
Pranešimas Brcoklynui 
ir Apielinkei

Gruodžio 11 d., Brookly- 
ne Labor Lyceum svetainė
je, bus perstatoma operetė 

"“Alkis.“ Tai vienatinis ope- 
retiškas vaidinimas šį žie
mos sezoną. Perstatys gar
susis Newarko Sietyno Cho
ras, vadovybėj draugės ša- 
linaitės.

šią gražią pramogą ren
gia Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras bend
rai su visomis lietuvių ko
munistinėmis frakcijomis 
Brooklyn© apielinkės. Pra
šome visų darbininkiškų or
ganizacijų nieko nerengti tą 
dieną. Raginame komunis
tus ir simpatikus jau dabar 
pradėt darbuotis delei su
traukimo kuo daugiausia 
lietuvių į šį perstatymą. 
“Alkis“ yra gražiausia 
voliucinė operetė, pilnai 
sako šiam momentui.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Jšlaimčsite 
Pasaulį!

No. 236

Saugokitės Šnipo 
ir Provokatoriaus
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re- 
at-

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Komunistų Partijos XI 
Distrikto Komitetas pra
neša, kad visi darbininkai 
ir darbininkų organizaci
jos saugotųsi šnipo-provo- 
katoriaus Maurice J. Vol- 
ney (Schwartz), kuris 
taip pat vadinasi “Suc
cess”. Jis yra 5 pėdų ir 
6 colių augščio, vidutinio 
subudavojimo, šviesios iš
vaizdos. Tankiausiai ne
šioja -tamsiai pilką siūtą, o 
kartais ir šviesiai pilką, 
dėvi minkštą skrybėlę. 
Atlapoje nešioja kanadiš- 
ką guziką. Gerai kalba 
angliškai ir kitomis kelio
mis kalbomis.

! SMETONINIS PATRIOTAS PASIRODĖ 
BAISUS ŽMOGŽUDYS-KRIMINALISTAS

i Savo Kūdikiams Išsukinėjęs Kojas, Užmušęs Žydą, Pasmau-! 
gęs Savo Motiną, Sangulavęs su Savo Dukterim v: Ver
tęs Sūnų taip Daryti su Savo Seseria

Meksikos Valdžia Grūmoja 
Konfiskavimu Bažnyčiom

Iš Chinijos F. Hunt rašo: 
"Kalbėjausi su vienu Chiang 
Kai-sheko sužeistu mūšiuo
se prieš Raudonąją Armiją 
generolu. Generolas pareiš
kė: “Mes nieko negalime pa
daryti prieš juos. Gyvento
jai yra su jais. Jie mušasi i 
savo teritorijose, kaip na
mie. Mūsų kareiviai ištikro; 
nenori kariauti. __ o___
iš jų parduoda savo ginklus §ubei natoi ius, kalbės per 
raudoniems arba pereina į ra(ho- Jis aiškins Komuni
jų pusę su ginklais.” į ^*ai ^Jos rinkimų plat-

Pagal jo davinius Sovieti-oima‘ 
nė Chinijos valdžia yra tvir-• • ‘ “
tai įsigalėjus septyniose te- 1200,000 Bedarbių

____________________________________________________________________________________

Amteris Kalbės per
Radio Binghamtone

BINGHAMTON, N. Y. — 
j Spalių 4 d., 5:45 vai. vaka- 
(re, d. Amteris, Komunistų 

Daugelis i ^ar^j°s kandidatas į N. Y.

ritorijose ir kitose penkiose 
vietose jau veikia Raudono
sios Armijos dalys. Išnau
dotojai gali atsilaikyti tik

Reikalauja Duonos
SANTIAGO, Čili. —

Kauno spauda rašo:
“Tūlas pademarklinijos, 

Butrimonių v., Alytaus ap.
. pilietis X. skaitė save dide
liu patriotu.

i Paskutinėmis dienomis jo 
namiškiai: žmona, sūnus ir 
uošvė, atvykę Butrimonių 

1 policijon, pranešė, kad X. 
| yra padaręs eilę stambių 
i nusikaltimų, būtent:

“1. Jis esąs nužudęs žydą 
1 prekybininką, tik mokėjęs 
| paslėpti pėdsakus.
j “2. Savo dviem kūdikiam 
išlaužęs, išsukinėjęs kojytes 
ir tie tuoj mirę. Girdi, su- 
virkus kūdikiuj lopšyje, pri
eidavęs neva pasupti ir su 
didžiausiu šaltumu, tartum 
turi reikalą su kenksmingu 
ūkiui vabalu ar kokiu žaislu, 
išsukdavęs kūdikiui vieną 
po kitos kojytės.

“3. Pasmaugęs savo moti
ną. Motina labiau sirgda
ma kąrtą jo paprašė atneš
ti vandens. Jam atnešus

Ge- vaųdens, ant pečiaus gulė- 
nerolas Blanche pasitraukė jęs samdomas piemenukas 
iš prezidento vietos ir pa-

, nomis jis su šeima nuėjęs 
kluonan ir ruošęsis kulti. 
X pasakęs savo sūnui: “Pa-‘ 
sivoliok su M. (sesere) šiau
duose”. Į tai sūnus atsa
kęs: “Tai, ką, tėvas nori, 
kad aš tavo griekus pri
dengčiau.” Tą išgirdęs X. 
su šakėmis šokęs prie sū
naus, bet šis suskubęs puoli
mą sulaikyti, kirsdamas 
spragilo buože ..tėvui gal
von.”

Šitas fašistinis žmog’žu- 
dys esąs suareštuotas.

i MEXICO CITY.—Mek
sikos prezidentas Rodri- 
guez viešai atsako į Po
piežiaus Pijaus XI encik
liką. Rodriguez sako, 
kad papa kiša nosį ne į 
savo reikalus ir bjauriai 
kursto Meksikos katali
kus prie laužymo šalies 
įstatymų. Sako, jeigu ku
nigai bandys papos in
strukcijas vykdyti, tai bus 
valdžios aštriausiai bau
džiami. O jeigu pats papa 
neperkeis savo nusistaty
mo, tai Meksikos valdžia 
bus priversta katalikų ku
nigus išvyti laukan ir baž
nyčias konfiskuoti.

TAUTŲ LYGOS SPECIALES KOMISUOS 
RAPORTAS Už DRASKYMĄ IR PAVER

GIMĄ CHINIJOS IMPERIALISTAMS
Imperialistiniai Plėšikai Ruošia Pavergimą Viso Krašto, 

kad Sudarius Karinę Bazę Prieš Sovietų Sąjungą; Tautų 
Lyga Negali Užgiri Japonijos Žygių ant Šimto Procentų, 
nes tas Prieštarauja Anglijos ir Amerikos Interesams 
Tolimuose Rytuose

Komunistą Kandidatai 
Ant Baloto N. D. Valstijoj

į Buožės Nužudė Du
Jaunu Pionierių

MASKVA.—Jaunųjų Pio
nierių organas “Pionierių

BISMARK, N. D.—Komu- Pravda” praneša apie kru- 
nistų Partijos z prezidenti- viną žmogžudystę grupės 
niai kandidatai jau uždėti buožių vienam Uralu kaime, 
ant baloto North Dakota 
valstijoj. Taip pat valsti
jos sekretoriui priduotas 
elektorių surašau Montana 
valstijoj. - Ten musų kandi
datai irgi bus ant baloto.

dėka užsienio imperialistų • skyrė reakcionierių Oylan- 
pagelbai ginklais, pinigais del. Buržuaziniai politikie- 
bei maistu. Mes žinome, kad riai pešasi už vietas. 
Jungtinių Valstijų imperia
listai vienu kartu 
Chiang Kai-shekui 
000 bušelių kviečių, 
tai Hunt sako:

“Tie 20,000,000

Tuo tarpu ekonominė pa- 
suteikė dėtis smaugia darbo mases. 
20,000,- šimtai tūkstančių bedarbių 

Apie atsistojo prieš badą. Štai 
! spalių 2 d. virš dviejų šimtų 

bušelių tūkstančių bedarbių demon-

(dabar jau suaugęs vyras) 
išgirdęs ilgą nenormalų li
gonės vandens gėrimą :— 
gargaliavimą; tuoj po to li
gonė ištarusi: “Mikuli, kam 
tu mane smaugi!” Tai bu
vę paskutiniai ligonės žo
džiai.

“4. Paskutiniais laikais 
ilgesnį laiką sanguliavęs su

kviečių padarė daugiau su- stravo ir reikalavo pašalpos1 savo dukterim. Šiomis die- 
laikymui plėtimosi komuniz- jr pasmerkė reakcinę vai-’ -....... . ......<.........  —
mo Chinijoje, negu visos džią. 
Chiang Kai-sheko armijos.”;

-------- Panevėžio batų dirbtuvėj
Kaip žinome, dabar gal- dirba 7-8 darbininkai, ku- 

vų kapoto jai vėl išnaujo, riems savaitės gale samdy- 
pradėjo kampaniją už išnai- tojas neišmoka pinigų, o 
kinimą Chinijos Sovietų, duoda tik po porą litų, saky- 
Ją veda Chiang Kai-shekas damas neturįs pinigų. Kaip 
ant Hupeh provincijos, kad (matosi darbdaviui savo rei- 
sunaikinus Raudonąją Ar- kalams pinigų pilnai užten- 
miją, kuriai vadovauja ko- ka ir net perdaug lengvai 
munistas Ho Lung. Budeliai mėto pinigus, 
jau giriasi naujais pasiseki
mais. Bet tai ne pirmiena. 
Chiang Kai-shekas ir perei
tą puolimą ant Sovietinės 
Chinijos pradėdamas < buvo 
pareiškęs tam pačiam Hun- 
tui, kad “mes sunaikinsime 
raudonuosius į šešis mėne
sius laiko!” O ne tiktai ne
sunaikino, bet Raudonoji 
Armija supliekė 200,000 ge
riausios Chang Kai-sheko 
armijos ir daugelį divizijų 
suėmė.- Ne kitaip bus ir da-

Sovietų Sąjungoje, netoli 
Uralo kalnų atrasti aliejaus 
šaltiniai ties Emba, jie yra 
didžiausi visame pasaulyje. 
Apie penki bilionai tonų yra 
aliejaus. SSSR valdžia ple
pia galingą industriją Ura-

Darbinin
kams prisieina badą kęsti, 
kada pas darbdavį guli. po. 
100 ir net po 200 litų 
dirbtų pinigų.

■ < --------------- 1—i.

Baltimore, Md.
Svarbus Lietuvių 

Susirinkimas
Spalių 4 d., antradienį, 

įvyksta Baltimorėj svarbus 
lietuvių darbininkų susirin
kimas Lietuvių Svetainėj, 
853 Hollins St. Kalbės d. 
Siurba, iš Brooklyno, “Tie
sos” redaktorius. Skaitlin
gai dalyvaukite. Įžanga vi
siems veltui.

uz

lų kalnuose ir aplinkui juos, 
nes ten yra-visokių gamti
nių turtų.

DM. š.

Geneva. — Tautų Lygos 
specialės komisijos tyrinėji
mui Mandžurijos įvykių ra
portas jau oficialiai pa
skelbtas. Raportas labai il
gas, miglotas ir vaidmainin- 
gas. Miške frazių stengia
masi paslėpti plėšikų impe
rialistų siekimai.

Pirmiausia raportas neva 
kritikuoja Japonijos žygius, 

, kad ji ' nepateisinamai įsi
veržus į Mandžuriją. Ta- 
čiaus Lygos Komisija nerei
kalauja Japonijos pasitrau
kimo iš Mandžurijos. Taip 
pat nepataria pašalinti Ja
ponijos įkurtą valdžią. Sa
ko, kad ši valdžia turi pasi
likti ir tiktai taip palengva 
persimainyti, idant Mandžu- 
rija virstų “autonomine vai- siems susivienyti ir kad su- 
stybė” po Chinijos globą, daryti karinę bazę Sovietų 
Komisija taip pat pataria, Sąjungą, 
kad aiškiai būtų pripažinti 
Japonuos specialiai intere
sai Mandžurijoje.

Toliau: Raportas labai 
gudrioje formoje siūlo pa
vergimą, visos Chinijos po 
imperialistų letena. Sako, 
kad visa bėda tame, kad 
Chinijoj verda suirutė, nė
ra tvirtos valdžios. Ir siū
lo, kad visos valstybės “pa
dėtų” Chinijai namie “tvar- 

i ką” įvesti ir palaikyti. O 
ta§ reiškia, kad imperialis
tinės valstybės raginamos 
aktyviai padėti Chiang Kai- 
shekui kraujuose paskan
dinti Chinijos Sovietus.

