
KRISLAI
LDSA Vajus.
Chicagietės Pirmoj

Vietoj.
LDSA Centro Vieta.

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoj vajus eina nuo

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

1 d. rugpjūčio ir tęsis iki 1 d. 
sausio. Auginimas šios organi
zacijos yra vienas svarbiųjų 
mūsų darbų, tad visi ir visos 
nepamirškite šio vajaus.

Labai daug yra darbininkių 
moterų, skaitančių mūsų spau
dą, lankančių mūsų parengimus, 
pritariančių komunistiniam ju
dėjimui, tačiaus jos nėra na-
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rėmis nei vienos mūsų darbi
ninkiškų organizacijų. Tai klai
da arba apsileidimas ir jį turė
tume taisyti. Draugės, jūsų 
pirma pareiga įstoti į LDSA.

Chicagietės yra toli pralenku
sios visas kitas kolonijas LDSA 
vajuj. Tuomi jos vėl įrodė mo
kėjimą traukti į LDSA lietuves ’ 
darbininkes. Kur brooklynietės? 'I 
Ką jos veikia? Kur Pirmo Ap-j 
skričio draugės, ypatingai jo ! 
valdyba? Nejaugi mes tikimės 
tylėjimu laimėti lenktynes! Lai
kas išgirsti žodį nuo apskričio 
sekretorės.

Vakarų draugės vajuj puikiai! 
darbuojasi. Bet yra darbų, ku
riuose mes pralenkėme jas, ta
čiaus jos to nepasako, o mes ir
gi tylime. Drg. Karosienės ke- i 
lionei broklynietės surinko 
$90.99. O iki šiol iš Chicagos 
nei cento. Naujosios knygos 
“Moterys Kovotojos už Komu-

Maskva Ruošiama Del 
5 Miliony Gyventoju

MASKVA. — Darbi- 
ninku tėvynės sostinė au
ga taip smarkiai, kaip 
joks kitas pasaulyj mies
tas nėra augęs. Todėl 
miesto administracija iš
dirbo planus delei penkių 
milionų gyventojų, kurių 
tikimasi už metų kitų. 
Perorganizuotos bus gat
vės ir gatvekarių linijos. 
Ištisuose distriktuose se
nieji namai bus nugriauti 
ir nauji pabudavoti. Upės 
Maskva krantai bus gra
žiai papuošti puikiais 
sodnais ir parkais. Sub- 
vės kasimas eina visu 
smarkumu. “Amo” fabri
kas gamina specialiai mo
derniškus busus del susi
siekimo. Jau dabar Mas
kva turi 300 busų.

nizmą” mūsų užsakyta ir plati
nama 73 kopijos. Kiek chica
gietės jos platina? Kol kas 
ėmė tik 35 kopijas. O 9 kuopa j 
nieko. Kompartijos rinkimų ■ h 1 V I * i"
klausimu lapelių užsakė tik vie- įMyllOS Del VOKICIIJOS 
na pirma kuopa 2,000 ir nekan
triai laukiame jų pasirodymo, Reikalavimo Neįvyks
nes jie bus į rankas išdalinti 
lietuvėm darbininkėm. Iš Chi
cagos viso labo keturių kuopų 
užsakyta tik 475. Ir tame tar
pe nėra 9-tos kuopos

Kaip sau norit, o visvien tas 
nuolatinis d. Julijos ir d. A. 
priekaištas brooklynietėm del 
nedavimo Centro Chicagai yra 
vaikiškas elgimasis. Iš suva
žiavime dalyvavusių 35 delega
čių, 7 buvo Brooklyno apielin- 
kes (Pirmo Apskričio), o 9 Chi
cagos apielinkės (Trečio Apsk
ričio). Tad ar brooklynietės 
(kurių viena tikrai balsavo už 
Chicagą) galėjo nutarti šią 
“skriaudą” chicagietėm?

Biržoj Naujas Susmukimas
New Yorko “Times” skel

bia, kad Wall Stryto biržoj 5 
d. spalių buvo didesnis šėrų 
nusmukimas, negu bile kada 
nuo pereitų metų spalių mė
nesio. Šerai nupuolė nuo 2 
iki 8 punktų.

TARPTAUTINES demonstracijos UŽ 
GYVYBĘ SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ

Nedaleiskime, kad Valdžia Nužudytų Nekaltus Mūšy Kla
sės Jaunuolius; Protestuokime ir Reikalaukime Scotts
boro Vaiky Paliuosavimo

Šį šeštadienį, spalių 8 d., 
visam pasaulyje įvyks mil
žiniškos proletariato de
monstracijos už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių. 
Visos revoliucinės darbinin
kų organizacijos, visi klasi
niai susipratę proletarai 
rengiasi prie tų demonstra
cijų. Tegul sudrebės visa 
Amerika ir visas kapitalis
tinis pasaulis nuo protesto 
prieš žmogžudystę, kurią 
rengiasi papildyti Amerikos 
plutokratija prieš darbinin
kų klasę. Aštuoni Scottsbo
ro jaunuoliai laikomi mir
ties kalėjime. Jie nekalti. 
Jų apeliaciją svarstys Jung.

Valstijų augščiausias teis
mas spalių 10 d. Gi teis
mą privers jaunuolius pa- 
liuosuoti tiktai galingas 
darbo žmonių judėjimas.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Mes šaukia
me jus į kovą už Scottsboro 
jaunuolių gyvybę. šešta
dienį eikite į masines de
monstracijas ir susirinki
mus visi. Prisidėkite prie 
pasaulinio protesto prieš 
valdžią ir bosus. Kartu su 
milionais pasaulio proletarų 
reikalaukite paliuosavimo 
mūsų klasės:, nekaltų jau
nuolių.

Drg. James Fordas 
Kalbėjo Partneriams

DES MOINES, la. — 
Spalių 4 d. čionai kalbėjo 
d. James Fordas, Komu
nistų Partijos kandidatas 
į vice-prezidentus. Tai bu
vo labai skaitlingas rinki
mų kampanijos mitingas. 
Šimtai farmerių, kurie da
lyvavo d e m o n s t racijoj 
prieš Hooverį, atėjo pasi
klausyti komunistų kandi
dato prakalbos. Jie karš
tai sveikino d. Fordo kal
bą, kuris išdėstė Komuni
stų Partijos platformą ir 
reikalavimus, kad paleng
vinus farmerių gyvenimo 
naštą. Jis nurodė, kaip 
Hooveris ir Rooseveltas 
apgaudinėja farmer ius 
visokiais prižadais, kurių 
nepildo ir nepildys.

WwTWes“

NEW YORKO VALST. SURINKTA 32,168 
PARAŠAI DEL KOM. KANDIDATŲ J!

