eckert St., Bvffa- 

223 E. Mahanoy Ave., Girard-
T),-.,!.’ n '27—Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, III. 
1 ctl 29—Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen-

• v • • i • ter Fhnai užgrobė tris svarbius i 30-j. ’Leonaitis, 107 n. Duquoin st.,
. • nr 1 ton- Iinmiestus nuo japonų ir Man-(|2~į 

chukuo armijų. Sukilimas į 
eina prie pat Sovietinio Si-! 
biro.
stovai

SHANGHAI.
ter. Pa

i PITTSBURGH!) IR 
PRIEŠFAŠISTINIS

, Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

i Pirm, pagelb. W. . 
i Broadway, Pitcairn, Pa. 
! Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 

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

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcurr 

Way. S. S Pittsburgh. Pa.

JOS VALDYBA MONTELLO, 
Šv. Roko Pašalpines Draugijos 

elyba, Montello, Mass.

32 Banks St.
J Burton St.■)

99

MAS
Val- 1 

s

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DĘPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
Union Avė. kampas Scholes Street

P. MARČIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kaip pas Ten Eyck St

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

Pirm. A. Kriūkoniš, 
Meškinis, 

šų rašt. K. Vcnslauskas, 
Finansų rašt. A. Jakavonis, 
Iždininkas, Ig. Petrauskas. 
Ligonių rašt. A. Baronas. 
Iždo globėjai: S. Mačiulaitis, 
S. Petravičius, 702 No Montello St. ; J. 
kubavičius, 162 Melrose St.

Maršalka F. Krušas, 111 Soutell Avė.

20
57

Pirm.
Užra-

Andover
Arthur
Merton 
Fascon
Arthur St.

Moterų
Pašelpine Draugyste Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulionė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vjne St. 
Prot. rašt. T. Zizen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Kliinavičienė. * 31 Clnėencte St.

Kąios Globėjos: 
Baronienė, -9 Broad St. 
Duobienė, 221 Ames St. 
Bartkienė, 29 Intervalo St.

Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Amei St.
Maršalka J. Šimanskienė, i88 Vine St. ' 

Visos gyvena. Montello. Mass.
kare.

v.
M.
V.

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Kituosę Miestuose ir Valstijose
i ' . ‘ *

Ą. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
9 William Street Pittston.

l-l
i

o
55Gi

J. KLEKUNAS 
16(f8 N. Main Street Scranton,

I i

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.Ben- 

Tilvik. 38 N. 7t.h St.. Easton, Pa. 
B. ShatkuH, 1256' Scribner Ave., 

113 Royal- 

St., Shamo- 

Hobson St., 

568, Caatk 

i St., West 

Ave., Col- 

St., Akron, 

400, Benld,

Shatkuh, 
Grand Rapids, Mich. 
■J. Audiejaitis, P. O. 
ton. Ill.

j 35—K. Bagdonas, 114 N. 

Japonijos valdžios at- I 36->-Joe Pečeliūnas, 1009 
y . J n Harrisburg. Ill.

jQLuvai išsigandę bėga. So- 37~^ 
vietų valdžia sutikus leisti i 38~“;

išsigandę bėga

Bbx

Vine

So. :

Box

4th

VIENYBES DRAUGYSTfi 
MONTELLO. Mums.

jiems persikelti j Sovietui 
žemę. Tatai prašė Japoni-|

p. o. i

102 E.

514 Autumn

1388 Andrus

jis rašė neteisybę. Dabar ja. 
jis sako: =

“Aš esu įsitikinęs, kad aš 
dariau klaidą, sakydamas,! 
kad William Z. Foster!^, ko
munistų kandidatas į prezi
dentus, tapo prašalintas 
kaipo jo partijos vadas. Jo 
liga yra sunki ir jos užten
ka išaiškinimui to, kodel’jo 
prakalbų maršrutas tapo su
laikytas.”

Toliau Broun prisipažįsta, 
kad jis tankiai rašo gerai darbTnfnk 
išsigėręs ir kad “privati-' 
niam gyvenime gerokai me
luoja.” Vadinasi, pijokas ir 
melagis yra Socialistų Parti
jos vadas!

BALTIMORE, MD

. Aimanas, 
Shannon, Pa.

. Tamulienė, 
Frankfort, Ill.

39— Tony Zedolek, 
linsville. ill.

40— Anna Kirtiklis, 
Ohio.

41— J. Guziavičienė, P. O. Box 
Ill.

42— Frank Miller, P. O. Box 264, Buckner, 
III.

