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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Rytoj Labor Lyceum svetai
nėj įvyksta jubilėjinis Brookly- 
no Aido Choro koncertas. Ren
giamas bendrai su dainininke 
Menkeliūniūte, kuri dar tik ne
senai sugrįžo iš Italijos po dvie
ju metų įtempto mokinimos. 
Nekalbėsime apie koncerto pro
gramos turinį, kuris, aiškus da
lykas, bus nepaprastai 
gas. Reikia žodis kitas 
apie patį chorą.

Aidas jau senai kietai
&u komunistiniu judėjimu, 
pat savo pirmų žygių scenoje; 
choras tarnavo darbininkų kla
sei. Tarnauja taip pat šian
dien. Oportunistinis elementas 
bandė išmušti jį iš to kelio, bet 
jam nepavyko. Aidas pasiliko 
ištikimas tiems dideliems idea
lams, kuriems jisai tarnavo per 
visus dvidešimts metų. Netgi 
neparodė jokio svyravimo.

Ida Wright Išvyta 
Iš Bulgarijos

turtin- 
ištarti

sutapo 
u o

Dar vienas pliusas Aidui. Jis 
bene pirmutinis iš mūsų dar
bininkiškų chorų, kurie pradėjo 
pasiliuosuoti iš lietuviško apsi- 

^rubežiavimo proletariniam me
ne ir įsitraukti į platų dailės 
hidėjima tarptautinėje arenoje. 
Jau gana toli pažengta pavada
vime taip vadinamų pusiau pat
riotinių “liaudies” dainų tikrai 
revoliucinėmis dainomis. Dai
navimas revoliucinių angliškų 
dainų (“On the Picket Line”, 
“Comintern”, etc.) be galo 
svarbus žingsnis pirmyn. Tūlų 
jaunų aidiečių veikimas Darbi
ninkų Kultūrinėj Federacijoj 
bei Darbininkų Muzikos Lygoje 
taip pat nėra pripuolamas da
lykas. Tai vis istoriniai žygiai 
budavojime proletariato meno 
Amerikoje ir įnešimas jo į lie-1 
tuvių darbininkų judėjimą.

SOFIJA. — Bulgarijos 
fašistinė valdžia išdepor- 
tavo Ida Wright, Scotts
boro jaunuolių motiną. 
Neleido jai pasirodyti 
darbininkų susirinkimuo
se. O tą padarė pagal 
komanda Hooverio val
džios. Bulgarijos vidaus 
reikalų ministeris atvirai 
pasakė, kad jo valdžia 
nenori nusidėti Amerikos 
valdžiai.

Ida Wright turėjo kal
bėti Sofijoj. Buvo susi
rinkę labai daug darbinin
ku. c

Drapanų Gamyba Nepasiekė 
Sezoninės Augštumos

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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KANADOS LIETUVIU DARBININKŲ
LAIKRAŠTIS ‘DARBININKU ŽODIS’

kė pirmą numerį “Darbinin
ku Žodžio”, leidžiamo Ka- 
nados klasiniai susipratusių 
lietuvių darbininkų. Nau
jas laikraštis ketina nenu
ilstančiai ginti darbo žmo
nių interesus, kovoti prieš 
visus darbininkų priešus,

padėti darbininkams 
nizuotis į “kovingas 
nizacijas” ir t .t.

“Darbininkų žodžio” pre
numerata metams 60 centų, 
o pusei metų 30 centų. Eis 
sykį į mėnesį. Adresas 
toks: “Darbininkų Žodis”, 
157 Gore Vale Avė., Toron
to, Ont., Canada.

ASE

orga- 
orga-

Supuvę Tomeitės ir Kiaušiniai
Socialdemokratų Vadui ir Budeliui

NEW YORK.—Medvilnių 
drapanų gamyba šiemet ne-. 
pasiekė pernykštės sezoni
nės augštumos. Buvo že
mesne 12 nuoš. O dabar vėl! 
pradėjo leistis žemyn.

Sako, kad ne Mooney 
Davė Jam Valizų

PORTLAND, Ore. — 
Policija ir buržuazinė 
spauda tuojaus paskelbė, 
būk Mooney padavė Calli- 
cote valizą, kurioj buvo 
bomba. Bet štai Tarptau
tinis Darbininkų Apsigy
nimas turi prisiegtą ir 
Callicote ranka pasirašy
tą afidavitą, kad jam va
lizą davė ne Mooney. Va
dinasi, policijos bandymas 
diskredituoti Callicote liu
dijimą neišdegė. Mooney 
nekaltas.EXTRA!“Žmogžudys!” “Kapitalis

tų lekajus!” Ir pradėjo!
zvimbti supuvę tomeitės iri šiandien ir rytoj visoj 
kiaušiniai. Tas niekšas be- Amerikoj įvyks aukų rinki- 
go, kiek jo kojos nešė. Per 
užpakalines duris, lydimas

COPENHAGEN, Danija. 
—Čia pribuvo Vokietijos so
cialdemokratu vadas Grze- i *•

i sinskis, buvęs Berlyno poli
cijos galva ir pasižymėjęs 
darbininkų žudytojas. Dani
jos socialistai surengė jam'grupės ginkluotų menševi- 
prakalbas. Bet kuomet tas kų, išdūmė laukan ir sėdęs 
budelis pasirodė ant estra- automobiliun leidosi iš mie- 
dos, darbininkai šaukė: sto.

Už Ką Negrus Darbiniu- Keturios Šalys Atsisakė Popiežius Pijus XI Vėl
kus Nuteisia Kalėti Amerikai Skolas Prakeikia Meksiką

NEW YORK.—Negras dar
bininkas Samuel Brown buvo 
areštuotas ir 6 mėnesius ka
lėti nuteistas už tai, kad jis

O tai pareina nuo to, kovojo už pašalpą bedar-

Apsigynimas kreipėsi Į

VALDININKU ŠMUGELIS SU BEDARBIU
PAŠALPAI SKIRTAIS PINIGAIS ’

ROCHESTER, N. Y. — 
Čionai iškilo aikštėn bjau
rus valdininkų šmugelis. O 
paliečia bedarbius ir badau
jančias šeimynas. Viena, 
kad pasirodo, jog ponai be- 

i darbius šelpia supuvusiu 
maistu. Antra, valdžia bu
vo nutarus apmokėti namų 
savininkams randą už tas 
šeimynas, kurios neturi iš 
ko užmokėti. Tuojaus že
mės savininkai, kyšių pagel- 
ba, pasikinkė valdininkus ir

pradėjo imti randas už tuos 
žmones, kurių visai ant svie
to nėra, kurie senai mirę, 
arba kurie jau nežinia nuo 
kada nebegyvena šiame mie
ste. Tokių nelegalių reika
lavimu dabar dar esama ant 
rankų virš 500. O kiek tapo 
iškolektuota! Gi tie pinigai 
buvo skiriami šelpimui be
darbių. Vadinasi, tūkstan
čiai dolerių nuėjo į valdinin
ku ir žemės savininkų kiše
nių. c

Čeverykų Darbmirkus Apgavo Ir

WASHINGTON. — Apart 
Vokietijos, dar Estonija, La
tvija ir Lenkija atsisako 
sumokėti. Amerikai skolas, 
kurios turėjo būti atmokė
tos šiomis dienomis. Wash- 
ingtonas esąs pasiryžęs pa
laukti.

VATIKANO > MIESTAS. 
Popiežius Pijus XI išleidžia 
naują encikliką prieš Mek
sikos valdžią. Jis vėl pra
keikia tą valdžią ir sako, 
kad katalikų bažnyčia Mek
sikoj yra “persekiojama.”

Naujas Anglijos Kabinetas
metams kalėjimai!

darbininkas

Dar niekados pirmiau Ameri
kos policija nebuvo tokioj kru
vinoj rolėje, kokioj ji randasi 
šiandien.
kad niekados Amerika nebuvo biams. Tarptautinis Darbinin-
mačius tokio baisaus krizio, kų
koks viešpatauja šiandien. Dar- augštesnį teismą, kad paliuo- 

^,bo žmonės, vadovybėje Komu- suOtų Browna. Teismas atmetė 
nistų Partijos, stoja į kovą prieš reikalavimą.
alkį. Policija, kaipo valdančio-1 Kelios savaitės atgal buvo 
sios klasės įrankis, gina tos ištisiems
klasės reikalus, nors čia jai rei- nuteistas negras
ketų upelius darbo žmonių ne- James A. Ford tik už tai, kad 
kalto kraujo pralieti. Ir lieja jjs bandė nutraukt fotografi- 
ji tą kraują. Ir žudo jinai kla-Įją miestinės Bronxo plaukyk- 
siniai sąmoningus darbininkus. ]os> kur negrai išskiriami nuo 
Kentucky valstijoj, Detroite, baltųjų. Jį taipo pat stengiasi 
Chicago, Clevelande, New Yor- paliuosuot Tarptautinis Darbi- 
ke ir kitur turime eilę kruvino- ninkų Apsigynimas.
sios policijos aukų. O kiek dar
bininkų gavo galvas suskaldyti |
laike masinių demonstracijų be- y • D * J“ 
gyje paskutinių kelių metų! Į nCOVCriS T 38006

Bet štai šita kruvinoji poli- 
i ei j a tapo pamylėta mūsų rene

gatų ir oportunistų—Prūseikų, 
Butkų ir Strazdų, šita polici
ja tapo gynėja ir globotoja tų 
elementų. Kuomet Wilkes-Bar
re Prūseikos pasekėjai pasi
kvietė policija( išmėtyti komu
nistus iš susirinkimo-prakalbu,
kuomet prūseikos agentai rodė das! Tai bjauri demagogi- 
pirštu į draugus, kuriuos poli- ja# 

«£ cija turėtų areštuoti, daugelis 
buvo nustebinti. Klausė savęs.: 
Nejaugi tie žmonės taip išsigi
mė?

Manchukuo Kareiviai iš Konservatorių
Sukilo prieš Valdžią
P E IP IN G, Chinija.— 

Mandžurijos naujosios vai-

ANGLIJA. — Pasitraukus 
dviem liberalam ir vienam 
darbiečiui iš kabineto, Mac-

džios (Manchukuo) chinai Pona^as j R vietas užpildė 
kareiviai sukilo, padėjo par
tizanams užimti tris mies-

konservą toriais. Dabar 
dauguma kabineto randasi

tus ir iškėlė Chinijos vėlia-j konservatorių rankose. 
I l\/I 1 L ZA i\/T 41 VI /iii T T 1 1 i i z\ «ii !i va. Mieste Manchuli jie su-1 

n i • I areštavo Japonijos karinės Demagogo Roleje misijos pirmininką.,

Per radio kalbėjo prezi-| Ke[urj /uvo Nelaimėje 
ntas Hooveris. S j syką i dentas Hooveris.

kalbėjo moterų ponių susi
rinkime. Sakė, kad reikia 
panaikinti vaikų darbą ir 
sutrumpinti darbo valan-

Tas didžiausias darbi
ninkų priešas ir išnaudoto
jas veidmainingai gieda, kad 
ir jis stoja už panaikinimą 

i vaikų darbo ir sutrumpini- 
imą darbo valandų!

Nuo to laiko oportunistų ir; ____________
policijos bendradarbiavimas bu- ų-i V ‘L p 1 *• 
vo nuolatinis. Clevelande, Chi- V31KŲ i aralyZIUS 
cagoj ir kitur Prūseikos sargais PHILADELPHIA, Pa. — 
buvo guzikuoti policistai. Prū- j-- i- x.Staiga vėl pradėjo plėstis

GREENVILLE,, Ala., — 
Traukinių nelaimėj čionai 
užsimušė keturi žmonės.

i , 1

Kiti trys darbininkai sužei
sti. Pasažierinis traukinys 
įbėgo į stovintį tavorinį 
traukinį. . < ..

Žemės Drebėjimas

Voldemaras Išteisintas, 
Smetona Dovanoja

seika gina kapitalistų reikalus,! °
kapitalistų policija gina Prūsei- vaikų paralyžius. Rugs. 29 
ką! * ' _

(Tąsa 5-tam pusi.) naujų susirgimų.
d. pasirodė net keturiolika

m as del gynimo Scottsboro 
jaunuolių. Visi lietuviai ko
munistai, komunistų šimpa** 
tikai ir šiaip darbininkai ir 
darbininkės padėkite Tarp
tautiniam Darbininkų Apsi
gynimui padengti gynimo 
lėšas, eidami parinkti aukų.

Victoria, B. C. — Rugs. 
30 d. Pacifiko okeane nu
skendo laivas “Nevada” ir 
kartu žuvo <39 žmonės. Tik
tai trys tapo išgelbėti. Dė
lei nepaprastai tirštos ūka
nos laivas užėjo ant akmens 
ir prakiuro. Žuvusių tarpe 
daugiausia jūrininkų. Tik 
keli laive buvo-šiaip keliau
ninkai.

laike streiko dirbę. Nusi
vylę darbininkai, pasak laik
raščio, verkdami grįžo į 
svetainę ir skundėsi, kad 
badas jiems žiūri į akis. Ki
tų šeimynos jau badauja.

Darbininkai, nenusiminki
te. Drūtinkite savo spėkas. , 
Šis streikas buvo svarbi lek- 

icija. Neturėjote geros re
voliucinės vadovybės. Poli- 

i tikieriai apniko jus ir apga
vo.

Tiktai Komunistų Parti-

Vokietijos Reichstago 
Rinkimai Lapkričio 6 d.

Vienas “Laisvės” skaity
tojas prisiuntė mums iškar
pą iš Lewiston, Me., laik
raščio. Kalbama apie čeve- 
rykų darbininkų streiką 
Lewistone ir Auburne. Pa
sirodo, kad streikas pasibai
gė. Skaitytojas irgi pridu
ria, kad streikas “jau pasi
baigė.”

Darbininkai tapo apgau
ti ir suvilti. Prie to prisi
dėjo vadas Norton ir nau
jai išrinktas Maine valstijos
gubernatorius demokratas ja ištikimai gina darbininkų 
Brann. Tas paaiški iš laik- reikalus. Silpnybė jūsų ko- 
rašČių. Darbininkam buvo vos buvo tame, kad Lewis- 
prižadėta, kad jeigu jie nu
tars grįžti į darbą, tai visi 

; gaus darbus atgal. Taip 
' darbininkai ir padarė. Bet 
i kuomet nuėjo prie dirbtu- 
vės, tai tik keletas darbą te-

I gavo. Šimtam durys užda
rytos. Jų vietose pastatyti

tone ir Auburne Komunis-- 
tų Partija labai mažytė. 
Stokite į Komunistų Parti
ją. Kiekvienoj čeverykų 
dirbtuvėje suorganizuokite 
Komunistų Partijos kuope- 
les-branduolius. Rengki- 
tės ateities kovoms.

BERLYN. — Valdžia ofi- — ~ ; T \ . 
cialiai paskelbė, kad nauji Socialistai Jaunuoliai 
reichstago rinkimai įvyks Atsisako Remt Thomasą
lapkričio 6 d. Visos partijos 
jau pradėjo rinkimų kampa
niją.