Komunistai ir Jų Simpatikai Pasiaukojusiai Darbavosi, kad 
Uždėti ant Baloto Savo Revoliucinės Partijos Kandidatus

LONDON. — Anglijos 
valdžios pakvietimas į- dery
bas del Vokietijos pasitrau
kimo iš nusiginklavimo kon
ferencijos neišdegė. Vokie
tija atsisako dalyvauti, jei
gu jai neduodamas išanksto 
užtikrinimas lygybės Fran- 
cija atsisako todėl, kad ne
nori užtikrinti Vokietijai 
tą lygybę.

Rusai Baltagvardiečiai 
Paraguajaus Armijoj

BUENOS AIRES. — Čia 
gautuose pranešimuose sa
koma, kad Paraguajaus ar
mijoj randasi iki šimto bu
vusių rusų caristinių oficie- 
rių. Visa artilerija esanti 
rusų baltagvariečių koman
doje. ' ' . '

Hathaway Kalbėjo Chattanoogoje, 
Nepaisant K. K. K. Grūmojimų

yra baisiausi žmonės, pana
šūs į plaukais apaugusius 
“banditus.”

Drg. Hathaway darbinin
kams suprantamoj kalboj 
nurodė, kad be negrų ir 
baltveidžių darbininkų vie
nybės kovos laimėjimas ne
galimas. Komunistų Parti
ja ir jos kandidatai šiuose 
rinkimuose yra vienatinė 
spėka, kuri vienija darbo 
žmones prieš alkį, ir prieš 
algų kapojimą, prieš bosų ir 
valdžios terorą.

CHATTANOOGA, Tenn. 
Nepaisant baisaus teroro ir 
Ku Klūks Klano grūmojimo, 
spalių 5 d. čionai įvyko vie
šas Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos mitingas. 
Vietoj d. Fosterio, kuris 

■ serga, kalbėjo d. Hathaway. 
Susirinko keli šimtai juod- 
veidžių ir baltveidžių pasi
klausyti komunisto prakal
bos. Dauguma tų darbinin
kų pirmu sykiu išgirdo to
kią prakalbą. Kitiems bu- 
vo įkalbėta, kad komunistai

IŠ LIETUVOS
Maškėnų kaimas, Pane

munėlio vals. — Nežinomi 
piktadariai nužudė du vai
ku Pūrelių šeimos. Tėvai bu
vo išėję į darbą ir sugrįžę 
rado vaikus sukapotus kir
viu.

Iš Ukmergės rašoma:
“Artėjant ilgiems žiemos 

vakarams, Ukmergės apsk. 
galima pamatyti, kad grįž
ta senoji balanų gadynė. 
Tas viskas yra del paskuti- 

: niuoju laiku siaučiančios 
ekonominės depresijos.”

Utena. — Darbui laikas 
baigiasi. •Ateina žiema ir 
didžiausias vargas darbi
ninkams. Susirūpinę var
guoliai. Daugelis neturi pa
stogės? •

Fašistai tūkstančius meto 
girtuokliavimui. — š. m. ge
gužės 26 d. buvo atvažiavęs 
į Panevėžį fašistinės val
džios galva. Be kitų Pane
vėžio fašistų surengtų kvai
lybių, 4 pėstininkų , pulko 
vadovybė suruošė jam “pie
tus” už kuriuos Mer
gaičių Ruošos Mokyklai su
mokėjo 2,500 litų. Darbinin
kas su šeima daugiau kaip 
metus už tokią pinigų sumą 
galėtų gerai pragyvent, o 
fašistai tokią krūvą pinigų 
išmeta vienam kartui pagir
tuokliaut.

Vagių Gūšta. — “Maiste
susisuka sau lizdą visa va-

gių gauja. Čia ir senas spe
kuliantas ir tamsių darbe
lių didvyris Lapenas, ir už 
vagystes baustas, bet Sme
tonos išgelbėtas Linar tas, ir 
teismo už žulikystes ir va
gystes bausti Breisneris, 
Gribauskas ir kiti jų sėbrai.

Lapenas, kaip “Maisto” 
direktorius plačiai užsiima 
vagystėmis. Už vogtus ir 
suktus pinigus jis statosi 
sau didelius namus. Jis pui
kiai žino, kad už tas vagys
tes, kurias daro, fašistų tei
smas jo nepasieks, nes Sme
tona dar didesnis vagis. O 
kaip sako, varnas varnui 
akies nekerta.

Bijo Komunizmo Idėjų, 
Šaukias Prie Religijos

MIDDLEPORT, N. Y. — 
Čia • kunigų * suvažiavime 
kalbėjo Ročhešterio Unita- 
rijonų bažnyčios kunigas 
Williams., Jis pareiškė, kad 
nesulaikomai k o m u nizmas 
plečiasi po visą pasaulį. Ko
munizmo idėjos visur prigy
ja. O vienatinis būdas pa
stojimui komunizmui kelio, 
tai, esą, religija. Todėl jis 
ragina visur kunigus su pa
didinta energija parapijonų 
vaikus karščiau mokinti re
ligijos.

Sarajevo, Jugoslavija. — 
Smarkus lietus apsėmė kai
mą Slatiną, nunešė namus 
ir užmušė < keturis žmones. 
Septyni likos/ sužeisti.

Sioux City, Iowa. — Vėl 
farmeriai pradėjo pikietuoti 
šį miestą. Keli šimtai far
merių užvertė kelius ir ne
įleidžia produktų į miestą.

Canby, Mįnn. s— Čionai 
tapo nušautas jaunas far- 
meris Nordhal Peterson pi- 
kieto linijoj. Nušovė jį far- 
meris Ole Anderson, kuris 
streiklaužiau j a.

Uniontown, Pa. — “Bo
nus Expeditionary [Force” 
konvencijoj kilo smarkus 
reikalavimas ruošti kitą ve
teranų maršavimą Washing- 
tonan. J3et reakciniai vadai 
tą reikalavimą užsmaugė iri 
nutarė kito maršavimo ne
rengti. Pavesta vadams va
žiuoti į Washingtoną ir rei
kalauti Hooverio ir kongre
so atmokėti eks-kareiviams 
bonus.

London. — Spalių 5 d. vėl 
buvo net keturi bedarbių su
sikirtimai su policija. Ang
lijos bedarbiai vis drąsiau ir 
drąšiau stoja į kovą prieš 
badą.

Stuttgart, Vokietija. — 
Čionai spalių 5 d. suarešta
vo 50 komunistų. Susirin
kimas buvo laikomas miške. 
Suareštuota geriausi kovo
tojai. /

Erie, Pa. — Spalių 5 d. 
Lake Erie vilnys sudaužė ir 
paskandino laivą “John J. 
Boland, Jr.” Nuskendo ke
turi žmonės. Septyniolika 
laivo darbininkų išsigelbėjo. 
Tarpe žuvusių yra viena mo
teriškė.