48—M. Lingevičiene, 424 Fordney Ave.,
Saginaw, Mieli.

141—Ona Noreik, 709 Maple St., Zeigler, Ill.
46—M. Savukaitiene, P. O. Box 262, Cuddy, I 

Pa.
46—J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford. |

Ind. I

Valdyba 1931 metam:
W. Gelusevičia, 51 Glendale St.Pirm.

Pirm.- paeglb. A. Sauka, 
256 Ames St.

Nutarimų rašt. J. Stripinis, 
49 Sawtelle Ave.

Turto rašt. K. Venalauskis, 
12 Andover St.

Ligonių rašt. M. Jazukevičia,
153 Ames St.

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St.

Iždo globėjai: P. Krušai, 141 Sawtelle Ave.. :
J. Bale- jB. Zdanavičia, 11 Glendale St., 

vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkauskas, iiisiiisiiiaiiiaiiiaiiiaiiiBiiiBiiiaiiisiiiBinaiiiaiiio

Visiems yra Svarbu Žinoti i47—,.K- Aipnas. 2822 Scotten Avc- D<> v troit. Miela* LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN ■IMin-

Strect

N. S.

48— J. ' Sabaliauskas. 416 
ersvillo. Pa.

49— A. Matulevičius, 279 
Brooklyn, N. Y.

50— -Joe Shimkets, 1331
Pittsburgh. Pa.

51— P. Maslaveckas, 69 
Wilkes-Barre. Pa.

52— Antanina Mikužienč, 
Chicago, wit.

58—J. Gudišauskas, 437 
Pa.

54— Geo Braknis, 222 
Pontiac. Mich.

55— V. Blonskis, 970 
ington. Pa.

56— V. Glaubičius, 316 
Wilkes-Barre, Pa.

57— John Norkus, 351 
ton. Pa.

58— J. N. Valanchausky. 11 
Brighton. Mass-

Ką žinoti, perskaitę že
miau keletą sakinių, patys 
suprasite, žinoma, tik pride
ra mums tą visą išpildyti.

Pirmas: šio šeštadienio va
karą, 1 d. spalio, Lietuvių sve
tainėje, 853 Hollins St., įvyks
ta fėrai—bazaras, kurį ren
gia Baltimorės miesto lietuvių 
____ __ :ų “Balsuok 
munistus” kliubas.

Visų mūsų, draugai 
ges, atsilankymas 
gelbės, ne tik materialiai, taip
gi ir moraliai taip svarbiam 

į darbe.
~, Antras: Vietos Lietuvių Dar- 

Ibininkų Susivienijimo 
i kuopa, spalio 4 d. 
Isvetainėje, rengia 
1 kuriose kalbės “ 
I daktorius

Nesenai W 2 s h i n g t one i tininkus ir užkinko juos ra- narių, bet ir visų dar-
v ' v ,. , . . , . . v .bininkų ir darbininkių parei-Hooveris buvo susaukęs lai-1 syti taip, kad sukėlus zmo- įga ne tik patiems dalyvauti, 

kraštininkų k o n f e renciją. 1 nių ‘’moralą”. Todėl ir po bet pranešti, kad ir mūs drau-' 
Po tos konferencijos tuo-^ Hooverio šauktos konferen- £’ai lr draugės būtų tą vaka- 
. . i-. . ra su mumis.jaus prašinėjo laikraščiuose 1 gijos prasidėjo slėpimas ek-į ‘Tiečias: Spalio 5 d<> Lie_ 

onominių faktų, rodančių tuvių svetainėj e ^,8 vai. vakare, jTi
Tūla buržu-į krizio didėjimą, o pūtimas Yra šaukiamas svarbus visų!a. 

tos “gerovės”, kurios ištik-'darbininkiškų laikraščių, kaip - 
vm-n v./- m w j- tai “Laisvės,” “Vilnies,” “Tie- j.rujų visai nesimato. Vadi-’ „ . . . . , _ ,, , ...sos ir “Darbininkes skaity

tojų bendras susirinkimas. Ja-’m. Žuvis, a. Senkus, K. Jakimavičius.
me irgi dalyvaus draugas J. draugijos susiilnklmai įvyksta kiekvieno 

J n menesio antrą utarninką>> savam name,
1057-!63 Hamilton Ave.

