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KRISLAI
Partijos 15-tas Plenumas/
Rezoliucija Del Mūsų

Uždavinių.
Praveskime Gyvenimam
Kova prieš Scktantizmą 

ir Oportunizmą.
Rašo Komunistas

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykytės! Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite. Tik 
Retežius, o Jšlaimėsite 

Pasauli!

Pradžioje rugsėjo mėnesio' 
Amerikos Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas laikė pra
plėstą susirinkimą. Tai buvo iš 
eilės 15-tas Plenumas. 14-tas 
įvyko keturi mėnesiai atgal, ba
landžio mėnesyje.

šis Plenumas priėmė labai 
svarbią rezoliuciją delei inūsj/ 
partijos uždavinių. '/•'Jitilps 
“Laisvėj”. Raginame visus re
voliucinius darbininkus šią re
zoliuciją atydžiai skaityti. Su
sipažinkite su tomis problemo
mis, kurios stovi prieš proleta
riato revoliucinę partiją ir prieš 
visą darbininkų klasę.

Darrow Negrįžta Prie 
Jokios Religijos

Įvairių sektų kunigai pra
dėjo leisti melus, būk bedie
vis Darrow jau sugrįžęs 
prie religijos ir prisirašęs 
prie Unitarijonų Bažnyčios. 
Darrow pareiškia, jog tai 
grynas melas, leidžiamas su 
tuo tikslu, kad jį apšmeižti.

40,000,090 AMERIKOS VYRĮJ, MOTERŲ "?’s J™1 7 Negali Užmiršti bSbKIR VAIKŲ GYVENA PUSBADŽIAI
Darbo Federacijos Vadai Ragina Bedarbius Tylėti ir Pasi

tikėti Turčių Geraširdystei ir Almužnai; Komunistai 
Veda Kovą už Greitą Bedarbiams Pašalpą ir už Apdraudą 
Nuo Bedarbės

VATIKANO MIESTAS. , 
Savo naujoj enciklikoj po-j 
piežius Pius XI, keikdamas 
Meksiką, nepalieka ramybėj 
ir Sovietų Sąjungos. Jis sa
ko, kad Meksika sekanti Ru
sijos pavyzdį “persekiojime 
katalikų bažnyčios.” Karš-

H0DVER1S IŠSIGANDĘS FARMERIŲ; JO 
APSAUGAI APGINKLUOTAS LEGIONAS
Komunistą Partijos Kandidatas Drg. Fordas Kalbės Tam 

Pačiam Mieste j Darbininkus ir Farmerius. Kaipo Atsto
vas Revoliucinės Partijos, Jisai Numaskuos Republiko- 

nus, Demokratus ir Socialistus

Iš Sovietu Sąjungos
WASHINGTON. — Ame- almužnos numestu tiems ai- kunigams, kaista davat-

Bet neužtenka rezoliucijos 
perskaitymo. Komunistai turi
me rezoliuciją pravesti gyveni
me. Turime taisyti klaidas, 
kurios nurodomos rezoliucijoje. 
Turime persiimti Plenumo re
zoliucijos dvasia ir apsiginklavę bario, kuriame laikomas X- 

ray. Bet dabar Sovietų ty
rėjai surado akmenį, kuris 
taip pat apsaugo sienas nuo 

ezo!?.ui\‘ X-ray. Dvylikos colių sto- 
rykšte i rum° akmeninė siena pilnai 

atsako tam tikslui. Moksli- 
įninkai pataria vartoti tą 
akmenį, vietoj švino.

jąja mestis į darbą su padidin
ta ir paaštrinta energija.

Penkiolikto Plenumo rezoliuV 
cija begailestingai plaka bolše-' 
vikiškos savikritikos i 
partijos vadovybę ir partijos or-, 
ganizacijas už nepadarymą to, 
persilaužimo, kurį numatė 14^ 
tas Plenumas. Mūsų partija, 
nepaisant tūlų pasisekimų ma\ 
siniam veikime, dar vis neišmo-' 
kus išnaudoti visas galimybes 
pasiekimui masių ir įtraukimui 
jų į kovas. Iš vienos pusės, 
mums kliudo sektantizmas, atsi- 

• skyrimas nuo masių, siaurumas 
savo darbe, nepasitikėjimas ma

nsėms, užsidarymas ir t. t. Iš' 
kitos pusės, dešinysis oportuniz
mas tebėra neišrautas iš musų 
veikimo. O tai vyriausias ko
munistiniam judėjimui pavo
jus. Trečia, nededama pakan- 
mai pastangų išplėtimui parti
jos darbo dirbtuvėse ii- kasyk
lose. Tas veda prie to, kad mes 
einame paskui mases. Daugely- 

t je vietų kyla streikai visai be 
komunistų iniciatyvos. Streikų 
priešakiu atsistoja reakciniai 
darbo unijų vadai bei socialfa- 
šistai. Ketvirta, apleistas dar
bas senosiose reform istinėse 
unijose. Mažai kreipiama do
mės į revoliucionizavimą eilini” 
narių tų unijų. Penkta, nau
jos revoliucinės unijos nepasta
tytos ant kojų.

Rezoliucija numato ir dau
giau trūkumų, silpnumų ir nu-i 
krypimų. Už tai kaltas ne vie
nas kuris draugas, ne vienas ku
ris partijos vienetas, bet visa 
partija, o visų pirma vadovau
jamos jos įstaigos, vadovauja-, 
mi draugai ir komitetai.

tuojaus priimtų visą Komunis
tų Partijos programą.

Akmuo Pavaduoja šviną
Iki šiol turėdavo padary

ti storas švino sienas kam-

Iš Washingtono praneša-. dėt visas pastangas, idant 
m a, kad Hooveris ir republi- farmerius numalšinti ir ne- 
konų partija labai persigan- leisti jiems demonstruoti, 
dę rengiamos farmerių de-i 
monstracijos prieš Hooverį 
Des Moines mieste, Iowa 
valstijoj, kur jis kalbės spa
lių 4 d. Saugojimui Hoove
rio nuo farmerių sumobili
zuota keli ginkluoti Legio
no regimentai. Sutraukta 
visos apielinkės policija. 
Net demokratų partijos po-

koms. Staugia visi parazi
tai prieš augantį darbinin
kų judėjimą už pasiliuosavi- 
mą. Prieš tai dantį griežia 
Romos papa.

! rikos Darbo Federacijos kį kenčiantiems darbinin- 
prezidentas Green paskelbė ( kams, ragina darbdavius, 

kad jie nukapotų darbo va
landas laike krizio, ir, žino
ma, kartu algas, idant neva 
davus darbo bedarbiams. O 
tas reiškia, kad tegul pusba
džiai gyvena ir tie, kurie 
dar turi darbo.

Komunistų Partija pa
smerkia ir atmeta Greeno' ne darbininkai streikavo ke- 
programą. Komunistų Par-' lias savaites. Naudotojas 
tija šaukia darbininkus ko
voti už pilną bedarbiams pa
šalpą ir už apdraudą.

Greeno siūlomas kelias 
yra didesnio alkio ir paver
gimo kelias. Komunistų 
kelias yra revoliucinės išei
ties kelias iš šio krizio.

savo raportą apie darbinin
kų klasės padėtį. Jis nega
li užslėpti tos tiesos, jog ne
apsakoma našta užversta 
ant darbininkų. Jis net pri
pažįsta, kad šiandien Ame
rikoj delei krizio apie 40,- 
000,000 vyrų, moterų ir vai
kų gyvena “žemiau mini
mum sveikatos reikalavi
mo.” Vadinasi, tie ketu- 
riasdešimts milionų žmonių 
gyvena pusbadžiai. Šimtai 
tūkstančių visai badauja.

Bet reakcionierius Green 
nešaukia tuos žmones į ko
vą. Priešingai, jfsai prašo 
kapitalistų, kad jie truputį

HENRY FORDAS NUKAPOJO DARBI-

Nuliekanos Bus Sunaudoja
mos Darymui Alkoholio 
Prie gaminimo celuloido 

labai daug prisidaro viso
kių liekanų. Iki šiol jos bū
davo išmetamos ir dai* var
go pridarydavo. Patirta,

ninkam algas ant jj nuošimčiu 
dija žuvis. Dabar moksli
ninkai išrado, kad iš tų nu- 
liekanų galima padaryti la
bai geras komercinis alko
holis. Jau statoma keli fa
brikai tam darbui. Bus pa
daroma į metus 28,000 hek- 
tolitrų. Sutaupys 10,000 
tonų grūdų bei 30,000 tonų 
bulviu. v

Tai Pravedimas Hooverio Valdžios Algą Kapojimo Progra
mos Praktikoje; Komunistą Partija Savo Rinkimą Plat
formoje Šaukia Darbininkus Organizuotis ir Atmušti Vi
sus Algą Kapojimus

O farmeriai rengiasi tūk
stančiais susirinkti ir de
monstruoti. Tą dieną ten 
pat Des Moines mieste kal
bės darbininkams ir f armė
nams Komunistų Partijos 
kandidatas į Jungt. Valstijų 
vice-prezidentus, draugas 
Fordas. Komunistų Partija 
šaukia farmerius prieš re- 

paėmė streiklaužius. Streik- litikieriai išsigando farme-publikonus ir demokratus, 
laužiu nereikėjo leist prie rių ( demonstracijos prieš nes abi tos partijos lygiai 
darbo. 'Hooverį. Jie mušė telegra-;stoja už smaugimą farme-

-------- I mą savo pasekėjams , kad rių.
Kuršėnuos streikavo ply-! '  ” ——........ —

tų “Gamybos” dirbtuvės 
darbininkai. Darbininkai 
streiką paskelbė rugpjūčio, 
4-tą dieną, protestuodami i 
prieš algų nemokėjimą. Pa-] 
našiai turi elgtis įr kitų vie
tų darbininkai. Jei tik kur 
kapoja algas, ieikia atsakyt jįjos vau^ios užsakymą de- 
streiku. qeį amunicijos> Kompanijos

viršininkai sako, kad naujų 
* darbininkų nebus imama 

prie darbo.
Vadinasi, tas parodo, kad 

Amerikos valdžia atvirai ir 
begėdiškai apginkluoja Pie
tinės Amerikos valdžias 
žmogžudingam karui. O 
tie patys Amerikos Hoove- 
riai siunčia atstovus į Ge
neva ir kalba apie nusigink
lavimą.

IŠ LIETUVOS
“Kornet” siuvyklos Kau-

Brazilija Ginkluojasi
Amerikos Ginklais

NEW HAVEN, Conn. — 
Winchester Repeating Arms 
Kompanija gavo nuo Brazi-

Mirė Kriminalistas, 
Išbuvęs Kalėjime 56 m

BRIDGEWATER, . Mass. 
' —Massachusetts valstijos 

kąlejime (ant kalėjimo far- 
mos) mirė Jesse Harding 
Pomeroy, sulaukęs 70 metų 
amžiaus ir išbuvęs be per
traukos kalėjime per 56 me
tus! Dar būdamas 14 metų 
amžiaus, 1876 metais, jis bu
vo nuteistas mirtin už nu
žudymą dviejų vaikų, vieno 
3 metų, kito 9 metų, 
mirties bausmė buvo pa 
ta amžinu kalėjimu, 
tą laiką Mass, valstijoj 
ėjo 22 gubernatoriai ir 
atsisakė jį paliuosuoti.

Pomeroy buvo keistas val
kas, lig nepilnos lygsvaros. 
Visuomet tylėdavo ir su at
sidavimu skaitydavo pasa
kas, kuriose pilna “didvy
rių” ir strošnumų. Tas, 
matyt, išvystė jame troški
mą kankinti ir žudyti vai
kus.

Begalinis I š n a udojimas. 
i Kaune “ Sport” dirbtuvėje 
darbininkės (dirba apie 20 
žmonių) į savaitę uždirba 
tik 10-15 litų. ? Ir tų suk
čiai neužmoka. Šiauliuos 
“Litlin” fabriko darbininkės 
(dirba 70-80 žmonių) dirba 
labai
Daug dulkių, darbo metu 
tikros pertraukos net pie
tums nėra, algos menkos, 

1 prižiūrėtojai ant kiekvieno

DETROIT, Mich.—Be jo- be’
darbiai , tegul badauja ir 

! tie, kurie dar turi darbus!
Ot ka reiškia Hooverio val
džios nrno-rama.

Štai kodėl vienas iš svar
biausių Komunistu Partiiosi

I

kova” prieš Hooverio žingsnio koliojasi O meta-

kiti ceremonijų Fordas, pa- 
I skelbė, kad jo darbinin
kams nukertamos algos an' 

Pirmiau bū-

sunkiose sąlygose.
220 Tonų Keltuvas

S T A LIN SK—Čia tapo visų 33 nuoš. 
padarytas milžiniškas 220 davo taip vadinama dieninė 
tonų keltuvas, kuris tapo iš- algos skalė $6, o dabar pa
bandytas ir pasirodė tinka- liekama tik $4. Kaip kiti 

plutokratai, taip kruvina sr 
Fordas, kuris buvo garsina
mas^-kaipo darbininkų gera- 
dėjas, neatsiklausė savo ver- ‘n . . n 
gu. kaip jie pragyvens, kas daktaro Pranešimas 
atsitiks su jų šeimynomis., Apie Fosterio Sveikai? 
Vergai neturi jokių teisių. 
Jie yra auka Fordo nepriso
tinamo apetito.

Fordas neatsilieka nuo ki
tų kapitajistų, kurie pasirai
toję rankoves kapoja algas 
visiems darbininkams. O

mas delei naudojimo liejyk
loje. Tai paskubins visą fa
briko darbą.

rinkimu platformos punktas 
yra
algų kapojimo programą.”

per

Nauja Mašina Cigaretams 
Dirbti

LENINGRADAS. — Max 
Hoeltz fabrike baigiama da- 

Penkioliktas Plenumas griež-( ryti naujo tipo cigaretams 
tai reikalauja persilaužimo vi
sam partijos darbe, visame par
tijos veikime. Turime išeiti iš j 
sektantinio užsidArymo. Turi-į 
me su šaknimis išrauti iš savoj 
darbo dešinumą, 
ištižimą, bijojimą masių, vilki-1 rublių, 
mąsi masių užpakalyje. Turi-'

daryti mašina. Į dieną- ji 
padarysianti 60,000 cigare- 

i tus. Tai nepaprastas spar 
! tumas. Pagaminimas vie-

'Tportūni^į noms mašinos atsieis 20,000 į kapitalistai vykina Hoove- jimo.
rio “darbo padalinimo” pro-

NEW YORK.—Drg. Tos
terio sveikata palengva pra
deda sugrįžti. Skausmai ap
linkui širdį pasirodo tik ret
karčiais. Jau gali skaityti. 
Tikimasi nuolatinio pagere-

lo apdirbimo dirbtuvės savi- 
I ninkas, (tuos pat šiuliuos 
j Tilžės gatvėj, kur dirba apie 
10 darbininkų) savo darbi
ninkus muša. Panašios ži
nios apie didelį darbininkų 
išnaudojimą eina ir iš kitų 
vietų.