<

NEW YORK. — N. Y. 
Valstijos Bendro Fronto 
Rinkimų Kampanijos Komi
tetas paskelbė, kad vakar, 
spalių 6 d., tapo nuvežta į 
Albany ir oficialiai priduo- 

' ta valstijos sekretoriui 32,- 
į 168 piliečių parašai del 
• uždėjimo ant baloto Ko- 
i munistų Partijos kandidatų. 
' Legališkas įstatymų reika
lavimas tėra 12,000 parašų. 
Vadinasi, surinkta 20,000 
parašų daugiau ,negu reika
laujama. Tas buvo daro
ma, idant nedavus progos 
valdžiai “išbrokyti” Ąalį pa
rašų ir paskui pareikšti, 
jog neužtenkamai gerų pa
rašų ir paskui pareikšti, jog 
neužtenkamai gerų parašų 
priduota. Mūsų draugai 
buvo ant sargybos.

Tiek parašų surinkta loc- 
nomis partijos spėkomis, 
padedant šimtams komunis
tų simpatikų. Darbas buvo 
nelengvas. New Yorko val
stija turi'berods virš 60 pa
vietų ir įstatymai reikalau
ja, kad kiekvienam paviete 
būtų surinkta po tam tikrą 
skaičių parašų. Didmies
čiuose tas nesunku. Bet de- 
sčtkai yra pavietų, kur mū
sų partija neturi organiza
cijos. Ten iš miestų drau- 
.gai važiavo ir rinko para
šus. Jie parodė nepaprasto 
pasiaukojimo tam darbui.

Apart uždėjimo ant balo
to Komunistų Partijos na- 
cionalių kandidatų dd. Fos
terio ir Fordo, kartu bus 
uždėti valstijos kandidatai. 
Tais kandidatais yra:

Israel Amter, į N. Y. gu
bernatorius.

Henry Shepard,* į guber
natoriaus pagelbininkus. -

Rose Wortis, į iždihinkus.
J. Louis Engdahl, į pro

kurorus.
George E. Powers, į vy

riausių apeliacijų teismo tei
sėj ą.

William W. Weinstone, į 
Jungt. Valstijų senatorius.

'Surinkimas tiek parašų 
del nacionalių ir valstijos 
kandidatų yra didelis Ko
munistų Partijos laimėji
mas. Dabar eina parašų 
rinkimas uždėjimui ant ba
loto Komunistų Partijos 
kandidato į New Yorko mie
sto majorus. Kandidatu 
yra d. Patterson.

Atmetė Vadus, Nubalsavo 
už '‘Socializmą”

LEICESTER, Anglija. — 
Darbo Partijos konferenci
ja nutarė, kad kitą sykį dar- 
biečiams patekus valdžion 
turės tuojau • būt daromi 
žingsniai delei nacionalizavi
mo pramonės ir vykdymo 
“socializmo.” Tai rezoliuci
jai griežtai priešinos visas 
partijos nacionalis komite
tas, o ypač ponas Henderso- 
nas. Jie šaukė, jog tai 
“ekstrinis” pasiūlymas. Bet 
konferencija perlipo per va
dų galvas ir rezoliuciją vis 
tiek priėmė. Tas parodo, 
kad eiliniuose darbiečiuose 
matosi didelis pakairėjimas, 
bet jų vadai, žinoma tą re
zoliuciją padžiaus ant tvo
ros.

Astoria L. I.—Ambrose 
Ratti, 42 metų, užmušė sa
vo moterį ir paskui nuėjęs 
subvės stotin nušoko po 
traukiniu ir tapo užmuštas.

............ ; yi. „ J, , H ■ , «»*-■■■■■■ nu

Komunistų Raudonoji Armija Užėmė
Svarbų Miestą Sinchow Chinijoj

HANKOW. — Už 50 my
lių nuo šio miesto Komunis
tų Raudonoji Armija begai- 
lestingai sumušė Nankin go 
valdžios kariuomenę ir už
ėmė svarbų industrinį cent
rą — miestą Sinchow. Sa
ko, kad komunistų armija 
susidėjo iš 10,000 gerai gink
luotų vyrų.

Vadinasi, Chiang Kai- 
sheko nauja kampanija

prieš komunistus Centrali- 
nėj Chinijoj eina prie su
smukimo. Per kelias savai
tes jokių žinių nebuvo. Tas 
jau parodė, kad kampanija 
nevyksta, nes buržuazinė 
spauda tuojaus paskelbia 
kiekvieną mažinusį Nankin- 
go armijos pasisekimą prieš 
Raudonąją Armiją.

(Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam puslapy]’)
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linsi. Ir tai per šyentesj sųąu- 
gę vyrai, galutinai nudriskę 
prašo juodos duonos riekę!— 
Bet prie vietinių, tautiškų tū
zų tie nelaimingieji nė 
lo nedrįsta prieiti.
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ži- 
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Rytoj, spalių mėn. 8 dieną, per visas Jungtines Valsti
jas nuaidės griausmingi darbininkų masių reikalavimai 
paliuosuoti Scottsboro jaunuolius, Tarną Mooney ir kitus 
darbininkų veikėjus, esančius kapitalistų nelaisvėje. Ži
noma, Scottsboro jaunuolių laisvės klausimas turės būti 
pačiu svarbiausiu, nes 10 d. spalių J. V. augščiausias teis
mas spręs jų likimą. : 1

Nbi vienai minutai, nei vienai sekundai darbininkų kla
sė negali palikti devynių mirti nusmerktų jaunuolių liki
mą tik buržuazinio teismo nuosprendžiui. Tai būtų' di- 
džiausią klaida.

Norint užtikrinti Scottsboro jaunuoliams gyvybes, pei
kia įmasinio veikimo, reikia kuodidžiausių masių išsilieji
mo į protestų mitingus su griežtais reikalavimais augš- 
čiausiam teismui ir visai išnaudotojų klasei: “Laisvė 
Scottsboro jaunuoliams!” Tik tuo būdu tą patį teismą ga
limą bus priversti labiau skaitytis.

Tegul kiekvienas darbininkas ir darbininkė dalyvauja 
Scottsboro jaunuolių gyvybėm išgelbėti masinėse protes
to demonstracijose.

Tik galingais masinių demonstracijų protestais išgelbė- 
sim- nekaltus jaunuolius iš elektros kėdės!

Į ^demonstracijas šeštadienį!