Rumunija Užgirs Nepuolimo 
Sutartį su SSSR

1

BUCHAREST, Rumuni-CHICAGO, Ill.—Socialis
tų vadovaujama Jaunuolių ja. — Karalius Carol davęs 

I Ratelio Lyga 27 balsais kabinetui užgyrimą eiti prie 
| prieš 15 atmetė rezoliuciją,' nepuolimo sutarties su So-fLenkai Darbininkai

Nnviin RpfnrmictlK kurioj reikalaujama, kad vietų Sąjunga. Atstovų bu 
nuvijv nCIUIllUMUd m toin nnt buvn cvnrstom;Lyga užgirtų Socialistų te taip pat buvo svarstoma 

Partijos vado Thomaso kan- tokia sutartis. Dauguma
VARŠAVA. — Streikuoja' didatūrą į Jungt. Valstijų kalbėtojų išsireiškė už su- 

Lenkijos žibalo darbininkai. 
Rugs. 22 d? įvyko streikie- 
rių susirinkimas. Dalyvavo

Associated Press prane
ša iš Kauno, kad Smetonos 
teismas išteisino Voldema
rą. Jis buvo kaltinamas nu
sukime pinigų. ’ Tas parodo,
kad tarpe Smetonos ir Vol- apie 3,000 darbininkų. Uni- 
demaro santikiai i pradeda jos reformistiniai vadai-pa
gerėti. Mat, abudu geri bu- sįūlė sutartį su bosais. Dar-

prezidentus. Tuonii jaunuo- tartį, 
liai pareiškė, kad jie visą 
tą partiją skaito buržuazi
ne partija.

Slaptos Derybos Tarpe 
Hindenburgo ir Socialistų

SALONIKAI, Graikija.— 
Žemės drebėjimas nesiliau
ja. Žmonės didžiausioj pa
nikoj. Šiame mieste daug džia siunčia karo laivyną į 
namų apgriauta. Sugriau-1 Antofagasta numalšinti šu
tų kaimų žmonės laidoja už- kilusią armiją. Gi buvęs 
muštuosius. Virš 20,000 diktatorius Davila išvažiavo 
žmonių paversta benamiais. į Jungt. Valstijas.

r,—---- ------,--------- o----- ----- - -------- ------ j
deliai. Abudu lygiai šute- bininkai sutartį atmetė ir j Colombija Rengias Kami 
pę rankas krauju Lietuvos išvijo refomistus. Pilsuds- 
Komunistų Partijos vadų— 
Giedrioj Požėlos, Čiornio ir 
Greifenbergerio.

SANTIAGO, Gili. — Vai-

kio organas “Slovo Polskie” 
dabar dejuoja:

“Reikia imti atydon tas 
faktas, kad galimas daiktas, 
jog dabar komunistai paims 
vadovybę susijaudinusių ir 
pasipiktinusių darbininkų. 
Tokiam atsitikime streikas 
išsivystys iš ekonominio į 
politinį.”

BOGOTA, Colombia. — 
Valdžia įsakė tuojaus pra
dėti imti vyrus į armiją ir 
juos muštravoti. Rengia
masi prie karo su Peru. Co
lo mbi jos valdžia oficialiai 
pareiškė^ kad ji spėkos pa- 
gelba atsiims iš Peru uostą 
Leticia.

BERLYNAS. — “Berlin- 
er Tageblatt” paskelbė, kad 
Hindenburgo agentas Lape
nas veda slaptas derybas su 
socialdemokratų vadu ir bu
vusiu reichstago prezidentu 
Loebe. Buvo du pasitarimai. 
Bet socialdemokratų spau
da tą faktą slepia.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tom mislnnvD
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NUDEGSIT NAGUS!
Jau suvirs metai, kai Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mas su Augščiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje daro 
visus būdus susivienijimui. Pereitą vasarą abiejų orga
nizacijų seimai pasisakė už vienybę ir tai vienybei įvy
kinti padarė visus formalumus.

Mes čia nekalbėsime apie vienybės reikalingumą. Tai 
žino ir supranta kiekvienas net ir labai mažo prasilavi- 
nimo žmogus. Už ją stoja kiekvienas blaiviai protau
jąs ir politiniai nesugedęs arba nesumulkintas abiejų or
ganizacijų narys.

Tačiaus tai vienybei priešinosi ir priešinasi menševi
kai. kurie, beje, neturėtų jokios moralės teisės kištis į ši
tų organizacijų reikalus, nes APLA jų žmogus Alexis! 
apvogė ant keliolikos tūkstančių dolerių, o LDS jie visuo
met smala spjaudė ir spjaudo. Tai vienybei priešinasi ir 
revoliucinio judėjimo renegatai, Prūseikos ir kompanija. 
Vieni per “Naujienas”, o kiti per “Klampynę” iškaitė 
darbuojasi tam bjauriam tikslui.

Renegatų pasekėjai APLA vykdo tai, ką jiems įsako 
Prūseikos. Jie pasirįžo suskaldyti APLA. 2-roj tos orga
nizacijos kuopoj jie suorganizavo naują organizaciją ir 
varo sistematišką APLA ardymo darbą. Jie dabar, beje, 
skelbia, kad vienybės su LDS nenorį būk tai todėl, kad 
pastarosios organizacijos Centro Valdyba suspendavo St. 
Louiso kuopos viršininkus už policijos naudojimą prieš 
kuopos narius, kuopos susirinkime. Tai bjaurus melas. 
APLA opozicija vienybei jau darėsi, ir Prūseikos orga
nas jai tarnavo dar prieš St. Louiso incidentą—dar prieš 
LDS ir APLA'pereitą vasarą įvykusius seimus!

Kita, jie skelbia, kad APLA norinti savo narius pada
ryti “nelegališkais”. Girdi, LDS nėra dar įregistruota 
Pa. valstijoj, tad susivienijus, visi APLA nariai pasiliks 
neteisėti. Tai antras melas! APLA nepaprastas, vieny
bės klausimu sušauktas, seimas pareiškė, kad vienybe ši
tų organizacijų tik tuomet bus padaryta, kuomet Pa. val
stijos ir New Yorko valstijos apdraudos departmental 
tatai ivžgirs! Vadinas, čia jokio pavojaus iš tos pusės 
nebuvo ir nebus. Abiejų organizacijų tam tikslui komisi
jos tariasi su valstijų apdraudų departmentais. Kuo
met bus apeitos visos legalės kliūtys—vienybė bus įkū
nyta.

Mūs nuomone, APLA Centro Pild. Komitetas labai .ge
rai padarė, imdamasis griežtesnių žingsnių prieš organi
zacijos skaldytojus (žiūrėkit vakar dienos “Laisvėj” jo 
pareiškimą.) Su darbininkų organizacijų draskytojais

tai laimėti—kaip jie gali laimėti socialę apdr^Udą, pa
vyzdžiui! Jis ir atsako: “Jie laimės, kadangi vyriausy
bė žino, jog už vieno sąmoningo komunisto, padavusio 
savo balsą, pečių, stovi tūkstančiai, kurie balsuos už ko
munistus savo tuščiais pilvais. Raudonasis balsas išreikš 
liolitinį troškimą ne tik balsuotojo, bet masių, negalinčių 
balsuoti.”

Štai kodėl jis balsuos už komunistus!
Šitaip kalba intelektualai, kurie dar sotūs ir apsirengę.
Ką jūs, drauge darbininke, darysite? Jūs ir mūs visų 

pareiga, todėl, ne tik balsuoti už Komunistų Partijos 
kandidatus ir platformą, bet dabar, tuojau, darbuotis, 
idant paskleidus kuodaugiausiai propagandos, idant per
tikrinus šimtus ir tūkstančius dar kitų darbininkų da
ryti tą patį.

Jei dar nepradėjote darbuotis—pradėkit tuojau! ; .
J • • J I • I t

Penkiolika Metų Atgal
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Jis matė, kad jam teks pa
silikti generdlu be armijos. 
Todėl jis j ieškojo vidurio 
kelio. Girdi, aš negriežtai 
smerkiu bolševikus... Jis 
stojo už vienybę bolševikų 
ir “tarptautinių menševi
kų,” su Martovu priešakyje. 
Esą, menševikai “matomai 
daugely klausimų susitaria 
su bolševikais.” 
spal. 2 d.) Ir toliau ten! 
pat:

“Man rodosi, 
ir išsiaiškina, kodėl bėgyje į 
pastarųjųz savaičių pakairė- 
jo Darbininkų ir Kareivių

šiai, todėl, kad augant de- M. žmona (taipgi ir duktė) 
mokratijos įtekmei, susiliejo užsimanė imti šliubą Ro- 

tąrptau- mos katalikų bažnyčioj ir

• ' šeštadienis, Spalių 1, 1932 _
----- ---------------------------------- —— - 'i '

vardą. Kada mes prie pal- I VISOMS APLA KUOPOMS IR 
sesmų darbininkų prieinam 
su žodžiu ir spauda pripii'o-1 
lamai, o progresyvis vyras,! 
gyvendamas ■ su savo žmo-1 
na kasdieną negali jokios 
pažangos padaryti, nors 
tam yra įvairių priemonių, 
tai yra gėda tokiems darbi- 

y u z | nįnįamSe 
i

#! Del pavyzdžio paimsiu 
kad tuomiį^įų jįenų įvykį Torontoj.

i Drg. M. duktė nesenai apsi- 
! vedė su G. Abiejų vedusiųjų 

Atstovų Taryba. Veikiau- tėvai progresyviai.. Bet štai

NARIAMS

” už]

Demokratijos Suvažiavimas biedniausių valstiečių palai-
15-ka metų atgal, rugsė

jo pabaigoj, 1917,Petrogra- 
de, Rusijos menševikai ir so-1 sjeįnąs gyvenimą dešimtim menševikus.

kymu, išdėstytajai progra
mai įvykdyt, bet jis gal būt

spėkos bolševikų, L 
'tinių meševikų ir socialre- 
l'voliucionierių.”

Nieko panašaus! Tai tik 
buvo Prūseikos “gudrus” 
akių dūmimas daugeliui 
darbininkų. Tarpe bolševi
kų iš vienos pusės ir men- 
ševiku ir socialrevoliucionie- I . 1 • . • - _ Y, _

j labai sunkus, kruvinas, at-

cialrevoliucionieriai sušaukė | tūkstančių dvarininkų, i 
taip vadinamą demokrati- nerialistu ir karininku. 1

im- 
perialistų ir karininkų, ku
rie juos užjaučia. Proleta-i 
rialas neapsistos nei prieš 
kokias aukas revoliucijai iš
gelbėt, ko negalima pasiekti 
kitaip, kaip vykdant išdės-i 
lytąją programą. Bet pro-l 
letariatas visomis jėgomis I

rių—iš kitos virė griežta 
kova. Pruseika palaikė

LSS nariai 
milžiniškoj didžiumoj—bol
ševikus.

dar 
M. 
mas

Kas Girdėti apie Vajų
Su 1 d. spalių

APLA. trimėnesinis vajus ga-'rijjįį 
vimui naujų narių.
betgi labai mažai turi žinių 
apie tai, kaip kuopos rengia
si prie vajaus. 20 kuopos se
kretorius, prisiųsdamas vieną 
naują narį, pareiškia, kad jis 
pasirengęs ir daugiau veikti 
gavimui naujų narių. 47 kp. 
draugai rašo, kad jų kuopa 
išrinko kelis organizatorius ir 
taipgi rengiasi prie surengimo 
vajaus prakalbų. 4 ir 51 kuo
pos taipgi rengiasi prie vajaus 
ir prie prakalbų. Tai visos

I vajaus žinios.

Spalių mėn. susirinkimuose 
reikėtų gana rimtai šitas klau
simas aptarti, kad gerai prie

". Visi nariai
| turėtų delei savo organizacijos 

Jeigu mes nedirb
sime, tai kas delei mūs dirbs? 
Tad visi darban gavimui nau-

prasideda”’

Centras

Suprantame, kad tame skaldytojų darbe yra žmonių, 
kurie viską gerai žino, viskas jiems aišku, bet jie, neat
sižvelgdami į nieką, varo ardymo dąrbą tiksliai, nes to 
reikalauja prūseikinių ir menševikų politika.

Ponams iš “Naujienų” ir “Klampynės” mes galime tiek 
pasakyti: nepaisant, kiek daug jūs rėksite ir drąsinsite 
kai kuriuos durnelius draskyti APLA, kovoti prieš vie
nybę darbininkų savišalpos organizacijų—jums tas nepa
vyks. Nudegsite nagus, kaip jau ne sykį esate patyrę!

‘Kodėl Aš Balsuosiu už Komunistus’

jos seimą, kurio tikslas bu
vo sulaikyti darbininkų ma
ses nuo perėjimo į bolševi
kų, revoliucijos, pusę. Bol
ševikai ir šitame seime iš- 
statė savo reikalavimus, 
kurių tarpe randame: (1) 
Energiški žingsniai įvykdy
mui taikos; (2) Paleidimas 
valstybės dūmos ir valsty
bės tarybos; (3) Atidavimas 
valstiečiams žemės; (4) 
Valstybės kontrolė išdir- 
.bystėje; (5) Išleidimas aš- 
tuoniu darbo valandų įsta
tymo; (6) Pamatinės per
mainos armijos kamandoje. i

Leninas Apie Sovietus
Bolševikų partija stojo už 

tai, kad visa šalies gale turi 
pereiti į Sovietų, rankas, ne- ‘ 
paisant, kurį partija Sovie
tus valdys. Leninas 
(“Rabočij Put” už 
27 d.):

“Jei Sovietai paims da
bar į savo rankas, visiškai 
ir išimtinai, valdžią valsty
bėj augščiau išdėstytajai 
programai vykdyt, tai So
vietams užtikrintas palaiky-1 ir darbo valstiečių atstovų, 
mas devynių dešimtųjų Ru
sijos gyventojų, darbininkų 
klasės ir milžiniškos valstie
čių daugumos. Sovietams 
užtikrintas ir didžiausias 
revoliucinis armijos ir žmo
nių daugumos entuziazmas, 
tas entuziazmas, be kurio 
bado ir karo pergalėjimas 
yra neįmanomas.”

Toliau Leninas nurodė:
“Paėmę visą valdžią, So

vietai dar galėtų dabar—ir. 
veikiausiai, šitai paskutinis jyĮjųg 
jų šansas—užtikrint ramų 
revoliucijos vystymąsi, ra
mius žmonių atstovų rinki
mus, ramią kovą viduj So
vietų, praktišką įvairių pay-į 

! tijų programos išbandymą,

Tėvai, Vaikai ir

. . . Palaikymui švarios ir tei- judėjimui
'2'"‘U J™*"?’ singos darbininkiškos lini-

dienraščius

su mišiomis. Ir mūsų 
daug neprieštarauda- 
padeda rengtis tai iš- 

i kilmei ir dar iš vakaro nu- 
! eina, pasirūpina automobi- 

■ liūs, kad atvažiuoti anksti 
1 iš ryto ant 7 valandų nuvež- vajaus prisirengti, 
ti dukterį ir žentą i bažny- j turf 
v. . .v. • vV , m Ipadirbėti,cią ant mišių ir shubo. iuo| 
būdu M. suteršia savo skelb
tas prakilnias idėjas. Iš tos jų narių. Jeigu kiekviena kuo- 
pačios kišenės iš kur kar- pa tiktai nusistatytų mažiau- 
tais paaukoja darbininkų ju- šia po vieną naują narį gauti 
dėjimui, duoda kunigui ant i . - 
mišių. Tokie mūsų drau- 1 .
gai, kurie neveda kovos v~jų’. ai
prieš religiją, o jai patai- 6””bus tokių, I / 
kauja, daro gėdą darbininkų j daugiau negu po tris.