Mirė “Internacionalo” 
Muzikos Kompozitorius

i Dr. Soltm Bernstein.

Žmonės Žuvo Potvynyj I BALTVEIDŽIŲ DŽIURE NUTEISĖ MIR
darbininkų, kurie tebera priešų1 ivirjAluu Uli. riane- c-
įtakoje ir įtraukti juos į kovas, šama iš šiaurinės Meksikos, 
į kasdienines kovas, nereika- kad ten užėjo nematyti pot- 
laujant, kad tie darbininkai tuč.viniai. Kiek žinoma, septy-

TIN JUODVEIDĮ DARBININKĄ EUEL LEE

KAUNAS
Petriko baldų fabrike dir

ba 65 darbininkai. Iš jų 60 
vyrų ir 5 moterys, apie 30 
jaunuolių ir 35 senesni. Sa
vaitiniai darbininkai uždir
ba nuo 3 lit. 25c iki 5 litų 
per dien, akbrdiniai—nuo 3 
lit. iki 10 per dieną. Apla
mai, darbininkų padėtis blo
ga. Meistras visą dieną rė
kia ir stumdo darbininkus,

Jam primetamas nužudy- kad smarkiau dirbtų. Hy- 
" ’ ‘ giedos sąlygos fabrike visai

blogos. Ventiliacijos nėra. 
Vandens arba visai nėra ar
ba yra labai nešvarus.

PARYŽIUS.—Mirė Pier- 
re Degeyter, kompozitorius 
dainos “Internacionalas” 
muzikos. Iki pat mirties 
buvo nenuilstantis revoliu
cionierius, 
tų amžiaus, 
munistų
masines laidotuves.

Sulaukė 84 me-
Francijos Ko-

Partija surengė

Išteisino žmogžudžius
MINEOLA, N. Y. — Bur

žuazinis teismas išteisino vi
sus Nassau pavieto policis- 
tus, Kurie pagelba trecio 
laipsnio kankinimų nužudė 
Arthur Stark.

ni žmonės yra žuvę. Lau
kiama daugiau nelaimių.

Mes, lietuviai komunistai, tu-i------------------------------—— -----
rime pritaikyti 15-to Plenumo Ičiai pravesti gyveniman be ati-' 
rezoliucijos dėsnius mūsų dar-:' dėliojimo. Tą, be abejonės, 
be tarpe lietuvių darbininkų.; Centro Biuras padarys. Mūsų 
Mūsų, lietuvių, Centro Biuras dienraščiai “Laisvė” ir “Vilnis’’/ 
turi Plenumo rezoliuciją išpo- turi pasikinkyti į i’ 
puliarizuoti ir konkrečiai nuro- bolševikiškos savikritikos

B ALTIMORE, Md. — 
Džiūrė, kuri antru kartu nu
teisė mirtin Euel Lee

\(Jones), susidėjo išimtinai 
iš baltveidžių, daugiausia 

/turtingų farmerių. Teise- 
darbą, kad,jas nepaisė T.D.A. reikalą 

...........----- ------------ itikbs kelių'vimo, kad juodveidžiai„bū
dyti, kur mūsų veikime pada- nušviesti tą kelią, kuriuom turi įų įlęidžiami į džiūrę. 
rytos klaidos, kokio pobūdžio eiti mūsų darbas, idant prave-

* tos'klaidos, kaip jų išvengti at- dus gyveniman Plenumo rezoliu- 
leityje, ką mes turime konkre-: ei jos ne tik raidę, bbt ir dvasią;

mas farmerio šeimynos. Bet 
nėra jokių įrodymų. Tiesa, 
Lee dirbo pas tą farmerį ir 
turėjo ginčą su farmerių de
lei nusukimo algos. Bet 

< • - m ia a mi Lee iš farmerio buvo išėjęsjas nepaisė T.D.A. reikalą-į Falkovskio batų fabrike 
savaitė dar prieš nužudymą iš viso dirba apie 70 darbi- 
ir jokių įrodymų nėra, kad ninku (apie 50 vyrų ir 20 
jis kur nors būtų buvęs ar- moterų). Per savaitę dirba 

. Tai aiškus suokalbis nu- ti tos fanuos laike tragedi- aulininkai 4 dienas, o šiaip 
/žudyti negrą' darbininką.,jos. darbininkai tik 3 dienas.

Moterys uždirba į dieną nuo 
3 litų iki 4 su puse lito, o 
vyrai—nuo 6 litų iki 10 ir 
kartais iki 15 litų. Darbas 
tęsiasi nuo 6 vai. ryto iki 4 
vai. vakaro. Šeimininkas su 
darbininkais labai žiauriai 
elgiasi—už menkiausį daly
ką iškolioja bjauriausiais 
žodžiais, arba užrašo 2-3 li
tus pabaudos.

“Balsas”

Baisūs Vaizdai iš Žemės 
Drebėjimo Scenų

SALONIKAI, Graikija.— 
Rugs. 30 d. žemės drebėji
mas ant salos Chalcidice pa
sikartojo net vienuoliką sy
kių. Žmonės, kurie išliko 
gyvi, pasakoja baisius vaiz
dus. Kalnai pradėjo griūti 
ir krisdamos akmens uolos 
užmušė daug žmonių. Pa
matę atsivėrusią žemę, per
sigandę žmonės bėgo į jū
ras, manydami ten išsigelbė
ti. Bet ten nuo bėgančios 
karštos lavos iš žemes yš- 
čiaus užvirė vanduo ir su
bėgę žmonės ten tuojaus iš
virė.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy!)
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LAISVE, LITHUANIAN į^Y 
Pwblished by LAISVI, In*, 

lyery day, except Bunday, at 46 Ten Eycf Street,

t no

Brooklyn, New York A P Z V ALGA
SUBSCRIPTION RATĘ81

United States, per year...............|6.00 United States, six months..... .|3.GO
Brooklyn, N. Y., per year........ 08.00 Brooklyn, Nt Y., six montha....4.00
foreign countries, per year... .|8.00 Foreign countries, six months, .$4.00 
Canada and Brazil, per year....6.00 Canada and Brazil, six monthb.S8.06

Bntered as second class matter March 11, 1824, at the Post Office at 
Brooklyn, N Y., under the Act of March 8, 1870.

Henry Fordo "Gerbūvio Laikai’ Čia Pat
Daug kartų buržuazinėj spaudoj tilpo Henry Fordo, 

automobilių Viešpačio ir “pavyzdingiausio geradėjo dar
bininkams” plepalai apie artėjančius “gerus laikus.” At
sibodo žmonėms ir skaityti ir matyti tuos tiešijimus. Šio
mis dienomis “geradėjas” Fordas paskelbė tų “gerų lai
kų”' aktualį gyvenimą* vykinimą. Fordas paskelbė nu
kaposimą visiems darbininkams algų. Kertamos nuo $6 
iki $4 dienai! Žinoma, daugiausiai paliečiama neląvinti 
darbininkai.

Gal kai kas pasakys, kad $4 tai dar nėra visai maža 
alga, atsižiūrint į kitas industrijas. Bet Fordo darbinin-

Netiksli Pašaipa
Vienas draugas “Vilnyj” 

kritikuoja naujieniškio Ba
rono durnas pranašystes 
apie blogus ir gerus laikus. 
Tai gerai. Bet jo kritikos 
išvada netikusi. Jis, būtent, 
sakosi nesupratęs, kodėl Ba
ronas taip kvailai - kalbėjęs. 
Paskui, girdi, pažiūrėjau į 
žodyną ir suradau, kad žodis! ni______ i Z > . Jyf. L J ■;

(F

niai. Kaip gerai padarė tie 
darbininkai, kurie viešai pa
reiškė nedalyvausią diskusi
jose, kadangi jas rengia Fi- 
šės agentų šaika, kuriai rū
pi Sovietų Sąjungos plūdi
mas, bet ne gynimas!

.“baronas (-D vyrukas [lyties 
avisk r *
neigi satyra. Pavardė čia 
niekp bendro neturi su to 
žmogaus silprįib politinių ir 
ekonominių reikalų supra-, 
timu ir jų ' aiškinimais. 
“Naujienų” Baronas glušiš- 
kai dėsto bedarbės ir gerlai-

Jurgelįonįs-Vėl
Demokratas

“Naujienos” pranęša“NaujieposJ praneša, kjad 
lietuvių social faįšistd lyderis 

jo 
demokratų rinkimų kam
panijos (“lietuvių skyrįaus 
menadžerium.” r" 
gus andai augino kiaules, 
paskui arklių lenktynėmis 
užsiėmė, duodamas “patari
mus” iš.anksto, katras ark-

> mr te ( L t i L-1‘1 • ouuciudDiouįT^į įleo a-ne^ krrtjka, j llTig e įf0<n jlS .p^įdp

reikalavo bent dalį ginklavi
mosi sunaikinti ir ji, SSSR, 
žadėjo būti pirmutinė tai 
pradėti, jei tik kapitalisti
nis pasaulis jos pasiūlymą 
priims.

Ir taip kunigų laikraštis, 
ažuot sukritikuoti Centro 
Biuro pareiškimą, davatkiš
kai piktai išniekina Sovietų 
Sąjungą. Ar kunigai mano 
šitokiais, melais ilgai galė
sią mulkinti katalikus dar
bininkus? Jie klysta!

Pagaliaus šitokį kunigų 
argumentai prieš komunis
tus verčia sąmoningus dar
bininkus suąirūpinti priėji
mu, prie katalikų darbinin
kų su mūs spauda, su gyvu 
žodžiu. Sekančiam, vajuje,

ČIEPAI NUO DŽIOVOS • I

Yra čiepai ir nuo džiovos,! gaitę, kad' geriau 
arba sausligės. Franci j o j,; ir migdytų, idant
Pietų Amerikoj ir daugelyj į nuo džiovos arba 
kitų šalių šimtai tūkstančių Į jau prasidėjusią sauslįgę. *.. -•

'Bet tokie čiepijimai ir pa-- 
tarimai beveik nieko nereis-’’

apsaugot 
nugalėt

Tasai žmo-1 todėl, ’kiekvienas komunis-

kai dirba ne pilną laiką. Kita, darbo įtempimas prie kon-i .1 ciest0 l)G .___________ ______
vejerio darbininko spėkų tiek ištraukia, kad, mokant įr| kių dalykus ne todėl, kad jo lys ]aįmgS lenktynes. Ilgai s,uao >avu uvasnuu 

................ tokia pavardė, bet todėl, kad dv1fn • i ° 
Štai jums gerieji jo lai- t(įkls mokytojas- (Grigai- gLA^ gelbėdamas Gegužiui

$6 į dieną, Fordo darbininkui alga esti labai mizerna.
Tai štai jums gerasis Fordas! : 

kai darbininkams!

tas ir iu šalininkas privalo,, . . . - -
dėti visas pastangas užrašy-'l kudlklal nelabai a‘)ser«a 
ti katalikams darbininkams 
mus dienraščius. Tuomet jie 
patys suras savo “dvasinių

kudikių yra įčiepijama nuo i 
džiovos. Bet Anglijoj, Vo- 
kietijoj ir Jungtinėse Vals- kja milionams bedarbių vai
tuose dar mažai tėra prasi- kų, dažnai negaunančių nei 
platinęs čiepijimas nuo tos!
ligos.

1932 metų pradžioj ame
rikietis daktaras L N. Ku- 
gelmass užbaigė savo tyri
nėjimus čiepų nuo džiovos. 
Tyrinėjo penkis metus ir at
rado, kad tie čiepai naudin- 
gi-

F r a n c i j o s specialistai 
tvirtina, kad šitaip įčiepyti

tis) ir, apskritai, tokia men-
Bet tai ne vieno čia Henry Fordo pasimojimas. Algų|^ev^ šių dienų teorija, 

kapojimas eina visu plačiu baru, per visą plačią Ameri-i --------
ką. Milionams darbininkų jos buvo kapojamos keliais NlipfOgresavo 
atvejais. Milionams darbininkų jos dabar yra kapoja
mos!

Minkštosios anglies kasėjams Pietiniam Illinois pa
skelbtas algų kapojimas, prieš kurį mainieriai pasirįžu-1 
šiai tebekovoja. i grupelei žmonių, ;

Kietosios anglies kasėjams algų nukapojimas ruošia-Į su ^ar pasilikusiais
' I Baltrušaičio pašlemėkučiais

Geležinkeliečiams darbininkams pasirįžta algos kapo-! “taisė” “bolševikų klaidas.” 
ti, bet, dėka Hooverio įsikišimui, tas atidėta iki po rinki-i Pasak “Vilnies” korespon- 
mų. Tai padaryta tiksliai, idant darbininkai negalėtų to I tūli pruseikiniai atsi- 
klausimo naudoti rinkimų kampanijoj ir savo balsus ati-|lieP£ prielankiai. Bet buvę 
duoti už komunistus, kurie kovoja prieš bent kokį algų ten tokių elementų, kurie 
nukapojimą. Kaip greit rinkimai pasibaigs, taip greit; nuėjo net anapus tos linijos, 
geležinkelių baronai griebsis už savo pasimoto darbo, kurią veda “Naujienos” 
Geležinkeliečiams algos pasirįžta kirsti 20 nuoš.

Laivakroviams darbininkams algos pasimota kapoti ir santųr pasak korespondento, 
jau tuo reikalu padaryta sutartis tarpe darbdavių ir uni- šitaip argumentavę: . , 
jos biurokratų.

Tekstilės industrijoj algų kapojimas pravedamas visu!

Tai visgi Detroite tos gar-

ir Ko. kovoti su darbinin
kišku sparnu. Dabar jau ir 

i vėl demokratas! Tai typiš- 
! kas siu dienu socialistu lyde- 

is tas vyras! •••

net skurdžiausiuose namuo
se. Ten čiepijasi ir slaugės 
ir daktarai, kurie aptarnau
ja džiovininkus; tada jie 
kur kas mažiau užsikrečia

i džiova, negu kiti, kurie ne-
“Darbininky Žodžio” ! slc2.elJ?;. ... ,
M - i Bet iki šiol nebandyta
No. 1-IH3S jčiepyt nuo

| Gavome No. l.-mą Kana-1 tekintojus, 
i dos lietuvių darbiniu kų 
mėnraščio “ Darbininku Žo
dis”. Tai aštuonių puslapių, 

ižurnališko pavydalo laikra-

sios prūseikiniu diskusijos!r 
įvyko. Susirinkus mažytėli UFaUgaS Apie UntrO 

prūseiki-1 Biuro Atsišaukimą
Į nesenai tilpusį “Laisvė-! štukas, pašvęstas daugiau- 
” Kompartijos Lietuvių šiai (kaip ir turi, būti) Ka- 

Frakcijų Centro Biuro atsi- nados darbininkų judėjimo 
(šaukimą, “Draugas” duoda reikalų gvildenimui, 
poros špaltų straipsnį. Jaus-! 