Prieš kelis mėnesius į Sovietų Sąjungą išvyko 22 Ame
rikos nęgrai gaminti ten judomą paveikslą “Baltas ir 
Juctdas.” Tasai kūrinys nupieš Jungtinių Valstijų negrų 
nuožmią priespaudą ir išnaudojimą, kurią ant jų uždėjo 
baliveidžių išnaudotojų klasė. : . , ,

Ir štai minėtojo judžio gaminimas atidedamas arti me^ 
tan) laiko, l<a.d priruošus tinkamesnes' scenerijas ir kitus 
teelįmiškus dalykus, reikalingus veikalo gaminimui. At
siranda du minėtos juodveidžių grupės asmenys, Henry 
Lee Moon ir Theodore Poston, kurie, būdami įtakoj jų 
klasę engiančių išnaudotojų, paskelbia būk Sovietų Są
junga todėl atidėjusi minėto judžio gaminimą, kad “ne
nori užrūstinti Amerikos.” Ir tai tiedu asmenys skelbia 
akivaizdoje to fakto, kuomet kiti visi tos grupės juodvei- 
džiai tebegyvena Maskvoj ir pareiškia, kad jiedu me
luoja!

Tuos melus Amerikos kapitalistinė spauda ir juodvei- 
džitj buržuazijos spauda, neapkenčianti proletarų vals
tybes, kartoja tarsi didžiausį baubą prieš Sovietų Sąjun
gą,’trokšdama tuomi pasėti tarpe negrų darbo žmonių 
nepasitikėjimą Sovietų Sąjunga.

Veltus jų žygis! Šie melai, kai ir daugelis seniau pana
šių .'melų, paskleistų prieš Sovietus, tik melais ir pasiliks, 
o Sovietų Sąjunga kaip buvo gynėja darbininkų klasės ir 
pavergtų tautų, taip ir pasiliks!

Draugė Karosienė Rašo
Amerikos lietuviu darbi- r

šiene sugrįžš, taip greit ji 
leisis p 1 ačian prakalbų 
maršrutan per visas J. V.

ninjdj delegate į Sovietų lietuvių kolonijas.
’ » I ll , i 4J (fit , ;(

Sąjungą, draugė K. • B. Ka-1. »; •--- ?—---------- --
rosime rašo is Maskvos, Socialistinė Inteligentija 
kaO greitdšvyksta Į SSSR
įnetnię dalį. Ji važiuos su 
D a rb i ninku Tarptautinės
Pagidbos delegacija į Taš*l Lietuvos social-demokra 
keritą^ Smarkandą, Staraja 
-Buehara, Buchara, Krasno*’ 
vodįską, Baku, Tiflisą, Dnie- 
pro.ątrojų ir kitas sritis ir- 
miestus. Delegacija važiuo-

' ja pripažinti su bendra pa-
■ ,z dėtimi Sovietų Sąjungos ir
■*' akyfesniam prisižiuręjimui
. s o en a 1 i s tinei kūrybai. Į
I Maskvą sugrįžš tik prieš 

LaRferičio Revoliucijos su- 
katftVių minėjimą. Paskui 
važįios namon—į Jungtines 
Vaidijas. Taigi Ji parvežš 
munfe daug žinių apie So- 
Viotį Sąjungą.

•. ? i / .

Socialdemokratas

Daug buvusių draugų 
gaiš vadinti jau negalima 
noma, per trumpą laiką 
šventes, ne ką sužinosi, 
kaime. Yra vis dėlto 
faktų, kad pirmiaus
bent atrodę visai padorūs 
žmonės, -Išėjo 
rius-šnipus. . .
Toliau:

■ j Tik paskirti 
.-miršo dar savo
tarpu visa inteligentinė masė 
subalėjo, pasinėrė kasdieninių' 
“rūpesčių” pelkėje, įsitraukė 
į valstybės “kūrybinį darbą,” 

' kas, išvertus į žmonišką kak j 
bą, reiškia dasigauti sotesnio, 
įtakingesnio gyvenimo^ susi
laukti ordino, algos pakėlimo 
ir tt. Praeities “pažangumas” 
pas daugumą pasireiškia dar 
tuo, kad jie į bažnyčią nevaikš
to, o jei “reprezentacijos” rei
kalu kada ir užkliūva, tai ne
simeldžia... Ypatingai išsišė- 
rė socialistinė inteligentija, ji 
nubluko, supadlėjo.
Su jaunimu dar blogiau. 

Esą,
■ !

Kam tenka susidurti su jau
naisiais Lietuvos inteligentais 
socialistais, turi nustebti jų 
begaliniu paviršutiniškumu, jų 
galvojimo seklumų ir net kar
jerizmu. Buržuazinio, supad- 
lėjimo procesas ir pro jau
nuosius nepraėjo be pasėkų, o, 
tįo, prisideda ir mizernas žinių 
bagažas, kokiu “tautiškoji įmo- 
kykla” jaunąją kartą apdova
noja. ' Įdomu, kad ir politi
nė^ pazvalgos tokiem “idealis
tams” dažnai yra tik “triados” 
dalykas! Kai “mada”

Sov. Sąjungos Raudonosios Armijos generolas 
Budenny su savo šeima. Budenny buvo darbinin
kas. Caristinej armijoj jis tarnavo saržentu. Už
siliepsnojus revoliucijai, jis ėmė vadovauti kovom 
prieš konti^reyoliucįj^ įr interventus. Labai po- 
puliaVus SoVietų Sąjungoj žmogus gen. Budenny.

(kaip šiaurinio, Įaip pietinio, 
Itemperatųra (»orp šilumos- lai
psnis) eina vėsyn, šaltyn; pa
galios, prieinama prie ledynų, 
Į sniegynų amžinų klodų, prie 
žemgalių arba polių.

I Jei pradeda kelionę minė- 
toj juostoj aplinkui žemę iš bi
le vietos ivakarų link, (laikan
tis kompaso linijos,) tai par
grįžta ton pačiom vieton iš ry
tų; jei keliauja skersai, šiau
rių link, tokiu pat būdu, per
keliavę per abu žemgaliu, par

Iš Sklokininkų Pikniko
Rugsėjo 25 dieną čia skloki- 

ninkai rengė savo “didelį” 
pikniką. Piknikas buvo ren
giamas del naudos naujosios 
“Klampynės”, bet tikriau, tai 
del Pruseikos ir Butkaus. Į 
šį pikniką suūžė visi sklokinin- 
kai iš Massachusetts valstijos 
ir kitų apielinkės kampų. Bu- 
vo kai kurie

grįžta ton pačion vieton iš pie- kurie norėjo 
tų. Nors per žemgąlius sunku Pruseika turi 
pefsigriepti, bet jau šiandien buvau ir aš 
su pagelba orlaivių yra ne kar
tą ten būta ir ištyrinėta.

i Tas viskas faktinai1 įrodo, 
kad žemė skraido erdvės tušr 
tumose. Bet ji ne . palaidai 
skrieja; žemė nėra liuosa nuo 
kontrolės savo motinos saldės, 
kuri ją priverčia orbita ''(pa
ilgu ratu) keliauti aplinkdi sa
ve. < . i t (

žemė apkeliauja aplinkui 
saulę vieną kartą į 365 paras, 

Į 5 valandas ir 48 minutes, kas 
padaro vienus metus. Aplin
kui save žemė
rų į rytus ir apsisuka kartą 
į 23 valandas, 56 minutes ir 4 
sekundas, padarydama vieną 
parą.