į vieną vajaus mėnesį arba 
po tris naujus narius per visą 

tuojaus galėtume 
gauti virš 150 naujų narių.* 

, kuriąs gaus ir

Kaip jau žinome, įstojimas 
naujiems narimas numažina
ma vienu doleriu, kaip ir per
nykščiam vajuj. Draugijoms, 
stojančioms į APLA. visai ne
reikia mokėti įstojimo. Tai di
delis palengvinimas pavieniam 
nariam ir draugijom. O tie, 
kurie užrašinėja, galės gauti 
po 50 centą nuo kiekvieno na
rio, gavę 10 ar daugiau naujų 
narių gaus mokėti po dolerį 
už kiekvieną narį. Už naujos 
kuopos suorganizavimą moką 
penkis dolerius.

1 rDelei Vienybės su LDS.
Daugelis kuopų ir pavienių 

narių nuolatos klausia, kokios 
yra kliūtys APLA. susivieniji
mui su LDS. ir kada toji pa- 

.geidaujama vienybė galės įvyk 
! ti. Draugai norėtų greitai pri- 
I eiti prie tos vienybės.

Bendrai visoms kuopoms ir 
visiems draugams atsakome, 
kad greitu laiku prie vienybės 
mes negalėsime prieiti, nes 
yra tam tikrų kliūčių, kurias 
pereiti greitu laiku negalima. 
Ypatingai į tai reikia atydos

Mes turime kelti ALDLD 
tokių draugų elgesį ir kriti
kuoti. Mes turim žiūrėti 
į savo draugus .pagrindiniai 

] nuo pat šeimyninio gyveni- 
; mo, kas iyra surišta su dar
bininkų idealais. Negana 

turim pavyzdžiais 
kad sąmojingi 

Jaunosios kartos auklėji- i darbininkai savo nusistaty- 
priklauso daugumoj realizuoja, vykdo jį gy- 

: ■ bet venimap.
^Nelaukim, kad mus mū

sų priešai kritikuotų, kriti- 
kuokimės mes patys.

Torontietis.

dytų paskutinį jų ramaus joį.-per mūsų
yra vedama kartkartėmis 
savikritika. Bet vienu itin 
svarbiu klausimu, tai yra 
apie tėvus, vaikus ir religi-j 
ją, tarpe tėvų ir vaikų san- 
tikiavimą ir jų auklėjimą, v 
mes visai mažai vedam sa- žodžių,

i nieriams ramiu keliu, be ko- vikritiką. ' I parodyti,

revoliucijos vystymosi šan
są.” • . ■

Kaip matome, dar rugsė
jo mėnesio pabaigoj Rusi
jos bolševikų partija, su Le
ninu priešakyje, siūlė men
ševikams ir ;socialrevoliucio-

vų, be kraujo praliejimo, 
paimti valdžią į1 savo1 ran- mas priklauso < 
kas. Tuomet' Sovietų1 Cen- nuo socialės tvarkos, ' T 
tro Veikiantysis Komitetas visgi didelę atsakomybę u/J 
buvo ne bolševikų rankose, i vaikų išauklėjimą neša pa

rašė ket menševikų ir soėial-re-! tys tėvai. Dar mes surasim 
rue-s i voliucionierių. To nepaisy-! visą eilę lietuvių darbininkų]

j darni, bolševikai valdžia pri- j Jungtinėse Valstijose ir Ka-j 
pažino ne Kerenskio minis- nadoj, kurie dalyvauja net! 
j • • i i ♦ j _y_ • _ _ - - _tėviją, bet Sovietus.
ma, bolševikai žinojo, 
pasiskelbus Sovietams vie-i kai lanko” bažnyčią ir atli-1 
nintčle valdžia, jie, Sovie- kinčja visokias religines ce-į 
tai, susidarę iš darbininkų!

Žino- aktyviai darbininkų revo
ked] buciniam judėjime, o jų vai-

ilgainiui priims bolševikų 
siūlomą programą, kaipo 
vienatini kelia užtikrint re- C v
voliucijos laimėjimams. Bet 
menševikai ir social-revoliu- 
cionieriai bolševikų neklau
sė. Jie dalyvavo Kerenskio 
buržuazinėj valdžioj,' Sovie
tus laikydami antraeiliu da
lyku. Jie, su buržuazijos 
pagelba, darė puolimus ir 

i persekiojimus ant bolševikų. 
°.u' Jie tęsė imperialistinį karą, 
L'F kurį pradėjo Kruvinasis

remonijas. Tokie šeimynų 
tėvai, vyrai, kurie yra kla
siniai susipratę, primenant 
jiems jų vaikų elgesį ir su
sirišimą su religija, papras
tai pasiaiškina sekamai: 
u

Skaitytojų Balsai
Pastaba Dr. Kaškiaučiui
“Laisvės’’ No. 226 tilpo Dr. 

Kaškiaučiaus patarimai vienai 
moterei apie nervų ir vidurių
suirimą. Dr. Kaškiaučius pa-1 
taria tai ligonei nueiti į vaisti- atkreipti, kad LDS. dar vis 
nę ir nusipirkti penkių skirtin- neįsiregistruoja Pennsylvani- 
gų vaistų. Tie vaistai gal yra j jos valstijoj, 

tai gą gi gali daryti, kad geri, bet ne geresni už Narzaną. 
mano moteris yra religinė. Aš pats patyriau ant savęs, nes 
Jinai po savaime ir vaikus 
auklėja. Nenoriu, kad šei
mynoj būtų nesusipratimų 
barnių, kad parapijonai 
nesakytų, kad progresyviai 
su savo moterimis nesugy
vena, tai del ramybės neno* 
rėdams kelti skandalo, ve
lyk nusileidžiu moterei. Ką 

Kaip Buvo Visam Pasauly?1 ji nori, lai daro.” Taipgi 
atgal, š’

Padarę kokius "nors žings
nius ton linkmen ir gavę dau
giau davinių, tuojaus praneši
me visoms kuopoms ir visiems 
nariams.
Delei APLA. Antros Kuopos

___ _______ APLA. Centro Komitetas, 
ir už visokius vaistus, o Įtaikęs skundą nuo J. Purti-

“Laisvėje” buvo jau ne sykį rašyta apie tūlus Ameri
kos didžiuosius intelektualus, pareiškusius savo nuomo
nes raštu, kad jie šiais rinkimais balsuos už komunistų 
kandidatus. Šiomis dienomis padarė tokius pareiškimus 
žymus Amerikos rašytojas Waldo Frank ir buvusis bur
žuazinio įtekmingo žurnalo “Atlantic Monthly” redakto
rius, Charles Rumford Walker. Abu ne komunistai. Abu 
žymūs asmenys ir “tikri amerikonai.”

Noyelistas Waldo Frank sako. j ramų valdžios perėjimą
Aš tikiu, kad Jungtinių Valstijų intelektualai—rašy- i vienos partijos rankų į ah- 

tojai, artistai, mokytojai, technikai ir raštininkai—dabar [ tros rankas. ” ,
privalo, pagaliaus, pasirinkti, su kuo jie turi stoti. Arba “jeigu ta galimybė bus! kinkyta buvo palaikymui ■ net savo kambariuose tebe- i tų.

Kerenskio ir: dabojimui, kad ]aįp0

15-ką metų atgal, šiuo mes dar rasim tokių revc-, 
tarpu, pasaulio imperialis- liucionierių, 
tai tęsė imperialistine sker- 
dynę višu'smarKuniū; Ame
rika vis daugiau ir daugiau j ką idėją, ragina kitus kovo 
kareivių, siuntė Francijop. Į ti prieš kapitalizmą ir jo i 
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m 
eina tarpe žmonių, kalba, ne 
va skleisdami darbininkių

turėjau daug nesmagumo su 
nervais ir viduriais. Taipgi 
sekiau Dr. Kaškiaučiaus pata
rimus ir suvartojau nemažai 
tų Triple bromides tablets, ir Į 
išmokėjau daug pinigų dakta-j 
ramS ii' U6 v lovnino vaiovuo, m | •-*---------- x~ -------- x ---- — —----
kaip kankino taip kankino ma-1 ko, Labanausko ir Paulauskie
ne tie nervai. Tik suvartojus j nes prieš APLA. 2 kuopą, tą 
apie šešias bonkas mineralinio skundą ištyrinėjęs ir paliestus

| vandenio Narzano, pasijaučiau 
! daug geriau. *

asmenis išklausinėjęs, surado, 
kad kuopa prasižengė prieš

Mūsų gerbiamo Dr. Raškiau- konstituciją 
us patarimai yra geri, ir tie ^v0 > 

j vaistai gali būti geri, bet nėra 
! geresni už .Narzaną, kuris ge- 
I rai veikia i nervus. Aš čia -

“ l leisdama viduj 
----- organizacijos susitverti 
kitai diaugijai vardu “2 Kuo- t 
pos Lietuvių Augščiausia Prie
glauda Amerikoje” ir net »pa-

privalo, pagalinus, pasirinkti, su kuo jie turi stoti. Arba 
jie turi pasilikti, pasyviai ar aktyviai, tarnais apšepusio praleista, tai visas revoliu- 
ir brutališko fašizmo, kuris paraduoja po Jungtinių Vai- cijos bėgis, pradedant nuo 
stijų demokratijos vėliava; arba jie turi pasiskelbti prie- balandžio .20 judėjimo ir 
šais bizniškojo fašizmo ir draugais revoliucinių darbi- baigiant Kornilovo žygiu, 
ninku.”

Rašytojas pasirinko pastaruosius: revoliucinius darbi-1 mas kuo aštriausias pilie-] 
ninkus, komunistus! ‘ (

Ch. Rumford Walker išrodinėja visą eilę priežasčių, ir proletariato. Neišvengia- 
Komunistai, sako i ma katastrofa priartins tą 

karą. Jis turės baigtis, kaip 
rodo visi žmogaus protui 
prieinami daviniai ir san- 
protavimai, pilnu darbinin
kų klases laimėjimu, jos

l-xdel jis balsuos už Fosteri ir Fordą.
jis, stoja už maitinimą alkanų darbininkų ir jų vaikų, 
kurių šiuo tarpu gyvena nedatekliuj arba tiesiai badau
ja milionai. Badauja, kad perdaug kviečių, perdaug mai
sto. Mr. Rumford supranta ir tai pripažįsta, kad ko
munistų balsų palyginamai bus nedaug, tad kaip jie gali

ir

i kalbu iš patyrimo pats ant sa- reikalauti iš APLA. 2 kuopos 
Iti pnes AapiLauz-mcj u juI ' Manau, kad ji būtu ge-'.namo, pinigų ir viso kito tur- 
;• Amerikos diplomatija pa-į palaikytoją religiją, o patys |riM1 vartoti vietoj kitokių vais- to.

Centro Komitetas todėl nų- 
pareikalauti tuojaus li

kviduoti tą naują organizaciją, 
"pataisyti visus dokumentus. 

! vardu: Augščiausios Prieglau- 
j dos Lietuvių Amerikoj Antra 

l.lf; Kuopa ir visus reikalus sutvar- ’ n ! •
’ ky ti taip, kaip nusako APLA. 

konstitucija. Daugiau betvar- 
kės 2 kuopoj neturi būti.

Centro Komitetas taipgi pa-, 

\ ashington. Vokieti-.pį]dyS Centro Komiteto nusa-

Aš manau, kad Dr. Kaš- 
“šventus” paveikslus, i kiančius, 

Rusija tęstų karą. Ameri-, nepajėgia įtikinti nei kovo-' per'“Laisvę, 
ko j žiauri reakcija. Rug-Jįj su savo gyvenimo drau 

ge, moterim, kuri persigė 
! rus religiniu fanatizmu ir! č11 
' “progresyvis” vyras lieka: “ ’

duodamas patarimą tarė 
neturėjo mintyj,

j kad čionais yra Boržom ir Nar- 
! zan. Be abejonės, Dr. Kaškiau-
1 čius patartų. į vietų tabletelių 
į Narzaną, jei jam būtų užėję 
j ant minties.

sęjo 29 d. suareštuota daug 
aidoblistų, jų tarpe ir Hey-, 
vvoodas.

Tarpe darbininkų didėjo 
čių karas tarp buržuazijos'kairumas. Amerikos klasi- fanatikes moteries asmeni 

i niai sąmoningi darbininkai uis vergas. Tokie kovoto- i 
i vis daugiau ir daugiau sto- jaį? kurie žodžiais tik kovo-i 
| jo bolševikų pusėj. LSS oi- prįeg religija, o darbais] 
ką vo Pruseika ūž j b veid- remia, nieko irau- jos valdžią atsisako suftio- kytų sąlygų, leis toliaus gy-
mainystes: Prūseika matė,' dos neduoda darbininkų ju- keti A - ’ — — — 1 ....................................... -
kad masės darbininkų eina] dėjimui; keli t<11 s tik šutei skolų, 

įsu bolševikais, už Sovietus. Į šia kovingųjų darbininku H.

rodo, kad yra neišvengia-

■MMmttWWMI MmMNKWOHBMMI

Amerikai $8,000,000 | vuoti kitai draugijai viduj A? 
Sako, kad ji neišga- j LA. 2 kp. ir net savintis APL 

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Puslapis trečiai

Laikas Pradėti Veikti
Menininkai jau pradeda judėti. Aido 

Choras (Brooklyne) jau suruošė savo pirmą 
parengimą bendrai su drauge Menkeliūniū- 
te šį nedėldienį, spalio 2 dieną.

♦ šitas Aido parengimas bus ir minėjimas 
20-metinių choro sukaktuvių jubilėjaus. šia
me parengime pasirodys ir tai, koki progre
są Aido Choras padarė.

• ; * * * i
Connecticut valstijos chorai ruošiasi prie 

f prelekcijų d. B. šalinaitės. Tai labai gerai, 
kad mūsų chorai pradėjo susidomėti meno 
reikalais.

Kitaip mes negalėsime turėti gerus pasi
sekimus proletarinio meno auklėjime, jei 
mes nesupažindinsime choristus su menu, ku
rį jie praktikuoja. Tik taip veikdami, lai
kydami prelekcijas, paskaitas apie meną ir 
muziką, bus galima eiti prie naujų kūrinių— 
proletarinės muzikos.

Lai būna mūsų obalsis, kad supažindinti 
chorų narius su klasine muzika.

* * >:«

Mes greitai pajudinsime ir Baltimorę. šia
me mieste mes veik neturime meno veiki
mo. O meno veikimas dabartiniu laiku jau 
fiėra koks “dadėčkas” mūsų judėjimui. Me
nas yra labai ryškus ir būtinas faktorius 
darbininkų judėjime. Jisai darosi dar svar
besniu, kuomet rries mokėsime meną panau
doti geriems tikslams.

Scena turi būt įrankiu klasių kovoje. Kur 
nėra meno ir kultūrinio veikimo, tai nėra nei 
abelno gero darbininkų judėjimo. Baltimo- 
rėn važiuoja draugė šalinaitė lapkričio 21 
ir 22 dienomis. Tad mes reikalaujame, kad 
nuo to laiko Baltimorėj pradėtų veikti cho
ras ir dramos grupė.

* * #
Prelekcijas ruošia ir Philadelphijos Ly

ros Choras. Tenai d. šalinaitė ta;p pat lai
kys prelekcijas apie muziką-—lapkričio 20 d.

Draugai ir draugės turi gerai prisirengti 
prie šių prelekcijų. Svarbiausia, tai kad 
šiose prelekcijose d’, šalinaitė praktiškai pa
rodo, kaip greitai galima išeiti iš to “seno
jo svieto” meno. Jos prelekcija yra ir cho
rų mokytojams-chorvedžiams. Kaikurie mū
sų chorvedžiai apsikalę sename kubile ir ne
gali iš jo išlipti. Jei reikia kas pradėti nau
jo, tai jiems rodos daugiau, negu “revoliucija.”