Iš Tokyo praneša, kad Ja
ponijos valdžia “vidutiniai” 
atsineša link raporto. Vie
na pusė raporto esanti “tei
singa” ir “bešališka,” bet ki
ta, kur truputį' kritikuoja
ma Japonija, esanti “prieta
ringa.” Japonija nepaten-

ga pilnai neužgiria Japoni
jos užgrobimo ir pavergimo 
Mandžurijos. Bet Tautų 
Lygos komisija, tarnaujanti 
taip pat kitų šalių imperia
listams, .negali užgirti Ja
poniją ant šimto procentų. 
Jinai turi neužmiršti Ame
rikos ir Anglijos interesų, 
kurie aštriai kertasi su Ja
ponijos imperializmo inte
resais. *

Beje, komisijos raportas 
taip pat pataria neužmirš
ti Sovietu Sąjungos, rišant 
Mandžurijos klausimą. Da
bar šis raportas eis Tautų 
Lygos svarstymui ir ten 
prasidės derybos tarpe 
imperialistų už Chinijos gy
vybę ir delei to, kaip vi-

Jie bjauriai nužudė du bro
liuku pionierių — Pavel ir 
Feodor Morozovus, 14 ir 9 
metų amžiaus. Tie smar
kūs bolševikiški vaikai iškė
lė aikštėn jų pačių tėvo 
kontr-revoliucinį veikimą. 
O tėvas buvo kaimo Sovie
to pirmininkas ir darbavos 

; prieš Sovietų valdžią.
i Dar daugiau: Pionieriai 

■ užėjo ’ visą .buožių grupę

Hindenburgo 85 mėty 
Sukaktuvės Vokietijoj

BERLYN. — Spalių 
visoj Vokietijoj Hindenbur 
go pasekėjai apvaikščiojo jo k o n tr-revotįuciniam darbe 
85 metų sukaktuves. Pats jr pradėjo juos kelti aikš- 
Hindenburg atsikėlė 7 vai. Buožės pagrūmojo vai- 
ryte ir pirmiausia nutrau- kams nužudymu. Bet jau
kė bažnyčion pasimelsti, pa- šuoliai tik dar smarkiau 
skui darė “review” savo ar- į pradėjo darbuotis, 
mijos.

d
New Yorko Farmeriai 

Paskelbė Streiką ;

CARAS MIKALOJUS II BUVO
PERSIGANDĘS MAKSIMO GORKIO

Maskvos “Pravda” (rugš. darė į mane, kaip į visus 
21 d.) talpina labai įdomų teisingai protaujančius ru- 
laišką caro Nikalojaus II, j sus> staėiai sloginantį įspū

dį. Kuom tie mokyti gud
ruoliai vadavos jį išrinkda
mi, tai negalima suprast.” 
'Toliaųs caras šaukia, kad 
Gorkis yra valdžios sekioja- 
m; ą s -1 y > rinė j amas. Paga- 
liaus; įsako Mokslo Akade
mijai Gorkį rišmesti laukaų.

kuris atrastas senuose ar
chyvuose. Savo laiku Mak
simas Gorkis buvo išrinktas 
į Mokslo Akademiją. Pėr- 
sigando kruvinasis . Mikė. 
Pliekia jis laišką jsavo “švie
timo” ministeriuk Sako: 

t

“Žįnią apie Gorkio išrinki
mą į Mokslo Akademiją paT

DRG. BARBUSSESOV. SĄJUNGOJE
“Pravda” praneša, kad 

rugs; 20 d. Maskvon pribu
vo garsus francūzų bolševi
kas rašytojas draugas Bar- 
busse. Jį užkvietė Sovietų 
Sąjungos kultūrinė organi
zacija. ' Stotyje Pasitiko 
^skaitlinga darbininkų dele
gacija. Drg. Barbusse atsa
kė į darbininkų sveikini
mus:. 1

°Aš su išsiilgimu trokštu 
savo locnomis akimis pama->

tyti tą didįjį socializmo bū
davo j imo. darbą, kuris So
vietų Sąjungoje vedamas 
darbininkų ir valstiečių Ko
munistų Rartijos vadovybė
je. Jūsų pasisekimai, jūsų 
entuziazmas jaudina širdį 
viso pasaulio darbininkų 
ir geriausių inteligentijos 
atstovų. Užkėlęs koją ant 
Sovietų . žemės, aš jaučiu, 
jog esama delei ko gyventi 
ir kovoti.” '

Ir štai 
1 jiems einant sykį iš miško 
žmogžudžiai pačiupo ir abu
du nužudė.

Suareštuoti septyni buo
žės. Visos Uralo darbinin- 
kų ir< vaikų organizacijos 
reikalauja mirties bausmės 
tiems žmogžudžiams.

WATERTOWN, N. Y.— 
Jefferson, Oneida ir Lewis 
pavietų farmeriai paskelbė 
streiką ir atsisako leisti pie
ną į New Yorko miestą. Jie 
sulaiko 40,000 kvortų pieno. 
Streike dalyvauja 600 far- 
merių.

Pranešama taip pat, kad 
Boonvillės 125 farmeriai nu
tarė streikuoti. * Jie prista
tydavo 15,000 kvortų pieno.

Atėmė Iš Bolivijos Uostą

Cleveland, Ohio

Svarbus Susirinkimas
ALDLD 15-tas Apskritys 

šaukia ' viešą susirinkimą 
spalių 7 d., 7:30 (val. vaka
re, Lietuvių 1 Darbininkų 
Svetainėj,. 920 E. 79th 'St., 
Cleveland, Ohio. Bus svar
stoma.' dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” ir ALDLD va
jaus reikalai. Teko nugirs
ti, kad Detroitas rengias 
stoti su Clevelandu į lenkty
nes gavime naujų skaityto
jų ir narių. O mes juk ne- 
nusileisime. Tuo būdu turi
me susimobilizuoti. Tad šia
me susirinkime dalyvaukite 
visi mūsų spaudos skaityto
jai, Literatūros Draugijos 
nariai ir visi simpatikai vi
so Clevelando su visais jo 
priemiesčiais.

ALDLD 15 Apskr. Vald.>

ASUNCION, Paraguay. 
—Valdžia paskelbė, kad pa
rauna j aus kariuomenė už
ėmė Bolivijos uostą Fort 
Boqueron. Abi pusės prisi-

kjnta tuom, kad Tautų Ly- rengę dideliems mūšiams.

Fosterio Pasikalbėjimas su Reporteriais
Gydytojas jau leido d. Fo- Fosteris plačiai kelia aiks- 

;steriui kalbėtis su laikraš- tėn republikonų ir demokra
čių reporteriais. Kelias sa
vaites jam buvo griežtai už
drausta su kuo nors kalbė
tis bei matytis, bei rūpintis 
politiniais reikalais. Drg. 
Fosterio sveikata žymiai ei
na geryn, ir tikimasi, kad 
už savaitės kitos jis vėl ga
lės prakalbas sakyti, nors, 
pranešimu Komunistų Par
tijos, vargiai jo sveikata leis 
jam daug prakalbų .pasaky
ti.

Pirmam pasikalbėjime d.

tų pastangas būstyti socia
listų kandidatą Thomasą, 
idant sulaikyti darbininkų 
mases nuo krypimo prie ko
munistų šiuose prezidento 
rinkimuose.

Platesnį d. Fosterio 
kalbėjimo aprašymą rasite 
šios dienos “Laisvės” edito- 
riale.

v Visi skaitykite!

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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KAS IR KODĖL REMIA SOC. PARTIJĄ?
I
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APŽVALGA
______---------------------------------------------- -—x_—iii________

1 i*' . v *. i ( I I - L'. ! - I

geliui žmoniy paėmė paskutinius jiems nėra ką * daryt.. į 
( j ii sutaupytus centus. ” ~

šitaip, elgėsi tasai žmogus, tąsias pereito r*. . j C<T J) _ j. _

Antradienis, Spalių 4, 1932

! “GyvoAim.a’s dar sykį pa
rodė Rusijos tarptautinių, 
kairiųjų socialistų (tais lai
kais, kai žinia, komunistai 
paprastai buvo vadinami 
kairiaisiais socialistais, arba 
bolševikais, nes dar nebuvo 
įkurta Komunistų Partijos 
ir Trečias Internacionalas)

»■

Kuomet Leninas rašė paduo- 
► šeštadienio 

"L.” citatas, tai Petrogrado 
ir Maskvos- sovietuose jau 
buvo didžiuma bolševikų ir 
jie kovojo už bolševikų pro
gramą. Didžiuma darbinin
kų ir kareivių stovėjo bolše
vikiškų Sovietų pusėj,- ne-. teisingumą ir parodė tokia 
paisant, kad Centro Veik, forma, kuri yra labai skau- 
Komitete dar . tupėjo di- di laikinajai valdžiai.

kurį Smetpųa Kruvinasis tik 
nesenai apdovanojo Gedemi
no ordenu už “gerą darbą 
tautos labui!” Bet ar čia 
kaltė vieno Elijosįaus? Nie
ko panašaus. Juk tą vi
są padėtį gerai žinojo ir 
banko direktoriai, į ku
riuos įejna p. Gugis (socia
listas) ir visa eilė kitų. Juk 
tą pa,tį iš anksto žinojo net 
eilė stambesnių depozitorių 
■ir jie ištraukę savo pinigus 
prieš, banko uždarymą. 
Gugis. Jąike ten SLA pini
gus ir juos ištraukė ankš
čiau, ųęs žinojo padėtį.' '

Kas del pėrdidelio “blofi- 
nimo” apie banko /‘stiprur 
nlą”, tai irgi ne tik vienas 
Elijošius tai darė. Paimkit! 
“Sandarą” ir “Naujienas”.' 
Abw šitiedu laikraščiai iste
riškai šaukė, kad US. ban
kas stiprus, o Elijošius — ųa 
“geni j alus” biznierius.

Dabar banko reikalai sto
vi likvidavimo procese. Re
organizuoti jis ‘ negalima. 
Pastatytas resyveris. Depo- 
zitoriai turi išrinkę komite
tą pašalinimui valdžios pa
skirto resyverio ir padėji-1 daugiau 
mui “i 
vio’.” Kaip “Vilnis” prane-

Pas Ką Šnipai ir 
Provokatoriai

“Balsas” praneša sekamų 
įdomių žinių apie Lietuvos 
social-demokratų tūlus lyde
rius :

1930 m. Lietuvos socialde
mokratų partijos užsienio or-

Komitete dar 1 
džiuma menševikų ir eserų.
Rugsėjo mėnesį, vadinasi, 
reikalavimas visos galios 
Sovietams tikrumoj reiškė 
atidavimą galios revoliuci
niam proletariatui, bolševi-

n

Toliau “Kova” smarkiai 
atakavo Prūseikas ir Gri
gaičius. Ji sakė:

; “Tegul mūšų ‘Laisvė,’
> _____7 ___ ‘taipgi’ karioji,’ glosto Ru- -

kų vadovybėj/Spalių iriem į sijos socialpatriotus, kurie 
pradžioj Leninas savo tezė-i paturi Laikinąją Valdžią; 
se aiškiai pabrėžė; kad “vaL i kurios politika neša tokiūs - 
džios perėjimas Sovietams revoliucijai pavojus; tegul - 
reiškia dabar praktikoje d. Prūseika gina Ceretelius,

■ ginkluotą sukilimą.” Nes kurie, kaip ir 
|buvo aišku, kad buržuazija j reikalauja

William Z. Fosteris, darbininkų kandidatas į preziden
tą komunistų sąraše, jau sustiprėjo sveikatoj aut tiek, 
kad šiomis dienomis jis priėmė darbininkų spaudos ko
respondentus ir su jais kalbėjosi einamaisiais reikalais. 
(Nuo rugs. 7 d. iki šiol d. Fosteriui gydytojai neleido nie
ko daryti.) Jis palietė, be kitko, New Yorko Tammany 
Hall ir republikonų partijos sudarytą koaliciją, apię ku
rią buvo “Laisvėje” rašyta. Palietė ir kitus bėgamuo
sius klausimus, apie kuriuos čia paduosime tūlas jo kal
bos ištraukas.

New Yorko dalies demokratų ir republikonų koalici
ja, sako Fosteris, parodo žingsnį į skylimą demokratų 
partijos ir kapitalistų pasirįžimą išrinkti Hooverį prezi
dentu, kaipo ištikimiausį Wall gatvės reikalų gynėją.

Visa eilė stambių kapitalistų, nors jie nesibijo Roose- 
velto ir jo programos, kadangi ji yra analogiška repub
likonų programai, geriau norėtų matyti Hooverį būti iš
rinktu, kadangi jis yra jau išbandytas stambaus kapita
lo reikalų saugotojas. Republikonai dabar pasirįžę pra
dėti didžiausią kompaniją. Kapitalizmui, išrinkus Roo- 
seveltą prezidentu, būtų tuo blogiau, kad darbininkai 
greičiau praregėtų. Šiandien, mat, visur yra skelbiama:! 
“Hooveris davė bedarbę, o Rooseveltas ją panaikins”. Bet j 
nieko panašaus nebūtų! Išrinkus Rooseveltą, bujos ta 
pati bedarbė, tas pats krizis. Ir tas suviltus balsuotojus 
greit atmestų nuo abiejų kapitalistinių partijų, pasuktų 
juos į kairę. Jie pamatytų, kad čia klausimas ne parti
jų, bet tvarkos. O naują sistemą, naują tvarką siūlo tik 
vieni komdnistai.

Toliau d. Fosteris nurodo, kad abi stambaus kapitalo 
parti j i visais būdais remia socialistų partiją, idant, kuo.- 
met abi jos subankrutuos, pastaroji galėtų užimti anų 
vietą gelbėti kapitalizmą. Fosteris nurodo: “Abi, “ępub’ 
likonų ir demokratų , partiji susitarė remti socialistų’par
tijos rinkimų kampaniją ir tai vykdo gyvenimam “ Tas 
rėmimas rodo nepaprastų proporcijų. Dar .uįekųomįeL 
nematyta publikacija kapitalistinėj spaudoj šiuo tarpu 
teikiama Norman Thomasui, socialistų kandidatui. So
cialistų partija, kuri, faktinai, neturi savo spaudos, gauna 
buržuazinėj spaudoj vietos propagandai už milionuS do
lerių. Norman Thomas atvirai garbinamas konserva- 
tyviškiausių laikraščių, kaipo Hooverio ir Roosevelto 
sėbras.”

Thomas skelbia, kad jis, jo partija, be jokios kovos ir 
susirėmimų pervers kapitalizmą į socializmą. Kapitalis
tinė spauda plačiausiai apie tai rašo, garbindama jį ir jo 
partiją. To visko tikslas, sako d. Fosteris, aiškus? sulai
kyti nepasitenkinusias darbininkų mases nuo balsavimo 
už Komunistų Partiją, kuri siūlo tikrą kovos prieš kapi
talizmą programą, ir kad jos balsuotų už socialistų par
tiją.