Dvasiški j a per amžius gynė Dainavo tik tas, kurios

Kas skaito 
ir< gamtinius 
studijuoja, tai žino, kokis že
mes pavidalas ir kaip veikia 
gamtos įstatymai.: Bet kiek 
nežino arba nesiinteresuoja 
sužinoti, tai galima spręsti 
kad ir iš sekamo :

Apie 16-17 metų atgal, kuo
met mokslininkų ekspedicija 
veržėsi prie pietinio žemės po
lio, visų žingeiduolių akys į 
tai buvo atkreiptos. Suėjus 
su vienu savo draugu, kuris 

i abelnai jau kiek buvo apsi
skaitęs, net rašinėjo į laikraš
čius, mudu apie tą ekspedici
ją kalbamės. Taip, prie pie
tinio polio (žemės galo), ir
gi sunku prisigriebti, per di
džiausius šalčius, amžinus le
dynus, sniegynus, kaip kad 
sunku ir prie šiaurinio,—sa
kau jam/ Kaip tai?—jis klau
sia. Juk pietuos saulės di
džiausia kaitra, ir per karštį 
ten negali prieiti. Iš to supra
tau, kad jis nebuvo apie ■ tai 

j kiek laisvesnei minčiai skleis- ąpkeliavo aplinkui visą
Kas nesuprantanĮą, įvis- Sugrįždami iš i priešin-.

L . j.'gų šonų. :
Mokslas, kokį dabar supran- šių* metų/pradžioj kunigų 

tam, dar savo kūdikystės lop- ( 
‘ ‘ Į at-Į kiančius ant žemės ir erdvėje, Į 

seniai truk-|Panaudoti tuos įstatymus ko- 
inasė durna,”.ir “lai-|voje su gamta taip, kad gam- 

’ ir “Lietuvoj vis vien Į ta tarnautų žmogui. Todėl, 
rodos, kiekvienas turėtų pa
sistengti sužinoti, kokia ta 
mūsų motina žemė yra ir kaip 
ji ant savo “rankų” mus ne
šioja bei užlaiko.

Jei visi darbo žmonės bent 
svarbesnes iš tų paslapčių ži
notų ir suprastų, tai nebūtų 
vietos kunigų pasakoms, būk 
ten koks dievas viską sutvėrė, 
ir taip surėdė, kad vieni gy
ventų pertekliuj—naudotojai, 
o kiti skurde, kančiose—nau
dojamieji! O jeigu kai kam 
ir atrodytų, kad yra toks die
vas, tai kur jo ta meilė—tei
singumas ?

Žemė, kaip ir kiti erdvių 
kūnai, yra medžiagų formavi-

siteirauji pas- tokį1 
beždžionę, kodėl jis neina į dar 
bininkų judėjimą, išgirsi ; 
sakymą, kad ir, 
do,” ii- ‘ 
ko nėra, 
nieko nebus” ir t. p.
Šitaip vaizduoja Lietuvos 

social-fašistiją pats josios 
laikraštis. Ji surambėjo, 
supadlėjo, sufašistėjo, su- 
provokatorėjo! Tai betar
piškai nurodo Lietuvos ko
munistų spauda. Jeigu kai 
kas manė, kad komunisti
nė spauda perdeda, tegul 
sprendžia iš pačio socialfa- 
šistų laikraščio bendradar
bio aprašymų. To, aišku, 
negalima sakyti apie tuos 
darbininkus, kurie yra so- 
cialfašistų įtakoj. Komu
nistai visuomet daro skirtu
mą tarpe socialdemokratų 
darbininkų ir tarpe jų va
dovų, socialfašistų.
! Paėmę Amerikos: lietuviš
ką “socialist! ją” matysim

sto savo $3.00 metinę duok
lę 'užsimokėtų.” O jeigu

mosi gamtinis išdavas. Moks
lo istorija mums parodo, jog 
Kopernikas (gyvenęs 1473- 
1543 m.) pirmutinis ištyrė ir 
įrodė, kad žemė keliauja ap
link saulę, ir sukas aplink sa
vo “ašį” (aplink save). Tuom 
jis išaiškino dienos ir nakties 
pasikeitimus, nuo ko paeina 
metų laikų (sezonų) atmainos 
ir tt. . "

Pirm Kopėrniko tas viskas 
krikščionijoj buvo
ma” vien religiniais “šventais” 
raštais, padavimais. Buvo ma
noma, kad žemė paplokščia, 
kaip blynas, nežinomos pla
tybės, ir kad saulė, mėnulis 
bei kiti erdvės kūnai, sukasi 
aplink žemę, kaipo savo cen
trą. Bet kaip žvaigždės,, pla
netos ir mėnuliai tokioj atstu- 
moj tik per vieną parą laiko 
gali apkeliauti, iki to mintis 
nėjo.

Bažnyčia, kuri tais laikais 
kiečiausiai valdė veik visą ži-.1 
nomąjį tada pasaulį, neleido'!

ir gina šventraščio pasakas, 
būk dievas ant “tvirtybių 
skliautų” padarė saulę, mėnu
lį'ir žvaigždes, kad šviestų- 
tarnautų žemei. Dabai’ jau, 
prieš mokslą neatsilaikydami

ir žingeiduoliai, 
sužinoti, kiek 

“masių”. Iš tų, 
vienas.

Galima pasakyti, kad į pik
niką suvažiavo visi “Klampy
nės” gaspadoriai— Pruseika, 
Butkus, Kuodis ir kiti.-Jie atsi
vežė savo dainininkus ir ma
gi k us. 
mas labai “magiškas”. : 
darbininkų jau negali 
traukti,- tai pradeda ir su 
gikaisi vilioti.

Jie laikė iį'. programą, 
labai mažai buvo galima 
dėti, ką pirminįnkas. kalbėjo. 
Pasirodė ir K. žurinskas. Jisai 
tik suriko “Bimba” ir nulipo 
nuo platformos. Daugiau ne
girdėjau, ką jisai kalbėjo.

Paskiaus buvo jų dainos. 
Bet geresnių dainų jie neturi.

- , jau
atgyvenę. Paskiaus kalbėjo 
pats “tėvas” Pruseika-dabarti- 
nis renegatas. Bet dabar jisai 
jau pasirodė ne toksai, kaip 
kad pirmiaus.