Hoeverio Spaudos Konferencija buvo
Šaukta Apgaudinėjimui Žmonių

Hofinimas, k
jaii prasideda.
azinės propagandos agentū
ra “Whaley-Eaton Service”
slaptam cirkuliare pasako,! naši, buržuaziniai laikrašti-
kad Amerikos ir kitų šalių jninkai paversti buržuazijos1 

t valdžios pasišaukia laikraš- prostitutėmis' 'siurba.

“gerovė

už Ko-

ir drau- 
daug pa-

48-ta 
,, Lietuvių 

prakalbas, 
Tiesos” re-

draųgas J. Siurba.

So. 5th

Goebel St.

Empire St.,

W. 43rd St.

s.
2545

St., Tamaqua,

Lako

Eina

Crystal Lake Dr.,

Alson Avc„ Wash-

Georgo Avė., N. End. 

Ferdinand St., Scran-

Bigelow St.,

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. KrikšČius, 33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J 
Maršalka J.
M. Naktinis,

W. Hartford,

St 
St 

Pilkauskas 7 Seymour Avp. 
Giraitis, 171 Ashley St.
42 Putnam St. 

Conn.
IŽDO GLOBĖJAI 

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St.
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

31 Amity
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius 1

Pennsylvania ir New Jer

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
i Pirmininkas, Chas. Margis,

1 ■ ! 1323 Muskegon
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason JSt. N.
Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

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

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker ___

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm ■ 
Ligonių 

Varnienė,

ROCHESTER, N. Y.

Avė.

Draugystės D. L. K. Gedemino 
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas, J. Ivanaitis, 610 Ridgeway 
Avo. Tel. Glenwood 6613 M.

Pirm, pagelbininkas, J. Miller, 8 Ludwig

1439 South 2nd Street
' ’ L ? ‘ A

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon i|S6 

i i Keyatone-r-Main 1,417 .

■Pk. 1 '
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

Clifford Ave.
Ižc|ininka's, K. Galinaitis, 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk.
, Fraflnansu raštininkas, J. Andruškevičius, 

Avė. 1 ;;ū Rood ,Pk.
I Maršalka, F. Siganavieius, 81 Kosciusko 

Ave. , St.
IžiĮo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. Ba- 

I laišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 290 
į Wilkins St., M. Yenčįs, 45 Townsend St., 

1326 McRoynold Ave.! J- Švedas, 943 Avenue D.
Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnosj 

antrą sekmadienį, savoje svetainėje. 
Joseph Avo. •

W.

Lankytojai
M.

J. Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Įlužinskas, 
Korsikas, J.

Iždo
1351 Broadway Ave.

Globėjui:

Davis Avenue

z 1108 Elizabeth Avo.
Trustisni:

J. Urbpnas, T. Rasikas, 
Ruseckas,

Revizijos Komisiją:

J.

DETROIT. MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1Q32 metų.
Pirmitiin. M. Būsenas, 6388 Sparta

Avenue, Detroit,; Mięh.
Vice-pirm. Vincas Palkaųckas, 4925

Ogdėn Avė. ■
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, '7148 

Mackenzie Ave.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

t
'i



Puslapis šeštas LAISVI Penktad., Rugsėjo 30, 1932

Sugrąžinkite Aido Choro 
Tikietus Bei Pinigus

Draugai ir draugės, kurie 
paėmėte pardavinėti Aido

i Tag Days Delei Scotts- 
boriečiii Paliuosavimo

TEGYVUOJA ASO MORAS! VISI
URMU Į JUBILEJ1NI AIDO IR
MENKELIUNIUTES KONCERTĄ!

Padarykime Aido-Menkeliūniūtės Koncertą Nedėlioj Didžia 
Masine Iškilme! Entuziastiškai Paremkime Darbininkiš
kos Dailės Organizaciją ir Jos Darbuotojus! Sykiu ir Pa
sigrožėkime Jubilėjine Programa!

[Choro koncerto tikietų, malo-[ šeštadienį ir sekmadienį, 
inėkite likusius neparduotus spalių 1 ir 2 d., kiekvienas 
; atnešti šiandie į choro pamo-, darbininkas ir darbininkė pri- 
kas ir sugrąžinti. Kurie tikie-j valo padirbėti delei . paliuosa- 
tus pardavėte, priduokite pi^vimo devynių Scottsboro neg
niauš; o jeigu dalį tikietų iš-,ry berniukų/ Darbas tok is— 