Jei šiandien gyventų Debsas, nurodo Fosteris, jis 
griežčiausiai pasmerktų tokius Thomasus ir Hillquitus už 
jų nudardėjimą į talką kapitalizmui tokiam krizio mo
mente. Drg. Fosteris baigia:

“Tegul darbininkų klasė labai atydžiai studijuoja šitą 
visą politiko^ eigą ir tegul įvertina to viso reikšmę. Tai 
suteikia dar daugiau įrodančių faktų, ką Komunistų Par
tija beatvangiai rodė, kad republikonų, demokratų ir so
cialistų partijos yra visos lygios kapitalizmo partijos. Tas 
viskas įrodo, kad darbininkų klasė turi surasti revoliuci
nę išeitį iš krizio ir kad tiktai Komunistų Partija veda 
išnaudojamas ir badaujančias mases šituo keliu.”

iStajte banko ir. kad “ta pasko
la tęsėsi iki kovo mėn. 1932

Į metų,” kuomet jis ją suma
žino iki $14,500.00. Jeigu p. J. 
J. Elijošiaus būtų buvę geri ir 
teisingi norai, tai jisai būtų at
mokėjęs bankui savo skolą tada, 
kada jisai savo turtą kitiems 

pervedė ir neva $40,000 pasko- 
lą užtraukė ant, savo reziden-

ganizacijos konferencija buvo cijos. 1 P-nas J.J. Elijošius sa- 
išrinkus į vykdomąjį komitetą vo turtą kitiems perrašė arba- 

., Ja- neva paskolą ant 'jų užtraukė 
praėjusių metų rudenį, bet iš
imtus iš banko pinigus neatmo
kėjo. Bankui užsidarius p. El
ijošiaus sako “aš turėjau 976'; 
Šerus” to banko. Sulig įstaty
mu . šėrininkai atmoka resyve- 
riui (kai bankas užsidaro) an
tra tiek, kiek jie turi banke pa
grindinio kapitalo, reprezentuo
jamo jų Šero. Taigi p. Elijo- 
šiui reikės sumokėti resyveriui, 
sulig savo Šerais, iki $97,600.00. 

v ji va u o #......... Į Tie pinigai priklauso banko de- 
i pozitoriams. Bet p. Elijošius 

SSRS "lead 'jau ’š kalno sutvarkė savo tur- 
' tą praėjusių metų rudenį taip, 
kad jam nereikėtų apmokėt savo 
obligacijas, kuomet bankas už
sidarys. Todėl labai aišku, kad 

žavlgybos,! “Jau nuo praėjusių metų ru-

Ancevičių P., Buračą Z., 
nuškį J., Kasparą J., įKaunec- 
ką V., Paplauską J. ir Pumpu
tį A. Ligšiųl daugelis, jų jau 
paaiškėjo kaip žvalgybos agen
tai arba bent kaip sūsirišusieji 
su žvalgyba. Kąuneckis, kaip 
iš jo raštų, tilpusių “Kovoj”, 
apie Plečkaitį matyti, buvo su
sirišęs su Vokietijos policija; 
Januškis ir Paplauskas yra 
susirišę su Lenkijos žvalgyba 
ir rodosi paturi ryšius su Lie
tuvės žvalgyba; Ancevičius į 
yra susirišęs su Lenkijos žva. 
gyba ir kaip Lenkijos agen 
tas rengėsi vykt į 1 
tenai šusirišt su komunistais 
Pumputis dirba Lenkijos žval
gyboj; Kasperas (buvęs kri
minalistas) į Vilnių buvo pa-į 
siųstas Lietuvos i 
kaip jos agentas, bet Vilniuj, 
rodos, susirišo su Lenkijos 
žvalgyba. Visi tie, kurie buvo 
susirišę su Lenkijos žvalgyba, 
buvo gavę uždavinį tiesioginiai 
arba per tarpininkus susiriši 
su Vilniaus komunistais. Pum
putis tuos savo ryšius mėgino 
užmegst per savo brolį. Kai 
kurie iš tų socialfašistų agentų 
mėgino taipogi .susirišt ir su 
“Balsu”, bet tie provokatoriai 

’gavo per nagus.
,, Visi privalo saugotis. Lietu- 

;yos socialfašistų vadų ir jų ak
tyvo, gyvenančio jižsienyj, nes 
jų dauguma af^.^agiai Len- 
kijos ir Lietuvos" ^bgyboj 
tarnauja arba bent susirišę su 
ta žvalgyba. i '• * • ' • ■ • »
Chicagos menševikų ora

kulas prie /kiekvienos pro
gos šaukia, kad “komunis
tai—šnipai.” Jam turavoja 
Prūseika su Butkum. Tegul 
dabar tie ponai pasiskaito, 
apie savo bičiulius bei vien
minčius! Jei į komunistu 
tarpą įsiskverbia niekšas, 
tai prie pirmo patėnųjimo, 
jis yra išvejamas laukan ir 
paskelbiamas viešai kaipo 
niekšas. Kaip su socialfa- 
šistais?!

Kornilovas, 
įvesti mirties 

bausmę fronte; tegul d. Gri
gaitis ir da tiek -klausyto
jams pasakoja, kad reika
lauti proletariato diktatu- • 
ros Rusijoj, tai esanti “ne
sąmonė”; tegul ‘Laisvė’ ir 
“Naujienos’ d i d ž iumiečių, 
kairiųjų socialistų (bolševi
kų) taktiką vadina ‘anar- 
cho - sindikalizmo mišiniu 
su socializmu’; tegul mūsų 

į draugai iš dešiniosios džiau
giasi bolševikų ‘smukimu’, 

grama, jų veikimas, jų pri- —bet gyvenimas rodo, kad

• ir menševikai su eserais nie- 
J" ku būdu nesutiks atiduoti 

darbininkams gražuoju ga- 
Bolševikai,1 todėl, ruo

šė darbininkų mases prie 
sukilimo. Taigi ten pat, per
eito šeštadienio “L.”, netiks
lus ir žodis “ilgainiui”.).

Bolševikai Laimi
Bolševikai vis daugiau ir 

i gavo pritarimo

komunistus.

Penkiolika Metu Atgal

f

v

1

į jimo nuo naujų narii^ vajaus rįams buS duodamos geros sąly-Bfr '

nes ♦ kitaip

v

C

ku-
na-

geriausia permatė da
lykus ir tikriausią siūlė tak
tiką revoliucijos laimėjimų

Depozitoiių komitetan įei- gumą įp tarnavimą buržu- palaikymui ir sudrūtinimui. 
ir renegatas. Strazdas azijai, bet ' ne darbininkų Tik bolševikai, na, ir labai

. me vajuje. Kaip Centro 
mitetas nutarė neimti jokio įsto-

ka “dešinesnis 
o Paukštys “kairesnis.”

rymo tokius skelbimus darė per 
laikraščius, per radio, ir t. t. 
Ir tai darė p. Elijošius, žino
damas, kad jo bankas jau nebe
gali išmokėti žmonėms depozi
tus. Tai žinojo ir kiti to ban
ko vedėjai. vĘet nepaisydami 
įstatymų nei teisingumo, p. Ali
jošius ir jo l^iti banko vedėjai

rių. O tas atlikti bus netaip 
sunku, kada ir naujiems na-

A. Gilmei,' '■' 
ALDLt) II Aps. pirm.

na :
(pirmininku), kuris tą vietą masėms 
naudoja kramtymui komu
nistų. Per “Naujienas” i" 
u

tą priešį “Kovą.”.
“Kova” rašė:

ALDLD Antras Apskritys Rengiasi, 
Prie Vajaus

Antras Apskritys dės visas | dovaną gaunant, Antram Aps- 
pastangas gauti * kuodaugiausia < skričiui kuopos priklausančios, 
naujų narių į organizaciją šia- turėtų būtinai pasistengti ir 

Ko_ gauti po gerą skaičių naujų na-

savo žmogaus, lietu- darbininkų masėse. Jų pro-
Kaip “Vilnis” prane- '

sa, tarnaus, labai mažai ae- duoti faktai vis aiškiau dar- kairieji socialistai (bolševi- 
pozitonų uz tai pasiraso, pininkhms įrodė menševikų kai)

nis”, pašalino iš savo tarpo 
L. Jonikį tik todėl, kad šis 

ėmė iš žnionių depozitus iki pat per “Vilnį” nušvietė visą ei- 
dienos banko uždarymo. Dau- lę negerų komiteto darbų.

mėtu, taip ir-Apskritys laikysis 
tokio pat tarimo —neims jokio 

, įstojimo nuo naujų narių, apart 
metinių duoklių—$1.50. Bus ir 

- K dovanos skiriama kuopoms, 
rios gaus daugiausia naujų 
rių vajaus laiku.

Apskritys paskyrė $10
dovanų kuopoms už daugiausia 
naujų narių gavimą. Pirma do
vana bus $5; antra—$3; trečia 
-$2.
Ne tik garbę, bet ir piniginę

nedaugelis t a r p t a u t i nių 
Nepaprastą laimėjimą menševikų,1 tenešė augštai

nors tam reikalinga vienas įr centristų, su Ceretelliu 
trečdalis depozitorių. | įr Uėidže priešakyj, klaidin-

t , Ir bolševikai 'padarė Pėtrogra-I iškėlę revoliucijos vėliavą.
Klampynę” tas vėjo pamm do Darbininkų ir Kareivių jr Rusijos darbihinkai, ku- 

šalas, renegątiškai. atakuoja Soviete. Ten 'buvo’ (milži- ’riuos išprAdžių buvo dbmo- 
. šis ko-1 niška didžiuma balsų) pri- ralizavę social - patriotai, 

mitetas, kaip pianesa Vii- jmįa jų programa, kuri rei- vėl ėmė šAiarkiai spiestis

dens p. J. J. Elijošius rengėsi 
prie banko uždarymo.”

Daug kitų bankų užsidarė, 
bet prezidentai tų bankų taip 
nepasielgė, kaip p. Elijošius, su 
savo turtu. Kitų bankų prezir 
dentai neperrašė savo turtų ki
tiems, rengiantis prie bankų už
darymo. Kitų bankų preziden
tai neskelbė visuomenei-, kad jų 
bankas “tvirtas, kaip uola”, ir 
t. t. Visiems yra. žinoma, kad

gos įstojimui mūsų organizaci
jom

Kiekvienas . naujas narys, įs
tojęs į ALDLD vajaus laiku, 
gaus trijų dolerių vertęs A.L.D. 
L.D. išleistų knygų.. Čia tai jau 
nemaža dovana. Reikia atminti 

; ir tai, kad pirmiaus naujam na- 
dęl! riui reikėdavo pasimokėti. apie 

75 centų įstojimo mokestį, šia
me vajyj tas panaikinta. Ir 
moteriai nereikės mokėti įstoji
mo, jeigu jos vyras prisirašo . į 
ALDLD; ji tik pasimoka dė

Gedemino Ricieriaus 
“Tėvynainiški Žygiai

A. A. Šliakis kelia aikštėn 
sugriuvusio “drūto kai uo
la” Chicagos Universal 
State Banko prezidento Eli- 
jošiaus darbelius. Girdi,

P-nas J. J. Elijošius prisipa
žįsta, kad “birželio mėn. 1930 
metų”, jisai buvo prisiskoli
nęs $18,200.00 iš Universal

Lenino straipsnio citatas, 
jis, Leninas, tiesa, rašė pa
baigoj rugsėjo mėnesio, kuo
met Sovietų Centro Veik. 
Komitetas radosi dar men
ševikų ir eserų rankose. Ta- 
čiaus, pas bolševikus nebu-

J 1 f ' I f r ■ ;šimts centų metinę duoklę.
Jaunuoliams, kurie reikalaut 

angliškų knygų ir nereikia mo* 
keti įstojimo mokesčių. Jie ii’ 
tik pasimokęs metines duęklęč 
—$1.50—ir. gaus trijų, dolerį^ 
vertės angliškų knygų, kįaipo 
dovaną. z ■ u . “F f

Apskričio Komitetas “aipgi 
pageidauja, idant kuopusį pasi
rūpintų suteikti kokias nors do
vanas . tiems nariams,. kurie 
gaus daugiausia naujų narių H 
kuopą. Tada pasidarytų šiokis 
tokis lenktyniavimas ,<tarpe na
rių. Ir būt daugiau už ką lehR- 
tyniuoti. Apart garbės, pasi
darbavęs narys, gautų ir dova
ną.

Sovietai Turi Imti Valdžią, 
Sake Leninas

“Visa valdžia valstybėj pri
valo pereiti išimtinai Dar
bininkų, Kereivių ir Vals
tiečių Atstovų Sovietų at
stovams, žinomos progra
mos pamatais ir pilnai vy
riausybei atsakant prieš So
vietus. Tojaus turi būt per
rinkti Sovietai, kaip visam 
žmonių prietyriui įvertint, 
kurio jie yra įgiję per pas
kutiniąsias, ypač turtingas, 
revoliucijos savaites, taip ir 
likusioms kai-.kur neatitai
sytoms didžiausion^ą ne tei
sybėms. pašalint (nepropor- 
■dibnąiiškumas, riųkitnų ne- 
!lyįgybe,4r’^) i ■ ''; ■ ’■

’■ “Visa. valdžiąVietose, kur 
daymeife deįilokraįiškai iš
rinktų įstaigų,; W įą^hujoj-L 
turį pereit išimtinai vietos 
Sovietams, įi\ jų1 išriŪKtienįs 
komisaraiūs ir /kitomŠ įstaį- 
goiųš, įtiktaį rinktinėms.”

Šitaip sake Leninąs pabai
goj rugsėjo hiėnęsio, 1917, 
įhrpėnkioliką meti^'atgal, 
j ^Ręveitp šeštadienio “Lai- 
s ve j ” •" šitam skyriuj, buvo 
iĮėiviąąi;ir nuodug- 
'hiūi' pėišdSyt^ apie “be ko
vų, be1 ikrąųįb praliejimo” 
paėmimą Sovietams galiod į mus Sovietai gali fik paėmę 
savo rankas. Ten paduotas visą valdžią,

ir eserai tai darys. Leninas 
dar liepos mėnesį, po liepos 
4-tos, rašė kad menševikų ir 
eserų partijos, dalyvauda
mos Koalicinėj Valdžioj ir 
eidamos ranka rankon šų 
buržuazija krįušinime dar
bininkų išstojimų.,, persekio
jime'bolševikų, jų spaudos ir 
įstaigų; “privedė < prie to, 
kad tos dvi Sihulkiaburžtur- 
ziskos partijos pasirodė' be- 
esahčio's kontr-revoliucįnių 
budelių faktiškomis dalyvė
mis ir talkininkėmis.” Pas
kui,’rugsėjo'-mėnesį, jis ra
sė, kad eserų ir menševikų 
vadai prostitavo ('sukekši- 
rio) Sovietus, pavertė juos 
kalbyklomis, priedėliu prie 
oportunistiškos vadų po
litikos. Sovietai kirmijo ir 
trūnijo gyvi bebūdami po 
Libėrų, Danų, Cereteli, čer- 
ųovų vadovybe. Kaip rei
kiant išsivystyt, pilnai pa
rodyt savo jėgas ir gabu-

kalavo, kad visa valdžia bū- apie bolševikų vėliavą. Pet- 
tu atiduota Sovietams; kad v z
būtų paskelbta senosios val
džios padarytos sutartys su
talkininkais ir kaS toliau
nebūtų daroma jokių slap
tu sutarčių; kad visos ka- C- 'V Z
niaujančios valstybės tuo-
jaus darytų taiką be anek
sijų ir kontribucijų; visa 
pramonė turi būti valstybės
(Sovietų) kontrolėje; svar-j
biausios pramonės šakos tu-1 Ar tuometinė Prūseikos 
ri bųti suvalstybintos; kad 
dvarų ir vienulynų žemė tu
ri būti atiduota valstie
čiams, ir tt.

, šis bolševikų laimėjimas
Petrogrado Soviete nuaidė
jo perkūniškais aidais per
visą pasaulį. Amerikos bur
žuazijos spauda, rėmusi iš
tikimai Kerenskio valdžią, Michelsonu.