Mūsų chorai, menininkai, turi reikalauti iš 
savo chorvedžių naujų sumanymų, naujų 

<formų dainavimui, naujos muzikos. Jie tu
ri susirišti su darbininkų judėjimu arčiau, 
turi eiti su gyvenimu. Kai kurie mūsų vei
kėjai “sensta”, tai mano, kad ir visas svie
tas sykiu su jais turi pasenti. Ne, draugai, 
mes galime pasenti, bet turime būti jauni gy
venimo eigoje. ,

>Įe >■;

Ypatingai tie mūsų chorvedžiai, kurie tik 
muz’ka ir užsiima, o nieko naujesnio netve
ria, nesumano, ir dar yra kliūtimi pažangai, 
tai jie turi jaustis atsakomingais darbinin
kų judėjimui.

Gyvenimas labai sparčiai eina pirmyn. 
Klasių kova verda labiau ir labiau. Krizis 
jau pajudino ir buržuazijos sluogsnius. Tad 
miegojimas šiame momente negalimas. Rim
tesni, kurie nėra galutinai sugadinti, ir me
nininkai rodo bruzdėjimo. Mes raginame ir 
lietuvius menininkus daugiau kreipti domės 
į esamą padėtį, kuri labai ryškiai keičiasi ir 
meno srityje. 

♦ ♦
Binghamtoniečių Ir Rochesteriečių Adresu
Kaip Binghamtone, taip ir Rochesteryj 

yra mūsų chorai. Jie turi dar ir ištekliaus, 
bet reikia pasakyti, kad veikimu apmirę. 
Draugai, “wake up” I ,

Jokio pasiteisinimo nėra del chorų neveik
lumo. Vienoje ir kitoje kolonijose yra gana 
dirvos veikimui. O chorų veikimas labai daug 
reiškia visam mūsų judėjimui.

Dažnai draugai skundžiasi, kad negalima 
gauti mokytojai, čia ir gi nėra pasiteisini
mas. Dabartiniu laiku jau gana yra priau
gančių mergaičių ir vaikinų, kurie su muzika 
gerai apsipažinę. Imkite vieną jaunuolį arba 
jaunuolę ir tegul mokina chorą. Jei jau ne
galima gauti tinkamą mokytoją lietuvių tar
pe, tai galima imti svetimtautis. Anglų kal
ėją veik visi jau vartoja. Ypatingai dabar 
jau gana daug jaunimo mūsų choruose, ku
riem anglų kalba geriausia suprantama. To
dėl, draugai, imkitės darbo.

- - ♦ ♦ *

Mes gavome labai mažai pranešimų apie 
mūsų Meho Sąjungos vajų. Vienok turime 
žinių/ kad keli chorai kreipė į tai domės ir

I veikė. Bet dar negana veikė. Į chorus or- 
i ganizuoti jaunimas ir suaugę darbininkai yra 
j taip pat labai svarbu.

šiame sąmyšyje jaučiama didelė stoka ge- 
i rų korespondencijų apie mūsų chorų veiki

mą. Mes čia nekalbame apie veikimą del 
surengimo parengimų, bet apie ideologinį vei- 

| kimą. Būtent, kokios dainos dainuojama, kaip 
, dalyvaujama tarptautiniuose parengimuose, 

kiek choro narių į tokius parengimus atsi- 
j lanko ir tt. Taip pat labai svarbu1 čia kū- 
j rinėlių turinys: dainos, veikalėliai ir tt.

Kiekvienas choras turėtų turėti savo ko- 
i respondentus. Choras gali užsiimti ir kitomis 

meno sritimis, o ne tik dainavimu. 
* * sis

Mes tikimės, kad draugai menininkai kreips 
domės į šiuos klausimus. Mes negalime sto
vėti ant vietos. Reikia veikti, diskusuoti ne 

! tik politiniais ir ekonominiais, bet taip pat ir 
meno klausimais. Taip mes tobulinsime mūsų 
kūrybą.

V. Bovinas.
I ----------------- •---

Idėjos Draugams
i ---------
i (Sušaudytiems budelių Panevėžio bataliono) »
| Kai vakaras temsta
i Ir balsvi rūkai

Apgaubia skaromis laukus, 
Ir rimstanti diena, 
Naktužės sapnais
Bemigdama, skleidžia sparnus, 
Tuomet aš su širdgėla 
Einu pas jus,
Numylėtos idėjos draugai! 
Ir, mindamas žole 
Nuklotus kapus, 
Lenkiu savo galvą žemai. 
Nevystantį žiedą 

.• Ant kapo slegiu,
i Drąsa proletarų supintą!
I O auštančiam ryte

Jūs siekius regiu
Ir taką į laisvę pramintą.
Už reikalus įviso
Pasaulio vergų ,

i Jūs kritot nuo priešų kulkos!
Pramynėte taką 

I Del savo draugų ;
Parodėte tikslą idėjos kilnios. 
O mes nūn ginkluoti 
Šarvais jūs darbų
Atliksime žygį pradėtą!
Raudona vainiką, 
Kaipo ženklą kovų, 
Paliekam ant kapo uždėtą.

Palanta.
i —

Meno Rekonstrukcija Sovietą
i Sąjungoj

Ar galime mes sakyti, kad jau dabar turi- 
; me pilnai proletarinį meną (autorius turi min- 
j tyje SSSR.—Vert.), kurį galime pastatyti 
; prieš buržuazinį meną. Pats savaimi aišku— 

ne. Istoriniai mes toje srityj darome pir- 
į mus žygius. Mes pereiname nuo laikotarpio 

konservirovanijos, tai yra, laikotarpio seno 
meno, ir kultūros panaudojimo, prijungiant 

i prie jo proletarinį. Mes pereiname prie per- 
j budavojimo, perdirbimo jo, prie jo nugalėji- 
; mo, perkeitimo ir sudarymo pamatinių požy

mių proletarinio meno. Mes turime dokumen
tus didelės vertės, rezoliucija C. K. VSKP (b) 
“Apie partijos politiką srityje dailiosios li
teratūros.” Pats savaimi suprantama, kad vi
sa kas yra pasakyta joje apie dailiąją literatū
rą, tai gali būti panaudojama ir meno rei
kaluose.

“Mes įžengėme,—sako toji rezoliucija,—į 
kultūrinės revoliucijos sritį, kuri suteikia pa
grindus tolimesnio žengimo į komunistinę vi
suomenę.- Dalimis to masinio kultūrinio au
gimo yra ir augimas naujos literatūros— pro
letarinės ir valstietiškos pirmoje vietoje, pra
dedant nuo pradinės, bet tuom pat kartu ne
girdėtai plačiai apimančioj formoj (darbininkų 
korespondentai, valstiečių korespondentų rate
liai, sieniniai laikraščiai ir kitkas) ir bai
giant ideologiškai sutverta dailiosios literatū
ros produkcija. Iš kitos pusės, sudėtingumas 
ūkio proceso, tuom kartu augančios priešin
gos viena kitai ūkio formos, iššaukiančios tuom 
savo augimu atsiradimą ir tvirtėjimą “nep- 
maninės” buržuazijos, atsiranda ir neišven
giamas pradžioje, nors ir ne visada, sąmonin
gas traukimas prie buržuazijos senos ir nau
jos inteligencijos; chemiškas išsiskyrimas iš 
visuomeninių gelmių naujų ir ideologinių tos 
buržuazijos agentų,—visa tai turi neišven
giamai pasirodyti literatūroj, paviršyje visuo-

meninio .gyvenimo^ ( Tpkįų būdu, kaip yra :n.e- - • 
perstojanti pas mus klasinė kova, taip lygiai 
ji nepasibaigia ir literatūros fronte. Klasi- | 
nėję visuomenėje nėra ii' negali būti neitra- ! 
lauš meno, nors abėlnai klasinis meno pobu- ' 
dis ir dailioje literatūroje pasireiškia neiš- 
vengtinai daugiau skirtingose formose, kaip, 
pavyzdžiui, politikoje.

Proletariatas turi išlaikyti, tvirtinti ir vis 
daugiau plėsti savo vadovybę, užimant atatin
kamą poziciją eilėje naujų pozicijų ideologiš
kame fronte. Procesas pei’sikėlimo dialek
tinio materializmo į naujas sritis (biologiją, 
psichologiją ir pamatinius mokslus abelnai) 
jau prasidėjo. Proletariato užkariavimas po
zicijų srityje dailios literatūros, taip jau anks
čiau ar vėliau turi tapti faktu. ’ Reikia at
minti vieną, kad tai uždavinys be abejo dau
giau sudėtingas, negu kiti uždaviniai, išspren
džiami proletariato, neš proletariatas jau ka
pitalistinėje visuomenėje galėjo prisiruošti, są- 
ve prie pergalingos revoliucijos, sutverti savo 
kovotojų ir vadovų kadrus ii'.pasigaminti-sąu 
puįkų id'eblogiųį .politikes kdVds' .įrankį. į ĮBėt 
darbininkų klasė negalėjo išsidirbti ir' išsiąiš- 
kihti nei gamtos mokslų, nei technikos, o ly
giai ji, darbininkų klasė, kultūriniai paverg
ta, negalėjo pasigaminti savos dailiosios lite
ratūros, nuosavos, ypatingos dailės formos, 
savojo stiliaus.

Jeigu proletariato rankose jau dabar yra 
neklaidingi dėsniai, bendrai politinio - visuo
meninio pobūdžio kiekviename literatiniame 
kūrinyje, tai pas jį dar nėra tokių tvirtų at
sakymų į kiekvieną klausimą, kas liečia 
lę.

Iš Chudožestvenaja Politgramota
Vertė D. M. šolomskas.

Buržuazinė Gadynė

ati..*

dai-

ABuržuazinėj gadynėj
Prigyvenome laikus,
Murdo mus vargų klampynėj, 
Darbininkai, oi, kas bus?

Vos užvalgę, apiplyšę,
Ar ir baigsim taip gyvent,
Į gatvę bėgsime sulysę,
Nešim spėkas baigt išsemt?

Dienoms beslenkant, tačiaus, 
Atmainos eina blogyn;
Dirbti gaunam vis rėčiaus,
Algas kerta vis žemyn.

Mes badaujant, kuomet turtai 
Užtvenkia jau net upes.
Nesiduokim nuodyt burtais, 
Trepkim juosius į balas!

Turim pąvyzdį Sovietų, 
Jų penkioliktus metus.
Prie bendrų spėkų sulietų 
Sunaikinsim skriaudikus.

<>■ . .
Kad Leninizmas teisingas,
Šiandien žinome visi,
Kožnas dirba, kiek spėkingas— 
Balti, juodi ir rusvi.

Ir pasaulyj komunizmas
Auga nuolatos stipryn
Skurdžių vadas, Leninizmas 
žengia per audras pirmyn.

Kanadietis.

Kur Tik “Laisvės” Piknikai
Kur tik “Laisvės” gegužinė, 
Butkus, Prūsas ir “Klampynė, 
Bando pikniką surengti, 
“Laisvės” dienraščiui pakenkti.

Ketvirtą dieną rugsėjo 
Tūkstančiai draugų suėjo 
“Laisvės” pikniką paremti 
Ir renegatus atremti.

Mūsų minia tūkstantine, 
O Prūseikos dvišimtinė.
“Kur gi mano didžios masės?” 
Butkus, Prūsas galvą kasės.

Daugel skymų jie planavo,
Net per radio dūdavo,
Bet kaip reikia prie jo baro 
Vos pustuzinį sudaro.

Pjautuvas.

Smetona Kalba Apie Meną
’ ‘ Į 1

Rugsėjo mėnesio pradžioje Lietuvoje buvo 
minėta 10 metinės sukaktuvės nuo įsikūrimo 
meno mokyklos, šiame minėjime kalbėjo ne 
tik Lietuvos fašistiniai ministerial, bet ir pats 
kruvinasis prezidentas A. Smetona.

Mes neturime nieko bendro su Smetonos 
valdžia. Bet reikia atžymėti, kaip Lietuvos 
fašistai žiūri į meną. Ypatingai reikia kreip
ti domės todėl, kad daugelis darbininkų dar 
mano, kad buržuazija palaiko bepartyvį me
ną.

Pirmi Smetonos žodžiai apie meno prasmę, 
buvo, tai “grožė.” Bet ta grožė turi pakilti 
“nuo paprastų dalykų iki meilės.” O '‘meilė” 
pas Smetoną, tai “tauta,” kurią Smetona reiš
kia fašistinės valdžios replėse. Kitaip sakant, 
tai “meilė ” fašizmui, kruvinai valdžiai. Pas- 
kiaus kunigijai, Romos juodvarniams.

Toljatis yisąi atvirai Smetona sako, kad
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! ' ■ • < I : . , ; ’ , * • rIki šiol choras susidėjo dau-. 
giausiai iš augusių, tik keli bu
vo jaunuoliai. Bet daugelis au*f ? 
gūsių išvažiavo kitur, tai buvo,.£ 

i manoma, kad negalėsime cho- 
įrą palaikyti. Bet kuomet at- 
I sišaukta į jaunimą, kad eitų 
| prie choro ir užimtų senųjų 
i viętas, kad tęsti proletarinį 
, meną toliaus, tai atėjo nema- 
: žai 'jaunimo. ’

Dabar susidaro dvi dalys 
jaunimo L. L. ;Chore, tai ir 
valdyba išrinkta, vien iš ąek.ar^ 
«mų jaunuolių; Pirm. V. Ba- 

, bič, prot./rašt. J, Pupuitė, fin.

“ųebūtų: tautos,: nebūtų nei maeno.: jDel to mes 
kalbame apie tautinį meną. Juo jis tautiš
kesnis, tuo jis geresnis. ‘ Jis aprėpia tautos 
sielą.’’

Tautiškesnis čia reikia t suprasti “valdiškes- 
nis,”' “patriotiškesnis,” kurs darbininkams 
nieko gero neduoda, kaip tik kenkia jų rei
kalams. ' Tai menas, kuris veda darbininkus 
į didesnį nuolankavimą kapitalistinei valdžiai 
ir fašizmui. Tai*toks menas Smetonai “yra 
geresnis?'

Kaip matome, tai Lietuvos valdonai visai 
nekalba apie meno “bepartyvumą.” Be to, 
reikia prisiminti, kad čia kalbama apie pai
šybą, skulptūrą, tapybą. Vienok ir čia Sme
tona mato “tautiškumą.” Bet jisai daugiau 
kreipia domės į tą meną, kuris “reiškiamas 
garsais.”

Todėl darbininkų klasė tūri statyti be jo
kių svyravimų saVąjį, klasinį meną, kuris 
reikštų, darbininkų klases' reikalus ir jaus
mus. Mes turime pasakyti, kad juo klasiškes-į , . . _ . .
niš, tuo geresnis mūsų, menas. Mes galime . rast. Leo Levanaš ir ižd. Al 
Ipaįshkyįn baugiau, kad nėra taujtos be darbi- 
.'i/inkų, be proletariato, todėl nėra \nei menas, 
jei jame nėra į reiškiama darbininku klases 
jausmai ir siekiąi.

Fašištds' Smetona dar daugiau pasako'. Gir
di,-“meno mokyklos uždavinys reikšti tautiš
ką meną.” Ir. tas tautiškas (fašistiškąs) me
nas turi būt dar net “tautiškesnis,” negu tau
ta.

Smetona reiškia buržuazijos reakcijos me
ną. Pas Smetoną menas kuriasi iš “šešėlių 
ir meilės.” Tad Smetona sako, kad “menas 
ir mokslas yra meilė. Meilė yra kūrėjas. 
Menininkas turi pakilti iš šešėlių, sukurti re
gimą daiktą.”