[pardavėte, tai malonėkite pri- pasiimt dėžutes iš 61 Graham 
statyti šiandie vakare likusius Avė., Brooklyne, arba kitų 
tikietus ir pinigus už parduo- darbininkų centrų ir eiti į gat- 
tą jų dalį. Nes choras turės ves bei namus parinkt aukų, 
nedėlioj anksti priduot visus šiomis dienomis būtinai turi 
tikietus kasieriui, kuris parda- būt sudaryta .$5,000. Ta su- 
vinės prie koncerto svetainės ma reikalinga apeliacijos by- 
durų. j]aj delei išvadavimo tų jau-

J. Saulčnas. I nublių nuo mirties bausmės.

BRONX

569 Prospect Ave., 951 Leg- 
get Ave.. 2175 Clinton Ave., 
1400 Boston Road, Mt. Eden 
Shula, 595 E. 184th Street, 
792 Tremont Av., 2700 Bronx 
Park. East, Sholem Alechon 
and Amalgamated Coop., 1157 
Southern Blvd., 1610 Boston 
Road, 3882 Third Ave., 801 
Prospect Ave.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

NORINTIEJI GERESNIŲ VIETŲ KONCERTE, TUOJAUS 
PASIRŪPINKITE TIKIETAIS IŠANKSTO- NEATIDĖLIO
KITE IKI PASKUTINEI DIENAI Klemsy Politika Delei 

Ex-Kareiviii Bonu
NEW YORK.—Vietinis re- 

publikonų dienraštis Evening 
Post stengiasi, taip sakant, iš
traukt už liežuvio demokratus 
politikierius,—ar jie stoja už 
ar prieš bonų išmokėjimą bu- 

ivusiems kareiviams? Demo
kratai gi tyli, kaip klemsai. 
Demokratų kandidatas į vice- 

i prezidentus J. N. Garner per- 
. eitą antradienį dargi viešai 
i pareiškė, kad jis “iki šiol nie- 
; ko nesakė už ar prieš bonų iš
mokėjimą ir nesakys’’, kol rin

kimai praeis.

[Apeliacija gi bus tik už kele
to dienų, šalies Augščiausia- 

[me Teisme, spalių 10 d. Ko- 
į va ir aukos delei tų nekaltų 
į darbininkų paliuosavimo yra 
prievolė visų darbo žmonių.

Kitos stotys, kur yra gau
namos dėžutės aukų rinkimui 
delei scottsboriečių paliuosa
vimo, yra sekamos:

BROWNSVILLE
257 Schenectady Ave., 411 

Pennsylvania Ave., 1440 E. 
New York Ave.

CONEY ISLAND

3159 Coney Island Ave., 
2708 Mermaid Ave.
DOWN TOWN NEW YORK

Telefonasi Stagg

DR. A. PETRIKĄ
' PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki S vai. vakare.
PflhktadieniaiB ir iventadieniais 

tik susitarus.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinjmos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nmo 4 iki 8
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su \-ray ir 
patinusias gyslas jčirikinimais

Konstancija Menkeliuniūte
Visi, darbininkai ir darbi- supratimu mes turime Aido- 

ninkės, ruoškimės į didį Aido Menkeliūniūtės koncerte paro- 
Choro ir Menkeliūniūtės kon- dyt, kokios didelės minių spė- 
certą. Jis bus nedėlioj, spa-! kos eina su darbininkiška dai
lių 2 d., Labor Lyceum sve-ile ir su kovingu mūsų judėji- 
tainėje, 949 Willoughby Ave., [ mu apskritai.
Brooklyne; ir prasidės 4:30 j K. S.
vai. diena. ----------------- i

Tuom koncertu Aido Cho-> Kriminalisto Raketieriaus

Iš vieno to jau aišku, kas 
[slepiasi už dantų demokratų 
[vadams: jie lygiai priešingi 
. bonams, kaip ir republikonai; 
[bet yra perdideli bailiai, kad 
prisipažint. Demokratai, mat, 
tikisi, kad tylėdami čia su- 
mulkins ex-kareivius.

Vįen tik komunistai veda 
[narsią kovą už betarpinį iš- 
| mokėjimą bonų visiems vetera- 
! nams.

Falšyvu Dešimtkiy Skleidėjai

15 E. 3rd St., 257 E. 10th 
Street, 21 Second Ave.

HARLEM
347 E. 72nd St., 351 E. 

81st St., 330 Lenox Ave., 15 
West 126th St., 1538 Madison 
Ave., 24 West 115th St., 2336 
3rd Ave. near 127th St.

susTrinkimai
BROOKLYN, N. c.

A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadieni, spalių 3 d. Vieta 
“Laisvės” raštinėje. Prasidės 8 vai. 