:damas katalikų darbininkų 
radikalėj imą ir palinkimą į 
komunistini judėjimą,'’ kaipo 
vienatinę išeitį visai darbi- 
nįpkų klasėj,,,kunigų laik
raštis mato reikalą kiekvie-

’ ' i ną’ komunistu* ž.Odį apversti
• '• ’laugštyn kojomis ir tuo dar nbs (linotypo), f
)_ ilgiau palaikyti savo įtakoj moderniškos spaus tu vės.

su
“Draugu”. Tūli iš tų disku-

je

Tai jums, darbininkai, “gerbūvis”, apie kurį tiek daug 
barabanija Hooveris, Henry Fordas, visa buržuazijos 
spauda ir visokį kapitalizmo lakiejai!

Akyva tas, kad algų kapojimas pravedamas lygiai ten,! 
• kur darbininkai organizuoti į reformistines unijas ir kuri 

neorganizuoti. Reformistinių unijų vadai ne tik nesi-l 
priešina, bet padeda darbininkus nuraminti, taikinti ir Į 
turkdyti jų bent kokius pasipriešinimus.

Tik ten, kur revoliucinės darbininkų unijos atsistoja; 
priešakyj darbininkų, pastarieji išsilieja kovon ir laimi 
(nesenai metalo darbininkai Youngstowne laimėjo kovą 
prieš algų kapojimą; jiems vadovavo Metalo Darbininkų 
Industrinė Unija.).

Visi šitie žiaurūs kapitalistų pasimojimai dar ir dar 
kartą rodo darbininkams, kad jie turi vienytis ir kovoti; 
kad reformistiniai unijų vadai nieko jiem gero neduos 
(apart pardavimo jų reikalų); kad reikia veikti po vėlia
va Darbo Unijų Vienybės Lygos, norint sudaryti stiprų 
ir ryškų pasipriešinimą išnaudotoju pasimojimams!

Protesto Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 7-to 
Apskričio Konferencijoj

Rezoliucija pasiųsta Kalifor- į gatus, kurie pirmutiniai nuro- 
nijos gubernatoriui, kad tuoj1 dė kelią fašistams pulti aarbi- 
būtų paiiuosuotas T. Mooney, 
kuris yra nekaltai uždarytas ir 
pūdomas kalėjime jau 16 me
tų tiž organizavimą ir vadova
vimą darbininkų." .

Rezoliucija Alabamos gųb., 
kad Scottsboro 9 negrai jaunuo
liai būtų tuoj paliuosuoti, nes 
prieš juos yra padarytas netei
sėtas suokalbis, kad palaikius 
juodveidžius' pavergime.

Rezoliucija sek. Doak, kad
E. Berkman, vadas

kelią fašistams 
ninku laikraštį, sakydami, kad 
komunistiniai laikraščiai' “gau
na pinigų iš Maskvos.”

Dabar jau fašistai, su Eval
du priešakyje, užpuolė darbi
ninkų dienraštį “Vilnį,” Mes. 
reikalaujame, kad Ulinojaus val
stijos gynėjas Swanson panai
kintų bylą ant “Vilnies” ir tų 
draugų, kurie buvo areštuoti.

Mes sakom: šalin fašistų ran
kos nuo mūsų diėąraščip! Mes 

Lawrencoi pasižadame remti moraliai ir 
streikeriu, kuri yra nuteista de-1 finansiniai mūsų darbininkišką 
portavimui ir dabar serga džio-l
va, būtų tųojaus paliuosuęta.

dienraštį “Vilnį.” Ir sakome, 
lai gyvuoja darbininkų spau
da !

Protesto Rezoliucija Prieš 
“Vilnies” Puolikus

ALpLD 7-to Apskričio kon
ferencija, kuri įvyko rugsėjo 25 
d’cnr, So. Bostone, ir dalyvavo

Užuojauta Darbininkų 
Spajudai

ALDLD 7-to Apskričio kon
ferencija, kuri įvyko , rugsėjo

Stalinas vagia’ arklius.
Kad Sovietų Sąjungoj vykdo
ma diktatūra šautuvu ir dur
tuvu bei nagaika, kad ten da
bar esama 30,000,000 kalinių. 
Prie caro* girdi, yisi turėjo už-

I atsakyme ? 
mėgina užginčyti 
Biuro pareiškime iškeltus 
faktus apie esamą kapitalis
tinio pasaulio įrimą? Ne. 
Už tai “Draugas” 
savo paprastos mali-malie- 
nės apie Sovietų Sąjungą. > 
Jis žino, kad jo didžiuma 
suklaidintų skaitytojų mūs 
spaudos dar neskaito, ir to
dėl negauna šviesos apie | 
darbininkų valdomą šalį, to- Į 
del jis ir baugina juos So-L. 
vietų Sąjunga. Girdi,

šiandien prie komunistų Rusi
joj žmonės kenčia alkį, darbų 
neturi, kurie dii;ba, jie nė žo-į: 1 
delio neturi teisės pasakyti del D 
mažų algų. i . ’
Kuomet net jburžuazinių ? 

laiki;aščių k o r e s pondentaj ( '

ne- 
pa-

pa-

’ “Darbininku žodžio” re
dakcija teisingai nurodo, 
kad su išleidimu laikraščio

Į

Kanados lietuviai darbinin
kai padarė žingsnį pirmyn. 
Draugai nusiskundžia, kad 
tai sunkus darbas.' Neturi' 
j i,b nei raidėm npkti maši
nos (linotypo), neigi pus-

džiovos metalo 
šlipuotojus ir 

akmenų tašytojus. O tarpi 
jų yra labai didelis proceh-j 
tas džiovininkų. Veikiau
sia mažai ką ir tegelbėtų į 
čiepai tiem, kurių plaučiai 
ir kvėpuojamosios '• dūdelės 
užsikemša tokiomis dulkė
mis.

Paskutiniais laikais Ame
rikoj vis daugiau vaikų, 
ateinančių į pradines mo
kyklas, ištiria su pagelba 
tuberkulino, ar jie. yra ūž

sausos duonos. O džiova, 
kaip žinoma, yra biednystės

i ir skurdo liga. Geras mais
tas, tyraš oras, švara ir 
žmoniškas poilsis yra ge
riausi natūraliai apsaugoto-, 
jai nuo džiovos. Patys val
diški rekordai rodo, jog kur 
darbininkai geriau uždirba,' 
ten jų vaikų mažiau serga 
sauslige. O, pav., New ‘ 
Yorko dalyje Harleme, kur' 
daugiausia negrai gyvena, 
yra antra tiek daugiau džio
vininkų kūdikių, negu bal
tųjų gyvenamose miesto da- • 
lyse. Kodėl? Todėl, kad. •

i negrai yra labiausia išnau- 
: dojami, mažiausia apmoka
mi. ir todėl turi skurdžiau- ' 
šiai su šeimynomis gyventi.

i

BUFFALO, N. Y.
DIDELĖS PRAKALBOS

ALDLD 151 kp. rengia pra
kalbas. Atsibus 19 d. spalio, 
prasidės 7:80 vakare. .Iš kak 
bėtojų bus mūsų mylimas drau- < 
bas A. Bimba, “Laisvės” 
ir smarkus darbuotojas už 
bin inkų reikalus.

Kadangi A. Bimba yra 
čiai atsižymėjęs ir kovotojas už

red. 
dar-

•pla-

dalį klasiniai nesusipratusių Laikraščio raidės renkamos 
| rankomis. Presas, mato
mai, taipgi silpnas, todėl 

Ž.” kenčia ir techniniai, 
del to nusiminti nėra 
Pradžia visuomet sun- 
Kanados lietuviai dar-

darbininkų.
Ką^pis rimto parodo savo 

Nieko. Ar jis 
Centro

griebiasi

4

sikiėtę džiova ar ne, jie tuo darbininkų įsikalus ir tarp sve- 
budu suranda ir palinkimą tjmtaučių, tai bus prakalbos an- 
prie sausligės; tada prane
ša tėvams, kad geriau pri
žiūrėtų berniuką ar mer-

t-. t

f 7

I

&

laikraštį ir auginti jį bent 
iki savaitraščiui. Taipogi 
daboti, kad laikraščio pa
kraipa būtų darbininkiška. 
Administracijos a n t r ašas: 
157 Gore Vale Avė., Toron

Bet 
ko. 
ki. 
bininkai privalo remti savo j to, Ontario, Canada.

tektinai duonos, drabužių, gy
venimui namų, o dabar tik sta
to fabrikus, o žmonės—darbi
ninkai—vaikščioja nuogi, 
turi duonos, drabužių bei 
stogės.

Vienas jų mandruolis
reiškė, kad Sovietų Sąjungą 
dabar valdo ne darbininkai, 
bet žydai. Dirbtuvės, kurias 
dabar nuogi darbininkai ten 
budavoja, girdi, bus naudai 
komisarų, išbudavojimui kapi
talizmo. . .

Dar vienas tos šaikos žino
vas pridūrė, kad komisarai 
prageria per dieną po 500 rub
lių, o algos gauna tik po 300 
rublių į mėnesį. Pažymėjo, 
būk visi valstijos pinigai prą* 
geriami per komisarus. Jie, 
girdi, nemato jokio skirtumo 
tarpe Italijos, Jungt. Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos. . 1 :
Pasirodo, kad tiem žmo- . v . , ~ .

nėm ne tik politiniai .galva | praneša, kad Soyie-
susisuko, bęt, ir fiziologiniai. I J sto J aJ Jin; ■ 7

į kų, tai “Draugas” rašo, kad j; į..Prisileisti prie, tokių zaųpų 
gali nebent žmogus galuti
nai nusibankrutavęs įproti-

Kadangi darbininkų spauda 
yra ta tvirtovė, kuri jienuįlštan-. 
čiai gina' darbininkų ręįkąlus. 
Darbininkų spauda nurodo dar
bininkams kelią .-kovų ir. orga
nizacijos, todėl mes pasižada
me remti “Daily > Worker,” 
“Vilnį,” “Laisvę,” “Darbinin
kę” ir kitus darbininkų ’laikraš
čius. • t .

ši konferencija ragina ALDE 
D kuopas ir kitas organizaci
jas remti visais galiiųaiš būdais 
darbininkų spaudą, kuri yra po 
Komunistų Partijos vadovybe.

\ ’ • ’ ’ I I * 1

Rezoliucijų Komisija:
J. M. Lukas, '

ten darbininkai? “.daubų >ne- p \ 
turį.” , Pri'e 'td įirijuųgia vi- k į 
są. eilę kitų, senai girdėtų! ! 
pliov9nių.j ;;i ?H į

Toliau: ■ . (,, * •
. JCada kitos valstybes kalba 

apie nusiginklavimą, daro7 tuo 
reikalų sutartis,. Rusijoj to 
klausimo visai Tiera. . .
Apjąkę ’ neapykanta 'dnt 

Sovietų Sąjungos,' kunigai 
net ir to nemato, kad Sovie
tų Sąjunga buvo pirmutinė, \ 
pasiūliusi vis.om kąpitalisti-[ 

k'. • L♦ y* i j *■ « • •

v

n^m šajiin visiškai imsi gink-'
v • • • / į . I 4 >'*"*■ j

lupti ir tą ji pati pažadėjo 
daryti, jei kapitalistines vai- ;
stybės tik sutiks. Kuomet

11 k-pų delegatai, griežtai pa- 25 dieną, So. Bostone, priėmė .<• - : Z• .J/. ? jQS SU tuo;. nęsųtįko,jSoVie- i
* - - - - ' ’ ’ • * • ' -* Į ... .» .«* Jsj*” ** j 4 -* ‘i ? ,Z>" '4* 'smerkia “Klampynę” ir lene- sekamą rezoliuciją: tų Sąjunga keliais atvejais ;

glų kalboje. Paskiaus galės pa-,, 
sakyti keletą žodžių ir lietuvių 
kalboje.
Taipgi mes rengiame A. Bim

bai masines prakalbas Niaga
ra Fallse. Da negavau atsa
kymo, bet jeigu bus galima, 
tai atsibus 18 d. spalio.

Prakalbos atsibus Workers 
center, 476 Welliom St., ant 
3 lubų, visiem gerai žinomo
je vietoje.

P. M. Garison. .

JSK
,> v

šaukia vigQ pasauiio 4S 
pinkai Amerikos kapitalistams ir jų Sll gižiausiajam teismui.



■jdBWWWMWBI! ’t! 'Į I1JM1- -'-L'-U'"^■••'-.-.11IĄJ-. I.rjj:-.jx, i;.. r r,. ...t .. ' ju ;r ;-~;x

................................. . ............... ■■■■»■ ■ ..................................................... ......... ......................... ..... .................. .. ...................... ... ,|

Pirmadienis, Spalių 3, 1932 . E AIS V ® Puslapis trečias

gus kalbėti renegatų pastaly- viaf darfo'imriltaf 'tuViihe1 -daty-'

Detroito Pruseikiriins Provokatorius
Darbininkų Mases Boikotu Atsakė Renegatams; Rene- 

gatai Kvietėsi ir Katalikus Darbininkus Į Savo Diskusi
jas, Kuriose Buvo Niekinama Sovietų Sąjunga; Tai Ge
ra Talka Kunigams.

diskusi-

Sąjungoje.
darbinin- 

vadovybe, 
judošiškos 

juodojo

ar tik tiek diskusijose rene
gatų pruseikinių svieto ? Drg. 
Vasiliauskas nusijuokęs atsa-: 

bus daug? Ne 
priešus kas 

“asabos” pru- 
socialfašistai, 

dar nuo 
gyvavi-

Paskiaus pustuzinis iš pa- 
Vi-

ko: “Iš kur jų 
tie laikai, kad 
remtų!” Trys 
seikinių, keli
vienaš-kitas likutis 
“ekstriniu sosaidės 
m o. 
šalies atsilankiusių buvo,
so sudarė apie 40 ypatų.

Pirmininkas pradeda dis-

Visi ’ virš’ minėtų organiža-b LDSA. •'23 K]p!. Susirinkimas1 :l jam:e, bėt kvieskifne ir pašali- 
cijų nariai, darbininkiškų lai-'į LDSA. 23 kuopos susirinki-!