Vadinasi, kitą pusę atvertus, tai Smetona 
kalba ir nesąmones. Jisai nėra realistas ir 
negali būt. Smetonos žodžiuose apie mokslą, 
nėra jokio mokslingumo. Viską Smetonai ga
li sutverti “meilė.” Menas jam tveriasi “iš 
šešėlių.” Tikrovė, tauta tikroj žodžio. pras
mėj, kuri dirba, veikia, tveria, visa biednuo- 
menė, neįeina į Smetonos “tautą.” Todėl jam 
reikia menininkų, kurie tvertų kūrybą iš še
šėlių.

Misticizmas, romanticizmas, tai Smetonos 
tezė. Tas, kas jau atgyventa, kas netinka nei 
pažangesnei buržuazijai, tai Lietuvos fašisti
nė valdžia auklėja ir sakosi, kad dar mažai 
sutverė ir to “jauno meno.”

Šitą “meną” ne be reikalo sveikino Lietuvos 
himnu. Jį sveikino kunigas Tumas,. čepins-

ipąsįikyįi i | Repečka. 1 *’ I f
Mokytoja pasilieka taipgi

■ jaunuolė, Al. Rufiutė. Ka4 • 
daugi visi išrinkti iš'jaunuolių - 
ii- mažai prityrusių, tai dąrink-.• 
ta iš senesnių, kaipo patarėjąi . 
visuose choro reikaluose. Tikė
tina, kad choras, įgavęs nau- ,,

i jų jėgų, galės gerai pasilaikyti 
į ir skleisti revoliucines dainas 
-tarpe darbo žmonių.

Taipgi choras rengiasi prie 
į perstatymo kokio veikalėlio. 
?Yra du paskirti: “Inkviziciją” , 
'ir “Bedarbiai.” Taigi mes sten- 
giamės neatsilikti ir meno sri-

Korės p. M. P.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choro Veikimas

Užsidarant vasaros sezonui - 
iš laukų sugrįžus, Aido ChOr 

j ras atidaro žiemos sezoną su.
balium. Balius įvyks 15 (į. - 
spalių (Oct.), Lee Park Hoše 
House, prasidės 7-tą vai. va-

i kare. * . >
Taigi visi draugai ir choro

■ir

kis, Žmuidzinavičius, Pikčilingis, Tubelįenė ir • simpatikai yra kviečiami skai
kiti. Bet šiam “menui” • nebuvo pasvęikjnimų 
nuo, Lietuvos darbininku iš fabriku; nebuvo i • < , ; i ibiednųjų kaimiečių ii’1 
kaimo darbininkų. Smetoninis menas nereiš
kia šių sluogsnių “meilę.” Jisai reiškia se
novės “šešėlius,” reiškia reakciją, meilę val
džiai, policijai ir visai engėjų klasei.

Lietuvos darbininkija, kaimiečiai ir darbi
ninkai, tveria savo meną. Jie rašo, jie pai
šo, reiškia meilę ne smetoninei valdžiai, bet 
kuria naują gyvenimą, naujus vaizdus. Dar
bininkų menas nėra kuriamas iš šešėlių, bet 
iš realaus kasdieninio gyvenimo.

Marksistas.

.jj.pąsveikinimų nei nuo į

Likus Viena
(Vaizdelis)

šiurkštus rudens vėjas, tarsi tyčiomis no
rėdamas išsklaidyti bedarbių eiles, ragindamas 
grįžti atgal į dar esamas šiokias, tokias už
vėjas—lindynes.

Moteris, kuri ruošė, jieškinėjo šiokio tokio 
maisto vakarienei, kaž ką taip liūdnai niūnia
vo. Tarsi vaikė tas mintis, ką parneš vyras, 
sugrįžęs po ištisos dienos jieškojimo darbo.

Jų sūnus, Juozukas, vartydamas knygą ne
ramiai laukė grįžtančio tėvo, turėdamas vil
tį. jog tėvui gavimas darbo reikštų jam ke
letą mėnesių pabūti ilgiau mokykloj. Nepa
vyks, tai reikia eiti kur į fabriką bei buęžei 
vien už pa Valgymą tarnauti.

-''Vos tik durys prasivėrė, kaip linksmas Jur
gio akių žvilgsnis sveikino šeimyną. Morta, 
paėmusi jo švarką, paklausė:

—Ką, ar darbą gavai, kad taip linksmas, 
esi?
, —Geriau, negu darbas!—linksmai atsakė 
Jurgis. - -

—O dabar, Morta, duok man vakarienės, 
paruošk švarius baltinius, nes rytoj anksti ry
tą išvažiuoju į Braziliją.

—Į Braziliją?!—Atsiliepė Morta.
Vos ištarusi šiuos žodžius, Morta pradėjo 

verkti ir atsisėdo ant šalia pečiaus stovinčio 
suolelio.

Po tam. Jurgis prabilo:
—Taip, šiandien darbo biure lankėsi vienas 

lietuvis agentas, kokios ten didelės biržos Bra
zilijoje. Jis pasakojo, kaip tenai žmonės gy
vena, jų uždarbius, pašalpą senatvėje, mokyk
las vaikams veltui, žodžiu, ten tai tas žemiš
kas rojus, kurį mes tikimės rasti tik danguje. 
Todėl del pagerinimo tavo, Mortuk, ir Juozu
ko gyvenimo, buvau ir aš tarpe tų penkioli
kos bedarbių, išpildžiusių popieras, laimingas. 
Dar vienas puikus dalykas. Jeigu tenai-

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Choristai mokina- 
naujas ir geriausias 

deda visą energiją ir 
kad programa būtų

Choro Oktetas taipgi

tlingai afsiįąnkyti į šį balių; ir, 
drauge, ęų choristais pąįąryti 

. pijad^įa ą’tįdar^mo žiemos ‘sę-' 
zono. Prie to, bus ir gardžių 
valgių ir gėrimų,, bus geri mti- 
zikhntai. Aido Choras duos 
gerą programą. Lapkričio 
(Nov.) 23 d., Aido Choras 
rengia savo metinį koncertą 
su šokiais, kuris įvyks vienoj 
iš puikiausių svetainių, tai yra 
Eagle Ball Room. Lapkričio 
23 d., tai yra prieš Thanks- •

| giving Day. Visiems apielin- • 
I kės draugams, taipgi ir iš to- 
jliau atvažiuoti,labai paranku, 
! nes sekančia diena nedirba.
I * . •Aido choro koncertai visa
da įvyksta pasekmingai ir ' 
būna labai dideli, bet šį metą ’ 

įAido Choras rengiasi prie vie- 
jno iš didžiausių koncertų Šioj 
i apielinkėj.
si visas

■ dainas, 
spėkas, 
gera.

! Aido
ne juokais mokinas’ geras dai
nas.

Kelis žodžius apie mūsų 
Oktetą. Jeigu Oktetas taip 
ir toliau energingai mokinsis, 
tad bus vienas iš geriausių 
Oktetų visoj Amerikoj tąrpe 
darbininkų, nės labai gerai 
dainuoja; visa apielinkė tu-.; 
retų* išgirsti Oktetb. dainuo* v 
j ant. Bus ir daugiau pro* • 
grarnoj,.. kaip tai solo,,duetų jr 
t. t. . . ; ’ t ■

Tad, draugai ir choro sim
patikai, gaukite tikietus pas 
choristus ir visi platinkite kuo 
daugiausia tikietų. Kaina tik 
50c. ! . ,

Bet dar ne viskas. Aido - 
Choras jau nutarė mokintis 
operetę “Alkis”. Tai yra vie
na iš geriausių operečių, ką ’ 
mūs, darbininkų, menas yra ’ 
išleidęs. Ypatingai muzika ir 
dainos yra pusėtinai sunkios, * 
bet mūs mokytoja, D. Zdaniu- 
tė, užtikrina, kad Aido Chore . 
yra spėkų ir galima pastatyti, 
jeigu tik visi dės pastangų . 
atlikti savo užduotį.

(Tąsa 4-tam pusi.)

i

- ---—ifetil........



(MM

Puslapis Ketvirtas ' DAISY® Šeštadienis, Spajių 1, 1932

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA., PARAPIJONU 
KOVŲ SU KUNIGAIS

(Tąsa) į krikščionių dvasiškuos pramanytas kristus,
Tėvas ir duktė jautėsi tartum ant žarijų!Į buvo daug, kurie agitavo ir sukeldavo ver- 

Negalėdami išlaikyt, paspruko į kita kam- gus prieš valdančia klasę už pasiliuosavi- 
barį, užsidarydami duris. Kunigo vedėjas, 
supratęs savo pono ženklą, išėjo laukan. 
Kambario durys, kur aniedu išbėgę užsi
darė, buvo labai kiauros, kas davė galimy
bės aiškiai girdėt. Ypač tėvas, kuriam la
bai rūpėjo kas čia bus, prisiglaudęs prie 
adverijos, klauso.

Likę du, oponentai savo kalbą tęsia. Ku
nigas sako:
kaltam neapsakomai turėjo būt didelės 
kančios—ką bažnyčia ir skelbia. Tačiaus, 
kad kristus—sūnus dievo, ir pats dievu bū
damas, pasirinko tokiose kančiose atpirki
mą svieto, ir pasidavė save prikalti, todėl 
ir yra kryžius šventas, ir jį reikia gar
binti.”

Čiudinis: “Tokių revoliucionierių, kaip

mą, kuriuos už tai nukankino ant kryžių 
ir kitaip. Menamais kristaus laikais Pa
lestinoj, kas tik svarbesnio atsitiko, matė 
ir parašė pasaulio istorijoj. Bet to nebu
vo, kaip kunigai pasakoja, kad ten koks 
Jėzus kristus-dievas tokią didelę rolę sulo- 
-šė, sukeldamas minias prieš turčių klasę, 
už ką buvo suimtas, nuteistas ir nukryžia-

Tiesa, kad ant kryžiaus pri-!votas. Ir kad jisai darė stebuklus, neišgy
domas ligas tik žodžiu—dasilytėjimu svei
kais padarė, numirėlius atgaivino—iš gra
bų prikėlė! Tas būtų sklydę po plačias 
apielinkes ir pasaulį. Tų laikų istorikai 
būt negalėję nutylėt neaprašę to. Tai aiš-i 
ku, kad tokių stebuklų nebuvo—istorijoj• 
nėra.

MENO SKYRIAUS DALIS
ŪKUS VIENA Liuosi nuo to likosi mažu dirbtuvių darbi

ninkai. Į neorganizuotus vergus domės nie
kas nekreipė.

Vienok išėjimas Į gatves su savo reikalavi
mais, ne tik nustebino, bet kartu Įvarė pasiu- 
timan ir gerai apginkluotus “tvarkos dary
tojus,” kurie buožių ir šautuvų drūtgalių 
bininkų galvoms nesigailėjo.

Darbininkai, kurie skausmuose vartėsi, 
kėši pagelbės! Be jokios mielaširdystės
bininkai buvo grūdami Į vežimus, kurie ne
grįstomis miesto gatvėmis pyškėjo link mili
cijos raštinės. Paskiaus i tamsius bastilijos 
urvus sugrudo darbininkus.

d ar

šau
dą r-

WILKES-BARRE, PA. WIM im Ml M IMI Wl M *

choras kiekvienose
Paskutinėse

MILZINISKAS KONCERTAS 
turi spėkų ir ką tik losią, gerai* 
atlieka. Tad ir dabar stengsis, 
gerai suvaidinti.

Mūsų
pamokose auga, 
pamokose atėjo į chorą 4 dai
nininkai—3 basai, 1 tenoras. 
Tai labai gerai, draugai, chore 
yra vietos visiems lavintis dai
lės srityje.

Vieta ir diena lošimui “Al
kio“ bus vėliau paskelbta, 
nes tik dabar parėjo “Alkis“ 
iš 'Meno Sąjungos ir rolės dar 
neišdalintos.

Kom. Nare.

BINGHAMTON, N. Y.

Draugo Amterio Prakalbos

Spalio 4 d. yra rengiamos 
prakalbos d. Amteriui. Pra-

- kalbos įvyks Lietuvių svetai- 
[ nėj, 8 vai. vakare. Drg. Am- 
| tevis yra Kompartijos kandi- 
į datas į New Yorko valst. gu- 
j bernatorius. Drg. Amteris ne- 
i senai buvo čionai su prakalbo- 
i mis ir kurie girdėjo jį kalbant, 
i gerai žino, kad jis yra vienas 
iš geriausių kalbėtojų. Taigi 
visų pareiga yra lankytis į šias 
prakalbas ir garsinti jas visais 
galimais būdais. Be to, visi, 
kurie turite radio, įsitėmykite, 
kad d. Amter kalbės per ra
dio prieš prakalbas per 
Laikas bus praneštas 
vietinius apgarsinimus.

šias prakalbas rengia
' partijos Rinkimų Kampanijos 
i Bendras Komitetas.

id m. 
per

Kom-

RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

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

949

ir

WILLOUGHBY AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Salė Atdara 
3:30 Vai. po

'W!

75c Ypatai

Šokius

50 Centu
Aido Choro Merginu Sekstetas

Koncertas 
Prasidės

Valandą

Šokiai 
Prasidės 
7:30 Va! 
Vakare

Dainuos LOUIS BARBARIA, Garsus Tenoras Italas
kurį rengia bendromis spėkomis 
iš Italijos drg. K. Menkeliun:ūtč, 

šiame koncerte

pavaldi-
sto-

tris 
tik

pa- 
pa-

ru

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
tiniai ponai palaukia kol darbininkas jam už 
kelionę užsidirbęs atmoka, tai darbininkas dir
ba, kam jis nori. O jei ne, tai tiesiai pačiam 
ponui už kelionę dirba.

—Bet iki sulauksime kokios tavo pagelbos, 
kur mes dėsimės? Kuo maitinsimės?—Pro 
ašaras prakošė Morta.

■' —Nusiramink, iš savo pusės tave ir Juozu
ką neapleisiu, o juk lietuvis lietuviui irgi blo
go nevelina.—Ramino Jurgis.

Ryte, žiauraus rudeninio vėjo plakami ir 
alkani, penkiolika bedarbių, priešakyje su “va
du,“ kuris žymiai skyrėsi nuo .savo
nių,” siauru šalygatviu, povaiiai, slinko 
ties link.

Po trumpo laukimo, degančia krūtine 
kartus sukriokęs traukinys atskyrė ne 
Jurgį nuo savo šeimynos.

Morta likusi su sūnumi liūdėjo ir mąstė:
—Ateityje ir mūs išvažiavimas, tai vienati

nė viltis.
Bet jų viltis skendo ir nyko gyvenimo var

ge. žinių nėra! Nesulaukimas greitų žinių 
nuo savo vyro, kėlė tik tamsius vaizdus.

Kiekvieno ryto pirmi saulutės spinduliai ap
švietė dvi išbadėjusias figūras, kurios nuo vie
nos dirbtuvės prie kitos slankioja, daro planus, 
kuri sekanti bus aplankyta. Laimė! šiandien 
motina gavo darbą linų išdirbystėje. Juozu
kas prie šerių rankiosimo. Abiejų darbai svei
katai pavojingi. Be to, darbas labai mažai 
apmokamas.

Sunkus darbas linų dulkėse galutinai 
kirto motinos sveikatą, šeimos maitintoju 
siliko jaunametis Juozukas.