. nervavosi, niekindama bol- ~
•ševikus ir juos .krikštyda-

ir

rogrado miesto dūmos rin
kimai parodė, jog revoliu
cijos darbo vedimą darbi
ninkai deda Į bolševikų ran
kas.”

Prabėgo penkiolika metų 
nuo tų žodžių rašymo—ką 
matome? Kurie buvo tei
singi: bolševikai ar menše
vikai? Kiekvienas mato!

• pozicija buvo gera, bolševi
kiška? Ne, esmėje ji buvo 
anti-bolševikiška. Jis rėmė 
tuos, su kuriais bolševikai 
kovojo. Jis piktai puolė 
“Kovą” ir tuos sąjungie- 
Čius, kurie bolševikus rė
mė. Jis esminiai ėjo ran
ka rankon su Grigaičiu ir 

Esmėje jis, 
Prūseika, rėmė kontr-revo- 
liucinį elementą, nors ir 
dangstėsi “kairiomis” fra
zėmis, nors karts nuo kar
to, del viso ko, jis riumes- 
davo žodį kitą už bolševi
kus, kad tuo būdu priden
gus savo veidmainišką pozi
ciją^ , .. 4 ,

Ar šiandien, po penkio
likai metų, jis ne tą patį 

įveikia?!

ma “Kaizerio agentais” 
i kitokiais, , . > ■

Kova sii Lietuviškais 
Menševikais

■ Dešinieji1 menševikai-., at-» 
virai ėjo su buržuazija, su 
Kerenskiu. “Vidurio socia
listai” svyravo,! maišėsi vi
duryj. Kairieji socialistai, 
su “Kova”i priešakyje, trau
kė už liežuvio centristus 
pasisakyti, kur jie stovi. 
“Viduryj,” kai siratos, sto
vėjo ir tų laikų “Laisvės” re- 
d a k t o r i a i, Prūseika ir 
Paukštys. Dar ir tarpe jų, RIO DE JANEIRO. — 
buvo pasidalinimas: Prūsei- Prasidėjo nauji kruvini mū- 

centristas, šiai tarpe federalės armijos 
ir sukilėlių. Valdžia giriasi, 

Bet abu laikė bendrą fron- kad iš sukilėlių jai pavykę 
atimti kelis svarbius mies
tus.

Civilis Karas Vėl 
Liepsnoja Brazilijoj
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(Lyg ir Feljetonas) Tai ne legenda.
Rodosi, jog tai vakar sto-1 “Naujosios Gadynės”

^osi, o kada pamislini ir at-1 sai
sigrįžti atgal, tai lygiai vie-1 špaltų, užpildytų 
Y!^ metai sukako, kaip Leo-įmūsų 
has Prūseika , inteligentas, draugais, 
nei ant sekundos nepersto- -čiais.
jantis mąstyti, ir už tai įsi-' temoka rašyti ir mąstyti. O 
vaizdinti, kad jo vieno ir tik . gal jie ir laiko neturi iš- 
vieno sr c genų batarėja už- mokti kurpalius bekaukšno- 
sukta ant pilno laiko,—nuo darni. Jei jie kada ir klai- 

' užgimimo iki mirties,— ir dą padaro, tik tiek blėdies 
^niekuomet nenuilstanti veik- teatneša, jog kitas kulnį ūž
ti,—nei dieną, nei naktį, —įtrina. Leonas klaidų neda- 
oficialiai nusirito į prieš-! ro. Jis “neklaidingas”. Jis 
bolševistinį priblankusį pa- tik šiaučiškai, tikslingai ir 
tvorį, ant visados atsiduo- i išanksto apagalvotai prime- 
dantį kokiais tai pelėsiais ir luoja, manydamas, kad vi- 

*pašvinkimu, ir kai kur pa- sas pasaulis tik iš šiaučių ir
liktų grabių ir ten pasislė
pusias gyvybes, kadaise jo
garsias ir pašėnavotas... Iros mintys normalaus žmo-

Tuomet toje ypatoje dar gaus niekuomet nepasireiš- 
niekas negalėjo atspėti, kai- kia viliugingos arba priga7 
po nenuraminančio politiš- vingos. Gi sudėtinės, ambi- 
ko jieškotojo, karjeristo, už- < cijos prisigėrę mintys, kad 
sirūstinusio ant taktikos ir ir penkių batarėjų varomos, 
disciplinos Komunistų Par- priveda prie to, jog net pri- 
tijos. Tuomet Leonas, dar sieina pasivaduoti šlykščia 
ne pilnai įsisiūbavęs, tik melagyste,—Maskvos kapi- 

. pradėjo mosikuoti savo ran- talą užrekorduoti ten, kur 
/ kičinis atsargiai, prisižiurę-į jo visai nesiranda.

damas prie-visko savo smai
liomis ir gyvomis 'akimis, darytų; o visgi buvo many- 
viską mieruojančiomis aty-j ta,"kad Leonas ir už šiaučių 
džiai ir drąsiai, išanksto už-' gudresnis. Na ir kas čia 
brėėtu planu ir vingiuojan-1 tokio, kad tas kapitalas ir 
čia vaga. Ta ožiško nusi- š rastųsi ten? Ar ne smagiau 
statymo apvali galva slėpė • matyti visapasaulinį darbi- j 
savyje piktus ir priešdarbi-1 ninku solidarumą, negu kad 
ninkiškus užmačius. KoneI renegatiškas iltis? Šitokis
ant visuomet šypsančio vei-! apsireiškimas parodo ne ką 
do matėsi atspindis nepasto- kitą, kaip tik norą prisidėti | 

evios išraiškos, duodančios' prie griovimo darbininkiš-
suprasti nesažiniškum
gudrybę, kokiais tame laike jų, prie iliustravimo iššauk- 

4 atsižymėdavo kone visi su
tręšę renegatai, tik ką už
baigusieji pirmą aktą savo 
didžios kovos su “arkline 
taktika”...

žiūrint iš toliau į Leono buvo renkamos aukos gy-'tų Puikinių ir baigiant Me-;rgkti kaj |jūtą ..kurie n . . Ntlujiertybė Darbi„inkams 
. manevrus, taip rodos ir ma-nimul dienrascl° Vilnies. įtuvisku fašizmu, I . I ' • • 1

11 tai ta nenuilstantį ir .miklu teLpa visų al,1f°t0JU JT i Darbininkė, u it reikalo j City Hali, tai ap-į SOVIETŲ SALDAINES- " t « ‘ dai : Pn viena, doleri aukoio > .........‘.. .....................  z

DIENRAŠČIO “LAISVĖS
NAUDAI KONCERTAI

idai: Po vieną dolerį aukojo!________ ■
.šie draugai: P. Marcinkevi- , . . <

oziškumas ant jo veido, ir'čia, J. Gudiškis, S. Petkienė, U’ i„n Pnčalnnc R oriu r 
net tuo pačiu laiku. Savo'A. Bečienė ir P. P. Po 50 YlvlUll 1 dodipUo^Dvudl 
“išmintingas” akis pavarto, centų: A. Marcinkevičienė, E. 
bet visgi šėtonišką gudrybę r -
savyje palaiko, neatsižada.

Dante, apie šeši šimtai džiunas ir Pr. Baranauskas, 
metų atgal perstatė šėtoną 
tokiame stiliuje, kad užga- J- Kupčinskas, J. Linda, B. Mu- 
nėdinti f u n d amentalistusJ klera, P. Kutkus, A. čalkis, č. 
Dante nebuvo klaunas, bet Kasmauskienė, M. Kujičinskie- 
jo perstatomas šėtonas tu- ĮJ®,. . . ..
rėjo bent tris veidus, kiek- -- ■ . 
vienas kitokios spalvos, su . visiems aukotoja 
baisiai atsistačiusiais dan- širdingai ačiū 
timis, šake rankoje ir 
gi ausi a 
tikintieji labai bijojo tokio darbininkiškus denraščius 
šėtono, nes jie vis manė, savo klasės 
.kad tokis tik ir temokėjo 
prigundinti pasikarti Judą 
Iskariotą. Gi Leono vel
niūkštis turi tik du veidu 
ir visi jį vadina dvispalviu 
velniūkščiu. Vienas jo vei
das neva palšai raudonas, 
kitas gi skaisčiai geltonas. 
Ir matyt, Leono meškinai 
labai pasitenkinę juomi, nes 
jie ant jo altoriaus vis dar 
krauna krūvas aukso many
dami tuomi užganėdinti 
velniūkštį, kad jis neprigun- 
dintų kurį iš jų pasikarti už 
išdavystę darbininkų kla
sės

£ar"l klauną: ir šypsą, ir vėl šeri 
, išsiveržusieji iš po jos į 

kadaise 
buvusiais mylimais

Tik jau ne šiau- 
Sako, šiaučiai mažai

Grudzinskiene, F. Lideikis, M. 
Adomonis, V. Alyta, J. Augš- 

Į takalnis, P. Klastauskas, J. Vis-

Po 25 centus: A. Jurėnas,

susideda ir jau nesupranta
“gudrių” triksų. Atski-

čia ir
“girtas šiaučius” to nepa-

lit IYCV i 
įsidėti |

’leiskit.” Bet pats laikė “blak ... „ .|, : i Keliolikos Skirtingų Rusių Pui-
! džokį,” norėdamas nugązdinti j kiaušio Išdirbimo Sovietų Sal- 

,v. v . ‘susirinkusius bedarbius. Mi-I dainės Amerikos Markele
bins Vaisina Buožėmis !nioj k>i'o nesusipratimas, Pra-j. vieno svaro dėžė

dėj atgal trauktis, bet bedar- j Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
l Dcvanorp ir Lengva bi kur 

biai tvirtai laikėsi savo eilėse , i
ir reikalavo,; kad' Becker jų j 
reikalati'nhą išgirstų. ' 1

Bet galų gale policijai pa-'
vyko bedarbių demonstraciją kurios ims 6 dėžutes kaina 29 
sudraskyti ir vienas 'draugas centai už dėžutę, už 12 dėžu- 
buvo dviejų mušeikų išstumtas čių, kaina 27c už dėžutę. Per
is City Hali iki Front gatvės.1 siuntimą apmokame. Pinigus 
Mušeikos tai darė tikslu, kad kartu siųskite su užsakymais, 
daugiau bedarbius įbaugintų i , . . ■ , . . ,
bet kąip tik priešingai. Jie i .^ais daibinincų evynes 
sukėlė .bedarbiuose,, daugiau J D»-odul<tnis aprūpms jus 
energijos kovoti’ už būvį.

J. Bedarbis.

WORCESTER, Mas.-.—Wor- 
cesterio policijos teroras prieš 
bedarbius kas kart darosi 
žiauresnis. 19-tą d. rugsėjo I 
bedarbiai margavo į miesto ro- i 
tušę su tikslu, kad miestas! 
suteiktų pašalpą del vienos 
šeimynos, kuriai namų savinin
kas grasina išmetimu į gatvę. 
Kada Bedarbių Taryba įėjo 
į vidų, visa minia pasekė ir 
prisipildė pilna City Hali. Be
darbių Taryba pareiškė durų 
sargui, policmanui, kuris sau
goja poną Becker per ištisas 
dienas, kad nori pasikalbėti 
su tuo ponu. Policmanas pra
neša, kad ponas Becker nega
li pasikalbėti su bedarbiais. 
Paskiria laiką ir dieną, kada 
turi ateiti, bet Bedarbių Tary
ba tokiam Becker elgesiui už
protestavo ir neatlaidžiai rei
kalavo, kad ponas Becker turi 
su Bedarbių Taryba pasimaty
ti ne jo paskirtoje dienoje, bet 
dabar. Mes neapleisim City 
Hali, nematę Becker,—visi pa
reiškė. “Mes norim matyti 
poną Becker!” per tris kar

atus atkartodami, bedarbiai pa
reiškė.

Pašaukta policija, du am-J 
pėsčia I

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautuvėm,

"ė, Č Vanagienė, P. Beeis, M. 
i Mikionis, P. Greškevičia. Viso 
su smulkiais surinkta $15.63. 

ąms tariame 
už aukas.

Tad dar sykį Great Necko 
yuodeg’a.^ Tuomet'darbininkai įrodė, jog stoja už 

; ir 
reikalus. Bravo, 

draugai ir draugės, taip ir rei
kia! Budavokime darbinin
kiškas organizacijas: stokime 
į ALDLD. 72 kp„ LDSA. 64 
kp.,TDA. 48 k p. ir LDS. 24 
kp. šios organizacijos yra 
darbininkiškos org anizacijos. 
Tad ir privalo stoti kiekvie
nas sąmoningas darbininkas ir 
darbininkė į jas. Taip pat bu
davokime Bedarbių Tarybas, 
kurios veda kovą už bedarbių 
pašalpą ir apdraudą.

Taip pat gaukime naujų 
skaitytojų mūsų darbininkiš
kiems laikraščiams: “Laisvei,” 
“Vilniai,” “Darbininkei” ir ki
tiems. Gaukime narių į LDS 
A. ir ALDLD., tai kitas bus I bulancai, dviratinė ir 
įrodymas mūsų priešams, kad j policija greit pribuvo iš visų j 
darbininkai pasiryžę ' 
prieš visus darbininkų užpuo-'bius.

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
•Čia galite persirengti, eidami i 

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

2809 West 17th Street 
Coney Island

Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

VISOKIAS KNYGAS ’
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias I)r. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite Štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

reikalu.
A. žagaras.

GREAT NECK, N. Y.

kovoti kampu, kad išvaikytų bedar-j
___ k:..„ " i

1 DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
| čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
i A. M. KISIlON, Aptiekorius Savininkas
I 8701 JOS. CAMPAU AVĖ.-ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Rugsėjo 26 d. darbininkiš
kos organizacijos turėjo su- 

prakalbas atmušimui 
priešų puolimo ant mūsų dien
raščio “Vilnies”.

Kalbėjo d. A. Bimba ir jau
na mergaitė, draugė Paltana- 
vičiutė iš Brooklyno. Drg. A. 
Bimba kalbėjo “Vilnies” klau
simu, paaiškinimas, kodėl 
“Vilnis” tapo užpulta. Nu
rodė, kad tame provokatoriš- 
kame darbe prisidėjo ir da
bartiniai pruseikiniai renega- j 
tai, sakydami, kad d. R. Miza- 
ra parsivežė iš Maskvos pini
gų palaikymui darbininkiškų 
dienraščių, o 
viški fašistai 
jo.