Ikraščių skaitytojai ir darbi-;mas jvy,(s ketvjrtadienL 6 d I 
spalio, Lietuvių

tam “kalbėtojui,” kurio vardo 
neskelbė, prasidėjo “diskusi
jos.”

Kalbėjo renegatai ii- social- 
fašistai. Kalbos jų daug ne
verta minėti, tai žemiausios 
rūšies. Būtų gėda į laikraštį 
talpinti.
paviršutiniai, kaip tai, kad nie
kino Sovietų Sąjungą ir pir
maeilius vadus; kad Stalinas 
diktatorius, komisarai auto
mobiliais važinėja, 30 milionų 
Sovietų Sąjungoj kalinių, “L.” 
ir “Vilnis” atbulai viską rašo. 
Įsikarščiavę p r o v o k atoriški 
kontrrevoliucionieriai pavadi
no Sovietų Sąjungą utėlių šali
mi, žydų valdomą. Tik, girdi, 
jaunoji gentkartė, kuri rengia
si, prie nutrenkime to sunkaus 
jungo, nusikratys tų diktatorių.

Tai tokie komplimentai i bu-: 
' vo teikiami renegatų “diskusi-1 

jose,” kuriose pirmenybę ėmė
Kasparka, M. I 

Balčiūnas, Gumbrys. Kas dar,
Misevičius 1

vauti ir išklausyti drg. Bimbos 
kalbos. i

n<es moteris į susirinkimą.
šis susirinkimas turėjo įvyk- 

ninkiško iudėiimo rėmėjai esa-l'"". u' ti pas drg. P. Jasilionien?. Bet
, i . . v. . . i spalio, Lietuvių svetainėje, dianome turėti platesnį susi-

ALDLD. 20, kuopa šaukia te kviečiami dalyvauti šiame j (skiepe), 315 Clinton St. Pra-' rinkimą, tai stuboje gal būtų 
Drau-: permažai vietos.

pūsirūpinkime dalyvau- o. Girn'enė.
nes tu- < 
reikalų,

Darbininkų Susirinkimas

visų ALDLD. 20 k p.,
23 kp., LDS. 6 kp., Aušros 

Tik galima suminėti ( Choro narių, “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojų bendrą susi
rinkimą. Susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 16 d. spalio, Lie
tuvių svetainėje, skiepe, 315 
Clinton St., pradžia 2 vai. po 
pietų.

kusijas su ta įžanga: “Kas no- Kriaučiūnas,
ri diskusuoti apie Sovietų Są
jungą?” jPasidaro netvarka, juokinga, kuomet

Į kad laikas nenustatytas. Skloki- Pai’°de faktais, kad nei viena į

net ir Ii-į 
ar organi-

LDSA. svarbiame susirinkime, nes yraldžia 7:30 vai. vakare. 
a.,x—svarbių reikalų, kuriuos visi ges, 

bendrai aptarsime. Drg. A. 
Bimba taipgi dalyvaus minėta
me susirinkime. Draugai, bū
kime visi laiku, nes vakare 
turės įvykti drg. Bimbos pra
kalbos, kuriose taipgi norėsim 
dalyvauti.

ti šiame susirinkime, 
rime • daug svarbių 
kuriuos reikia greitai atlikti.- 
Taipgi šiame susirinkime daly
vaus ir ___________,,
Centro'sekretorė. Ne tik mes i testuodami prieš algų kapo- 
visos pasirūpinkime dalyvauti Ijima. J :»
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D

Streikavo “Universal” fa
briko darbininkai Kaune; 

ir drg. S. Sasnauskienė, Į bininkai sti eikavo pi’O- 
j1 scKJ. eLure. Ne tik mes i testuodami piies algų kapo- 
pasirūpinkime dalyvauti I jinla. J
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A. L D. L. D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
' » , i ; ■ »»■. t

{domiausi Atsiminimai' už $1.00
' 1 ■ ' •.. ' ’ ( ' ' '

Caro Kalėjimuose. Parašė V- Kapsukas. Tai įdo
miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš
patavimą, darbininkų kovas ir ant jų puoli- 

, musj bei kankinijnus kalėjimuose. 320 pus
lapių. Gražiai apdaryta.

Kaina buvo $1.75. Dabar 50c
Bolševikak Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 

Knyga tiktai iš spaudos. Tai atsiminimai iš 
piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
patraukianti knyga. 364 puslapių. Kaina 50c

Abi knygos tik $1.00

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

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

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-C-. Parašė N. Bucharinas. Tai 

geriausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapi
talistinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės 
ir karai. Turi 208 puslapius ir gražiai ap
daryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda- 

' ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.
Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.

Visos trys knygos tik $1.00

ninkai niekina savo pirminiu- radikališka partija, 
ką, kad “tu nesilaikai tvar- jberališki laikraščiai 
ko.” Suklaidina žmogų, ku-! nacijos niekuomet Sovietų Są- 
ris įtrauktas per neapsižiūrė- j jungos ir jos tvarkymosi taip 

neišplūdo, kaip šiose renega
tų pruseikinių diskusijose, tai 
vienas kumščiais grasino “už
daryti jam burną,” o Masys su 
Valiuku norėjo pataisyti daly
kų stovį, kad jie neišeina prieš.

Dabar jimą pats nežino ką veikti ?ir 
apie tai 
darbinin- 
visas re- 
provoka-

ką daryti. Nubalsuoja disku- 
santam po 5 minutes kalbėti. 
Vėl klausia pirmininkas: ’’Kas 
norite diskusuoti apie Sovietų 
Sąjungą ?
rinkusių.
ir žiūri vieni į kitus.

Tyli grupelė susi 
Pruseikiniai dairosi j Jie nekalti, kad kiti taip išsi- 

Gal reiškia, ‘ 
būtų ėjęs pirmininkas prie už-'Jie turį savo

kągi

darymo tų “diskusijų,’k bet 
savo “čyfo,” 

Perstato 
išreikšti

DETROIT, Mich.—Jau bu
vo rašyta dienrašty j “Laisvėj”, 
kad “Klampynės” kompanijos 
renegatai išgalvojo bjauriau
sią “teoriją” rengti
jas” prieš Sovietų Sąjungą. 
Jų tikslas, kad išplūsti tą dar
bininkų šalį. Jie tiksliai, pro
vokatoriškų būdu norėjo įtrau
kti tuos darbininkus, viešai 
garsinant savo lapeliuose, ku
rie buvo Sovietų 
Jie norėjo, kad tie 
kai, po renegatų 
prisidėtų prie jų 
kompanijos, kaipo
kontrrevoliucinio fronto.

Renegatų užsimojimas buvo 
didelis išplūsti SSSR, ir visą 
darbihinkų revoliucinį veiki
mą, kaip tai organizacijas ir 
darbininkišką spaudą, 
prisieina ir plačiau 
rašyti, nes sąmoningi 
kai vieningai atrėmė 
negatų užmačias ir
tpriškus darbus dideliu boiko
tu.

Kada “Klampynės” kompa
nijos, vadovaujamos Pruseikos 
ir Butkaus, agentai stojo prie
darbo, jie viešai padarė pro- visgi prisibijojo 
vokaciją ant tų darbininkų, sklokos vado Miko, 
kurie buvo Sovietų Sąjungoj, pirmininkas Miką 
Be jokios jų žinios ir atsiklau- nuomonę. Tas žmogus tuoj 
simo, sudėjo jų vardus, kaipo už glėbio laikraščių, kurių tar- 
didžiausių priešų viso revoliu
cinio darbininkiško judėjimo,1 nis.
kad tik jį išplūdus, išniekinus yra ir yra, 
varde Sovietų Sąjungos. Vie- juose yra parašyta. Vis verks
nu žodžiu, renegatų tikslas leno, “I 
buvo,- kad pirštu rodyti, jog Į vakarą išskaityti jų. 
prie darbininkiškų laikraščių ! iš buvusių “biblijos’ 
dirba “Maksvos agentai.”

Tokiam bjauriam darbui pa- ■ žmogų, būk 
sirodžius, kurį dirbo renegatai,! Sąjungoj, kad 
darbininkai, viename fronte

pe matėsi “Laisvė” ir “Vil- 
šūkavo jis: “kad ve čia 

bet nepasakė, kas

kaip 
buvo

jie gali daryti, 
raštininkę, kuri 
jie nekalbėjo, 
darbininkai, ga- 
matyti, kur link 

Klampynės” palai-

kad nėra galimybių šį 
Vienas 

studentų 
i pasekėjų, perstato kokį ’ tai

1 ' buvusį Sovietų 
jis kalbėsiąs.'

Iš nusirinkusiųlabai “gerai.
būdami, pasibjaurėjo tais jų kyla klausimas, ar rengėjai ži-
darbais. Taipgi užprotestavo 
ir tie darbininkai, kurie lan
kėsi Sovietų Sąjungoj. Jie at
mušė renegatų provokaciją 
prieš abelną revoliucinį veiki
mą. Kad atviras meškenoj i- 

«nas nesusipratusių darbininkų 
traukti juos į Prūsei k os ir 
Butkaus kompaniją, kurią su
daro konrrrevoiiuniai gaivalai 
neišdegė. Tą savo kompaniją I

parašys,
Kurie

Ii labai aiškiai 
nuvažiavo
kytojai ir kokią jie “apšvietą” 
skleidžia sumeškerioto j gru
pelėj žmonių. Prisikviečia vi
sokių ypatų, kurios per laikus 
yra dergę ne tik Sovietų Są
jungą, bet ir abelnai darbinin
kišką judėjimą, duoda jiems 
pirmenybę išniekinti organiza
cijas ir Sovietų Sąjungą.

Kaip žinodami, sąmoningi 
darbininkai atrėmė dideliu boi
kotu renegatų provokatoriš
kas darbus ir nedaleido iš
plūsti Sovietų Sąjungos. Dar
bininkai jiems nugaras atsuko 
ir nenešė dešimtukų del toli
mesnių kontrrevoliucinių dar
bų. Renegatai vieni, tarpe sa
vęs plūdo Sovietų Sąjungą ir 
darbininkiškas organizacijas.

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny

ga ant geros popieros ir verta kiekvienam 
perskaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

Kaina buvo $1.50- Dabar 25c.
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim

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

Kaina buvo
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c.

0

Gražiai ap-

$2.25. Dabar 50c.

Visos už $1.00

no jo vardą ir pavardę. Nei 
pirmininkas, nei sklokos “trai- 
cė” nieko neatsako.* Atsisto
ja d. F. Dilis ir pareiškia dis
kusijų rengėjams, kad jis at
ėjo pasmerkti sklokininkus už 
provokatorišką darbą, tai dė-|Tas dar labiaus duoda su praė
jimą jo vardo ir pavardės į(ti darbininkams, kad jie virto 
pruseikinių plakatus. ~ 

daro kontrrevoliuniai gaivalai Dilis pareiškia: “Jūs
ypač tu, Valiuk, šmeižei provokatorių rolę, 

jie pradėjo po vardu “LDD.” i mane kiek tik išmanydamas, numaskavo
Rugsėjo 18 d. Liet. Kom- ! Aš tokiu nesu, kaip jūs ir ne- tik darbininkai neremia 

partijos Frakcijos surengtame ■ būsiu. Aš nieko bendro netįu- seikos, Butkaus, bet ir jų lei- 
mitinge vienbalsiai pasmerk- riu su jumis ir mano vardo ne- džiamos “Klampynės”. Reikia 
tas šitas jų “darbas.” Vienu . valkiokite po savo šlamštus.” ■ bjaurėtis ir vietiniųagentų 
žodžiu, pareikšta Detroito są-, Atsistoja d. H. Dilienė ir tą • darbais, lygiai kovoti prieš ka- 
moningų darbininkų boikotas patį pareiškia 
prieš renegatų provokatoriš- 
kus darbus ir “diskusijas.” Tu- bis atvirai užprotestuoja prieš kiniu LDD * " •••- • J I _ > * 1 v « •

Darbininky Sveikata ūži $1.00
“Darbininkų Sveikata”, šią knygą parašė Dr. Jv 

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

kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00.
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

Istorijos, ir Politikos Raštai $1.03
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

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

Kaina
Politinės Ekonomijos Pamatai.

noras. Uat>ai naudinga ir reikalinga kiek
vienam perskaityti knyga. 256 puslapių.
Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar

Naujo Karo Gaisras. Parašė D. M. Šolcmskas. 
Naudingiausia knygelė apie dabartinę pa
saulinę padėtį: Karą Matidžurijoje; p sėk
mės pereito karo ir naujus prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių.

i I

Ka na 20c. ALDLD kuopoms ir nariams tik
Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 3^0 (pusl. La

bai naudinga. Kaina buvo $75. Dabar

Turi paveikslų.

buvo $1.25. Dabar 25c
Parašė F. Vaikš-

25c

10c

50c
Visos trys už $1.00

Drg. F. atvirais kontrrevoliucionieriais, 
lošia 
juos 

Ne 
Pru-

renega- Jie pasirodo viešai, kad
* zx i* r> z-i 1 ! l»/x r/X lx A 4"/X A’I 1 1 v»Z\lz\ 

darbininkai.

pruseikiniams I pitalistinę reakciją,
renegatams. Atsistoja d. Guo-! prieš kontrrevoliucinę 

kurios tikslūs, yra 
lų darbininkų buvo manyta,' sklokos “čyfą” Masį, kad be dar labiaus purvinti komunisti- 
kad gal liausis pruseikiniai į jokios gėdos Masys meluoja j nį judėjimą. !

taip ir 
prusei-

renegatai tokius bjaurius dar- susirinkusiems, būk jis pirm j 
Tai yra, provokuo- plakatų padarymo išsiuntęs 

ti žmones ir juodinti Sovietų į užkvietimus. Drg. Guobis pa- 
Sąjungą. Bet kur tau! Atė- Į reiškia, kad po plakatų pa
jus rugsėjo 25 d., iš pat ryto,darymui, kada darbininkai 18

bus dirbę..
“Laisves” Koresp.

Binghamton, n. y

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

Karas Francijoje. Parašyta K- Markso. Bū
tinai reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 
360 puslapių, apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar
Isterinis Materializmas, Parašė H. Gorter. Kny

ga turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būti
nai turi perskaityti kiekvienas klasiniai są
moningas darbininkas.

Kaina buvo $1.50- Dabar
Karolio Markso Teor jos Sistema. . Parašė L. B.

Budin. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 
336 puslapių, apdaryta.