Užtrukimas sūnaus, nesugrįžimas laiku
denio vakare, motinai suteikė savotiško rūpes
čio... Bet staiga, tarpe durų pasirodęs, Juo
zukas prabilo:

—Mama, tėtis Brazilijoj yra sumuštas ir 
randasi blogoje padėtyje!

—Už ką, kame' dalykas?— Nustebusiai 
klausė motina.

Juozukas išsitraukė iš švarko kišeniaus vie
no, kartu iškeliavusio, bedarbio laišką, kuris 
savo šeimynai rašo sekamai:

—Mūsų padėtis šiandien apverktina. Strei
kas pralaimėtas del stokos solidarumo tarpe 
darbininkų!

—Darbininkai, kurie Įtariami organizavi
me streiko, Į darbą atgal nepriimami. Jų tar
pe ir jums gerai žinomas Jurgis. Jis randasi 
ligoninėj ir kritiškoje padėtyje. Jam smar
kiai sutrenkė galvą.

—Jei pagys ir koks bus valdžios atsinešimas 
linkui jo ir kitų draugų, pasakyti dar negali
ma! 5

Nors Morta didžiai liūdėjo, išgirdusi šį laiš
ką, bet jau dabar visą viltį dėjo, joge; dar 
Juozukas sveikas. Jis dirba pilną laiką.

Bet neilgai ir šita laimes žvaigždė švietė
■ motinai.

Artinosi Pirmoji Rugpjūčio. Tai kovos 
. diena prieš besiartinantį karo pavojų. Bet 

nevien diena kovos prieš karą. Tai diena ko
vos už tuojautinę bedarbiams pašalpą. Buvo 
paskleisti dirbtuvėse lapeliai. Darbininkai no
riai juos skaito. Ne tik miestelio milicija, 
bet ir aplinkiniai šauliai tapo apginkluoti 
galvos iki kojų prieš beginklius dirbtuvių 

: gus.
Nuo pat ryto prie didesnių dirbtuvių 

tų, rankos kuri nuolatos radosi prie
tos revolverio rankenos, ramiai vaikštinėjo po- 
lieijantas. Todėl pasirodymas darbininkų 
gatvėse ir tik baigėsi kruvina kova ties dirb
tuvių vartais.

nuo
ver-

va r-

bu- 
bet 
pa-

šis komitetas laiko savo su- 
j si r i likimus Lietuvių svetainėje 
j kas savaitę, utarninkų vaka
rais. Visi draugijų atstovai ir 
ž i n geidaujanti Kompartijos 
simpatizatoriai yra kviečiami 
į minimus susirinkimus.

Kompartijos Reportere.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! Tai jau ir garsusis koncertas, 
Aido Choras po vadovyste d. B. Šalinaitės ir tik parvykusi 

Ikuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje, 
niūtė pasirodys tuomi, ką ji Įgijo Italijoj.

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 20 
prisiruoš ir su geriausiomis dainomis.
buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertines 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.
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūtė.

metų gyvavimo.
šio koncerto programa bus geriausia

mfiAi

d. K. Menkeliu-

Todėl, Choras 
iš visų pirmiau

Pakeltas Juozas, buvo gana silpnas; sukau
pęs spėkas, šalia stovinčiam draugui tarė:

—Vincuk, pranešk apie tai mano motinai. 
Išaiškink, suramink ją, pasakyk...

Jo kalbą nutraukė įsigėrusio šaulių vado 
keiksmas.

Nors apie dienos įvykius vakare plačiai 
vo kalbama tarpe miestelio darbininkų, 
visgi suvargusios Mortos namelis nebuvo 
siektas.

Pabarškinus Į duris, silpnu balsu įprašant 
nepažįstamąjį į vidų, Mortos veide darės ne
ramu.

—Kur sūnus, Juozukas?— šaltai klausė ne
pažįstamas.

—Taigi, ir aš jojo laukiu pareinant iš dar
bo, bet sulaukti negaliu.— Nuliūdusiai tarė 
Morta.

—Motin, šiandien jis nesugrįš, nes del šian
dieninių įvykių miestelyje, randasi kalėjime.

—Kalėjime?!
Vos spėjus ištarti, kaip jos veidas, it 

be, pabalo. Puolėsi ant grindų, nesavu 
su sušuko.

—Likaus viena?!
Po valandėlei, tarsi atgaudama kvapą, 

resniu balsu tarė:
—Ką aš dabar darysiu?
Vaikinas, pakėlęs ją nuo grindų, pasodino 

ant suolelio. Kartu ir pats prisėdo, sakyda
mas :

—Motin, šiandien neėsi likus viena. Ko
va už būvį reikalauja karžygių, šiandien ta
vo sūnus, Juozukas, pilnai užsitarnavo to var
do, narsiai kovodamas už bedarbiams apdrau
dė prieš badą. Kova eina už gynimą Sovie
tui Sąjungos, kuri yra vienatinė darbininkų 
Tėvynė.

—Nors šiandien jis randasi kalėjime, bet iš
ėjęs iš ten liks pasišventusiu kovotoju už sa
vo ir tavo, motin, reikalus. Kova turi eiti 
prieš šią išnaudotojų sistemą.

—Todėl, šiandien tavo pareiškimas, kad Ii 
kusi viena, neturi prasmės. Tavo stovyje yra 
milionai darbininkių motinų, kurios kovoja 
kartu su savo sūnais už galutiną pergalę.

Nusišluosčiusi žiurstu savo skardžias ašaras, 
M erta tarė:

WWIAIIOiW

dro- 
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Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhil) 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E, 
2nd 
726 
3rd 
923

&
&

&
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

Front & South
& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd 
Franklin ti> Vjn»>

Buenos Aires. — Argen
tinos atstovų butas nutarė 
vėl Argentiną įtraukti į

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

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

Atsiveskite naujų narių!
Sekr. P. Kašarauskas.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP

—Taip, sūnau, kol Juozukas bus kalėjime, 
būk nuolatiniu mano svečiu. Pagal išgalę, 
gelbėsiu tavo ir sūnaus darbuose.

Karštai paspaudęs Mortos ranką, vikrus vai
kinas grįžo atgal, kur susirinkę 
laukė. Išaiškinimas darbininkams 
kių būtinai reikalingas.

Ilgai, ilgai sėdėdama prie lango
lumoje, Morta dar vis kaž-ko laukė—laukė. 
Nors mintyje kartodama—“likus viena.” Pa
galinus pilnai persitikrino, jog tik viena čia 
kambaryje, bet milionai darbininkų, kovoda
mi, jungia keršto jausmą 
jus, tiesdami laimingą kelią 
jautėsi laimingai, kad jinai 
dalelė tų kovotojų.

draugai jo 
dienos įvy-

nakties ty-

prieš pavergė- 
ateiciai. Motina 
ir jos sūnus yra

Vinco Duktė.

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menčs dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS”
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Baisa”. Atskiro ekz. 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”;

Vokietijoj, Francijoj, 
r - ‘ " ■
metams — !
marke; atskiras eks. 10 fenig. Jai. nug

Amerikoj ir kitose valstybėse: me- notmitA 
tams—1. dol.; 6 mėn. — 60 ccn.; t, 
ekz.—5c.

SSRS.: metąms — 2 rub.; 6 mėn. į
—1 rub.; 1 ekz—10 kap. ųn-lin

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

HOURLY 1

EXPRBSS 
SERVICE 

BALTIMORE ____
BOSTON __________
WASHINGTON ___
RICHMOND ______
PITTSBURGH ___ 
DETROIT _____
CHICAGO____  _
ALBANY and TROY

ROUND TRIP ___________5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
W. 31st St., CHickerinff 4-1600

One Way
2.00

_______ $4.00
----------- 3.00
_______ 4.75
_______ 7.50
_______ 8.00
----------- 13.50
_______ 17.00

_______4.00

iii

DETROIT, MICH.
Lapkričio (Nov.) G d., nedėliojo,1 

ant Arena Gardens 8 vai. vakare at- i 
sibus 15-kos metų paminėjimas Ru- į 
sijos darbininkų revoliucijos, ir taip- | 
gi paminėjimas laimingai užbaigtų i 
5-kių metų plano. Ši diena turi bū- i 
ti tikrai komunistinė diena; ne viena i 
organizacija neturi laikyti 
mų toje dienoje, bet visi 

-r . v, ... , .. . irengtis prie to milžiniško
Vokietijoj, Francijoj^ LeIgiĮoj,'^jojjmo Svarbiausiu kalbėto jum , 

Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: bus ant tos dienos j. w> |
2, markes; jnėn. 1 kandidatas i vice-prezidentus J. V., 

• Tai- bus tokia iškilmė, kokios dar* 
nėra turėjęs,

Komitetas. i

parengi- | 
turime į

atsibus Scotts-; 
boro demonstracija; prasidės nuo i 
Ferry .svetainės, 2 vai. po pietų, ir ’ 
maršuos ant Grand Circus Parko. Į 
Tenai bus prakalbos. Dėlto draugai 
ir draugės, mes turime dėti visas • 
savo spėkas, kad sumobilizuoti visus! 

.lietuvius darbininkus, kad padaryti1 
i tą demonstraciją skaitlingą, kad iš-1 
•gelbėti tuos 9 juodveidžius jaunuo-Į 

Vokietijoj: metams —■ markė; atski-;^1US 
ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — lj 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

“KOMUNISTAS”
LKP, CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 Aietams: Lietuvoj 
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje 
tams—60 cent.; atskiri ekz.-

ats 
me 

10c. nuo elektros kėdės.
K cm i lėtas.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus nedėlioj, 2 d. spalių, 
3 vai. po pietų, po antrašu 59 Hols- 
man St. 
vaukite,

“Partijos Darbas”
LKP CK. organas paskirtas dar

bo klausimams
“Partijos Darbą” privalo skaityt 

kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys. ... ; reikalų.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at- duokles, 
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.;
SSRS.: metams—2 rub. ,

“Komunistą” ir “Partijos .darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

k

Visi nariai būtinai daly- | 
nes turime daug svarbių.
Kurie dar nepasmokėjo p 
už 1932 metus, tai ateiki-! 

te ir pasimokėkite. Taipgi atsiveski
te ir naujų narių prirašyti, nes va
jus jau greitai prasidės.

Org. S .Alikonis.
(232-234)

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

■02

*Gęrą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

H

H

fili®

j B. 
■■B

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD. ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645
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šeštadienis, Spalių 1, 1932
i;.; i 1 >
..,, Puslapis penktasVIETINES ŽINIOS Supleškėjo Laivas

kompetentiš-
organizaciją

šalutinės pa-
organizacijos' ir s

LEWES, Del.—Kilo gais-
,s ant laivo “Katie Burn”

Šis laivas jieško- 
jo jūroje $10,000,000, kurie!

l lai-

LDS. reikalų.
Mes manome, kad LDS. na

riai pakankamai 
ki tvarkyti savo

, Kas Yra Darytina Kovoj Del Pahosavi-i^.'kaip
i reikalus reikia sutvarkyti.

* mo Devyiiiy Scottsboro Negry Jaunuolį jAPLA. 49 kuopa, nešdama 
protestą prieš LDS. Centro

11 vai. Valdybą, rėmėsi “Naująja Ga- 
d y n e,” vienu b j a uriausių Vėžio liga Auga 
šlamštų, didžiausiu melagiu,

Tasai

NEW YORK.—Visas reikia vai. dieną ir tęsis iki 
įtempti dabar spėkas kovai už'nakties. Rengia Tarptautinis 
apgynimą devynių Scottsboro! Darbininkų Apsigynimas ir 
negrų berniukų nuo mirties'rusų komunistų 
bausmės. J kelias dienas turi! 
būt sukelta $5,000. Jie reika
lingi apeliacijos bylai augs-j kai 
čiausiame šalies teisme. Ar; spalių 8 d. 
vyriausias teismas Washingto- monstraciją 
ne užtvirtins Alabamos teisė-,ja įvyks Union Square, 
jų nuosprendį ir pasmerks su-. 17th St., New Yorke.

Taipgi reikia pasakyti, kad l)ūk nUsken<ję su ang]ų
vu dar 1798 metais.

I AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai: 

Pirm. Poškus, 211 First St. 
Pirm, pa g.

Clark PI.
Iždininkas

i Clark PI.
Nut. Sekr.

S.

V.

B.

Pinkevičius,

Paulauskas,

Barkauskas,

121 Į
I

228

255 •
Pine St.

4 j Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls

Turtų ra$t. A. Jekstis, 1462 Junc
tion Ave.

Kasos Globėjai: J: Račiūnas, 6821 
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715 
Dayton' Ave. • •

Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 
Ave

102 Hantington St.
Viii Montoll. Man.

rusų komunistų savaitraštis kokis tiktai gali rastis.
“Novy Mir”. ■ neva laikraštis nuolatos aplo-

Per šią pramogą darbiniu-■ ja LDS. Centro Valdybą, kuo- 
bus mobilizuojami ir į pas ir visus darbuotojus, kurie 

kitos subatos de- j pasiryžusiai darbuojasi 
O demonstraci-. ir abelnai 

prie i lams. 
Kadan- ■ aploja 

deginimui elektros kedėje tuos' gi tik už dviejų dienų po to,'zacijos 
nekaltus jaunuolius? 
lių (October) 10 
augščiausias teismas 
nės jų bylą, nulems 
venimą ar mirtį?

Paskutinio teismo
nuo darbininkų 1 šia. z 
išsijudins pla-! Bet pirm, negu 
protestais, de-j eisime, kiekvienas

dis priklausys 
masių. Jeigu 
čios minios su 
inonstracijomis 
gomis lėšomis
riečių paliuosavimo, tik

LDS. 
reika-darbininku

Tasai šlamštas 
ir APLA., tos 

suvažiavimą,
Ai- spa- tai yra spalių 10 d. augščiau- tuos, kurie neša demoraliza 

d., kadaras teismas spręs apie Scott- ciją APLA. narių tarpe, 
perkrati-1sboro jaunuolių gyvybę armir-| 

jiems gy- tį, todėl ypač yra svarbu pa-1 
daryti tą demonstraciją kuo ■ 

nuospren- skaitlingiausia ir

prie to pri-! 
atlikime sa-' 

ir su reikalin-jvo pareigą šiandien ir rytoj, 
delei scottsbo-1 subatoj ir nedėlioj. Imkime 

tuo- tam tikras dėžutes iš žemiau 
met Washingtono* teisėjai ne- nurodomų vietų ir eikime su jo- 
drįs juos suspirginti. 'mis i gatves ir namus, rinkda-

Taigi dabar turi reikšmės Į mi aukas, kurios 
kiekviena bile organizacijos į taip reikalingos 
protesto telegrama adresuoja-! Scottsboro vaikinų 
ma Supreme Court of the mą. 
United States, su reikalavimu j šiose vietose: 
paliuosuot Scottsboro kanki-į 
nius; turi didelės svarbos kož-1 
nas protesto mitingas bei mi- 
tingėlis, kiekvienas centas by-į 
lai už jų paliuosavimą.

Tuo 
spalių 
cialis 
Fifth 
ir 28th St., New Yorke, 
rodoma nauji judamieji - kal
biniai paveikslai iš Sovietų 
Sąjungos. Prie to bus prole
tarinių artistų vaidinimai kla
siniai įdomių vaizdelių ant 
“steičiaus”. Tatąi prasidės 1 Park East.

tikslu šį sekmadienį, 
(October) 2 d., bus spe- 
teatrinis parengimas, 

Avė. teatre, Broadway 
Bus

MAJORO RINKIMUS
UžGYRe AUGŠTESNIS 
TEISMAS

Dėžutės yra

Dr. Macklin, žymus Kana
dos gydytojas, sako, kad vė
žio liga susirgimai auga, 
ypatingai tarp žmonių, ku
rie jau pasiekė 60 metų am
žiaus. Visi nauji išradimai

Ave., Linden, N. J.
Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 80 

Dayton St.
I Iždo Globėjas _. _________ ,

1144 So. Park St., II Iždo Globėjas 
I J. Krakauskas, 300 First St.
i Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 
So. Park St.