Taip pat ir 
klausimus, kaip tai Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos, 
paaiškindamas darbininkams, 
kodėl' kiekvienas darbininkas 
bei darbininkė, būdamas šios 
šalies piliečiu, turi atiduoti sa- 

. Kaip greit vo balsą už Komunistų Par
tijos kandidatus. Draugas A. 

negali atlaikyti savo pozi- 'Bimba nurodė, kodėl yra be- 
cijas, tuomet tik galima tuos . darbe darbininkai
samozvancus pažinti pagaljgal! Pasalin^- 
jų nesvarią ‘politiką . Jie tanavičiutė.

ir kų institucijų ir organizaci- rengę

ti savo pragaištingais no
rais pasitikėjimą darbinin
ku klasės eilėse.

t

Ignas Kubiliūnas, 
ir atskiri 
, d. Edw. 

23

^Massachusetts valstijoj, ku
riuose dainuos garsiausia 

Amerikos Lietuvių 
dainininke 

Konstancija Menkeliūniūtė

23 d. spalių (Oct.), Mon
tello, Mass. Koncertas pra
sidės 2-rą valandą dieną. 
Apart Menkeliūniūtės, dai
nuos
L.D.R. Choras 
choro dainininkai 
J. Sugar vadovystėje, 
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 (Nov.). Law
rence dar dieną nėra nusta
tyta. Šiuo tarpu Mass, vals
tijoje bus tik keturi kon
certai, kuriuose dainuos 
mūsų visų mylima daininin
kė tik, ką sugrįžus iš Itali
jos, po dviejų metų atsida- 

* zusio lavinimosi; tai bus 
malonu ir žingeidu girdėti 
Menkeliūniūtės ž a v ė 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, 
surengimu
darbininkiškos 
jos ALDLD, LDSA ir kitos. 

' Dėlto, tie koncertai turi bū
ti remtini visais galimais

i būdais.
J. GRYBAS

I ALDLD 7-to Apskr. Org.

Tų koncertų 
rūpinasi mūsų 

organizaci-

Nekurie vyrai iš “N. G.” 
abazo nuduoda esą “gryno 

j kraujo komunistais”. Ir sun- 
, ku juos pažinti, ir lengva. 
! Tokie prisimetėiiai moka la- 
! bai gerai užsimaskuoti. Jie 
i visuomet atkakliai ir neper
stojančiai atakuoja • kitų 

i klaidas, tik ir “klaidas”, 
i “nepasisekimus” ir t. t. Jie 
i mano tik vieni neklaidingi, 
lyg dabar užgimę... Jie 
moka įsiskverbti į pasitikė-

I jimą mažiau išsilavinusių 
darbininkų ir tuomi didžiuo-

turi “pritarėjų” 
pašauktiniai “komunistai”

Chicagos lietu- 
tuo pasinaudo-

kitus dienos

Antra kalbėjo draugė Pal- 
------------- Jos kalba buvo ' 

, jau tuomet pradeda juodin- anglų kalboj jaunuolius kvie
• ti tuos, daug gabesnius ir 
drąsesnius už save darbinin
kų klasės vadus. Tokie sa- 
mozvancai, kurie patys nie
ko neveikia darbininkų la
bui, nuduodami jų dideliais 
užtarėjais, laikosi savo pri- 
prastinos mados išvardinti

1 kitus “kairiaisiais”, “bimbi- 
niais” ir kitokiais vardais, 
manydami tuomi dar ant ii-

I A. A C V V KZ V V/ JI X 1Y

i giau palaikyti savo “prita- į kuriuos draugas A. 
rėjus” priešdarbininkiškuo- labai aiškiai atsakinėjo dar- 
se siųstuose ir pasipelnyti iš bininkams ir numaskavo sklo- 
jų kaip materialiai, taip ir 
dvasiniai.

Ą J *• WOW AVZ.VIIUVIJCV pAJLVO U4 [J t4 V

Apgailėtina tų draugų, iįkus ant dienraščio “Vilnies 
kurie buvo, o gal ir dabar ir draugų, 
tebesą revoliuciniais komu
nistais ir progresyviais dar- kuroras panaikintų 
bininkais, kuriuos per išti- prieš dienraštį 
sus' metus Leonas šokdino ^£^8. .
per virvutę, kaip tas liurbiš- 
kas meškas brooklyniškėj pavyko labai gerai,

čianti stoti į LDS. 
jaunuolių kuopas;
kodėl kiekvienam jaunuoliui 
yra svarbu būti šios organi
zacijos nariu. Kalbėjo labai 
aiškiai ir patraukiančiai, žo
džiu sakant, abudu kalbėtojai 
kalbėjo gerai ir publika likos 
labai patenkinta šiomis pra
kalbomis. Senai tokias pra
kalbas Great Necko gyvento
jai turėjo.

Taip pat buvo ir klausimai,
. Bimba

ir tverti 
nurodinėjo,

kininką Balsį.
Taip pat buvo priimta pro

testo rezoliucija prieš užpuo-

Rezoliucija reika
lauja, kad III. valstijos pro

tą bylą 
į ir įkalintus 

. Rezoliucija likosi 
priimta vienbalsiai.

žodžiu sakant, prakalbos 
, publikos
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PRANEŠIMAI Iš KITUR ;S

TIJE MOLLY MAGUIRES ' 
By ANTHONY BIMBA

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

144 pages—$1.00 d

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA. PARAPIJONŲ 
KOVU SU KUNIGAIS.

PHILADELPHIA. PA.
I * • ■ f ‘ <

(Tąsa)
“Taip, jis mokėjo pataikyt į jausmus 

tamsuolių ir sugraudino,” čiudinis sako. 
“Bet sugrįžęs klebonijon, su kitais kuni
gais bei ponais iš to gardžiai juokėsi! Juk

Štai kartą, 1914 m., bažnyčioj susirinko 
geras būrys davatkų paprastoje vietoje, 
laukia kasdieninės. Atėjęs kunigas, metė 
žvilgsnį ir sako:. “Moterėlės! Juk jūs žino
te, kad aš dievais jus prišerti negaliu. Ge-

jisai ir dabar tą patį mokina, o girdėjote, I r^aus jūs namie lašinių pavalgykit, tai bu
ką kalbėjo. Ir jei jūs būtut neišbėgioję, o 
čia klausę, ar
leidęsis? O,*ne—jisai man būtų drėbęs ke
lis žodžius koliončs ir išėjęs.”

Taip dalykams susidėjus, Petras Gelum- 
bauskas pajuto tartum tarp kūjo ir prie
kalo! Mesti tikėjus ir meldžiusis, visą am
žių išgyvenus “dievo baimėje”, ūmai nepa
jėgė. Bet melstis irgi negalėjo, nes pro 
duris girdėtų žodžių atbalsiai jam visuo
met atsimušdinėjo ir poterius teršė. Jis 
tuomi skundėsi ne tik man, bet ir dauge
liui. Anot jo, “kad dabar ir nueinu j baž-į 
nyčią, bet jau dvasiškos naudos nejaučiu, j 
Kaip pirma man viskas ten išrodė šventa | 
ir prie širdies, taip dabar atšalę—rodosi! 
viskas kunigų sutaisyta tik žmonių apgau
dinėjimui! Kartais ir stengiuosi tą už
miršt ir poteriaut, bet man nejučiomis tik 
lūpos pasilieka judėt, o mintys laksto vėl 
ten.”

Ir taip tas žmogus per tūlą laiką su savi
mi galėjosi ir savo pažįstamiems skundėsi, 
išpasakodamas kunigo prisipažinimą prie 
laisvamanybės. Pagaliaus, visgi persitikri
no, ir bažnyčios religinius monus nusi
kratė.

Už kiek laiko sugrįžo Lietuvon ir tenaiti- 
nius labai nustebino^ kad toks dievobaimin
gas žmogus, pabuvęs kelis metus Ameri
koj, pastojo bedieviu. Tad, girdi, “tiesą 
kunigai pamoksluose ir sakė, kad Amerika 
tai bedievių šalis.”

| site sočios, tačiaus galėsit namus bei šei- 

siemš!”' Jau tas tamsuoliams buvo nepa
kenčiama. Jie prieš kunigą sukilo ir, su
sirašę ant peticijos, pacĮavė,vyskupui,skun
dą, kad tokį kunigą prašalintų. Vyskupas, 
matydamas, kad toks kunigo išėjimas prieš 
davatkas gali jo bizniui pakenkti, kun. 
Pautienių, kaipo nubausdamas, iškėlė į ma
žą parapiją, Girardville, Pa. To pasekme

• manot, kad jis būt prie to myna®,,?elliau aP^ti. Tai bus nauda vP

padaryta visa eile perkėlimų kunigų. Mat, i "v®rgp” i)rie

Bus viena iš svarbiausių de- 
tnohstracijų spalių 22 dieną, 
Market St. Arena, 45th St. ir 
Market St. Subatos vakare, 
kaip 8 valandą. Kalbės Ko
munistų Partijos kandidatas į 
J. V. prezidentus, drg. W. Z. 
Fosteris, prie to bus ir pro
grama, kurią išpildys John 
Reed Kliubas.

Lietuviai darbininkai orga
nizuojasi dalyvauti minėtame 
mitinge kuoskaitlingiausiai. 
Kad padarius šį mitingą tikrai 
pasekmingu, tai yra, kad už
pildžius Market Areną Svetai
nę, kiekvienas sąmoningas 
darbininkas netik turime daly
vauti, bet ir gelbėti organizuo
ti darbininkus, kaip lietuvius, 
taip ir kitataučius, kad jie da
lyvautų kuo skaitlingiausia. 
Yra tikietai iš kalno pardavinė
jami. Tad įsigykite tikietus vi
si iškalno, kad nereikėtų

Spalių 14, 15 ir 16 
tai bus svarbiausios 
revoliucinio dienraščio, 

. Per

dienos 
dienos 
“Bai

sias die-

SKAITYKIT IR PLATIN-|
KIT “LAISVĘ”

PHILADELPHIA, PA.
Visi Važiuokit į ALDLD 105 Kp. 

Parengimą
ALDLD 105 kuopa rengia didelį ii' 

puikų balių su šokiais, subatoje, 8 
dieną spalių, 8640 Eastwick Ave.,1 
Rusų Amerikonų svetainėje. Prasi-’ 
dės 7:30 vąl. .vakare. Visų Phila-1 
delphijos miesto dalių draugai ir, 
draugės širdingai prašomi atsilanky-į 
ti ir paremti tik ką atsigaivinusią1 
mūs kuopelę; taipgi ir iš Chesterioi 
ir visų apieįiųkių prašomi atsilanky-1 
ti. j Męs ąrigaminsim skanių valgių' 
ir gėrimų.' Puiki orkestrą grieš lie
tuviškus ir amerikoniškus ■ šokius. 
Taipgi turėsime ir žaislų.

Širdingai kviečia rengimo
, . i Komitetas.

(236-239)

ANGLU 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—$1.50

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

i 350 pages—$1.25

Kun. S. Pautienius
/

Kaip žinoma, kun. Abromaičiui apleidus 
Mahanoy City, 1892 metais, atsiųsta iš Bal- 
timorės kun. Pautienius. Šis taip pat nau
dojo paliktą obalsį “pačių savastis”, t. y. 
viskas užrašyta ant parapijos. Ir jis taip 
savo tikinčius monijo net per 18 metų. 
Nors jis ir labai nepageidavo parapijos ko
mitetų kišimosi į bažnytinius reikalus, bet 
vis šiaip taip kentė iki susikrovė didelius 
turtus! Paprastai, tvarka buvo: kurie ant 
bažnyčios neišsimokėję, turėjo mokėt įžan
gą. Del to stovėjo tarp durų komitetai ir 
iškolektavo. Kartais pamiršęs pinigus na
mie, turi grįžt atsinešti. Kiti ir tyčia ne- 
nor mokėt—veržiasi į bažnyčią, per ką da
rosi triukšmas. Dar vienas dalykas, tai bū
na įtarimų, būk tie komitetai ir sau prisi- 
žvejoja tų dešimtukų.

Kunigas į tai juo toliau vis labiau žvai
ravo. Pagaliaus, 1910 m. paskelbė, kad 
jam čia bažnyčios duryse muitininkų nerei
kia ir komitetus išvaiko. Tai buvo pra
džia priešingumų tarp kunigo ir parapijo- 
nų, kur kunigas nusimaskavo, parodyda
mas savo ir vyskupo apgavystes, kaip ir 
kun. Abromaitis. Bet čia kovos buvo daug 
smarkesnės, kas daėjo ligi to, kad kunigas 
ir su jo “dievais” iš bažnyčios buvo išvy
tas ten ant kokios salės, kur su kiek savo 
pasekėjų laikė pamaldas, o bažnyčia užra
kinta.

Už kelių mėnesių kunigas su advokatais 
išgavo iš teismo draudimą (injunction) 
prieš parapijomis, ir nuo bažnyčios durų 
spynas nukapojęs atidarė. Ir vėl už kiek 
mėnesių parapijonai, sudarę reikalaujamą 
sumą pinigų advokatams, tą patį padarė 
prieš kunigą. Ir taip jie per kelis kartus 
daužėsi, pakol parapijonai apilso, ir kunigai 
juos užvaldė.

Kun. Pautienius tikrenybėj irgi buvo pa
sislėpęs laisvamanis. Jisai neužkentė ex
tra davatkų, kurios kasdien ima komuniją 
be ausinės. Bet vistiek ir pas jį jų buvo 
privisę. Kartais jis joms ir gerai užvež- 
davo. Bet sykį kad užtaisė, tai jau buvo 
perdaug—ko vėliaus ir patsai gailėjosi!

žiūrėkite, už vieno prasižengimą baudžia 
daugelį. Bet, prabėgus kiek laiko ir apsi-

| malšinus, parapijonų tamsybei vėl plati- iy Workerio”.
i nantis, pareikalauta į Mahanojų kito kuni- nas bus rinkliavos aukų, kad 
j go (vikaro). Tad kun. Pautienius, susita- 
I ręs su vyskupu, ten kokiomis peticijomis 
j (parapijonų parašais), įsigavo atgal ir vėl 
klebonavo.

Tai buvo biznieriškas kunigas: ne tik 
bažnyčios mulkizme, bet jis ir pas kitus 
augštus biznierius baliavodavo, landžiojo 
po augštesnių biznierių saliūnus (smuk
les), gerdavo ir fundijo kitiems. Atėjęs į 
saliūną, metė penkinę-dešimtinę ar dau
giau ant šinkiaus ir sakydavo: “gerkit, vy
rai !” O pats eina į kitą rūmą ir su penes
niais “šutina”—kartais ir iki paryčių.