Kaina buvo $1.50. Dabar
Vienas tomas Lenino Raštų

25c

25c

25c
25c

Visos trys knygos tik $1.00

Lenino Raštai už $4.00
• t

Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 
leidiniuose: Marksizmo Pamatai; Darbinin
kai ir Valstiečiai; Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas; Kokia Turi Būti Darbininkų Par
tija; Marksistai ir Menševikai; Marksistai ir 
Liaudininkai; 1905-6 Metų Revoliučija; Pro
fesines Sąjungos; Jaunimas; Imperialistinis 
Karas; Nuo 1905 Iki 1917 Revoliucijos; 
1917 Metai ir Revoliucija; Komunistų Inter
nacionalo Kūrimas; Pirmi Sovietų Žingsn’ai; 
Proletariato Diktatūra; Sovietų Valdžia ir 
Komunistai; Partijos Organizavimas ir Pro
letariatas ir Valstybė.
Visi 
Kas

raštai pirmiau kamavo $10.00. Dabar $4.00 
nori gali pirkti ir skyrium po kelias.

Kaina kiekvienos knygelės 25c

tarpt 25-tos ir Vernor High
way gatvių, einant parūpijo- 
nams į bažnyčią, sklokos kom
panijos agento Miko duktė 
jau skleidė plakatus ir vis 
kartojo, kjfp kokią “tajamny- 
čią:” “Vakare įvyks diskusijos 
apie Rusijai Diskusijos apie 

^bolševikų Šalį!”
Ką tai reiškia tokie renega- 

1 tų darbai? Tai aiškus paro- 
’ dymas savo juodų darbų. Ka

da numaskavo susipratę dar-

d. rugs, masiniam mitinge 
užprotestavo prieš jų provo- 
katoriškus darbus, tai tik tuo
met Masys įdavė užkvietimą, 
d. Guobis pareiškė.

Čia visai buv.o jų “diskusi
jose” atidengta atvira provo- 
vokacija. Daugiau nebuvo iš
tų darbininkų diskusijose, ku- nas 
rių< vardai minėti plakatuose. 
Ir gerai padarė tie draugai, 
kad atvirai pasakė renegatam, 
kokie jie yra. Tolimus likosi

Prakalbos j
ALDLD. 20 kuopa rengia i 

prakalbas, kurios įvyks sek- i 
madienį, 16 d. spalio, Lietuvių! 
svetainėje, 315 Clinton St., 
Binghamton, N. Y. Pradžia I 
7-:30 vai. vakare. Kalbės vie-1 

iš geriausių kalbėtojų, I 
“Laisvės” redaktorius, drg. A. I 
Bimba iš Brooklyn©, N. Y. j 

Mes visi žinome, kad pas-1 
taruoju laiku kova tarp dar-1 

bininkai, pasmerkė jų juodus perstatytas kalbėti ' kokis tai bo ir kapitalo kas dieną vis’! 
darbus, tai sklokos agentai pa-(lietuvis, tik “nemokantis’ 
sileido prie bažnyčios durų,'Sai lietuvių kalbos; būk 
idant tuos tamsius darbinin- į buvęs Sovietų Sąjungoj, 
kus suklaidinus, kad jie jiems 
padėtų išplūsti Sovietų Są
jungos tvarkymąsi. , ■

Atėjus tai dienai, nueinu į 
svetainės skiepą. Stovi keli 
pruseikiniai, kaip iš kokios 
medžioklės sugrįžę be • pasek
mių, mizemi. Paklausiu laik
raščių agento, kuris platina 
darbininkišką, literatūrą ir už- 

“Laisvę” ir

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00
Relig’ja. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulai

tis. Knyga turi 250 puslapių. Gražiai ap
daryta. Išaiškina iš kur atsirado visokie 
“šventieji”, “stebuklai”, “šventės” ir tt. T’k- 
kras šaltinis žinių apie tikėjimą. Kaina $1.00

Kun’go Išpažintis* Parašė buvęs kunigas P. Vi- 
liūnas. Tąį gana įdomi knygele. Puslapių 
56.) i Kaina 2Oc

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

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

giausia knygelė apie tikėjimą.
Kaina buvo 10c. Dabar 2c

Visos keturios kartu už $1.00

mus galkna gauti ir vi^as brošiūras iš- 
ir Lietuvos Kom. Partijos.

Pas 
leistas “Balso

$3.00 Vertės Brošiūry už 50c
Janonio Raštai. Ifg. puslapių. Kaina 15c
Samdomasis Darbas ir Kapitalas. 64 pūsi. Kaina 5c 
Kas Kaltas; Markso Kapitalas; Areliai ir Profe- ' 

sinės Sąjungos v’scs brošiūros nupigintos nuo • • 
11 10c ki 1c

Kaina 5c 

Kaina 5c 
Kaina 2c 

64 p. Kaina 5c 
Kaina 20c

Visos kartu perkant tik 50c

Septynetas Pakartųjų. .56 puslapiu. 
1 • ■ i . ■ • i • ,

Paryžiaus Komuna. 66 puslap’ų.
Tautų Liuosuotojai.
Nepriklausomos L’etuvos Kalėjimuose.
Vienas numeris “Priekalo”.

vi- eina aštryn, darbininkai su 
jis kiekviena diena vis daugiau ir 
Jis daugiau yra persekiojami ir 

kalbėjo apie valandą ir pusę\žvėriškai mušami be jokio pa- 
anglų kalboj. Tuomet nieks : sigailėjimo.
nei nesiklausė jo kalbos, išsky-' 
rus apie 20 ypatų.
klausėsi, kaipo

Ir tas šių dienų kovų sūku-^ 
Ir tik tie tys reikalauja stipresnių orga- 

kontrreVoliu- nizacijų, daugiau organizuotų 
cionieriai, kad imti medžiagą spėkų, kad atsilaikyti prieš 
del išplūdimo Sovietų Sąjun- valdančiosios klasės puolimus, 
gos. Kiti vedė pasikalbėji--j
mus už durų. m ’ 1 
kių išsireiškimų.

Tad šiose prakalbose drg.
Tai buvo viso- A. Bimba, kaip tik ir kalbės 

Po to, vėl šių dienų svarbiais klausimais,

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Knyga labai naudinga ir verta k’ek- 
vienam darbininkui bei darbininkei perskai
tyti* 416 puslapių. Apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar 50c
Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Pa

rašė Dr. Ą. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. ‘ kiekvienam patartina pers
kaityti; Kaina buvo 75c. Dabar 10c

1 Abi knygos kartu perkant 50c

Galima traukt ir pasirenkant bile knygą. Kas dabar 
stos į Amerikos L’etuvių Darbininkų Literatūros Drau
giją, tas gaus BILE SETĄ KNYGŲ VELTUI, kaipo do
vaną. Kas pirks nemažiau, kaip TRIS SETUS, arba 

$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

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

D; M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck Št., Brooklyn, N. Y,

Vilnį,” j susirinko visi į svetainę ir bai-to mes visi Binghamtono lietu-Į
! . < ‘ i ■. , , .■, i w .
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Puslapis Ketvirtas

bent 3 kartus, kaip buvo pfa-'j 
syta. Visiems sietyniečiams, fl 
mokytojai, aukautojajns ir pu-1 
blikai turįu draugišką ačiū Į 
verde organizacijos. Į

Komisijos Narys. įl

Ražanskienė, M. K? Sukas- 
kiene, Bj E. j Senkevičieįi.ė, D. 
Zdaniutė, K. Rušinskienė,. T. 
Vasikoniutė, S. Sasna. Draugė 
Senkevičienė yra pakviesta 
kalbėti 6-tam Apskrityje, pa
baigoj spalio mėn.
Rinkimų Lapeliai Jau Priruošti

LDSA išleido gražų keturių 
puslapių lapelį rinkimų klau
simu. Pirmas puslapis pa
puoštas Fosterio ir Fordo pa
veikslais. Paskutiniam pusla- 
pyj telpa trumputis nurody
mas, kas yra LDSA ir Darbi
ninkė ir! kviečiama darbinin
kes tapti LDSA narėmis ir 
Darbininkės skaitytojomis, Pa- 

jčiam lapelyj surinkta daug 
svarbių faktų, kurie moterims 

. labiausia turėtų fūpėti.
; Apgailėtina, kad tik 13 

Kitoms ture
li u ožiūros, 

” • j tad vietomis nežteks, o kitur, 
O tokį!

svarbų lapelį negalima išmė
tyti bile kur ir bile kada, šiuo 
atžvilgiu, Brooklyno 1-ma kp., 
veikiausia, sumušė rekordą, 
užsisakydama 2,000. Planuo
jama platint nešiojant po na
mus, paduodant darbininkėms 
stačiai į rankas. Tą turėtų 
praktikuoti ir kitos kuopos.

Išgalinčių 
prisidėti prie 
dengimo, nes 
bar tuščias.

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA., PARAPI JONU 
KOVŲ SU KUNIGAIS

A. Arbačauskas
augmenai ir gyvūnai, iš kurių yra išsivys
tę—išsitobulinę ir šiandieniniai žmonės! 
Tokių apskritų kamuolių, kaip mūsų žemė, 
visatos erdvėse yra daugybė, ant kurių, 
esant tinkamoms gamtos apystovoms, turi 
būt ir gyvybė. Galutinai aš persitikrinau, 
kad jokio viršgamtiškumo nėra, tai skaity
damas knygą Spėka ir Medega.”

Čia kunigas perkerta jo kalbą ir klausia: 
“Ar tu knygą Spėka ir Medega gerai išstu
dijavęs? Ir ar esi visa kame persitikrinęs, 

| ar sąžinėje nejauti kokių abejonių?”
“Taip, aš kiekvieną svarbų dalyką aty-

džiai skaitau ir studijuoju ir nurodytus ap- kuopų užsisakė.

(Tąsa)
Kunigas: “Kaip tai nėra? Juk Naujam 

Testamente aiškiai aprašyta, jog tas viskas 
buvo, nes jeigu nebūt buvę, tai tuos raštus 
būtų užginčiję ir nedavę užsilikti kaipo 
melagystei.”

Čiudinis: “Kaip senam, taip naujam tes
tamentuose, raštai rašyta ne tuose laikuo
se, kuomet atsitiko, bet šimtmečiais vė
liaus. Žįnoma, jei būtų rašę apie tokius 
nebūtus daiktus tuose laikuose, tai būt už
ginčyta ir neleista užsilikti. Bet kaip ty-į 
rimai parodo, tai tas išdirbta daug vėliaus ( 

’ * *!* skiepijama j tamsuomenės protą, kaipo sireiškimus gamtoje tėmiju, ar taip yra ir sime siųsti sulig 
tikėjimas. Juk patsai šventraštis pasisa- ar galėjo būti. Esu tikras ir ramus!

“Gerai, kad taip, tai esi laimingas bent 
tiek, kad iš religinės pusės dvasiniai nei 
medžiaginiai tavęs neapgaudinės,” kunigas 
sako ir toliaus kalba. “Spėka ir ir Mede- 
ga knyga yra gera. Aš pats ją turiu ir 
skaitau. Nors tai nelengva studijuoti, bet 
įgauni tikrumą, jog tos dvi ypatybės (spė
ka ir medega) nesunaikinama ir nepadau
ginama. Reiškia, jos buvo be pradžios ir 
bus be pabaigos, kaip patsai laikas. Tad 
aišku, kad sutvėrimas medžiaginio pasau
lio iš nieko negalėjo būt. Tas faktas su
muša ir paties tvėrėjo (dievo) buitį. Aš 
tą gerai žinau, žino ir daugelis kunigų, bet | 
sakyt žmonėms teisybę negalime, kadangi 
religija nuo senovės žmonėse įsišaknėjus,

ko, jog jis nėra tikrenybė, o tik įkvėpimas 
—reiškia, tikėt į kitų pasakas. Ta patvir
tina kad ir krikščionių dvasiškijos pirmas 
visuotinas suvažiavimas 325 metais, Mažo
sios Azijos Nikėjos mieste. Tame laike 
krikščionybė jau gana buvo išsiplatinus, 
bet apie pusė visų krikščionių tikėjo, būk 
sūnus dievo nelygus, bet panašus į dievą 
tėvą. Vienok šiame suvažiavime opozicija 
buvo nugalėta ir tikėjimas nustatyta į die
vą tėvą ir dievo sūnų lygiu. Tarp krikščio
nių buvo ginčai ir kristaus gimimo klausi
mu. Vieni gynė, kad kristus gimė gruo
džio 25-tą, kiti—kad sausio 7-tą dieną, ki
ti—dar kitada. Bet nesusitaikyta, ir to 
pasekmės užsiliko ir iki šių dienų, kad

kuopų prašome
lapelių lėšų pa-1
Centro iždas d a-1

Neleidžia Kalbėtis su 
Mahatma Gandhi

SIMLA, Indija.—Anglijos 
valdžia griežtai uždraudė 
indusų vadams laikyti kon-
ferencijas su Gandhi. Tuo
mi valdžia baudžianti Gand
hi už bado streiką.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
■ i i ■■ , ! •; .: * ' 

ROCHESTER, N. Y.

LDS U kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare 
kaip 7 :30, spalių (October) 
6 d., Gedemino svetainėj, 575 
Joseph Ave. Visi nariai pri
valo atsilankyti į šį mėnesinį 
susirinkimą. Taipgi kas turi-' 
te sveikų ir sąžiningų savo 
draugų, atsiveskite prirašyti 
prie Lietuvių Darbininkų Su-' 
sivienijimo.

Prot. Rašt. A. Sereika.
(235-236)

krikščionys švenčia du kristaus gimimus: laikanti nežinystę( tverianti baimę bei 
13 dienų vieną paskui kitų. Tad, kur buvo j viĮtį pomirtinio gyvenimo. _____
tas jūsų naujas testamentas? Kur apašta. pasirgmus tvarka žmoniu valdymo.

Ant to tik il

lų bei kristaus mokinių raštai buvo, kad • ^ūtn, jeį mes> kunigai, imtume skelbti, 
čia dvasiškijai reikėjo tarp savęs ginčytis . ngra‘ diev0; dūšioSj dangaus> peklos? 
ir jų tikintiems teriotis? j- vienos pusės, tamsūs tikintieji mūs ne-

“Matyt jau tu netikėsi—perdaug žinai, klausytų, jie varytų savo: iš kitos dary- 
O kokias tu knygas skaitai?”—kunigas i tusi sumišimai—betvarkė, nuo ko ir mes 
klausia.