Maršalka J. Kičeina, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrą ketvirtadieni kiekvie
no mėn.,i L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra
džia 8-t.a vai. vakare.

P. Kalnietienė,

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

iHairionioiifoiiiaiiioiiiaiii

O

o

o

o

IR i

Pirm. b- Yuška, 825—4th Avė., Mo
line,- III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, Iii.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—lOtb
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, -18th
Avė., Moline, 111.

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

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

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd SL, 
Moline, III

St. & 5th
215—17th

, 48th St

Sovietų Kaukazo Šaltinių

taipgi į kovai prieš vėžį dar neda- j
organi- 

remia
ve t e i gia mų pasekmių.

SV. ROKO DRAUGIJA 
Montėllo, Mass.

o

o

o

Mineraliniai Vandenys
*1

2
2

Darbininkai jokiu būdu ne- ’ 
gali pasitikėti tokiu neva laik-; 

energingiau- raš,čiu- kuris ir -vra 
niekam

nrie to nri- ! ai'cl.vti darbininkų eiles ir tin-j 
I karnai 
i jai.

įsteigtas ’
daugiau, kaip tiktai j

pasitarnauti buržuazi-

dabar yra 
kovoje už 
pal i u osa vi
gą u narnos

BROOKLYN
(i ra h am Ave.61

257 Schenectady Ave., 411 
Pennsylvania Ave., 1440 E. 
New York Ave.
DOWN TOWN NEW YORK

10th15 E. 3rd St., 257 E. 
Street, 21 Second Ave.

BRONX
569 Prospect Ave., 951 

get Ave., 2175 Clinton 
1100 Boston Road, Mt. 
Shull, 595 E.
792 Tremont Av

Leg- 
Ave., 
Eden 

184th Street,
,, 2700 Bronx

kuopa lodei ne-' 
tokiu šlamštu ir' 

nelysti i kitos
M es | 
savo' 
Atė-'

įturėtų remtis
' bereikalingai
organizacijos
turime daugiau

| organizacijos 
jo APLA. vajus. Stokime vi-i 
si gavimui naujų narių, būda-1 
vojimui APLA. organizacijos.,

(Tada turėsime daug daugiau
į naudos.

APLA. Centro Pildomas 
Komitetas.

reikalus.
. rūpintis 

reikalais.

KRISLAI

1\V

Į liko nuliūdime savo moterį 
'penkis sūnus ir tris dukteris
Kūnas pašarvotas namie; bus j porte 
palaidotas šiandie, spalių 1 d., į 
šv. Jono kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- į 
rius Mattew P. Ballas (Bie-j

i lauskas).
rinkt parašus Komunistų

Patterso-
New Yorko majorus? 
atsiminkite, kad Tam- 
Hall ir socialistai krei-1 
augštesnį teismą, reika-

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
McKee. Daugelis mūsų drau
gų taip ir pamanė: kam dar 
čia
Partijos kandidatui 
nui į 

Bet 
manjr 
pėsi į

, . .... TZ I llčliil JLIS 4,-1 U ULIS1.IJaudami majoro rinkimų. Kas1 v *■ 1 7
bus, jeigu teismas paskutinė-' A. 2 kuopos turtą, tai už 30 
mis dienomis nutars, kad ma-' dienų nuo kuopai pasiuntimo 
joro rinkimai įvyksta? Jeigu j Centro Komiteto tarimo kuo- 
mes nebūsime prisirengę, jei-;pa paįj savaimi susispenduoja 
gu neturėsime .—:-1-- —’ - •
lingo skaičiaus parašų 
kandidatui,—negalėsime 
jį į rinkimų balotus. Tuomet 
socialfašistai ir demokratai iš 
mūs juoktųsi, susiriesdami. O 
jie visuomet yra prisirengę. į

Todėl šiomis ] 
dienomis privalome smarkiau 
pasidarbuoti, visi eidami pilie-Į 
čių parašų rinkti, rytoj, sek
madienį, prieš p'ctus ir šiokių į 
dienu vakarais. i*•

I Visoms APLA Kuopoms 
Nariams

ir

surinkę reika- iki sekamam Seimui.
sav° Centro Komitetas, vadinasi, 
įdėt duoda labai lengvas sąlygas ir 

ilgą laiką viską tinkamai su- 
Pilnas Centro Ko- 

klausimu 
“Laisvėj” ir “Tiesoj,” 

visi nariai gali susipažin-

i tvarkyti.
Jmiteto tarimas tuo 
telpa 

paskutinėmis Į0CĮei 
ti.

Vietos, kur gaunama reika- Atsakymas ir 
lingos blaakos, planai ir nu- APLA. 49 
rodymai, yra sekančios.

Section 1, 96 Avenue C and j APLA. Centro 
Montgomery St.: 
347 E. 72nd St; 
200 West 135th 
215, 15 W. 126th 
115th St., 2336 
350 E. 81st St.;
226 Troop Ave., 
Labor Lyceum, 
Forest Ave., on

Pildomas Ko-1 
Section 2 mitetas yra aplaikęs iš APLA.i 
Section 4. kuopos tam tikrą rezoliuci-! 

St., Room Jib Skalaujančią “kuo griež-j 
St., 24 West čiausiai užprotestuoti prieš to-* 
Third Ave. kius žygius LDS. Centro Vai-1 i 
Section 6, dybos,” kam jinai atstatė iš 

and Queens' 120 kuopos valdybos tokius 
Putnam and žmones, kurie su policijos pa-1 

Wednesday gelba terorizuoja progresyvius i 
and Thursday evenings; Sec-.LDS. 120 kuopos narius, 
tion 8, 313 Hinsdale St., and 
ęą7 Schenectady St.; Astoria, 
Long Island, Apt. 3-E, 22Q5 
-—37th St.

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa
garsėjusiu mineralinių vandenų, iš KaukazoVALDYBA ,1931 METAM: 

V.' GeluSfevrtdua, 51 Glendale 
pngelb M. Miškini*, 9 Burton St.

i užrašų rašt. J. SroRkua. 20 Faxon St.
■ Finansų rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell Ave.
{ Iždininkas Tg. Petrauskas, 22 Merton St.
| Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.

Intervale
St. : S

Maršalka

i Pirm.
i Pirm.

Užražų

St. o

o

o
I Ligo

ATHENS.—Vienoj vietoj I12"0
ant salos Chalcidice, kur 
buvo žemės drebėjimas, že
mė prasižiojus. Nasrai 
pėdų pločio ir dviejų mylių

. ilgio. Gilumb niekas neži
no.

Globėjai: F. Alusevičia, 18
St.: S. Mačiulaitin, 57 Arthur
Petravičia, 702 N. Montello St. ;
P. Krušas. 141 Sawtcll Ave.
Visi Montello. Mass.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė- 

i nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vnkare. Lietuvių
i I Tautiškam Name.

Sako, kad daug žmonių 
išėjo iš proto. Vaikštinė
ja tarp griuvėsių ir tarpe 
betekančių raudonai karš-1 
tos lavos sroviu.

NUGA-TONE
Tas vardas buvo duotas 

dytojaus 'Joniko receptui, 
bar nariiavinčjamas visose 
vaistinyčiose.

o

s
H

A PIELINK ES 
K-TAS. 1931:
354 Marguerite 
Pa. ' '

Kairys, 414

PITTSBURG H O IR
, PRIEŠFASISTIN1S
I Pirm. S. Ivanauskas, 

Ave., Wilmerding,
Pirm, pagelb. W. A.

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

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

Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1.925 Harcum 

Way, S. S Pittsburgh, Pa.

vieno gy- '
kuris da-|j0S VALDYBA MONTELLO, 
didesnėje 1 „

TUGA-TONE yra. to-' Sv« Roko Pasaipinės Draugijos 
ralis tonikas. Jisai , dyba, Montello, Mass.

.tgaivina, .sustiprina mus. Nevartok .
timulantų, kurie mažai valandėlei Į j:il.in 
ik su.-tiprina, o paskui per keletą ' pagolb.

NUGA-TONE,
Vienas doleri.■-tonika 

mėnesio treatment

garantuotą 
kainuos už

A.
M.

K.
rašt.

m. Ik.
rast.

Pirm.

šų rašt.
Finansų
Iždininką 
Ligonių 
Iždo globėjai:
S. Petravičius, 

i kubnviėius, 16 
Maršalka P.

EI

St..

MAS
Val-

Kriūkonis, 32
Meškinis, !)

Venslauskas,
A. Jakavonis,

Pct rauskas,
A. Baronas,

S. Mačiulaitis,
702 No Montello

2 Melrose St.
Krušas, 111 Soulell Ave.

Banks SI.
Burton St. 

12 Andover 
99 

22

St. 
St. 
st. 
st.

Pirm.
Užrn-

Arthur
Merton 
Fascon 
Arthur St. 
St.; J. Jo-

U 
5 ra

O

Draugijy Adresai, Kurios
1 Turi “Laisvę” už Orgaiuj

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
Paskutiniam “Tiesos” nume- 
j skaitau Rockfordo Prūsel
is žmonių rezoliuciją dėlei 

St. Louiso LDS 120 kuopos se
nosios valdybos pašaukimo po-i 
licijos terorizuoti komunistus ii'Į 
jų simpatikus. Ir štai kas 
rezoliucijoj sakoma:

Centro įgaliotiniai savo
s “tik primena apie polici

ją, bet nepasako, kas policiją 
šaukė, ir ar buvo reikalas poli
ciją šaukti, ii- ką ten polici.ja j 
veikė. Minus rodosi, policijos', 
pašaukimas, tai dar nėra prasi- ' 
ženpimas. Jeipn kas kelia su-\ 
sirinkinie betvarkę, tai policija | m. 
tiktai ?r (jaii sutvarkijti.

toj

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis,

1323 Muskegon Ave.
Vico Pirmininkas, A. J. Karėckas, 

730 Nason St.
Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

R/ R. No. 9. Box
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth

j Iždininkas Ant. Daukša,

N. W.

Walker

: J.

Jie nepriešingi kruvinosios j T‘ 
policijos šaukimui, kad skaldy-! a. 
tų galvas komunistams ir jų! 
.simpatikams! Pasakyta taip, j 
kad kiekvienas darbininkas aiš-! 
kiai suprastų. St. Louiso i 
Rockfordo eiliniai oportunistai j 
tik mokinasi iš savo vadų.

117.

Ave,

Avė.
LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 

Ligonių
Varnienė,

Lankytojai

132G McRcynold Avė
Andruška,

Grušiūtė,

Kaupai,

Iždo
1351 Broadway Ave. 1 

Globėjai:

1307 Davis Avenue

1108 Elizabeth Ave. i 
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J. 1P, J. Ružinskas,
Korsikas, J. Ruseckaa,

| Revizijos Komisija:
11’i M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius.

' Draugijos susirinkimai įvyksta kiekvieno ' 
I mėnesi/ antrą utarninką, savam name, Į 
! 1057-63 Hamilton Ave.

VARPAS BAKERIES, Ine.

šaltinių
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

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

tine bonka
NARZzlN pagelbsti viduriams maistą virsk 

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

Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
ion Avė. kampas Scholes Street

P. MARČIUKAS, 
417 Lorimer Street,

RESTAURACIJA 
kampas Ten Eyck St

ra

O

2
ra «h»

2
2
2
2 
ra

2
2
2 
o

Moterą
Pašelpinč Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. 'Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm.. O. Turekionė, 79 Vine' St. 
Prot. rašt. T. Zlzen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St 
Ižd. M. Klimavičienė,_ 31 Clarence St.

V. Baronienė, 
M. Duobienė.

Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. 
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Viaoa gyvena Montello, Mas*, 
kare.

v.

Kasos Globėjos: 
9 Broad St. 
221 Ames St. 
29 Intervalo St.
M. Potsua, 184 Ames St.

VIENYBt.S DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

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

Pirm.
Pirm.

256 Amen St.
Nutarimų rašt. J. Stripinit,

49 Sawtelle Ave.
Turto rašt. K. Venalnunki#,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 Ames St.
Iždininkas M. Miškini*,

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

B. Zdanavlčia, 11 Glendale St.,
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauskas,

J. Bale-

O

o

o

o

o

o

o

o

Kituose Miestuose ir Valstijose

O

PaG

Pa
o

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.
o

o

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.o

o

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitėso
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Brooklyn, N. Y427 Lorimer St.,o
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JUOZAS KAVALIAUSKAS<♦>

Laisniuotas Graborius<h

Pennsylvania ir New Jer-<!>
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!<>
1430 South 2nd Street
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DR. Z
Kasdien—9 A.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M
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I WS 110 EAST 16th ST. N. V
M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai

Įsikūręs 25 Metai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai |

° rrmrrr^ rrnYYr tyty”II1°I Pl Pl I ° P i°! p io

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union A ve.

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
9 William Street Pittston,

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

LIETUVOS SŪNŲ IK DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, •33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour j 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
M. Naktinis, 42 Putnam St.

W. Hartford, 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-

st.' 
st.;

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

J. Galiūnas,
APLA Centro Sekr

Paaiškinimas ;
Kuopai

Turime pasakyti, kad APLj 
A. 49 kuopa įlindo ne į savoj 
reikalus. Mes dar nesame iri 
veikiausiai negreitai būsime 
dalimi Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimo. Todėl mes ir 

.neturime lysti į vidujinius tos 
organizacijos reikalus. Kuomet

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Jonas Rupeika, 65 metų 

amžiaus, 71-33 Cooper Ave., 
mirė rugsėjo 28 d. Buvo Ame- susivienysime, tai tuomet mes 
įkoj išgyvenęs 41 metus; pa- galėsime irgi žiūrėti vidujinių

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

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

Si.

ROCHESTER, N. Y.
Draugystės D. L. K. Gedcniino 

Valdybos Antrašai:
l’irminin'kiiti,' J. ivanaitis, 610 Ridycway 
c. Tel. Glenwood ' 6613 M.
Pirm, pagalbininkas, J. Miller, 8 Ludwig 

Pk.
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

Clifford Ave.
Iždininkas, K, Galinai! is. 29 Pulaski St.
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk.
Fra finansų
35 Reed Pk.

Maršalka, F. Siganavk'ius, 81 Kosciusko 
St.

Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A. 
laišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas, 
Wilkins St., M. Yenčis, 45 Townsend 
J, Švedas, 913 Avenue D.

Susirinkimai atsibūna kiekvieną menes] 
antrą sokmndienj, savoje svetainėje, 
Joseph Ave.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon tllfi 

Keystone—Main 1417

J. Andruškeviėius,

DETROIT. MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 

Mackenzie Ave.

t

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės, 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 N-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Ba-
290 
St..



Puslapis šeštas šeštadienis, Spalių 1, 1932 •

lAidoirMenkeliiiniutes^SX
Koncerto Rytoj! didato i Prezidentus

no įtariamą plėšiką Hyman 
Starką, tačiaus prisiekusiųjų 
teismas Nassau County buvo 
sudarytas iš tokiu parinktinų 
piliečių, kad jie atsisakė 
žmogžudžius už tai Įkaitinti.