I vakare “sharp”. Draugai, visi pri-
cįe_ i būkite laiku ir naujų narių atsives- 
n j kite, nes turimo padauginti mūsų 
P- kuopą narių skaičium.

BROOKLYN.—Falšyvų
skleidėjai

J. Vinezianno
kalėjiman, pir-

: simtdolenmu
I , . ... . ‘lanmcelli ir 
tapo nuteisti 
mas trims metams, antras pen
kiems.

Balaitis.
(233-234)

Laivelyj Bandė Išžagini 
Merginą

Pe- 
vieną

BROOKLYN. — Milton 
terson buvo įsivadinęs 
merginą į savo motorinį laivu-

IŠRANDA VOJIMAl
pasirandIavoja
Švaesus Kambarys

Pasirandavoja tinkamas, šviesus 
ir parankus kambarys. Saulė per 
visą dieną. Randa nebrangi. Savi
ninkę galite matyti bile laiku. Kreip
kitės: 329 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
(Dvejais laiptais ugštyn.)

(233-235)

NAMŲ 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 i 
(skadus), norint pleistęriuoti ir 

maliavoti, matykite:

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi- j 
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

' Ateikit Persitikrint. I

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omias ir ehronilkaa vyrg Ir 

tnetanj liras kraujo ir odas. 
Padaras lityrimj kraujo ir tlapuuia.

DR. MEER 
1K6 W. 44th St., Room Ml 

Naw Tark, N. T.
Valandas P ritas imat 

Ryta uao 10 iki 1, Po pietų nan l 
iki 9 tai vakare 

Sekaiadleniala nue 11 ryto Iki 1 »a pietų 
Telefonas Lackwanna 4-21MO

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas rtl
Garankščiuotos krau- v\g

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai Į/JJ,
ir skausmingi kojų su- yJį')
tinimai, paeinanti nuo VM /
gyslų įdegimo, yra gy- ĮJŲ

domi be operacijų Jlj]
DR. O. MEYER

208 West b4th St.
New York City

Valandos: 2 iki 6, Sercdomis ir 
Subatomis 11 iki 1, 2 iki t, 
Apart Nedčldienių

I___________

JONAS STOKES
Fotografas

.•iuomi pranešu savo kostume 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Bro id- 
way, Chauncey 
Street stotit 
Brooklyn, N. Y

Naujoj vietoj 
-1 u d i j a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

\. RADZEVIČIUS

4

ras apvaikšč'os dvidešimt me- gyšjai SU OpfflokratU Vadais 
tų savo gyvavimo; o Konstan- J
cija Menkeliuniūte padarys’
čia pirmą pradžią po sugrjži- \E\v YOPvK.—Policija pir
mai iš Italijos, kur per dvejus mįau būk tai jieškojo, bet “ne
motus tobulinosi dainavime. purado” raketieriaus Terry 

Iškilmei bus pritaikyta ir ;'Utnso, kurio tikras vardas 
visiems lietuviams darbinio-1vra. ^omĮnic Diadato. Dabar 
kams artima ir mylima pro-į policija sako, kad žinanti, 
grama. Naujausių revoliuci-i *<ur 1's randasi New Yorke, 
nių dainų patieks Aido ir Šie- kriminalistas neareštuoja- 
tyno Chorai, vadovaujami drg.;mas- buvo vienas iš tų, 
B. šaknaitės. Dainuos ir m a r- kurie pasidalino pinigais, ką
šuos bolševikiškai uniformuotas 
Merginų Sekstetas. Visų lau
kiamoji Menkeliūniūiė su savo 
dainomis parodys, ką ji da
bar galį. Dar pirmu kartu 
lietuviai darbininkai išgirs ir, 
pagarsėjusį italų tenorą Louis 
Barbarią. Taipgi dainuos ly
riška soprano L. Kavaliaus
kaitė ir sparčiai pirmyn pro-! 
gresuojanti Klimiūtė. Po pro
gramos šokiai ir draugiškos 
linksmybės iki vėlybos nakties. I

Bet susipratusiam darbiniu-i

lakūnas Lindbergh išmokėjo 
už “suradimą“ jo vaiko. Jis, 
kaip žinoma, buvo atrastas ne
gyvas; tik prie šio atradimo, 
suprantama, neprisidėjo nei 
Buvus nei kiti raketieriai. Dar 
vienas dalykas pasirbdo, tai 
kad Buitis turėjo ryšių su de
mokratų vadu 11. C. Perry 
antrame d įstrik te, New Yor
ke.