“Skaitydamas bibliją ir kitas religines 
knygas, dariau palyginimą su kunigijos gy
venimu bei jų darbais. Iš to gavau supra
timą, kad jie patys netiki, o tik kitus mo
kina tikėti. Tuomi pasidrąsinęs, ėmiausi 
skaityt progresyvius laikraščius, moksliš
kas knygas ir svarbiuosius klausimus aty- 
džiai studijuoti. Geografija parodo, kaip 
žemė susiformavo, ir kad tam reikėjo mili- 
onų metų, o ne ten kokio dievo žodžiu sto
josi gatavai, kaip šventraštis sako. Geolo
gija išaiškina, iš ko ir kaip ant žemės su
siklojo visoki mineraliniai sluogsniai, kaip 
tas pateko gelmėse žemės. Skaitau astro
nomiją, iš ko matau, kad mūsų žemė, kada 
buvo karštas liepsnojantis skritulys, atsi
skyręs nuo savo motinos saulės. Vėliaus, 
vėstant, tarp žemės karščio ir erdvių šal
čio, darėsi garai—vanduo, kuris pagaliaus kindavo, pamokslus įsakydavo, kad žmonės 
apsėmė visą žemės paviršių. Dar vėliaus, verksmu sukrisdavo, visa bažnyčia! 
pasidarius tinkamoms sąlygoms, atsirado

gi ir būtų, jei mes, kunigai, imtume skelbti,

patys skaudžiai nukentėtume. Todėl ir tu, i 
jei esi pasiekęs tiek žinojimo, tai ir naudo
kis. Bet nesistengk įkalbėti kitiems, ypač 
tiems, kurie labiaus tiki bažnyčiai. Nes 
vistiek tau netikės, o tik susikelsi prieš sa
ve jų neapykantą.”

Tuomi pasibaigė jų kalba, ir kunigas iš
ėjo. Pabėgėliai sugrįžo ir kalbasi: “Na, 
tai ką? Jūs mane vieną palikote, kad ku-| 
nigas ir užpeštų,” žentas nusijuokė.

Uošvis tik atsiduso ir sako: “Oh, žente
li... Mes pro duris klausėme ir viską gir
dėjom, ką jūs čia kalbėjote. Dabar jau ne- į 
žinau nei ką sakyt, n ei ką daryt! Kunigas 
Abromaitis!... Ir šitaip kalba!... Nie
kad nebūčiau tikėjęs, kad jisai galėtų būt 
toks. Na gi dabar.. . Man jis gerai žino
mas dar Lietuvoj. O... koks buvo geras, 
žmonių mylimas kunigas. Gražiai pamo-

Užsisakykite Literatūros

Kuopų veikėjos, neatsidėki- 
te su viskuom ant kalbėtojos 
ir stebuklų nelaukit. Apsirū- 
pinkit iš anksto su tinkama li
teratūra ir skaitlinga komisi
ja, kalbinimui naujų narių. 
Nepamirškit užsisakyti naujos 
knygos “Moters Kovotojos Del 
Komunizmo”. Taip pat reikia 
užsisakyti Darbininkės. Iš 
pranešimų žinom, kad daug 
kuopų nutarė užsisakyti, bet 
ne visos tą tarimą išpildė. 
Tą užsimiršimą reikia' atitaisy
ti. 13-ta kuopa užsisakė kas . 
mėnuo po <25 kopijas. Kelioli
ka kuopų platina po mažiau. 
Didžiuma kuopų neplatina nei 
vienos kopijos. Ar tai gerai ?

LDSA Centro Sekr S.

NEWARK, N. J.

s.

gerai pa- 
vėloka del 
O prie to, 
šventadie-

To-

Bus daugiau

LDSA Kuopų Lenktynės už Raudonąją Vėliavą PXaS)^Zv\LXi,-57.
| Dalyvavo 10 kuopų.

1-mas, Brooklyne,—19 na- 
' rių. Dalyvavo 8 kp. Kiti Aps- 
ikriČiai dar silpniau stovi. Kai 
; kurie, tiesa, randasi neskait- 
ilingose kolonijose, kaip kad 
j 6-tas. Bet kur Pirmas? Kas

Labai arti vajininkių sąrašo! nors, kur nors negerai. Aps- 
randasi 5-ta, 8-ta, 17-ta, 42-ra kričio valdyba turi jieškoti ' 

Kitos taip pat gali vaistų.

Gražiai Augančios Kuopos 
115-ta, Chicago, Ill. gavo 28 

nares ir skaitytojus.
24-tą, Cleveland, Ohio,—21 

narę ir sk.
i

43-čia, Cicero, 111.—19 na
rių ir sk.

9-ta, Chicago, Ill.,—18 na
rių.

13-ta, So. Boston, Mass.,— 
13 skaitytojų.

22-ra, Montello, Mass.,—11 
narių.

61-ma, 
r narės ’r

36-ta, Minersville, Pa.,—5 
nares ir sk.

58-ta, Chicago, 111.,—5 na
res.

Aplikantės Į Vajininkes

ne- 
d. 
už 

Dr.

27-ta,
7 nares.

1-ma, 
nares.

11-ta, 
nares.

29-ta,
50-ta, 

nares.
66-ta, 

6 nares

Lowell, Mass.,—8 : 
sk. (
Cambridge, Mass.-,—

Brooklyn, N. Y.,—6

Philadelphia, Pa.,—6

Chicago, 111.,—6 sk.
Gardner, Mass.,—6

Los Angeles, Cal.,— 
ir sk.

kuopos.
pasirodyti sekamą savaitę, nes 
ir joms netoli. Šią savaitę tu
rim 2 kuopas vajininkes dau
giau, negu turėjom pereitą 
savaitę. Pradėjo darbuotis 
4-ta Elizabeth, N. J., ir 120-ta, 
Sheboygan, Wis. Kelios kitos, 
turėjusios pirmiau po vieną 
ar porą naujų narių,—gavo 
daugiau. Greit turėsim nau
jų vajininkių. Pirmaeilės turi 
apsižiūrėti. Dar daug kuopų 
negavo nei po vieną narę. 
Draugės, ko laukiate? Nesma
gu bus matyti savo kuopą są
raše nieko neveikusiųjų, o tas 
sąrašas su laiku irgi pasiro
dys.

Kaip Su Aprfkričiais ?
3-čias Apskritys, Chicagoj,

Turėsime Kelias Kalbėtojas

Smagų pareikšti, kad gra
žus būrelis draugių sutiko iš
važiuoti su agitacija į kuopų 
masinius susirinkimus, pramo
gas ir paprastus susirinkimus. 
Be čia paminėtų draugių, ran
dasi veik kiekvienoj kolonijoj 
tokių, kurias reiktų -būtinai 
statyti kalbėti viešuose susi
rinkimuose. Kaip toli ir kiek 
ilgam laikui kiekviena iš jų 
galės išvažiuoti, yra plačiau 
nurodyta Darbininkėje, spalio 
mėn. laidoj, arba laiškais su
žinosit.

/ Pasižadėjusios Kalbėti
O. Remeikienė, E. N. Jeske- 

turi 8o naujas nares ir skaity- yičiutė, Z. C. Mažeikienė, M.

Gerai Pavyko Piknikas Komu-1 
nistų Partijos

Rugsėjo 25 d. vietinės darbi
ninkiškos organizacijos buvo 
surengę pikniką naudai vietinio 
K. P. distrikto, kuris ypač mo
raliu žvilgsniu labai 
vyko. Nors jau ir 
piknikų ir per vėsu, 
šioje apielinkėj kas
nis buvo po kelis piknikus, 
del ir nestebėtina, kad žmonių 
buvo mažiau, negu tikėtasi, bet 
už tad gražiai ir smagiai lai
kas praleista iki 9-tai vai. nak
ties.

Rengiantis prie programos, 
atvyko ir "•'mūsų vietinės LDS 
kuopos delegacija iš konferen-j 
cijos su Dr. J. J. Kaškiaučium, 
priešakyje. Todėl, nieko 
laukęs, mūsų pirmininkas, 
Dobinis, Dr. Kaškiaučių 
skverno ir ant steičiaus.
Kaškiaučiuš kalbėjo apie 10-15 
minučių už Komunistų Parti-, 
jos kandidatus ir paprašė su- 
mest rinkimų reikalui; kas kiek 
gali. Surinkta 5 dof. su centais.

Gi Sietyiio Choras, vedamas 
d. šalinaitės, sudainavo penkias 
smagias daineles ir užbaigė su 
Internacionalu. Draugė Laba
nauskienė, iš Kearney, N. J., 
aukavo del laimėjimo gražiai 
rankų išsiūtus naktinius marš
kinius. Laimėjo draugė iš 
Jersey City. Drg. Stelmokas 
aukojo dėžę cigarų. Laimėjo 
No. 5, bet tas draugas nesirado, 
lai draugas atsiyreipia pas d. 
Dobinį, 126 Jackson St., New
ark, N. J., ir atsiims. /Buvo 
kviestas ir Bangos Choras iš 
Elizabeth, bet kas žin kodėl 
bangiečiai neatvyko. Taipgi 
viešą papeikimą pareiškiu 
“Laisvės” administracijai už 
nepagarsiniftią- šios programos

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912.
Of Laisve published daily except 

Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., for October 1st, 1932. 
State of New York 
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisve and that the following 
fs to the best of his knowledge and 
belief,' a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the- date 
s)ipwą in thę above caption, required 
by the Apt of August 24, 1912, em
bodied jn section' 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this iform, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business manager are: 
Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, William Rhodes, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, .William Rhodes, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St.,- Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addressses of stockholders owning or 
hviding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of 
must be given, 
company 
concern, its name and address, as N 
well as those of each individual M 
member, must be given.) Laisve, B 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., B 
President, Roy Mizara, 31 Grove St., B 
Brooklyn, N. Y.; Secretary-Treasur- B 
er, Joseph Kairys, 62-74 Fresh Pond B 
Rd., Maspeth, N. Y. B

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hoi-,0m 
ders owning or holding 1 per cent
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: Ew 
(If there are none, so state.) None.

4. That the two paragraphs nextif«& 
above, giving the names of the ow- 
ners, stockholders, and security hoi- ' 
ders, if any, contain not only the EBS 
list of stockholders and security hoi- 
ders as they appear upon the books
of the company but also in cases 
where the stockholder or security K 
holder appedr upon the books of BG 
the company as trustee or in any KK 
other fiduciary relation, the name 9| 
of the person or corporation for u 
whom’ such trustee is acting, is gį- B 
ven; ■, also that the said two para- Eg 
graphs contain statements embracing B 
affiant’s full knowledge and belief B 
as to the circumstances and coridi1- B 
tions under which stockholders ahd B 
security holders who do not appear gS 
upon the books of the company as W 
trustees, hold stock and securities ip B 
a capacity other than that of a B 
bona fide owner; and this affiant B 
has n;o reason to believe that ‘ any BE 
other person, association, or corpo- 
ration has .any interest 
indirect in tne said stock, 
other securities than as 
by hipi.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is IQ, 
600. (This information is required 
from daily publications only.)

' FRANK BUCK,
Business Manager.

Sworn io and subscribed before 
me this 30th

(Seal)

the individual owners 
If owned by a firm, 

or other unincorporated

direct or 
bonds, or 
so stated

i

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY' BIMBA ! . I

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

144 pagejj—51.t0

ANGLŲ KALBOJE KNYGOS

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN

An account of the economic, social and cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.5#

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER ■ • I

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

350 pages—$^..25

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—41.25

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
» By ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular

wage

$1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished shoe and other leather products.

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00;. Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems^ 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities and employee stock ownership. t «

' « Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

USE THIS ORDER BLANK

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

_for which please send the checked^

Name

Address

I enclose $— 
to:

FRANK BUCK, 
Business Manager. 

__  ________  __ tore 
day of September, 1932.

PETER' TARAS, ' 
j Notary Public. 

(My commission expires March 30, 
1934).
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VIETINES ŽINIOS ^DARBININKAS JONES Vffl NUTEISTAS‘
Štai Ką Veikia Aido Choras. tes- ir kaip jie darbais pasiro-, 

•,do kruvinais darbininkų prie-;
‘šais.o Ką Jūs?

Prakalbos tęsėsi beveik iki 
vai. naktį, ir užsidarė vi-(Tąsa iš 6-to pusi.)

Drg. Mizara nurodė eilę ame-įsiems sudainuojant Internacio- 
rikiniu inteligentų, kurie, nebū-jnalą. 
darni komunistais, o rašo vie-i

BALTIMORE, Md.—Teis
mas prieš Euel Lee, arba 
Jones, pasibaigė. Buržua
zinis teismas vėl pasmerkė 

| šį juodveidį darbininką mir-
šus pareiškimus, kodėl jie bal- žodis Bijantiems Savo šešėlio tin. Suokalbis nužudyt dar-
suos už Komunistų Partijos 
kandidatus šiuose rinkimuose. 
Jie mato, kad tiktai Komunistų 
Partija turi tam programą ir j 
yra sugabi kovoti ūž tos prog-1 
ramos įvykdymą, 
kaip kad parodė 
ševikai.

kokia bininką varomas pirmyn. Ir 
Prie smar- vėl juodveidžiai nebuvo įsi- 

kesnio pasidarbavimo, plačiau leisti į džiūrę.

Prakalbose dalyvavo 
šimtinė žmonių.

garsinant jas gyvu žodžiu, ga-j 
i Įima būtu buvę sutraukt ir 1 i ”
daugiau publikos. Bet čia 

! tenka priminti dar vienas da
lykas, kad nekurie žmonėą 

socialfašistai, ’ taip išsigandę deportavimų, 
tuo pačiu kad bijo net į darbininkiškas 

mehio- prakalbas ateiti. Man teko
nugirsti jau ne kartą ir* ne 
tik dabar pasikalbėjimus pa

ir laimėti,, 
Rusijos bol-j

O kaip tik 
j delei to buvo atmestas pir
mesnis nuosprendis ir duo
tas naujas teismas.

Tarptautinis Darbininku

Apsigynimas vėl rengiasi 
duoti apeliaciją prieš mir-| 
ties nuosprendį. Bet nega-j 
Įima atsidėti vien ant teis-i 
mų. Pirma apeliacija buvo j 
laimėta todėl, kad buvo dar-, 
bininkų masės išjudintos 
prieš mirties bausmę. To
dėl ir dabar Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas 
šaukia darbininkus šaukti I 
protesto susirinkimus ir gel-

vybę

jautj naujus narius. certo kląųsin|as, ,kurį rengiame 
tis į Bedarbių tarybą.ijr kįvo-Į Be t . ;vuJ ;L'kitu reikalu “Laisves” paramos.
ti už savo teises. Bedarbiui Le ^yia u < kitų reikalų, i Todel reikia visiem dalyvauti 
Taryba laiko savo susirinki-1 kurie negalima, atidėliot ir reL. šiame susirinkime. Nėpamirš- 
mus kiekvieną ketvirtadienį, į ka]aūįa Aptarimo. Šiame susi-1 kite’ drau^ai» būklte laiku ir 

. | visi.
I rinkime bus išduoti raportai išl Sekrt. S. Penkauskas.
I vakarienės, kuri įvyko rugsėjo į ..... .
j 24 dieną. Prie visų minėtų da- SKAITYK LAISVE 
lykų, dar reikės aptarti ir kon- IR KITIEMS UŽRAŠYK

po
ketvirtadienį, j ka]ailja Aptar i 

numeriu 120 W. 3rd St. ‘
Bedarbis.