Na, ir ką jisai pasakė dar-

i

aplinkui žemę ir panašiai.
Pav., apie 1906-7 m. du ofi- 

cieriai iš Amerikos, vienas ry
tų, kitas vakarų linkui, apke
liavo -aplink visą žemę. Kuni
gas A, Milukas savo redaguo
jamam laikraštyj “žvaigždėj” 
aprašė: kiek nuo kokios vie- 

jtos mylių jie keliavo, ir kiek 
mylių ūpkeliavo aplinkui visą

’ ; buvo terorizuojamas! 
Bažnyčia kiekvieną kitaip ma
nantį kuo aštriausiai persekio
jo! Mokslo tobulintojus, skel
bėjus pūdė kalėjimų urvuose, 
brutališkiausiai kankino ir ant 
laužų degino! Prieš mokslą 
visas inkvizicijos žemiškas 
“pragaras” siuto! Vienok tuo- 
mi moksliškam progresui kelią 
užkirsti nepajėgė: mokslas, 
pasėkoje besivystančių visuo
menės ekonominių reikalų, am
žiais laipsniškai plėtėsi, ir iš
augo taip, kad jau šiandien jis 
bažnyčią baigia iš pozicijos iš
mušti.

Religija, tikyba jau pasilai
kyt negalėtų, jei nebūt susiri
šus su kapitalizmu, su stambią
ja vidutine ir smulkiąja bur
žuazija ir jos “bizniu.”

Bet privatinės nuosavybės ir 
išnaudojimo sistema pasidarė 
visuomeniniam gyvenime jau 
netinkama, ji pradėjo' griūti. 
Tą visi mato, kas nors kiek

“Garse” buvo parašyta apie- 
saulę įr žemę, net ve kaip: 
“Didžiulė žvaigždė—saulė ant 
vietos nestovi: ji skrenda vis 
per naujas visatos erdves, ir 
su savim gabenasi mūsų že
mę su mumis. Mes, kur dabai' 
esame, niekados pirmiau nebu
vome, ir niekados nebūsime.”

Bet dvasiškių 
mulkinimo ir < 
Girdi, “kokios 
mos didybės, 
šventam rašte pasakyta: kvai
lys tarė savo širdyje, kad nėra 
Dievo.”

Tokiuose aprašymuose kuni
gai dabar pasako kiek ir teisy
bės, bet, vis dar laikydamiesi 
įsikibę religijos, patys save pa- teraįūr^ 
sistato greta biblijinio “kvai
lio!”

Saulė erdvėmis skrenda, ga
benasi ir žemę; tas tiesa. Kad! 
ir be kelių kitų planetų, ku- i 
rias saulė nepalieka, saulė yra | 
daugelį kartų didesnė už že- Į 
mę.

bę veik būtų nieko neprisimi
nęs, jei ne užlaikymas jų 
“Klampynės”, bet kuomet rei
kia prašyti aukų, tai reikia 
kalbėti ir apie bedarbę.

i Paskiaus ponas Pruseika 
verkšleno, kad jisai ir kiti jo 
draugai, tai yra labai dideli 
kankiniai. Taip pat jisai ne
pamiršo pašmeižtį “Laisvę”, 
“‘Vilnį”1 ir tuos draugus, kurie
stovi ’ priešakyjė Revoliucinio ! 
darbininkų—judėjimo. - Be to, 
sakė, kad “Laisvė” pardavinė
ja Sovietų Sąjungos minerali
nius vendenis. Tai Pruseikai 
labai nepatinka. Bet, žinoma, 
jei “Laisvė” pardavinėtų lietu
višką degtinę, kumpius ir ski
landžius, tai Pruseika sakytų, 
kad tai “revoliucinis” darbas.

Pruseika jau yra visai su
niekšėjęs žmogus. Darbinin
kai, kurie dar eina paskui jį, 
tai atlieka labai žalingą 
klasei darbą. Jie eina su 
bininkų priešų abazu.

Trumpai sakant, tai 
piknikas nieku nesiskyrė
fašistų piknikų. Jame nebuvo 
jokios literatūros platinama. 
Mat, ne sklokininkų darbas li- 

j platinti. Jie rūpinasi 
Klampynės” palai-.

tų laikraštyj “Kova/’' kuri 
eina Berlyne, telpa laiškas 
'iš Lietuvos. Be daugelio ja
me socialpatriotinių, šovi
nistinių ir kitų panašių da
lykų, .yra įdomybių ir apie 
jų kolegas. Kam Lietuvoj 
gera gyventi? Klausia laiš
ko autorius. Atsako:

Ponams gyvenimas Lietu
voje tai bįbliškas rojus, gyve-i 
na gerai valdininkai, bet tarp 
mažažemių ir darbininkų skur
das neišpasakytas; kai eini 
gatve, tuoj aus prisimeni Itąli-

• jų, tave apspinta įvairūs iš
maldų prašytojai, pasidaro vi
sai nesmagų, jų visų neapda-

c., tuos pačius ’ vaizduš ir fak- 
. ;Jtus. 1 -

nįi,
dirbti iš vien su juodžiausiu 
fašistų, jei tik jie tuo gali 
gauti dolerį-kitą. Jurgelio- 
niai gatavi ta pačia f diena

Grigaičiai, Michelso-
Bagočiai pasirengę

daryti, tai į tegul, jie nerei
kalauja iš centro “savo 
brangų laiką ir savo jėgas 
beviltingai eikvoti.” Įtūžu
si ant savo senų bičiulių 
Simokaičių, “Sandaros” re
dakcija sako: . “lokite ir 
kaukite kol nusibos,' nes tos 
rūšies gyvūnai vos i dešimt-

virsti demokratais ii< repu- dalį žiupgaus? ūjųžiaus tepa- 
blikonais, jei tik jų pilvai iš 
to nugriebs riebesnį kąsnį. 
Supadlėjimo procesas tarpe 
Amerikos socialfašistų jau 
senai perėjęs.