Šimtai Žmonių Turi Išanksto Pirkę Tikietus į Ju- 
bilėjini Aido Choro ir Menkebūniūtės Koncertą, 

Kuris Įvyks Rytoj, Nedėlioj, Labor Lyceum 
Svetainėje, Brooklyne

TIKIMASI KONCERTE DIDŽIULIO SUPLAUKIMO PUBLI
KOS NE TIK VIETINĖS. BET IR Iš 
NIJŲ; TAI BUS KAIP IR PARODA 
NINKU DAILĖS SPĖKŲ

DAUGELIO KOLO- 
LIETUVIŲ DARBI-

Jautrus, 
bilizuoj asi

. * I <
gyvas jaunimas, mo- 

i šį nepaprastą 
koncertą; senesnieji, kurie per
tiek metų Aido Chorą pažįstą, 
sako, neužsileisią jaunuoliams, 
ir pulkais sueisią į Aido kon
certą, kad jį pagerbt, pade-

Rytoj brooklyniečiai, new- 
yorkiečiai ir plačios apielinkės 
darbininkiški lietuviai turi 
progą pasigrožėt jubilėjiniu 
Aido Choro koncertu. 20 me
tų, kai Aido Choras veikia 
darbininkų dailės dirvoje. Ir
šį nedėldienį įvyksta kaip ir kavot už pereitus jo pasidar- 
vainikavimas tos skaisčios dar- bavimus, paremt jį savo atsi- 
buotės. Nuo senai Konstanci- lankymu ir palinkėt dar dides- 
ja Menkeliūniūtė savo daino- nių nuveikimų ateityje, 
mis puošia lietuviška darbinin- . , .. ‘ ; Draugai ir drauges, darbi-ku mena; ir šiame koncerte: . , ... XT . •. ... . ininkai ir darbininkes: Nei vie-dabar jinai, po dvieju metu ■ ± ..... . .. ......... _. . mas neatsihkime nuo jųjų. Vi-lavimmosi Italijoj, vėl pasiro-, . .... ., x . .. • si nedelioj sueikime ir suva-do ant pagrindu su patobulin- .. , . . . . ,. • i • • Iziuokime i Aido Choro jubile-tais savo gabumais damoje. . . 1 x ... . r,, . c- i . baus koncertą. PasigerekimeAido Choro Merginu Sekste-P , . . ■; .. . ... | išvystytomis jo dailės pajego-tas, jau visoj Amerikoj pagar-l / .* ...... . _i mis ir prisidekime prie mases sėjęs, prisirengia su nauja re-1 1 ... .
voliucinių dainų ir muštro 
programa, kad tinkamai atžy- 
mėt Aido Choro 20 metų su
kaktuves. Talkon ateina har- 
moningasai Newarko Sietyno 
Choras. Taiso savo balsų sty
gas Klimiūtė ir Kavaliauskai
tė. Garsus italų tenoras Louis 
Barbaria žino, kokia čia bus 
Aido Choro iškilmė ir tą 
įvertindamas pasižada dėti ge
riausias savo artistiškas pas
tangas, kad priderančiai pa
puošti šią didelę Aido iškil
mę.

NEW YORK.—Susitverusio 
Spaniel šuniukų Kliubo 1 žymi 
veikėja yra ir pati Norman 
Thomaso, socialistų kandidato 
į Jungtinių Valstijų preziden
tus. Jinai išvien su milionie- 
rėmis ir milionieriais rengia 
šuniukų parodas ir jų “teat- 
rukus”. Tą socialfašistų kan
didato moteries darbuotę tarp 
šunų pažymi ir dienraštuko 
“Mirror” rašytoja, ponia Ma
ry Randolph. Prie to paties 
šunų kliubo priklauso pati ca- 
risto G. Diagmarovo, Hoove- 
rio valdžios užlaikomo šnipo- 
provokatoriaus. Diagmarovo 
pareiga yra medžioti revoliu
cinius darbininkus ir daryt 
prieš juos suokalbius. Jis dar-! 
buojasi bendrai su fašistiniais 
politikieriais Fishe ir Diesu.

Gražioj gi kompanijoj ran
dasi socialistų kandidatas į 
prezidentus-—kompanijoj šu
niškų ponių, ponų ir šnipų- 
provokatorių, caristinių šiukš
lių. <■

{Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. c.

A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadieni, spalių 3 d. Vieta 
“Laisvės” raštinėje. Prasidės 8 vai. 
vakare “sharp”. Draugai, visi pri
būkite laiku ii- naujų narių atsives
kite, nes turime padauginti mūsų 
kuopą narių skaičium.

A. Bulaitis.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys vyrui; saulė įeina per visą 
dieną; garu apšildomas. Yra šė
pa drabužiams galima pasigamin
ti ir valgis; atskiras įėjimas; že
ma mokestis.

Savininkas galima matyti apie 
6 vai. vakare, ant viršutinių 
bų apt. 5.

206 Bushwick Ave.
Brooklyn, N. Y.

(234-236)

lu-

Prisirengė Palaidot Vyrą, 
Bet Susitiko Jį Gyvą

PASIRANDAVOJA
Šviesus Kambarys

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

(233-235)

REIKALAVIMAS 
Reikalingas Partneris Prie 

Vištų Užlaikymo
Reikalinga partnerka prie užlaiky- 

I----- .. ,------------------- x----- ----------j _ - _ - . mo vištų nedideles farmos. Turiu
:tu, kurie linki Aidui ir visam Į bedarbis Daniel Sullivan, lai- get•ą namą su 10 kambarių; tinka-

• i iroL-i.zx■>.;.! .TrJlr.c T.nvirc> Ui Iroi'n I mus vištoms tvartus ir sodneli. Rei- treriau- vaKiovių unijos narys, u Kaip . .. ...
t j 1 i kalinga nedidelis pinigų įnešimas,

tik tokis buvo vardas 11‘ ama- Galima padaryti geras gyvenimas. 
Kreipkitės pas:

George M. Kanton, 1L D'. No. 3, 
Richfield Spring, N. Y.

(233-238)

BROOKLYN.—M. Sulliva
nienė pamatė laikraštyje, kad 
išgriebtas iš upes nusižudęs

proletariniam menui 
sios kloties.

tas Sullivanienės vyro, kuris 
buvo pirm kelių dienų aplei
dęs namus. Pasiskandinusio 
kišeniuje rado ir raštelį, kur 
jis atsiprašo savo moterį, kad 
turi nusižudyt, negalėdamas 
perkęst vargo delei bedarbes.

Sullivanienė pasiėmė porą 
kaimynų ir nuvažiavo į miesto 
lavonyną; visi pripažino, kad 
čia jos vyras; sako, tie patys 
drabužiai, toks pat raštas. 
Danielius Sullivan, mano vy
ras! klykia “našlė”, ir padaro 
sutartį su graborium delei jo 
palaidojimo.

Bet kiek vėliau ima ir susi
tinka gatvėje savo vyrą. Iš 
pradžių nenorėtų tikėti; bet 
jo šneka pertikrina pačią ir į 
jos kaimynus, kad tąi jis yra1 

rinkimai lap-; daiktas, kad ir tas žingsnis, j jos vyras; o nusižudęs kitas 
kričio 8 d.,—nusprendė vieti-jkaip sako tūli kapitalistų laik- tokiu pat vardu laivakrovis.

Pasirodė, kad Danielienės 
buvo išėjęs 

i jieškoti darbo, bet kad nesise
kė, tai nusiminęs ir negrįžo 
kelias dienas namo.

Visi ir visos i Aido-Menke- 
liūniūtės koncertą rytoj, La
bor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Avenue, Brook
lyne !

P. S. Svetainė bus atdara 
nuo 3:30 vai. po pietų; kon
certas prasidės 4:30 vai.; po 
koncerto—jokiai, kurie prasi
dės 7 :30 vai. vakare.

K. Menininkas.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS

Ir Reikalinga Veiterka
Parsiduoda gera valgykla, labai 

geroje vietoje, galima daryti geriu; 
pragyvenimas. Parsiduoda pigiai iš 
priežasties nesveikatos. Taipgi yra 

'■ reikalinga veiterka (valgykloje pa
tarnautoja). Turi būti patyrus ir 
gerai apsipažinus tame darbe. At
sišaukite: 63 York St. ir kampas 
Adams St. Brooklyn, N. Y.

(232-234)

Majoro Rinkimus Užgyrė Augštesnis Teismas
Paskubinkime Piliečių Parašų
Rinkimą Komunistų Kandida- kad visa Tammany Hall prieš 

tui Pattersonui!
NEW YORK. — Turi būt

miesto majoro

doriaus vietos. Tada atrodė,

Hofstadterį; o dabar daro su 
juom “arklių mainą;” galimas

nis augščiausias teismas. Pir-»raščiai, yra padarytas delei 
miau, rezignavus buvusiam • Walkerio sugrąžinimo į City bedarbis vyras 
majorui Walkeriui ir jo vietą Hali, 
užėmus Jos. V. McKee, tei
sėjas J. E. McGeehan

Tokie tai dalykai paaiškėjo 
buvo penktadienį; gi ketvirtadienį 

patvarkęs, kad šį kartą nebū- buvo mūsų parašytas sekantis 
tų naujo majoro rinkimų, ir atsiliepimas į draugus darbi- 
kad McKee užimtų tą vietą, ninkus delei majoro rinkimų: 
kol išsibaigs terminas, kuriam
buvo Walkeris išrinktas. Bet KAD TIK NEAPSIGAUTUME 
dabar miestinis augščiausias Neleiskite, kad jus prigau- 
teismas panaikino McGeehano tų,—sako Komunistų Partijos 
patvarkymą. : Rinkimų Kompanijos Bendro

Fronto Komitetas. Apie ko
kią prigavystę čia kalba?) 
Apie tai, kad teisėjas McGe
ehan patvarkė, jog šį rudenį Universiteto prezidentas N. M.

patvarkymą.
Šiuomlaikinis majoras Mc

Kee, tačiaus, kreipiasi dar j 
valstijos augščiausio teismo 
apeliacijos skyrių ; reikalauja, 
kad jj paliktų majorauti iki 
termino galo. Bet Tammany 
Hall teisių komisijos galva 
John T. Dooling tvirtina, kad 
valstijos augščiausias teismas 
atmes McKee reikalavima ir 
užtvirtins naujus majoro rin
kimus.

Buvęs miesto majoras Dži- 
mis Walkeris parvažiuoja lai
vu “Rex” iš Europos; tikisi 
paspėti į vietinių Tammany 
Hali demokratų konvenciją, 
kur bus nominuojama kandi
datas į majorus; grafteris 
Walkeris turi viltį būti nomi
nuotas iš vėl išrinktas su pa- 
gelba mekleriškos Tammany 
Hall mašinos.

neturi būt rinkimų į miesto ma
jorus, o turi pasilikti toj vietoj 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Rinkimų Vajaus Prakalbos 
Atvirame Ore Šiandie Vakare

Lietuvių Kom. Balsuotojų 
Kliubo prakalbos < įvyksta, šį 
vakarą ant kampo Union Avė. 
ir Grand St., Brooklyne. Bus 
geri kalbėtojai.

Visi lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, būkite nurodytoj 
vietoj 8 vai. vakare.

Komisija.

Columbijos Galva Sako, 
Demokratai ir Republi- 

konai Neturi 
Programos

JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY 
šiais sunkiais laikais daugelis 

Jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
geli metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, 
Dr. O’Malley šią savaitę, 
vieną iš 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

m a tyki te 
Jis turi 

geriausių X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4, 

Vakarais—panedėliais, 
ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite ši

ESTABLISHED 1373

DR. M. MAISEL
SPECIALISTAS

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau ičirškimu; kraujo ir pūslės 

analizai

107 E. 17th St.,
Near 4th Ave. (Union Square)
VALANDOS: 10-1, 4-8,

Nedelioinis 10-12
l ž Pilną Egzaininaciją $2.00

Telefonas: Stagg 2-918A

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U D1AGNOZA 

GAZO ANESTETTKA
VALANDOS i

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

tik sunitams.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X_-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

ir

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

inaliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

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

ofise

56

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

ir

ir Medi-

geriausias meisteris tarpe be
yra

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chroniikai vyrą Ir 

matarą ligas kraujo ir odes. 
Padaras ištyrimą kraejo ir (lapuota. 

DR. MEER
W. 44th St., Room 182 

Naw Tark, N. T.
Valandas Priimimei 

Ryte uuo 10 iki 1, Po pietą nūs ■ 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 *e pietą 
Telefonas Lackwanna 4-2180

186

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ek žymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra 
naujausiais vokiškais 
operacijų.

Vokietys specialistas 
ke aprubežiuoja savo 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6

JONAS STOKES 
’ Fotografas 

ftiuomi pranešu savo kostume 
riams, kad nerkžliau savo studiją 

naujon vieton. 
®po numeriu 

ŠĮ 2 Marion StM 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stoti« 
Brooklyn, N. Y 

Naujoj vietoj 
t u d i j a daug 

geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai

JONAS STOKES

gydomi 
būdais be

New Yor- 
praktiką

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

512 llarion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. I.

SKAITYKIT, PLATINKI!

Tuo tarpu Tammany demo
kratai išvien su republkonais 
nominavo į miestinio augščiau- 
sio teismo teisėjus S. H. Hofs- 
tadterį, republikoną valstijos 
senatorių. O Hofstadteris bu
vo pirmininkas komisijos,, ku
ri tyrinėjo majoro Walkerio 
graftą ir tuo būdu privertė 
jj pasitraukti iš miesto gaspa-

ber-

NEW YORK.—Columbijos j 

Butler savo prakalboj studen-j 
tams ir profesoriams pasakė, 
kad nei demokratų partija nei 
republikonų neturi jokios pro
gramos; nieko panašaus į re
ceptą,; sulig kurio galima bū
tų-pataisyti dabartinius krizio 
blogumus. O kokia yra pro
grama Butlerio, kuris , taipgi 
skverbiasi į augštą buržuazi-i 
jos politiką? Jis nepasako. Ki-1 
tas dalykas, tai didžiausio! 
universiteto galva nepatėmijo,1 
kad republikonai, demokratai į 
ir socialistai turi savotišką re-! 
ceptą—terorizuot darbininkus, < 
engt juos iki gyvo kaulo ir 
prisirengt imperialistiniam ka
rui. Tokia tai išeitį kapitalis
tinės partijos temato iš dabar
tinio krizio, nors jos ir apsi
rinka, darydamos savo išroka-| 
vimus.

15-30 Metą Kalėjimai! 
Už Apiplėšimą

NEW YORK.—18 metų 
niukas Salvatore Stagnate nu
teistas 15 iki 30 metų kalė- 
jiman už dalyvavimą apiplėši- 
me “pulruimio”, iš kurio jis PoUCIH3IIUS 
su keliais sėbrais išsinešė! __ „ .
$2 #92 | ^ors devyni pohemanai

detektyvai iki mirties užkanki-

Išteisina žmogžudžius

Succeed 
Sav'f? .

Regularly

Grand St at Graham Ave.

INTEREST FROM
DAY OF DEPOSIT
Compounded

Quarterly
DIVIDEND

Oct. 1st
al rate of 

3%% per annum
payable 

after Oct. 15th

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

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

ganizacija paramai laivų 
ninku streikui, kuriuom

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th

THEATRE
Broadway ir 28th

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 į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

darbi- 
rūpinasi 
Union
AVĖ

St.

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
yf —■—iĮJ—gĮRf |in « yjMNKoni

LAISVĘ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC. 
(BIELAUSKAS) 
G R A GORIUS

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šalių, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINJ. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETA. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DĖKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261
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