LAWRENCE, MASS.

Buržuazija ir 
bijodami komunistų, 
laiku apie juos visaip 
ja. Taip antai, socialistų va
das Heywood Broun N. Y. 
World-Telegrame sužiniai melą- j rapijonų ir kitų mažiau apsi- 
vo, būk Amerikos Komunistų ‘švietusių darbininkų. Sako, 
Partijoj Įvykę nauji vaidai, ir Į kada Hooveris ar Rooseveltas 
todėl Fosteris tapęs išmestas is bus išrinktas, tai po 
krndidatūros i prezidentus; kad girdi, 
jis' buvęs^yčia “apsargintas** ir w__ r
tt. Bet neTTb^buržiijinio laik-1 kiame bei tokiame 
raščio skaitytojams tatai pasK.jęįghame judėjime, 
rodė perdaug nepakenčiamas ‘ labai neišmintingas 
melas ir jie sukėlė tokią audrąjgas persistatymas. 
protestų prieš socialfašistą ra-^arbininkai stip riai susiorgani- 
šytoją, World-Telegram 
cijos narį, kad jis buvo 
verstas atsaukt tą savo 
Broun tad atšaukdamas aiškina-’ 
si, kad buvęs girtas, kuomet tą1 
išmislą prieš drg. Fosterį ra
šęs, sykiu šlykščiai šmeižda- 
mas Komunistų Partiją.

rinkimų, 
deportuos iš Amerikos 

visus, kurie tik dalyvauja šio- 
darbinin- 
Tai y ■ 

ir žalin- 
Nes jeigu

Colombija Perka Karui 
Amuniciją Amerikoje

BRIDGEPORT, Conn. — 
Remington Arms Kompani
ja gavo didelius užsakymus j 
nuo Colombijos del amuni-! 
cijos. Ginklai* bus karui!

Kompanijos l
prezidentas Norvell pareis-'

! našių darbų daug dii'bo ir 
į vai rių ama tninkų.

Šiemet, manoma, bedar
biu skaičius bus didesnis, ne- 
gu pereitais metais kad bu
vo.”

ALDLD 37 kuopos susirinki
mas įvyks 6 dieną spalio, L. | 
Ūkėsų Kliubo kambariuose, 41 
Bunker St., 7:30 vai. vakare, i

Visi draugai turime dalyvau-1 
Į ti šiamę susirinkime, ne^ ja-J 
me. turėsime aptarti daug da
lyki]- Laikas jau 
prie sekančio vajaus, 
sideda šį mėnesį, i . iTarp’ reikia gauti 
rių j mūsų organizaciją 
tingai dabar, kuomet yra nupi-‘ 
gintas įstojimas, tai yra leng-
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Ų’a I prieš Peru.

Bet ši padėtis viešpatau
ja ne tik Ukmergėj. Pana
šiai bedarbių armija auga 
visur.

ke, kad jis gauna didelius Di&llSia
užsakymus taip pat nuo ki- n ~ „

I tų Pietų Amerikos respubli- iaSauiyjS oOStilW
. ' Tokyo}

. . „ uoliai i miesto tapo prijungta eilė į
Bet jeigu darbiniu- padeda prisirengti prie nau- į miesteliu.

i jo karo. j sostinė, tur
!ventojų. j

redak- ZUOs ir daug balsų paduos už i uzs^Aymus taip pat nuo ki- - - -
P1'1- i Komunistų Partijos kandida-, _

me^ųtus, tai Dies-Fishės deportavi-i kų. Vadinasi, Amerikos j TOKYO._ Pri
yno sumanymai bus numesti į amunicijos trustas 
; šiukšlyną.
kai bus pakrikę,.norės būti ka- • karo 
pitalistams gerais, nusižeminu- j 
siais vergais, tai ne tik tuos, i

Prie to drg. Mizara pridūrė, I kurie veikia savo klasės nau- 
socialfašistas dai, bet ir tokius miegalius re- 

už akciniai buržujai ištrauks iš 
lovų ir darys su jais, kaip po
nams patinka. Nes tuomet iš
naudotojų valdžia žinos, kad 
nesutiks smarkaus pasiprieši
nimo iš darbininkų pusės. Ar- 

drg. ba organizuotų darbininkų ga- 
pamokinančių Ii ta valdžia visai nekliudyti, 

faktų apie komunisčių kovas ir bijodama stipraus jų 
laimėjimus įvairiose šalyse, ir 
kaip komunistų gavimas daug 
balsų rinkimuose 
spaudimą į 
klasę.

Pagaliaus, 
gą prakalbą 
drg. Dominic 
Partijos kandidatas į senato
rius. Jis numaskavo demo
kratų, republikonų ir socialis
tų partijų kandidatų apgavin- 
gus žadėjimus, jų veidmainys-J

kad vis dėlto
Broun pasirodė švaresniu 
lietuviškus renegatus Prūseikas, 
kurie girti nuolat meluoja prieš 
Komunistų Partiją ir jos drau
gus, bet niekad neprisipažįsta 
klaidos ir neatšaukia.

Dar daug ir daugiau 
M i žara pasakė

pas i- 
priešinimo, o anuos bespekius 
“klemsus” gali lengvai išve- 

daro didelį i žioti, išdeportuoti.
priešu-kapitalistų j . , , . . .* Geriau tad visi dalyvaukite,

kaip darbininkiškuose paren
gimuose, taip ir balsavimuose 
už Komunistų Partijos kandi
datus ir prisidėkite prie jo
sios vedamų kovų už darbinin
ku reikalus. Nes tik tada 
mes tegalėsime atremti visokį 
pavojų.

plačią ir turinin- 
angliškai pasakė 

Flaiani, Kom.

TUOJAUS ĮSIGYKITE
Svarbią Brošiūrą

Kova ii Darbininkišką Savišalpą
IR

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIU 
DARBININKU SUSIVIENIJIMAS

Tai Istorija‘Lietuvių Darbininkų Kovos su Fašistais ir 
Social fašistais SLA. Organ’zacijoj ir Tvėrime Savo 

Darbininkiško Susivienijimo

Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kuria Pirmiaus 
Nebuvo Patalp’.nti Spaudoje

Tuksiančiai lietuvių darbininkų dalyvavo toje kovo
je. Svarbu kiekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją tos kovos, svarbu po 
ranka tu-rčti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjauriai 
mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar- 
b'ninkams suorganizuoti savo savišalpos organizaciją.

LDS. kuopos tuojaus siųskite užsakymus ir parsi
traukite brošiūros kiek galite daugiausiai platinimui, šią 
brošiūrą reik a kuo plačiausiai- paskleisti. Ne tik kiek
vienas LDS. narys privalo ją perskaityti ir turėti, kai
po isterinius faktus, bet taipgi turėtų ją perskaityti 
kiekvienas lietuvis darbininkas, žingeidaujantis darbi
ninkų kova už geresnį gyvenimą.

Brošiūra turi 60 puslapių. Ka na tik 10 centų. Reiš
kia, kaina tokia žema, kad kiekvienas gali ją įsigyt'. .

Reikalauclami brošiūros rašykite:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

prisirengti 
kuris pra

niauju na-
Y pa-

DIENRAŠČIO “LAISVĖS
NAUDAI KONCERTAI

Mass. Koncertas pra- 
2-ra valanda diena, v *- t-

Lietuvoje Numatomas
Bedarbes Padidėjimas

Dabar Japonijos j 
ės 5,311,000 gy~

Londono ir
Tokyo bus i

i sostinė..

Ignas Kubiliūnas;
Choras ir atskiri

o
i New . Yorko, 
i didžiausia pasaulyj
Pirmiau tą vietą užimdavo [ 

! Berlynas, su 4,297,000 gy-1
tz j .v :f-T1 ‘ventojų.Kauno spauda is (Jkmer-j 

gės praneša: <
“Prie :

kareivinių, kone visą vasa 
rą turėjo darbo nemažas 
skaičius vietos bedarbių. Ta
čiau dabartiniuoju laiku sta-)Tapo nuteisti kalėjiman nito 
tyba jau eina prie užbaigos. 
Delei to diena iš dienos 
pradėjo atleidinėti darbinin
kus nuo darbo. Tenka prie 
to pastebėti, kad šiais me
tais prie įvairių tokių ar pa-

Massachusetts valstijoj, ku
riuose dainuos garsiausia 

Amerikos Lietuviu v 
dainininkė

Konstancija Menkeliūniūte

23 d. spalių ('Oct.), Mon
tello, 
sides
Apart Menkeliūniūtės, dai
nuos 
L.D.I 
choro dainininkai, d. Edw.
J. Sugar vadovystėje, 23 
spalių (Oct.), 8-tą valandą 
vakare, Lietuvių svetainėje, 
So. Boston, Mass.

6 d. lapkričio (Nov.) 
Worcester, Mass.

Lawrence, Mass, irgi bus 
rengiamas rodos . ant 5 d. 
d. lapkričio (Nqv.), Law
rence dar diena nėra nusta
tyta. šiuo tarpu Mass, vals-ta‘Z Nubaudė 11 Mainieriy į,. , ,, t, .

m, Kone visą vdbd , ^jĮtijoje bus tik keturi kon

TERRE HAUTE, Ind.

30 dienų iki šešių mėnesių 
vienuolika mainierių. Jie' 
nubausti už laužymą in-j 
džionkšįno, kurį buvo išga-1 
vus Hoosier Cooperative! 
kasykla prieš mainierius.

CHESTER, PA.

gyvenimą. Ateina žie-

Šią žie-

darbininkų. Jos teismas įvyks; 
spalių 4 dieną, Mediojos.. teis- 

imabutyj. šitas teismas bus 
i labai svarbus, nes draugė Ro
senberg gins pati save. Jinai’ 
neturės jokio advokato.

Bedarbių Taryba priėmė 
protesto rezoliuciją prieš šią 
žiaurią policijos ir kapitalistų j 
reakciją. Reakcija kreipia-: 
ma prieš darbininkus, kurie | 
dirba ir nedirba. Lietuviai1

certai, 'kuriuose dainuos* 
mūsų vigą''mylima daininin
ke' tik ką sugrįžus'iš Itali
jos, po dviejų metų atsida
vusiu .lavinimosi; tai bus 
malonu ir žingeidu girdėti 
Menkeliūniūtės ž a v e j antį 
dainavimą. Dabar yra ži
noma, kad K. Menkeliūniū- 
tė dainuos Mass, valst., tik 
keturiose viršui nurodytose 
vietose. Todėl, kur katrom 
parankiau, organizuokitės ir 
važiuokite į tuos gražius 
koncertus. Tų koncertų 
surengimu rūpinasi mūsų 
darbininkiškos organizaci
jos ALDLD, LDSA ir kitos. 
Dėlto, tie 
ti remtini 
būdais.

koncertai turi bū- 
visais galimais

J. GRYBAS
ALDLD 7-to Apskr. Org.

VARPAS BAKERIES, Ine
mieste gyventojų yra' 
60,000. Gi bedarbių' 
yra virš 14,000, tai

Bet
į bedarbius 
darbininkai, 

1-2 dienas i1 
dar šių dar-!

Čia bedarbė plečiasi kas die
ną dar vis didyn. Tai para
lyžiuoja darbininkų judėjimą 
ir

'ma, tai darbininkų vargas da
rosi dar vis didesnis.
mą ne vienas bedarbis darbi
ninkas turės be laiko atsiskirti 
su gyvybe.

Šimtai darbininkų, neturin
čių darbo, vaikščioja gatvėmis 
ir neturi maisto savo gyvy- 

į bes palaikymui. Jie rankio
ja sudžiūvusias duonos plutas. 
Ta padėtis palietė juodvei- 
džius ir baltuosius darbininkus,' 
lygiai.

Šiame 
tik apie 
jų tarpe
labai didelis nuošimtis, 
tai dar neviskas, 
neskaitoma tie 
kurie dirba po 
savaitę. Be to,
bininkų algos taip nukapotos, j 
kad jie negali užsidirbti nei i 
pragyvenimui.

Tokia padėtis didina evik-j 
cijas. Darbininkai su šeimy
nomis metami į gatves už ne
mokėjimą raudos. Konstebe- 
liai ir policija veikia prieš dar
bininkus.

Veiklesni darbininkai, kurie i 
i bando organizuoti veikimą ir 
kovą prieš tokias 
greitai areštuojami, 
j u laiku areštavo ____
berg. Areštuotai draugei grę- 
sia kalėjimas nuo 6 mėnesių 
iki 3 metų.

Draugė L. Rosenberg yra 
gera veikėja tarpe Chesterio

sąlygas, 
Pastaru o- 

L. Rosen-

MODERNIšKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE
38--$) $tągg Street, ’ Ęręoklyn, N.

A. M. Balchiinas, Savininkas Tel., Stagg 2-6938
■■ V • ...__ . , ' ' » ..............■ •

Mineraliniai Vandenys
1 r y * t * ! 1 j 1 .*

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

šaltinių ■?.'.< ■' '
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

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

’ tinę bonką . ■
NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 

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

Brooklyn© Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

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

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė.
Telefonas Stagg 2-2452

Kampas Stagg St. ; f
' ‘ g

Kituose Miestuose ir Valstijose

A. VĄLI^čIUS, PHOTO STUDIO, • :
9 William Street į Pittston, Pa.

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.

Lietuviu Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

“LAISVE”
427 Lorimer Si.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius ♦ <4 

I * , 

Pennsylvania ir New Jer-
«ey valstijose 1 Į, 

: t 
Užtikrinu, kad mano pa- *į 
tarnavimas bus atatinka- J į 
miausias ir už prieinamą » 
kainą. Nuliūdimo valan- j] 
doje, prašau kreiptis prie H 
manęs sekančiu antrašu: i

1439 South 2nd Street 
’ - i t • • J

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bei!—Oregon 1136 

-Keystone—Main 1417*

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 šusirokuoti. Gydyme._ 
naudojama ^-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Z S H S no EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien^-9 A. M. iki 8 P.
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai



LAISVI

Štai Ką Veikia Aido Choras, o Ką Jūs?
VIETINES ŽINIOS

Paskutine Savaitė Kom. Parašams Rinkti

kitą

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

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

206 Bushwick Ave.
Brooklyn, N. Y.

(234-236)

“La išveš“ sve-

Puslapis Šeštas Pirmadienis, Spalių 1932

I

t

F
p'r

fe.

kaip paskutinėmis dienomis, 
tai yra pavojus prarast drg. 
Patterson o kandidatūrą.