“Sandara” Bėdoj
• “Kairiųjų” tautininkų 
ganas “Sandara” bėdoj.

or- 
Jis 

suliesėjo: iš 8-nių puslapių 
•^-tepasiliko tik 4-ri. loji
mui iš tos bėdos, redakci- 
ja sako, reikia, kad kiekvie
nas sandarietis “net iš ąnk-

siekia.”
Tas viskas rodo tos par

tijos ir jos organo nepavy
dėtinų likimą. ■ dyvai! 
Kokis gi tikslas šiandien 
darbininkui remti tokią 
“partiją,” kai Sandara, ku
ri per 18-ką metų savo gy
vavimo tik mulkino ir iš
naudojo tamsesnius darbi
ninkus, dirbdama buržuazi
jai.? ‘ Išjai.? Iš bizųieriųvgi San
dara laikytis negali, kadan
gi jie taipgi šųio krizio me
tu varomi ožio ragam.

to sąndariečiai . negalį pa- protauja, ir darbo žmonių ma-

steigs socialistine komunistinė Platesnė už žemę ir 109 sykiusjmane lankė ligoje, 
tvarka ir tuomet nauja, eko
nominė sistema ir nevaržomas1 
mokslas ‘ galutinai nUkovos ir i

ilgesnė. Kad aiškiau persista-L 
nomine sistema n nevaržomas tyt’ Paimkime tokį pavyzdį. ]<aįp tai Ražanskienei ir 
mokslas' galutinai nUkovos iriTe^ul 24 cohų ūgio ir tiek pat. Veiverienei. Draugė Ražans- 
išgyvendins bažnyčią su jos ! Pločio skrJulys ar^ kamuolys ^ienė yra labai užimta darbi- 
visais prietarais ir apgavystė-saulė; , tada žemė bus 
mįs • įtiktai mažas žirniukas, paly-

l’ig šiol bažnyčiai vienas iš ginant su tuo skrituliu,' per-

ištyrimas viso apvalaus žemės 
skritulio. Jau šiandienų! 
abelnai visas paviršius žemės 
apkeliautas ir ištyrinėtas. Dau
gybė mokslininkų bei šiaip žin- i 
geiduolių yra apkeliavę, . ąp- 
skridę oru, išilgai, skersai že
mės kamuolį aplinkui.

žemės kamuolys, lygiai per 
vidurį nuo rytų į vakarus arba 
nuo vakarų į rytus, pagal sau
lės spindulių statumų, yra ta
rytum apjuostas, karštąja juos
ta. Viduriu tos “juostos’’ išil
gai, eina ekvatorius (arba pu
siaujas), ką žemę dalina į du 
puskafnuoliu, šiaurinį ir pieti? 
nį. Gi nuo ekvatoriaus juos-

Taigi saulė nėra tik kaipo 
žvakė šviesti vien žemei, kaip 
kad biblija suko. Vadinasi, 
nėra taip, kaip “dievas pada- 

jrė;” tad aišku, nėra nei paties 
dievo.

itink ų judėjime, bet jinai rado 
Ląiko ir mane sergančią ap
lankyti po kelis kartus į savai
tę. Taip pat ir draugė VėiVe- 
rienė'mane lankė, šios drau
gės gelbėjo mane sergančią 
ir mano šeimyną.

Aš išgulėjau lovoje 6 savai
tes, o dabar jau jaučiuosi ge
riau. Tariu ačiū draugėms 
dar kartą už tą draugišką pa
gelbėjimą.

Uršule Zitkienė,
1076 Sanford Ave.,Kaunas.—Smetonos že

mės ūkio bankas “susimylė
jo” ant' valstiečių ir nutarę 
“nukelti šio rudenio sumo
kėjimo ratas”., . Bet “skola 
ne rona, neužeis.” Vėliau 
vis tiek •, valstiečius bankas 
aplups įr atsiims paskolas tis šio žiauraus darbo neiš-.

tos, skersai link abiejų polių, su nuošimčiais.

Užkalnių k., Padubisio 
val.—St. Povilaitis peiliu 
subadė ir kirviu sudaužė sa
vo provilį Povilą./ Priežas-

aiškinta.
1
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Kaip Turim Prieiti prie Eilinių Dar’uo Žmo- rio darbir 

niy, kad Įtraukti Juos į Bendrą Frontą
nj klausimą, nuo ku- 

darbininkai negali taip 
greitai pasiliuosuotį, pali
kim ant toliaus jiems pa- 

j tiems išspręsti. Po to jie 
i prieis laipsniškai, jeigu tik 

at i • 4. -i • * i įmes įtrauksime į veikliaNekurie trukumai parti- ginčus, kurie skaldo mmsų,1 1 1
jiniame darbe neiškeliami kaipo darbininkų, spėkas.

klasių kovą.
Mums prieš akis stovi pir-

per mūsų spauda, o jie bū-'Mes turim apsvarstyti vie- miausiai visos darbininkų 
tinai turi būt spaudo svar-l^ » svarbiausių savo kla-| klases reikalas bendrai sto-tinai turi būt spaudoj svar-l 
stomi, jeigu mes norime!sės užduočių, o tada priei- 
prieit prie darbo masių, sim prie pilno supratimo, 
įtraukt jas į aktyvi veikimą, kas atlieka žalingą darbą, 
ypač darbo įmonėse, štai; skaldo darbininkus į sek- 
ko mums trūksta. ’ | tautiškas srioves bei grupes.

Pirmiausia čia paimsim1 Draugai darbininkai, mes 
abelną klausimą darbininkų, paimkim vieną apčiuopiamą, 
kuris mum stovi prieš akis, konkretį klausimą tinkamai 
kaipo klasei, ant kurios re- jišrišti, kuris bus aiškiau- 
miasi politinis perversmas, į sias. 
išėjimui iš š i a n d i e r\i nio kad, dirbant, kasyklose 
skurdo, per pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės vergijos. 
Šitas klausimas iki šiam lai- • 
kui nebuvo gana išaiškintas, 
konkerčiai, per mūsų spau
dą. O buvo ir tebėra dide
lių trūkumų, kad prieiti! 
tinkamai prie darbininkų1 
masių, išaiškinant jiems, 
kaipo vienai bendrai klasei, 
kuriai nėra išeities dalintis: 
į priešingas srioves.

Klasiniai Progresyviai ir
Religiniai Darbininkai

Mcs pilnai žinom, 
; ar 

fabrike, darbo sąlygos vi
siems buvo vienodos.

savo teises 
darbininkų 

priešą, kapitalizmą. Tą nu
galėjus, mes greičiau priei
sim prie išrišimo sriovių, 
tautų ir religijų klausimų. 
Patys aiškiai pamatysime, 
kiek tie dalykai naudingi 
arba Žalingi ’darbininkų kla
sei, 
rim 
visų 
tu s,

ti į kovą , už 
prieš bendrą

šinom gi laiku mes tu- 
šau.kti visokių įmonių, 
unijų, kaip organizuo- 
taip neorganizuotus,

mųj” ’bet jątsįliepš į jų kla-1 
sinius reikalus, įj jų protą ir 
mobilizuos n'et tuos jaus
mus naudai'suvienyto fron
to kovos. , ‘'I

Tokia, imūsų supratimu, 
ištisai buvo mintis ir drau
go Ramanausko. Bet klau
simas yra tokis svarbus, kad v 
mes čia matėme reikalo pri-;p0 lošimo bus koncertas. Bus 
durt kęlis savo žodžius, solistų, duetų ir visas L.L.R. 
pabrėždami tą klausimą.