Su gaspadinėmis puikiai sugyveno, kaip 
ir kiti kunigai! Kartą pats mačiau, kaip 
pas mano kaimyną atvažiavęs pats iš au- 
tomobiliaus išlipo, o gaspadinę ant savo 
rankų iškėlė. Tą sykį ir tikinti katalikai, 
žiūrėdami pečiais krūpčiojo! . ,

Nors kun. Pautienius ir' prabaliavojo, 
prafundijo, kaip minėta, bet kaip tokioj 
didelėj parapijoj, kur pinigai ant “dievo 
garbės” gausingai plaukė, tai jisai ir mil- 
žųiiškus turtus sukrovė! Jisai mirė! Su
grobti nuo darbo žmonių turtai liko. BeL 
kam? Kaip jo paliktas testąmentas paro
do, tai kapitalas siekė iki $500,000. Įdomu 
tas, kad broliui užrašyta tik $100, o liku
siai gaspadinei $300 (metams). Ir kaip 
žinovai pasakoja, tai ji už tiek rūgo j a, gir
di, jis jai turėjo palikti daug daugiau. Už 
ką? Iš nuoš. ir Lietuvos ten kokiam vie- 
nuolynui kiek palikta. • 

» *

Kunigas mirė Philadelphijos ligoninėj. 
Jis dar sąmonėj esant, šaukėsi sesers sū
nų, kurį dėdė labai mylėjo, bet kiti nedalei- 
do, kad kiek nepaliktų...

Kad kun. Pautienius sukrovė pusę milio- 
no dolerių, tai kun. Abromaitis daug dau
giau. Kas nežino, jog visi kunigai turtus 
krauja? Bet žino ir tai, kad jie kitiems 
liepia nekrauti, nes, girdi, “kandis—rūdis 
suėda.” Arba kad “turtuolis neįeis į dan
gaus karalystę.” Pagalvokite, tikintieji 
darbininkai!

nuo
Man netenka 
mes turime 

Tik tiek tenka

išgelbėjus “Daily Workeri 
suspendavimo.
aiškinti, kodėl 
remti “D. W.”
pasakyti, kad be “Daily Wor
ker” darbininkai negalėtų ves
ti kovų pasekmingai, kovoti 
prieš algų kapojimą, prieš dar
bo sąlygų bloginimą, 
badą ir imperialistinį 
Tad minėtose dienose 
lietuviai darbininkai

JERSEY CITY, N. J.
ALDLD 16 kp. ir Ukrainian U. 

Toilers. Rengia koncertą ir balių, 
kuris įvyks subatoj, 8 d. spalio 
(October), 1932, 8 vai. vakare, Uk
rainian Home, žemutinėj svetainėj, 
160 Mercer St. Jersey City,

Koncerte dalyvaus Aido 
Merginų Sekstetas. Taigi 
City lietuviams teks pirmu 
išgirsti jį dainuojant. Taipgi 
daugiau pamarginimų. 1‘dnaa lluujK6 
šio parengimo yra skiriamas komu-1gi
mstu rinkimų kampanijai. Taipgi 
meldžiam draugus iš apielinkių at- 
silankyti ir paremti ši svarbų reika- 
lą. Po koncertui bus šokiai, visi mg 
galės linksmai laiką praleisti. gfr

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

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

N. J.
Choro
Jersey 
kartu 

bus ir 
Pelnas nuo|

»>4>

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 
---------------------------------- --------------- :-------------------------------- --------------------------------------- /

PHILADELPHIA, PA.
Atydai visoms Philadelphijos 

draugijoms. Subatoje, 15 spalių
Lyros Choras rertgia balių. I

prieš 
karą, 

ne tik 
turėtų (Oct.),

aukauti pagal išgalės, bet kuo-| Tad Lyros Choras prašo kitų drau-| 
skaitlingiausiai reikia išeiti, J-a Ūieną nieko nerengti ir nuo-

• • i txt' >> 1 širdžiai kviečia dalyvauti savo ba-parinkti aukų D. W. Daily i,. . . . , ., J , n,1 , . , liuje, kuris atsibus Girard Manor
i Workerio gyvavimas priklau- j svetainčje, 909-15 W. Girard Ave. 
SO nuo darbininkų. Jei mes j Philadelphia, Pa. Pradžia, 7 vai. va- 
remsime jį skaitlingai, tai jis ikare. Įžanga 35c. ypatai. Lyros Cho-j 
galės gyvuoti be jokios bai-, ras patarnauja darbininkiškom orga-Ii 
mes. Tad paremkime jį. | nizacijom, tad organizacijos ir ątski- 

p . iri nariai privalo paremti chorą skait- 
P ’ I lingu dalyvavimu šiame parengime.,

....--------------- --------- ----------- — I , • (236-237)- . |

Ant Šię StoČiij Galite GauŲ i 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. !

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-production.”

' Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER
By CHARLOTTE TODES

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

Regular $2,00; Popular $1.00

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

604 Racfc St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923 
1215 South 2nd 
Franklin ft Vine

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish

& Poplar 
Richmond

&
&

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3rd

, t ROCHESTER, N. Y.t
LDS 11 kuopos susirinkimas 

I įvyks ketvirtadienio vakare 
[kaip 7:30, spalių (October) 
• 6 d., Gedemino svetainėj, 575 
Joseph Avė. 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. Rast. A. Sereika. \ ' 
(235-236)

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular $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

Kunigas Kaminskas
Pradžioje savo kunigavimo jis buvo len

kų kun. Len'erkevičiaus, Shenandoah, Pa., 
konkurentas. Kuomet lenkų dalis atsisky
rė nuo senosios parapijoj kun. Kamins
kas jiems klebonavo. Neilgai čia pasigrū- 
męs, jau 1898 metais klebonavo New Phi
ladelphia' lietuviams. Minersvillėj nebū
nant kunigo, jis ir čia tikinčius aprūpino 
(apkirpo). Rodėsi gana “dievotas” kuni-, 
gas. Sykiu buvo ir didis reakcionierius. 
Jis čia lietuvius taip sufanatizavo, kad 
koks nors progresyvis darbininkų naudai 
veikimas buvo negalimas. Kartais mėgin
ta iš šalies ką nors surengti, ar literatūros 
paskleisti, tai jo suorganizuotos gaujos 
chuliganų užpuldavo ir terorizavo. Susi
pratęs asmuo, jei nėjo į bažnyčią, šeiminin
kai įnamiu nelaikė. Laisvesnių vedusių 
sunku buvo rast—kad ir buvo, tai nuo' fa
natikų turėjo slėptis. ‘ 5

Bus daugiau

TOOJAUS ĮSIGYKITE
Svarbia Brošiūra

Kova ui Darbininkišką Savišalpą
IR

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS

Tai Istorija Lietuvių Darbininkų Kovos su Fašistais ir 
Socialfašistais SLA. Organizacijoj ir Tvėrime1 Savo

Darbininkiško Susivienijimo lt.
■ f

Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kurie Pirmiaus 
Nebuvo Patalpinti Spaudoje

Tūkstančiai1 lietuvių darbininkų dainavo toje kovo
je. Svarbu kiekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją tos į<ovos, svarbų po 
ranką turėti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjauriai 

-mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar
bininkams^suorganizuoti savo savišalpos organizaciją.

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

ifi

Brošiūra turi 60 puslapių. Kaina tik 10 centų. Reiš
kia, kaina tokia žema, kad kiekvienas gali ją įsigyti.

Reikalaudami brošiūros rašykite:
v Lietuvių Darbininkų Susivienijimas >

v27$ Broadway, Brooklyn, N. Y.

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

USE THIS ORDER BLANK

u

427 Lorimer Street,
for which please send the chec

Address

City.

c<>o<xx>o<x>o<>x><x>o<x><xx>odoo<x><xx><x>od<xxxxx>C

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

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.
. . - i < Regular $1.90; Papular $1.00

I enclose $ 
to:

Name

LAISVE”
Brooklyn, N. Y.



is, Spalių 4, 1932 Puslapis penktasVIETINĖS ŽINIOS
Iš AIDO CHORO MENKE- 'sintas (apart

LIuNIūTĖS NUSI
SEKUSIO KON

CERTO

Laisvėje” tilpu
sių skelbimų, bet “Laisvė” 

i daugelio katalikų darbininkų 
nepasiekia). Antra ir vyriau- 

■ šia priežastis: peraugšta įžan-

tersoną įdėti į oficialius balo-! 
tus rinkimų, kurie įvyks lap
kričio 8 d.

Draugai ir pritarėjai yra 
raginami subrusti, nes jeigu 
parašų rinkimas eis taip lėtai, i 
kaip paskutinėmis dienomis, I 
tai yra pavojus prarast drg.! 
Pattersono kandidatūrą."

Brooklyniečiai privalo vaka-

Prisirengimo Prie Vajaus ALDLD 7-to

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

de, kaip galima patiekti publi
kai “propagandą,” kuri yra 
ir puiki dailė.
nas įdomiausių aktų mūs sce
noj ir panašius dalykus reikė
tų perstatyti ir kitur.

kuri
Tai buvo vie-

' ga arba, iš kitos pusės, bedar- rai*s nueįį bej nuvažiuot į šias 
i be. šiandien darbininkui už- vjeįas: 226 Throop Ave. arba 
simokėti $1 arba 75c. įžangos i Queens Labor Lyceum, Put- 

! nam ir Forest Ave., gaut ten 
i parašų, 

ypač trečiadienio ir ketvirta- 
bedarbius. dienį0 vakarais.

Kalba Seni Aidiečiai

Atsistojus visam Aido Cho
rui scenoj, pasikėlus uždan- 
gai, buvo pakviestas V. Ja- 

*' nuška pasakyti kelis žodžius 
apie tai, kaip Aidas buvo su
organizuotas 20 metų atgal. 
Kaip žinia, d. Januška buvo 
jo pirmuoju 
1912 metais, 
nors del tūlų 
gali dainuoti,
diečių rėmėjas.
žmogus rūpinęsis Aido Choru, i NEW YORK.—Jau liko 
ištikrųjų, turi ką įdomaus pa- veik tik viena savaitė, per
sakyti. “Kada mes organiza-| rja g-alima būtų darinkti

organizatorium 
Jis ir šia 
aplinkybių ne

yra artimas ai- 
Per 20 metu

už nuėjimą į koncertą—labai I • — ■
daug. Tai ne praeitais laikais. b]ankas ir parinkti 
Net ir dirbančiam daug, o ką 
jau kalbėti apie 
Šis koncertas tatai įrodė. Tai 
pamoka mūs visiems pramo
gų rengėjams. -Įžanga reikia 
daryti kuopigesnė ir žiūrėti, į Grupę 
kad juo didesnis skaičius 
žmonių galėtų pasinaudoti pa
rengimais.

Girdėtis, kad nuo koncerto \ 
liks virš 
pelno.

Organizuokime Pionierių

ALDLD 1 kuopa yra išrin- 
! kus komisiją organizavimui 
i pionierių grupės. Visi darbi-

pora šimtų dolerių i nįni<aį gajį suprasti, kaip yra 
! svarbu organizuoti mūsų jau-

Reporteris. Visi tėvai ir vaikai

‘T,1,d'L1: Paskutinė Savaitė Kom 
Parašu Rinkimo

nimas.
nuo 8 metų iki 15 metų yra 

[šaukiami Į “Laisvės” svetainę, 
! ketvirtadienio vakare, spalių 
j 13 d. Būkite lygiai 7 :30 vai.
vakare. Bus geri kalbėtojai, 

organizavimobe- kurie išaiškins
ku- [ reikalą. Parodykime, kad mes 
rei- esame susipratę, tat ir mūsų

vome Aido Chorą 1912 me-i kalingą piliečių parašų skai- vaikai privalo būti organizuo- i.11,: i „: r > s,. . ■, . . , v ,tais”, sakė kalbėtojas, “mane- čių, idant komunistų kandida- 
me turėti tik šiaip sau chore- tą į miesto nTajorus drg. Pat- 

r * lį^ kuriame vieni melodijas y 
trauks, o kiti turavos. Pirmu
tiniu mokytoju buvo jau mi-l 
ręs L. Ereminas. Tuomet bu-i 
vo daug sunkiau, negu dabar,; <7 .
su daininkais; nepažino jie iFtl £jjairanissa 
tuomet gaidų, kaip šių dienų i ' ”
jaunimas kad pažįsta.” Drau-;
gas Januška velijo chorui' 
ilgiausių metų ir pasekmin- 
giausio darbo.

Pakviesta Marytė Vaicie- 
kauskiutė, ilgiausiai priklau-' 
santi Aido Chore ir jam labai 
daug dirbusi ir dirbanti. Ji 

, pareiškė, kad džiaugiasi pri- 
/ klausiusi ir dabar būdama Ai- 
i do Chore, kuris plečia darbi- 

' '7^BHrfnšką kultūrą ir meną, tar
naudamas darbininkų klasės 
išsiliuosavimo naudai. Para
gino publiką surikti tris kar
tus “ura” aidiečiams, linkint, 
jiems kuo ištvermiausių dar-, 
bų. Po jos mokytoja šalinai-' 
tė ragino jaunimą stoti į Ai-: 
do Chorą. Dar radosi eilė se-; 
ku aidiečių (kaip pav. d. Na-!

/nvaika ir kt.), kurie galėjoj 
pasakyti daug apie Choro nu-; 
veiktus darbus ir pasimojimus, j 
bet laiko trumpumas , ...... TTV ,
tai padaryti. Is0 darbininkai. Uzdar-

Publikos nuotaika buvo ge- i bis nuo 60 centų iki 90c į va
ra. ; landą. Darbo diena 10 vai.

Po koncertinei pragramai, Į pernai čia dirbo 200 žmo- 
beje, buvo atsilankęs mainie-1 nįu^ Statyba jau baigiasi ir 
rys nuo Workers’ internatio-:. L 

^>nal Relief, juodveidis d. Wil- “kuslus “uo dat bo pa 
j liams, kuris trumpai pakalbę-! 11UOSUOS. Fabriko direkto- 
‘ jo apie einamas kovas mai- ‘ nūs stengiasi visus statybos 

nierių su kapitalistais; apie ro-[ darbininkus atleist ir jų į 
lę, kurią vaidina Workers In-, fabriką nepriimt, nes ruo- 
ternational Relief ir prašė,1 
kad tie* kurie dirba, kurie iš- ■ 
gali, paaukotų centą kitą re-; 
mimui tų kovų. Sumesta i 
$24.56. Į

Į koncertą publikos atsilan
kė tarpe 500-600. Tai, žino
ma, permažai. Kame prie- j 
žastis? Viena bus ta, kad ne-j

Komisija.