Brooklyniečiai privalo vaka
rais nueit bei nuvažiuot į šias 
vietas: 226 Throop Ave. arba 
Queens Labor Lyceum, Put- 

gaut ten 
parašų, 

ketvirta-

NEW YORK.—Jau liko be
veik tikz’iena savaitė, per ku
rią galima būtų darinkti rei
kalingą piliečių parašų skai
čių, idant komunistų kandida
tą į miesto majorus drg. Pat- 
tersoną įdėti į oficialius balo
tus rinkimų, kurie įvyks lap
kričio 8 d. Inam ir Forest Ave.,

Draugai ir pritarėjai yra i blankas ir parinkti 
raginami subrusti, nes jeigu’ypač trečiadienio ir 
parašų rinkimas eis taip lėtai, dienio vakarais.

inteligentai pripažįsta, kad da
bartiniame krizyje virš 50 mi
lionu gyventojų šioj šalyj ken
čia nedateklių, skurdą, jeigu ne 

' ‘ Reikia minėt,
tai buvo ! kad 15 milionu bedarbiu nėra 

l c

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,

Nedaliomis 10-12
Už Pilna Egzaminaciją $2.00

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

Rezoliucija Rinkimy 
Kampanijos Klausimu

1 Atimsią Net Pilietybę 
ir Deportuosią iš 
Jungi. Valstijų

(ši rezoliucija negalėjo 
tilpti į pereitą “Tiesos” nu
merį, todėl ją draugai prida
vė “Laisvei”.)

L.D.S. III Apskritys 
metinėj konferencijoj, laiky- 
toj 25 dieną rugsėjo, Brookly
ne, išnešė sekamą rezoliuciją 
rinkimų kampanijos klausimu.

L.D.S., kaipo pašalpos dar-į 
bininkų organizacija, visuomet' 
rūpinasi darbininkų judėjimo 
reikalais ir stengiasi visaip ja
me dalyvauti.

Besiartinančių rinkimų plot
mėje, L.D.S. III Apskričio 
konferencija pasisako už Ko
munistų Partijos kandidatus ir 
pasižada padėti jų kampani
jai. Konferencija ragina vi
sus L.D.S. narius veikti ir bal
suoti už Komunistų Partiją. 
Taip pat L.D.S. nariai turi ra
ginti ir kitų organizacijų na
rius į šį darbą.

Komunistų Partija yra vie
nintelis ištikimas ir kovingas 
darbininkų klasės vadas, ir ši 
L.D.S. III Apskričio konferen
cija pilnai užgiria jos progra
ma ir veikimą.

Rezoliucijų Komisija.

sa- 
atei-

BROOKLYN.—Per dvi 
vaites čia buvo suimta 40 
vių delei deportavimo,

! Hoovervillėj areštuotu 60 be- savoi Jdarbių.
Apskrities prokuroras Geo- 

ghan sako, kad jie slapta įva
žiavę i Ameriką. Bet jis ke

ltina deportuot ir viešai įvažia- 
, vusius, jeigu kurie .bus padarę 
i kokį kriminalį nusikaltimą. 
I Tokie būsią kalėjimai nubaus
ti, o paskui iš Amerikos išde- 

i portuoti. O jeigu kurie bus 
išsiėmę pilietiškas šios šalies 
popieras, tai prokuroras steng
sis atimt iš tų pilietystę ir 
vis tiek juos deportuot. Sykiu 
jis pasakoja apie ateivius kri
minalistus, nors visiems žino
ma, kad daugiau kriminalistų 
randasi iš čiagimių.

Federaliai Inspektoriai Kalti
už Laivo Nelaimę, kur 
Žuvo 72 Žmonės

“Milionų Dolerių” Kriminalis 
tų Šaika

New Yorko ir Newarko mies
to policija sako, kad šiuose 
miestuose ir apielinkėj veikia 
reguliariai organizuotų plėši
kų, “kidnaperių” ir žmogžu- 
džių šaika, kuri per metus pa
sidaranti milionus 
įplaukų.

Bet jeigu 
kriminalistų 
tai kodėl jų
ra, tai plėšikai atlieka pelnin-' 
giausius savo “džiabus” su po
licijos žinia.

Aido Choras surengė prakal
bas apie Kom. Partijos rinki
mų kampaniją pereito ketvirta
dienio vakare, 
tainėje. Kaip paskui vienas iš; tiesioginį badą, 
kalbėtojų pastebėjo.
bene pirmos Aido suruoštos to- visi pavieniai; dauguma jų ta
kios politinės prakalbos, ir jos; ri .šeimynas, kurios kartu su 
buvo gana pasekmingos. j jais badmiriauja; ne ką geriau

Prakalbom pirmininkavo'gyvena ir milionai tų darbinin- 
Alice Sudentis, jauna, gabi mer-j kų, kurie gauna po dieną 
gaitė, kuri daugiausia pasidar-į padirbėt per savaitę.

*" ; 25“
Pirmas angliškai kalbėjo drg.-

• v *1“" 1 ] L. • 1 • t • IŠRANDAVO.JIMA1 is eiles kalbėtojas buvo vienas, 
jaunuolis komunistas, kurio, 
vardas Eddy (o pavardės nepa-, 
menu). Abiejų prakalbos bu
vo turiningos.

Merginų Sekstetas sudaina
vo trejetą darbininkiškų dainų; 
kai kurioms pritarė ir publika, 
kuriai dainos labai patiko.

* Drg. R. Mizara kalbėjo lie
tuviškai temoje, kodėl mes turi
me balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus. Viena iš pa
matinių priežasčių, tai todėl, 
kad kapitalistinė tvarka, skęs
tanti visokiose darbininkų pa
gamintose gerybėse, kuomet ša
lyje yra perpilna visokių gy
venimo reikmenų, o ir nenori ir 
“nepajėgia“ išmaitint milionu 
bedarbių, kurių tūkstančiai ba
du miršta, kuomet buržuazija 
net stačiai produktus naikina, 
idant pakelt likusiųjų produk
tų kainas. Patys buržujiniai

PASIRANDAVOJA
Šviesus Kambarys

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

(233-235)

Įtempti Džino Walke- 
rio Nervai

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalingas partneris arba 
darbininkas dirbti prie res
tauracijos. ' Norėčiau partne
rio arba partnerkos. Tačiaus, 
jei gausiu gerą darbininką gal 
apsidirbsime.

Atsišaukite 430 Keap St. 
Kampas Hoop St. Brooklyn,

Telefonas; Stagg 1-816A

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS;

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

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. T2th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčiržkinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Ir

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI?
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
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 Persitikrini.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau ūmiai ir chroniškai Ir

motinų lirai kraujo ir adai. 
Padarau lltyrimf kraaje ir ilapuma.

DR. MEER
IS6 W. 44th St., Room 142 

Naw Tark, N. T.
Valandai Pritaimei 

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų n«a a 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Iki 1 po plotų 
Telefonas Lackwanna 4-218(1

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi rraneiu saro kostume 
riams. kad perkėliau savo studija 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street atotit 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
412 Marion St., kampas Broadway 

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

7

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos ' kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių Įdegi- 

. mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

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

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 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

ir

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVAir Medi-

Graborius

BROOKLYN, N. Y.

visas XXXXXXXXXXXXXXXXX

GEORGE NOBILETTI

Ji

Pareigas po

St.

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

Telefonas, Midwood 8-6261

GR4BORIUS
(UNDERTAKER)

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

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

ofise

rūpinasi 
Union
AVE •

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

Pianistas , ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

Jis turi 
X-Ray įtai- 

Valandos: nuo 10-4 
Vakarais—panedėliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šj

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
. Buvęs New Yorko Majoras 

J. Walkeris veikiausia negalė
siąs parvažiuot į demokratų 
vietinį seimą, kuris susirinks 
nominavimui kandidato į ma
jorus. Sugedo laivas “Rex“, 
kuriuo Walkeris skubėjo iš 

pa-1 Europos atgal į Ameriką, suži
nojęs, kad augštesnis teismas 
nusprendė leist majoro rinki
mus lapkričio 8 d. Walkeris 
dejuoja, kad del tos laivo ne
laimės galės susipeizuot jo po- 

| litinė atejtis, jeigu jam nepri- 
J. buvus New Yorkan Tammany 

I Hall paskirs kitą savo kandi- 
'datą į majorus.

Kai del laikino majoro 
McKee, tai Tammany Hall 
veikiausia jį nenominuos. Mat, 
jis pats norėjo su savo asme
niškais sėbrais užvaldyt 
vietinės valdžios ėdžias.

(235-236)
Reikalingas Partneris Prie 

Vištų Užlaikymo
Reikalinga partnerka prie užlaiky

mo vištų nedideles farmos. Turiu 
gerą namą su 10 kambarių; tinka
mus vištoms tvartus ir sodnelį. Rei
kalinga1 nedidelis pinigų įnešimas. 
Galima padaryti geras gyvenimas. 
Kreipkitės pas:

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

(233-238)

NEW YORK.—Bronx 
vieto prisiekusiųjų ; teismas 
Įkaitino antro laipsnio žmog
žudystėje Al. Forsythą, kapi
toną ‘Observation’ laivo. Tas 
laivas, ve; amas darbininkus 

j į Riker’s salą pri 
' jimo statymo, e k s p 1 o d aVo 1 
rugs. 9 d. užmušdamas bei' 
prigirdydamas 72 darbinin-Į 

įkus, kurių lavonai surasti, 
žuvo ir daugiau, kurių lavonų 
nesurado.

Priesiekusiųjų teismas kal
tina federalės valdžios inspek
torius, kurie nepaisė, kad lai- 

žino net 'vo £arin*s katilas (boileris) j 
Įplaukas, buvo sutrūkinėjęs, kad laivu' 

buvo vežama gazolinas, kad tdSt WCW I0TK 
permažai buvo samdoma ma-] 
šinerijos aptarnautojų ir tt.

io kalė-1

dolerių

policija 
gengės 
neišgaudo ? Ant- ;

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

jaučiasi neišgale matvt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 68rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavesis 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 būti] jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaite, 
vieną iš geriausių 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue I 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVE '

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Ex-Kareiviu Reikalavimai Spalių 10 d. Kom. Majoro 
Rinkimą Konferencija

NEW YORK. — Lietuvių 
Kom. Balsuotojų Kliubas jau 
išrinko delegatus į spalio 10 
d. konferenciją, kuri šaukia
ma mobilizacijai delei balsa
vimo už komunistų kandidatą 
į miesto majorus, negrą darbi- 

—kaip praneša Eilinių Ex-Ka-ininkž* Pattersoną. Apart ki- 
reivių sekretorius Levin. Jis organizacijų ir unijų, dele- 
pasmerkia Archie Rooseveltą,' gatus į šią konferenciją išrin- 
kad šis fašistinis politikierius]ko i^Jgaliojhnus pridavė Ben- 
reikalauja panaikinti mokėji-j 
mus ir sužeistiems, pasaulinio 
karo veteranams, 
mas Nacionalei 
Lygai Bostone, A. 
siūlė sutaupyt po 
000, atimant ir 
menkas pensijas iš 
ex-kareivių.

NEW YORK.—Nacionalis 
Eilinių Ex-Kareivių Komitetas 
už kelių dienų išdirbs reikalavi
mus, kuriuos ex-kareiviai mar- 
šuotojai iš visų šalies kampų 
ŠtatyS kongresui gruodžio 5 
d., delei tuojautinio išmokėji
mo bonų visiems veteranams, j

Kalbėda- 
Ekonomijos 
Rooseveltas 

$450,000,- 
- dabartines 

sužeistų

Sukraustė Atgal Bedarbius
NEW YORK. — HarJemo 

Bedarbių Taryba su 150 kitų 
darbininkų suruošė demons
traciją, protestuodami prieš 
išmetimą bedarbių 
iš namų E. 114th 
kraustė ją atgal į

šeimynos 
St., ir su- 
kambarius.

„ x ' LDS’ 13 kuopos mėnesinis
Laivo boilerio plyšiai buvo susirinkimas įvyks pirmadienį, 

užlipdoma cementu su smėliu. 3 dieną spalių (Oct.), 8 vai. 
------- -------- i vakare, po numeriu 933 Glen- 

more Avenue.
Visi nariai, būtinai dalyvau

kite šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių!

Valdyba.
I ' ' -

T. D. Apsigyn. Kovoja Prieš 
Deportavimą 60 Bedarbių

NEW YORK.—Tarptautinio] 
Darbininkų Apsigynimo advo
katas Irving Schwab reikalau- 

karpenterių lokalas ja paleist iš Ellis Island 60 be
darbių, skiriamų deportavi
mui. Jie buvo suimti per po- 

Hoo- 
yerio Miestelio“, Red Hook, 
Brooklyne. Čia keli šimtai be
namių gyvena susikalę bei su- 
silipdę šiokias tokias būdas. 
T. D. Apsigynipio advokatas 
įrodinėja, kad valdžia netu- į 
rėjo teisės nei ^vieno iš tų be
darbių areštuoti.

“Hooverio Miestelyje“ irgi 
darbuojasi Bedarbių Taryba. 
Buvo ten atlaikyta keli demon-

dro Fronto Kom. Rinkimų Ko
mitetui
2717, priklausantis prie Ame-.
rikos Darbo Federacijos.

Kiekviena lietuvių darbiniu- licijos užklupimą ant 
kiška organizacija turi išrinkti 
bei paskirti delegatus į tą kon-

’ferenciją, kuri įvyks kitą pir
madienį, Lido Ballroom, 
146-th St. ir 7th Ave., New 
Yorke.

NUSIžUDfi SUBVĖJ
NEW YORK.—Nežinomas 

žmogus nusižudė^, nušokdamas 
po bėgančiu požemiriiu trauki
niu I. R. T. kompanijos, prie stracinįai mifingaų su reikala-
7th Avė. ir 50th St. Susiture- vimais, kad miesto valdžia 
jo traukinių vaikščiojimas 10 duotų visiems- butus ir regulią- 
minučių. _ jrę pašalpą pragyvenimui.

ESTABLISHED 1B7&

Succeed 
Save .

Regularly

Grand St at Graham Ave.

INTEREST FROM 
DAY OF DEPOSIT
Compounded

Quarterly
DIVIDEND

Oct. 1st 
at rato of

3X% per annum 
payable .

after Oct. 15th

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

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

ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom

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 ląimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto

, įsigys t.ikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

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

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visą šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA VIETA^SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGER1AUS1AI PATARNĄUSIM.

MUSą RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSą 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

'iauisiiiatiisiitaiiioiiiainstiiSHioiiiaiitaiiisniatiiainaiiiOiiiaiiiaiuoiiistiiatiisiiiOHiotii

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.