Pastaba

ką Sheepshead Bay. Pavažia
vęs kiek nuo krašto, užpuolė 
ją žaginti. Jinai nesidavė ir 
ėmė spiegti. Pribuvo motori

nis policijos laivukas ir užpuo
likas tapo areštuotas ir įkalin
tas. Jis laikomas po $1,500 
paranka iki teismo.
I________

Vadai Skaldo Maliavotojy 
Uniją, Bernaudami Bosams

REIKALAVIMAI
Reikalingas Partneris Prie 

Vištų Užlaikymo
Reikalinga partnerka prie užlaiky

mo vištų nedidelės farmos. Turiu 
gerą namą su 10 kambarių; tinka
mus vištoms tvartus iv sodneli. Rei
kalinga nedidelis pinigų įnešimas. 
Galima padaryti geras gyvenimas. 
Kreipkitės pas:

George M. Kanton, Ik D'. No. 3, 
Richfield Spring, N. Y.

(233-238)

PAR P AVIMAI
PARDAVIMAS

NEW YORK.—Maliavotojii 
Unijos, priklausančios prie 
Darbo Federacijos, vice-prezi- 
dentas Ed. Ackerley užsispyręs 
skelia uniją į dvi dąlisJ Viena 
dalis tai maliavotojai, dirban
tieji prie naujų darbų, ir šiems 
yra nustatyta po $3,30 daugiau 
algos į dieną, negu kitai da
liai; o prie kitos “prastesnes“ 
dalies vadai priskiria maliavo- 
tojus, kurie dirba ne prie nau
jų darbų, bet permaliavoja.

Ir Reikalinga Veiterka
Parsiduoda gera valgykla, labai 

geroje vietoje, galima daryti geras 
oragyvenimas. Parsiduoda pigiai iš 
oriežasties nesveikatos. Taipgi yra 
•eikalinga veiterka (valgykloje pa- 
'amautoja). Turi būti patyrus ir 
gerai apsipažinus tame darbe. At
sišaukite: 63 York St. ir kampas 
Adams St. Brooklvn. N. Y. '

(232-234)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS

192 Metropolitrn Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT. PLATINK H
“LAISVŲ"

JCJOOr KJt MMMJt KM 201MJI JOT MJt O JOT KM OOO U tUt

kui, nors ir tokia gera progra- j Antrajai daliai vice-prezi-
ma, tai dar ne viskas. Šamo-, Draugai, kurie turite paėmę dentas Ackerley sudarė ir 
ningas darbininkas visuomet, i Tarptautinio Darbininkų Ap- skirtingą valdybą; į boso ma- 
Riek tik galėdamas, parems sigynimo penkių kuopų blan- nadžėriaus vietą įstatė Filipą 
darbininkišką dailės organ i z a- kūtes delei rinkimo garsinimų Zausnerį, žinoma grafterį. Tai 
ciją, kokia yra Aido Choras. [ į programą, sugrąžinkite jas tas pat Zausneris, kuris pir- 
Nes kiekvienas protaujantis iki spalių (Oct.) 3 d., tai yra miau pavogė $35,000 iš uni-
darbo žmogus žino, kad pro- iki ateinančio pirmadienio, jos iždo ir kurį nariai tada iš- 
Jetarinė daina ir drama su sa- Blankutes galite palikti “Lais- vijo, kaipo darbdavių parsida
vė garsais, žodžiais ir nudavi-jvėje”. 
mais stipriausiai veikia į žmo-! C* 1H nių jausmus ir vaidentuvę. . , 
Klausytojai ir žiūrovai yra iyy/S 
lengviausiai tuo būdu “dvasi-1 
niai” auklėjami ir traukiami į i 
darbininkišką pusę. Su tuo gi į

minimas' parengimas 
spalių 30 d., 261-7, 
Avė., Brooklyne.

P. Višn’auskas.
46 Ten Eyck. St.

— * ' * *

Eilinių narių komitetas rei
kalauja unijos suvienijimo ko
voj prieš uždarbių kapojimus. 
O Zausneriai stengiasi narius 

Isuskaldyti ir toj kovoj nusilp-! 
jninti. |

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

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)

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

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St.

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

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

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės i “Laisvės” 

raštine ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

GEORGE N0BILETT1
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir ' Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue 

. Tel. Bensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538
981 Broadway 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Jefferson 3-6993

h

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

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

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

k VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

• MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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