Socialist^ Partijos Kandidatę Rėmėjas
I . *. *

NEW YORK. — Iš di-;vių Darbininkų. -Lygos 
džiausiu reakcionierių, ka- • clas d. Levin pareiškė,

va- 
, kad 

pitalistų ir bankierių susi-■ tas aiškiai parodo, jog Soci- 
darė komitetas kovai prieš alistų Partija begėdiškai at- 
veteranų bonus. Į tą komi- virai išeina prieš veteranų 
tetą, pasirodo, įeina taip pat į bonus. “Vienatinė partija, 
“liberalas” Oswald Garri- j kuri organizuoja veteranus 
son Villard, kuris šiuose■ kovai už bonus, yra Komu- 
rinkimuose karščiausia pa-Įnistų Partija”, sako d. Le- 
laiko 
kandidatą . poną Norman 
Thomas.

Akyregyje to, Eks- Karei-: terį ir Fordą .

J. J. Kaškiaučiaus pra- už gavimą į ALDLD naujų na- 
kalbų maršrutas prasidės su 15 rių. ir dienraščiam skaitytojų, 
d. spalių (Oct.), 
lonijose Dr. J.
apsistos po dvi dienas. Pir- draugės vajaus laiku turi 
mą dieną sakys prakalbą ben- tinai sykį į savaitę turėti ben- 

I drai moterims ir vyrams darbi-' 
ninkams. O antrą dieną kal
bės vienom moterims arba vie
niem vyram.

Ant tų pačių plakatų- reikia 
išgarsinti abejų dienų parengi
mus. šis maršrutas, prasidės 
nuo Rumford, Maine, ir baigsis 
su Norwood, Mass.

Reikia tuojaus ir smarkiai 
imtis už darbo geram prisiren
gimui. Kaip prie abelnai va
jaus mėnesio, taip ir prie Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus prakalbų, 
reikia būtinai plakatus išnešiot 
po s tubas, lai 
nas 
Dr. 
bos 
kai 
pilnai galima tikėtis, kad dar
bininkai skaitlingai susirinks.

Visą maršruto plan?) skelbia 
d. J. Galgauskas, Apskričio 
sekretorius. Patėmiję savo 
miesto dieną prakalboms, tuo
jaus kuopos komitetas turit pa
imti svetainę ir pradėti garsin
ti prakalbas. Taipgi tuojaus 
reikia pranešti drg. J. Galgaus- 
kui, kad prakalbos yra rengia-

I mos, ar ne. Antrašas: J. Gal- 
| gauskas, 28—3rd St., Norwood, 
į Mass.

Visų kolonijų vajininkams. 
■ Draugai, jei jūsų kolonijos AL 
DLD kuopos susirinkimas dar 
toli, tai tuojaus reikia šaukti

Didesnėse ko-j Reikia nusitarti, kad 
. Kąškiaučius vajuj . dalyvaujanti draugai ir

visi

bū-

jam to'uždarbio lieka," kada 
jis priverstas apsimokėti viso
kiem žuljkams. )

Svarbu tas, kad lošimas vi
sai be kalbos. 11 ypatų bus 
ant scenos ir visi neištars nė 
vieną žodį, tik savo užduotais 
darbais parodys darbininko 
uždarbį. O svarbiausia, kad 
labai aiškiai visi galės supras
ti tą lošimą ir jo reikšmę be

kalbose.
Visiems apielinkės drau

gams yra labai svarbu .matyti 
šį perstatymą. Tuom pačiu 
laiku paremsite ir kp. Mūs kp. 
finansų neturi ir dar skolin
ga iždininkei, nes mes pini
gus visada išaukojame darbi
ninkų reikalams, ižde nelai
kome.

Kp. Korespondentė O. Z.

Socialistų Partijos vin. Jis ragina visus vete- l 
ranus remti . 'i v !

I Partijos kandidatus dd. Fos-1

IŠ LIETUVOS
Popiero Fabriko Statyba
PETRAŠIŪNAI (Kauno 

neleido1 aPs-)—^ia dirba dabar iš vi-

šiasi gaut pigesnių darbo 
rankų, kadangi bedarbių 
daugybe.

Giršaučiaus Lentpjūvė
JONAVA. — Giršaučiaus 

lentpjūvėj nuolatiniai - dir- 
buvo' plačiai koncertas išgar- ; ba septyni darbininkai. Ąt-

Newarkieciams!
Sekamą ketvirtadienį, 

spalių mėn. 6 d., Lietuvių 
Svetainėje, 180 New York 
Ave., Newarke, įvyks Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo vietinės kuopos visuoti
nas narių susirinkimas. Ja
me dalyvaus iš LDS Centro 
ir III-čio Apskričio atstovai 
-^-veikiausiai, dd. Paltana- 
vičiutė ir Kairytė ir d. Siur- 
ba. Bus aiškinama reikalas 
Organizuoti LDS Jaunuolių 
Kuopą ir traukti jaunimą į 
Sportą. Kv’eČiami visi LDS 
nariai dalyvauti, atsivedant 
pašaliečių, ir ypačiai jauni
mo.? Pradžia 8 vai vakare.

I lyginimo gauna 2-5 litus, bet 
' ir to menko atlyginimo rei- 
i kia bent 10 kartų prašyti, 
kol išmoka, o jei kuriam 
darbininkui ir išmoka, tai 
tik trečdali ir tai iškalba, iš- 
kolioja. Darbininkai yra la
bai išnaudojami, kur reika
linga 2-3 darbininkai, dirba 

j tik vienas. Visas invento
rius sudilęs, senas, visur 

; lūžta, trūksta ir reikia pa
tiems darbininkams taisyti, 
o samdytojas iškalba, 
maža padirbo.

kad

Vaiso ir iBirolskio
Lentpjūvėj

PANEVĖŽYS. — Vaiso ir
Birolškio lėrttpjū^ėj' dirba

drus susirinkimus. Kiekvie
nas vajįninkąs turi raportuoti 
iš savo veikimo ir patyrimo. 
Vajaus kapitonas visų* vajįnin
ku turi pasižymėti žymesniu? 
pranešimus ir pasiųsti kas sa
vaitė raportą Apskričio org, J. 
Grybas, 44 Chapel Ct., Nor
wood, Mass. Pinigus už pre
numeratas reikia siųsti dienraš
čių administracijoih. Apskri
tim reikia raportą pasiųsti, kiek 
skaitytojų ir kiek narių į AL 
DLD gauta. Apskričio organi- 

i zatorius kas savaitė skelbs per
sužino kiekvie- organą “Laisvę,” kaip 7-to ApS- 

lietuvis darbininkas, kad kričio vajininkai progresuoja.
J. J. Kaškiaučiaus prakal- 
įvyksta. O kada, darbinin- 
žinos apie prakalbas, tai

cfniioiiioiiiaiiiaiiioi; IQIIIOIIIQIII QIIIQI1IQIHI iiiomaiiisiiisiiioiii lllSIIIOIIISIil

Draugai iš kolonijų būtinai 
kooperuokite su Apskričio ko
mitetu. Tas būtinai reikalin
ga del pasekmingesnio veiki
mo.

7-to Apskričio komitetas sa
vo ribose nusistatė būtinai gau
ti 300 dienraščiams skaitytojų 
ir 200 naujų į ALDLD na
rių. Skaitlinės yra nedidelės 
sulyginus plotį—didumą mūsų 
apskričio. Lai čia paduotas 
skaičius naujų skaitytojų ir 
naujų narių būna išpildytas 
daugiau, kai šimtu nuošimčių. 
Todėl turim sumobilizuoti visas 
galimas proleetarines spėkas 
tam darbui. Nėra kiltesnio dar
bo, kaip dalyvavimas organiza
vime ir švietime savo draugų 
darbininkų. Todėl, draugai

ekstra susirinkimas vajaus rei- draugės, prie masinio darbo 
kalais. Tame susirinkime rei
kia, kad visi nariai liuosnoriai . . i apsiimtu imti dalyvumo vajuj j

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių miheralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaino vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tine bonka v v-

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

jčgoo. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:
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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.

U.M.W.A. Mašinos
Komunistų | Nachališkumas

19 darbininkų po 8 ir po 11 
vai. į parą.
gauna visai menką—po 45 
centus į valandą, taip kad 
darbininkas dirbdamas 8

Kruvinas susikirtimas levisi- 
nių streiklaužių su streikie- 
riais Springfield, Ill., per
spaudą nuskambėjo. Iš ko ma
tome, kad ši pardavikiška ma

Atlyginimą i ^na Įen ne^urį g-ana~'spėkų

valandas į parą gauna 3 li
tus 60 centų, ir toks atlygi
nimas storpilvių pasakymu 
esąs per didelis, nes esąs 
krizis. Jei kuris darbinin-
kas paprašo pridėt nors 5 
centus į valandų, tuojau tą

streiklaužiškam darbui. Tai 
partraukus savo pakalikus net i 
iš Pennsylvanijos kietųjų ang-j 
liakasyklų.

Nuo streiklaužių šūvių vie
nas policistas krito užmuštas,Į 
kitam peršovė sprandą ir apie 
20 mainierių sužeista. Tarp 
suareštuotų streiklaužių, bur
žuazinėj spaudoj yra paduo
ta ir sekanti: Alex McDonald, 
iš Minersville, Pa. Čia jis ge
rai visiems žinomas, kaipo le- 
visinis unijos “board mem
ber”, apmokamas po $11 sa
vaitėj ir iškaščiai. Frank Car-

ir 
ir

j mases.
ALDLD 7-to Apskričio 

Komitetas.

niai, kokius nekadėjus jūs pri
versti savo suųkiai uždirbtais 
doleriais užlaikyti! Minkštųjų 
anglių mainieriai toki pat, 
kaip ir mes. Jie kovoja prieš 
bosus,—prieš nukirtimą jiems 
mokesti.es $1.10 dienai. O ši
tie niekšdariai eina į pagelbą 
bosams, skebauja—streiklau- 
žiauja. Jie rengiasi prie to 
paties ir čionai, kietosios ang
lies kasyklose. TodeJ, kada 
jie grįš namo, 
nos,

TodeJ, 
mainieriai 

kaip juos įvertinti!

PLYMOUTH, PA

ži-

LDSA 53 kp. rengia juokų 
vakarėlį, 30 d. spalio (Oct.), 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry 
St., Plymouth, Pa.

Programą išpildys Wilkes 
Barre Aido Choro čia augęs 
jaunimas perstatys 3 veiksmų 
komed.iją “Netikėtai”. Kome
dija susidaro iš apysenės naš
lės, norinčios vesti jauną vai-

pašalina nuo darbo, nes prie Jdoni’ plains> Pa- ; Frank ^om-
, [chąk, Plymouth, Pa.; John , 

vartų laukia keliolika be-iGolula, Pittsburgh, Pa.; Fr. Į kiną, savo berną, o tas bernas
i Dobbins, Connonsburg, Pa.; 
i Frank Sabers, Edwardsville,

Taigi vieton paša- Pa-; Frank Shiffka, Glen Ly- 
darbininko išsirenka lons ’ w: D' D“ncan’ ,narys 

nori uz 2 litu dienai. patarėj^ John L. Lewiso, 
į Central City, Kentucky, 
j Veikiausiai jie visi U.M.W. 
i A. pragaištingos mašinos ap
mokami vadukai.

Tai matote, draugai mainie-

darbių, kurie badu, kuo ne 
miršta.
linto
koki4,

ARIOGALA
Čia per Dubisą statomas 

gelžbetoninis tiltas. Dirba 
apie 15-20 darbininkų. Atly
ginimas valandai 30-40c. 
Darbininkai dirba po 11 vai. 
į parą. Darbininkai kenčia 
šaltį ir pasityčiojimą. Upėj 
vandens apie 3 metrus gilu
mo ir kiekvienam darbinin
kui kasdien tenka bent po 
kelis kartus įkrist į vandenį, 
taip šlapiam ir tenka šalt 
per visą dieną. Yra du ■ 
meistrai. Vienas iŠ jų tech-, 
nikas. Jie visaip kolioja 
darbininkus, kvailiais, “mu
žikais” ir kit.

“Balsas”

myli jos dukterį Onutę. La
bai juokinga komedija, tad 
visi turės gardaus juoko.

Prie to, bus dalis “Mins
trels”, lietuviški pasikalbėji- 
jimai, dainos ir juokai.

Po tam perstatys 1 veiksmo 
be žodžių veikalėlį “Surplus 
Value”. “Surplus Value” su
vaidina 11 ypatų, parodys 
darbininko uždarbį ir kiek

tį

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIĘNRAštlS

Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva
lo skaityti ir platinti jį.

KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ
Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau

ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. ’ Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.
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Tiiojau Užsiprenumeruokite; Antrašas: 

..daily Worker 
East 13th St New York

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Kituose Miestuose ir Valstijose

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
9 William Street Pittston, Pa.

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,1 Pa.

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

427 Lorimer St

man amaiiiaiiiati

“LAISVE”
' Brooklyn, N. Y.

linamsmoT!r°TTHnHiiHnm°WoTnHni°iničinRTOTnoini°nnoia

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 

J ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

05?! Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
Į mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
1 naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 

• / Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. 21N S 1 io EAST 16lh ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. 
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

Kalba Lietuviškai 
Įsikūręs 25 Metai
U. i----------------------------------

■ ,r —

mokesti.es


Puslapis šeštas LAISVI Antradienis, Spalių 4, 1932

VIETINES ŽINIOS1#

Iš Aido Choro-Menke 
liūniūtės Nusisekusio 

Koncerto
Komun. Partija Persergsti Darbininkus įvyko

svetainėj, 46 Ten Eyck St. Brook
lyn, N. Y. Visi nariai ii’ nares da
lyvaukite susirinkime, nes yra svar
bių reikalų, kuriuos turėsim aptarti.

Taipgi kurių narių yra užvilktos 
mokestys, pasistengkite pasimoketi, 
kad neliktumet suspenduoti atsitikus 
kokiai nelaimei. Atsiveskite naujų 
narių prirašyti prie LDS 1-mos kuo
pos.

Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partija išleido atsišaukimą 
į New Yorko darbininkus ir 
juos persergsti nuo įvairių de
magogiškų prižadų grafteriš- 
kos Tammany gengės. 
žinoma, 
miesto 
miesto 
ruošiasi
subvių bei eleveitorių važinė
jimo mokestį iki 10 centų. 
Taipgi leidžia visokius dema
gogiškus pažadus, apgaudami 
badaujančius bedarbius ir

Kaip 
dabartiniai ponai ir 
valdytojai nukapojo 
darbininkams algas, 
pakelti gatvekarių ir

abelnai darbininkus.
Komunistų Partija šaukia 

darbininkus kovoti prieš tą 
grafterių grupę, kovoti prieš 
algų kapojimus, už ūmią pa
šalpą bedarbiams, prieš meti
mus bedarbių iš namų del ne- 
pajėgimo užsimokėti randas. 
Komunistų Partija šaukia vi
sus darbininkus f atiduoti savo 
balsus sekamuose prezidenti
niuose rinkimuose už Komu
nistų Partijos kandidatus, vie
natinius . darbininkų klasės 
kandidatus.

Masinis Darbininkų Susirin
kimas New Yorke

Adatos Darbininkų Unija 
rengia masinį susirinkimą, spa
lių 5 d., 6:30 v. vakare, Bry
ant Hali, 6th Avė. ir 42nd St. 
Kalbės eilė gerų kalbėtojų; jų 
tarpe bus ir d. W. W. Wein-

Aido Choro Dramos Grupės 
Susirinkimas

5 d.,
46 .Ten

Dramos
Visi na- 

dalyvauti

Trečiadienį, spalio 
Laisvės svetainėj, 
Eyck St., Brooklyn, 
įvyks Aido Choro 
Grupės susirinkimas, 

j riai būtinai turite
stone, Komunistų Partijos kan- šiame susirinkime, 
didatas į senatorius. Ateikite 
darbininkai masėmis 
prakalbas ir išgirskite gerus
kalbėtojus, nes bus aiškinama, 
kaip kovoti prieš algų kapoji
mus ir kiti šių dienų darbinin
kų klasės reikalai.

Drg. E. Browder Pasmerkė 
Darbininkų Priešus

kviečiami 
į šias Į nauji nariai, kurie nori ir tu

ri šiek tiek laiko veikti scenos 
srityje. Taip pat kviečiami 
visi aidiečiai dalyvauti šia
me susirinkime. Susirinkime 
turėsime aptarti kelis labai 
svarbius klausimus. Todėl vi
si dalyvaukite ir naujų narių 
atsiveskite, 
mano 
veikti 
kalų.

Į susirinkimą yra

Dramos grupė 
greitai pradėti daugiau 
ir vaidinti daugiau vei-

Sekretorė.

kandidato

Drg. E. Browder, Komunis
tų Partijos kandidatas į 20-tą 
kongresinį distriktą iškėlė pla
nus republikonų
tame pat distrikte La Guar
dia ir socialisto D Dubinsky 
nukapoti darbininkams algas. 
Tie elementai visokiais būdais 
puola darbininkus, 
būdamas moterų 
unijos viršininku 
kartus pardavė 
reikalus.

Komunistų Partijos Vieši 
Susirinkimai

Pastarasis 
darbininkių 
jau kelis 

darbininkių

N. Y. Valstijos Komunistų 
Partijos Platforma Gatava

Komunistų Partijos New 
Yorko distriktas jau išleido 
platformą del būsiamųjų rin
kimų. Platformoje kalbama 
apie New Yorko valstiją, iš
keliama, kaip išnaudotojai de
mokratų ir republikonų vadai 
kapojo ir kapoja darbinin
kams algas, kaip jiems tame 
darbe gelbėja socialistų parti
ja.

Komunistų platformoje pa
statyta devyni ūmūs reikalavi
mai valstijos reikaluose ir še
ši nacionaliai. šie visi reika-jprieš 
lavimai yra už darbininkų rei-, Streikas 
kalus. Ateikite ir gaukite' 
platinimui platformos po ant
rašu: 50 E. 13th St. New 
York, N. Y.

Trečiadienį, spalių 5 dieną, 
įvyks rinkįipų klausimu seka
mose viefošė Komunistų Parti
jos vieši I šuširin-kimai: ( : •

66th St. ir 8th Ave’., New 
Yorke, kalbės Golosov ir De 
Santes. Bay Parkway ir 68th 
St., kalbės Wirkulla ir Pink- 
son. Allentown Ave. ir Cru
ger Ave. kalbės Hoffman, 
Bederson ir Rand. ‘

Darbininkai privalo lankyti 
viešus susirinkimus skaitlingai. 
Visi jie įvyksta vakare.

Avalinės Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Kovingi avalinės darbinin
kai pas Lipp Shoe Co. laimėjo 
streiką su 10 nuošimčių algos 
pakėlimu ir darbdaviai sutiko 
nedaryti jokių diskriminavimų 

atskirus darbininkus, 
laimėtas kairiems 

darbininkams vadovaujant.

A. D. F. Eiliniai Nariai 
Negrus Jaunuolius

Eiliniai’ darbininkai Ameri
kos Darbo Federacijos dažyto
jų unijos iš lokalO 499 pasisa
kė už negrų jaunuolius, ku
riuos kapitalistinis teismas nu
sprendė nekaltai nužudyti.

MASPETĮ1O DRAUGŲ 
ATYDAI 

«
ALDLD 138 kuopos ir LDS 

14 kuopos bendras susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 6 die
ną spalių (Oct.), po numeriu 
70-42 Link Court, 8 vai. vaka
re.

Visi nariai abiejų organiza
cijų dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių dalykų < aptari
mui.
naujų narių
virš minėtas organizacijas.

(236-237),

26,440 Reikalavo Pašalpos
OŠ \ * -2 

Brooklyno miesto pašalpų 
teikimo biuras reportuoja, kad 
per metus jie ąpląikė 26,440 
reikalavimų ■ pašąlpps. Is tų 
reikalavimų jie sako patęųkif 
no tiktai, 67, nuošimčius, o dar 
bar mieste gąųna pašalpos tik 
5,782 bedarbiai. Kuomet 
Brooklyne yra keli šimtai tūk
stančių bedarbių. Pąšalpų 
biuras nesenai užleido budeliš
ką policiją ant bedarbių de
monstracijos. Tie jų žygiai 
sulaiko darbininkus nuo rei
kalavimų, bet tam turi būti 
padarytas galas. Darbininkai 
ir darbininkės privalo masiniai 
reikalauti pašalpos.

RIDGEWQOD, N. Y, f
. LDSA 132 kp. susirinkimas 
įvyks spalio 5 dieną, 7:30 vai. 
vakare pas d? Rugienfenę, po

Taipgi* atsiveskite lir num. 182 Vatet St. BTdyn. 
prisirašyinui į Malonėkite drlaugės visos pri

būti.

Pereitą sekmadienį
Aido Choro ir Menkeliuniutės 
koncertas, šis koncertas buvo 
ypatingos reikšmės. Aidas 
šventė savo 20-metines sukak
tuves; dr-gė Menkeliūniūtė, 
dar 1915 metais įstojo Aido 
Choran, dainavusi jame ilgą 
laiką, pasiekusi augštą balso 
tobulinimo laipsnį, sugrįžo po 
dviejų metų mokinimosi iš Ita
lijos. It va, tam suruošiama 
bendras koncertas, kurio pro
grama buvo neilga, ryški ir, 
žodžiu, puiki.

Ji būtų buvuši kur kas pui
kesnė, jei ne d. Menkeliūniū- 
tės liga. Per dvi prieš kon
certą dienas dainininkė gulėjo 
lovoje, sirgdama “šalčiu”. Į 
svetainę atvyko tiesiai atsikė- 

llusi iš ligoto patalo. Atvažia
vo net sirgdama, kad kas ne-s (Dvejais laiptais ugštyn.) 
pamanytų, būk čion kas tokio 
daroma. Draugai patarė jai i 
net visiškai nedainuoti, esanti 
tokioj padėtyj, nes gali at-1 
kristi, bet ji, nepaisydama nie-j 
ko, kad ir sirgdama, sudaina
vo dvi dainas (arija iš operos G 
“Samson et Dalilah” ir vieną j N* Y 

iš operetės “Alkis”) Tarpi----
karštų aplodismentų, daininin-l 
kė atsiprašė publikos del ne
galėjimo dainuoti daugiau, ža- darbininkas dirbti

I tauracijos.

J. Kairys. 
(236-237)

IŠRANDAV0JIMA1
PASIRANDAVOJA

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

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

206 Bushwick Ave.
Brooklyn, N. Y.

(234-236)

PASIRANDAVOJA
Šviesus Kambarys

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

I
(233-235)

REIKALĄ VIMA1
REIKALINGAS fornišiuotas kamba

rys vienai moteriai; geistina, kad 
būtų apšildomas. Rašykite: Mrs.

9415 115th St., Richmond Hill,

REIKALAVIMAS
Reikalingas partneris arba 

prie res- 
dėdama atsiteisti ateityje. itauracijos. Norėčiau partne-

Draugė Menkeliūniūtė par-|rio arba partnerkos. Tačiaus, 
vežė iš Italijos naują balsą. Ji,'jei gausiu gerą darbininką gal 
kaip žinome ,seniau dainuoda- apsidirbsime.
vo dramatišku soprano, gi da-| 
bar dainuoja mezzo soprano, 
kuris, žinoma, yra daug gra
žesnis ir mene kur kas labiau 
įvertinamas. Balsas skambus, 
švelnus, bet stiprus, apvalus 
ir nepaprastai virpus. Visa
pusio įvertinimo mūs Konstan
cijos dainavimo šiuo tarpu ne
darysime, palikdami tatai tam 
laikui, kuriuo dainininkė pasi
rodys visoj pilnumoj. Netikė- Į 
tas -dainininkės susirgimas jai' 
padarė daug rūpesčio ir ne
smagumų, bet tai neišvengia
mas dalykas ir koncerto daly
viai tatai kiekvienas, supranta, i 
kad bile laiku, bile kam tas' 
gali atsitikti.

Iš kitų solistų, buvo mums' 
gerai žinoma Lilija Kavaliaus
kaitė ir geras italas tenoras,! 
Louis Barbaria. Trijetas, su-1 
sidedąs iš smuikininko, čelis-j 
to ir pianisto (David Atwell,, 
H. Slonam ir S. Borden) su
griežė Rymskio - Korsakovo 
“šecherazada.”

Puikiai pasirodė Aido Cho
ro Merginų Sekstetas, 
rengę 
dino 
“Vote 
Stetas

Atsišaukite 430 Keap St.
Kampas Hoop St. Brooklyn,

(235-236)

Reikalingas Partneris Prie 
Vištų Užlaikymo

Reikalinga partnerka prie užlaiky
mo vištų nedidelės l’armos. Turiu 
gerą namą su 10 kambarių; tinka
mus vištoms tvartus ir sodneli 
kalinga nedidelis pinigų įnešimas. 
Galima padaryti geras gyvenimas. 
Kreipkitės pas:

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

(233-238)

Rei-

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

jaučiasi neišgale matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Bark ir Madison), per dau
gelį metų. praktikavesis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio menesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laika ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę, 
vieną 
su mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

dainą pasi
uvote Red” i 
nors kitokiais

pasirodė abu 
newarkiskis Sietynas 

Abu vadovau- 
Pirmasis ati- 

nepa-
sudainavo 

Čigonų Dai- •
- Prie gilesnio įspūdžio

Apsi- 
“overauzėmis”, jos įvai-( 
dainelę “Dailydė” ir 
Red.” Man išrodo, Sek- 
galėjo vietoj pastaro

sios, kitą kokią 
rinkti, kadangi 
dainavo choras, 
žodžiais.

Labai puikiai 
chorai
ir pats Aidas, 
jami Šalinaites. 
darydamas programą 
prastai vykusiai 
“Kominterną” ir 
ną”
prisidėjo ir‘tai; kad sietynietės 
dėvėjo* vienos formos drabu
žius.

Aidas dainavo paskiausiai. 
Pakartojęs kai kurias seniau 
dainuotas savo dainas (vie
noj draugė Klimiūtė dainavo 
solo) parodymui tos evoliuci
jos, kurią Aidas padarė savo 
reperture, programą užbaigė 
“Vote Red”--masine repeticija, 
sutaisyta V. Jerome. Tai la
bai tiko momentui ir tai paro-

(Tąsa 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN,’ N. Y.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Pirmos Kuopos Bertainiiiis 

Susirinkimas
LDS 1-mos. kuopos, bertainini s su

sirinkimas fvyks jG d: spalio (Octo- 
berį, 1932, 8 yal, vakare, “Laisves’

DR. M. MAIŠEI
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,

Nedėlioinis 10-12
Pilna Egzaminaciją .$2.00

Telefonas) Stagg 8-9

PETRICK
221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
G AZ O ANESTĖTTKA

VALANDOS;
Nuo & vai. ryte iki 8 vai. vakare.
PenktadieniaiB ir šventadieniais 

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

ir

Norintieji budavotis namus, ar tu
rtintieji 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”

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

ofise

ir

ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

Stato Naujus Mūrinius

be
yra

Tai geriausias meisteris tarpe 
tuvių. Kuriems tik Mickūnas 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jj rekomenduos, kaipo gerų 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
J 

Pabandykite!
SAVININKAI MARGIUKAI

417 lx»rinter Street, “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydan flnlaa Ir chroniškas vyrg ir 

motery liga* kraujo ir odoa. 
Padarau i i tyri mg kraujo ir ilapuws.

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

Naw York. N. Y.
Valandas Priiasimai

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nua a 
iki 9 vai. vakar* 

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4*2180

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų 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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu saro kostume- 
riams, kad perkiliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.
' Nauįoj vietoj ' t 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja.numirusiu» 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasi”ažinėjimams.

231 Bedford Avenue ’

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitrn Avende
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

KSTABUSHED 1573

GEORGE NOBILETTI

fe.

Pareigas po

Sucaeecf 
Save . 

/teqularfy

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Grand St. at Graham Ave. 
INTEREST FROM 
DAY OF DEPOSIT 

Compounded 
Quarterly"

DIVIDEND 
Oct. 1st 
at rate of 

3%% per annum 
payable 

after Oct. 15th

BROOKLYN. N. Y.
SKAITYKIT, PLATINĖTI

“LAISVE ” ’
Jis turi 

geriausių X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 
bikarąis—panedėliais, 

ketverge is ir sukatom
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite ši

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

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

ganizacija paramai laivų 
ninku streikui, kuriuom

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

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

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

darbi- 
rūpinasi 
Union
AVĖ

st.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per <

NEW YORK UNIVERSITY

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

(NC

DEKAVOJU pacientams
i 
T =
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TEL STAGG 
2-5043

X

NOTARY 
PUBLIC

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

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

iigiiisiiiatHaiiiaHisiiianioHigiiiauisiiiJiiiaiiigiiiaiiiaiiiaiiiaiiiaĮnaHiamjHiaiKgmaiti
o 
2 
i

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

DR H. ME/VDLOVV/TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y

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

Telefonas, Midwood 8-0261

Sekiu S. Kązokytė* i i'CII I ill i