NORWOOD, MASS. ' jaus reikia išplėsti masiniai.
Neatsidėkim ant gerų draugų, —t—!——■■■

Suiro Tėvelio Nervai”—Vie- l^&lp būdavo praeityj. Dabai ti
no Akto Komedija Mūsų

Scenoj
! nis gyvenimo laikas yra labai 
svarbus, svarbesnis, negu se-' 

Spalių 9 d., L.L.R. Choras, niaus kuomet būdavo. Darbi-' 
po vadovyste Izabelės Yarmo-,ninku kovos su kiekviena die- 
lavičiutės, turės gražų persta-|na sunkėja ir aštrėja. Dėlto 

x tymą, “Suiro Tėvelio Nervai”. Įmes privalome visi imtis dar-

DUOS KONCERTĄ

BRIDGEPORT, CONN.

priei-

atsi-

Mus darbininkus, į vieną bendrą aptarti- 
visus lygiai išnaudojo darb- frontą kovai už būtiniausius 
davys, nežiūrint, kokios gyvenimui dalykus.

----------- — j, Ramanauskas.
davys, nežiūrint, J
mes buvom tautos ar reli
ginių pažiūrų. Kapitalistas 28-IX-32. 
nekreipė į tai domės, tik 
žiūrėjo, iš kurio darbinin-___

o—o—o

bo, traukiant į organizaciją 
dar neorganizuotus darbinin
kus. Taipgi skleidžiapt ap- 
švietą, užrašant laikraščius ir 
kitą literatūrą. O tą galėsime 
tinkamai atlikti stodami visi į 
vajaus darbą, šiame susirin
kime bus išdirbta planai vietos 
veikimui vajaus mėnesį. To
dėl visi, draugės ir draugai, ei
kite į šį susirinkimą. O su 15 
d. spalių į vajaus darbuotę!

Darbininkas.

GRAND ASSEMBLY
i Choras. Į šį parengimą įžan- 
į ga tik 25c ypatai. Tai j narna kiekvienam.
I Kviečiame skaitlingai
lankyti, pasigėrėti gražia ko
medija, muzika ir dainofnis. 
Taipgi chorą paremsite finan
siniai, nes chorui finansų būti
nai reikalinga palaikymui mo
kytojaus, įsigijimui naujų dai
nų, veikalų ir tt.: ' ‘ ' ' • l

Be finansų choras negalėtų 
toliaus lavintis proletarinėj 
dailėj. Taipgi L.L.R. Choras, 
apart savų parengimų, tankiai 
patarnauja ir kitoms mūsų or
ganizacijoms. Dėlto shoras 
yra užsitarnavęs visuomenės 
paramos. Visi ir visos šį ne- 
dėldienį eikime į choro teat- 
ralį-koncertinį parengimą, ku
ris įvyks Liętuvių svetainėje, 
pradžia 7-tą vai. vakare.

Tarpt a.utįnio Darbininkų 
Apsigynimo ; kuopos sų^irinkir 
mas: įvyks ’10 dieną spalio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 407 Lafayette St.

Visi draugai ir draugės da
lyvaukite šiame susirinkime^ 

, nes turime labai svarbių reika- 
Taip pat kai kurie 

draugai jau užsilikę su duo
klėmis, tai reikia jiems ateiti 

'ir užsimokėti. Ateidami at
sineškite ir mokesčių knyge
les.

Pinigai dabartiniu laiku la
bai reikalinga vedimui įvairių 
bylų už darbininkus, kurie pa- 
puolę į kalėjmus už mūsų visų 

i reikalus. Taip pat reikia at- 
Įsivesti ir naujų narių prisira- 
išymui į šią organizaciją.

Šiame susirinkime bus iš-

TURTINGA PROGRAMA

SKAITYKIT IR PLATIN-j .
KIT “LAISVĘ”

•i? Visoms ALDLD. Kuopoms ir Apskričiams

ko daugiau pelno būtų ka- REDAKCIJOS ŽODIS.
pitalistui.

O kada mes pridirbom 
perviršių produktų, taip pat 
visus lygiai mus išstumia į vienytą frontą kovoj 
gatvę, kaip nudėvėtą maši- duoną druską ir prieš reak- duotas raportas iš TDA. kon- 
nos dalį kad išmeta į išma-

Mes suprantame, kad drg. 
Ramanauskas šičia kalba 
apie eilinių darbininkų su- 

i už

Brangūs Draugai ir Draugės:—
ALDLD Centro Komitetas kreipiasi į jus visus, 

kad su padidinta energija rengturnėtės prie vajaus. 
Lapeliai, skaitytojų antrašai, įstojimo kortos ir kita 
vajaus medžiaga jums jau pasiųsta.

Mes darome viską, kad nauja ir labai naudinga 
knyga Sovietų Sąjunga Penklioliktais Metais būtų 
gatava vajaus pradžioje, kad laike vajaus ją galėtų 
gauti visi seni ir nauji nariai.

Atminkite, draugai, kad šiemet naujus narius pri-, 
imant nėra įstojimo. O tas turi patraukti daug dar
bininkų į mūsų klasinę organizaciją, ypatingai da
bartinio krizio metu.
Ruošiant knygą, mums yra stoka finansų. Taigi 

raginame visus narius, kurie dar neužsimokėjo duok
les, mokėkite greitai. Taipgi raginame kuopų valdy
bas nelaikyti pinigus pas save, bet‘tuo j aus siųsti j 
Centrą, kiek nariai sumoka, nes jeigu pritruks pini
gų, tai turės susivėlinti knyga ir jos išsiuntinėjimas.

Prie to, Centro Komitetas prašo visų kuopų, apsk
ričių ir mūsų veikėjų nuolatos ir neatidėlio j ančiai 
teikti žinias apie prisirengimą'.prie vajaus ir, jam 
prasidėjus, apie pasekmes, gavimą naujų narių, skai
tytojų “Laisvei” ir “Vilniai”, apie prakalbas ir t. t. 
Rašykite į Centrą, kas tik yra svarbaus!

Dabar mūsų organizacija veik visose valstijose jau 
yra įregistruota, ir kur valstijų valdžia daro kliūčių, 
praneškite mums, o mes išsiuntinėsime jums čarte- 
rius, pagamintus pagal tų valstijų įstatus.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD C. K. Sekretorius,
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

Rrisirengimui prie, vajaus 
ALDLD 9 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, 9 d. spalių, 
2-rą vai. dieną, Lietuvių sve- 

Draugai ir draugės,ferencijos, kuri įvyko rugsėjo |^aĮnej.
pažangių darbuotojų užsi-l1? dieną. • Tad su konferenci-imusų k°l°mjpj šių metų va- 
daryma, tai sakant savo kie-’JOS darbais ir visu organiza- 
me, ypač jų išaugšto žiūrė-^ijos .reika!u reikia pidome-, 
jimą į tikinčius bei tauti-į 
nius darbininkus. Jis kri
tikuoja mūsų netikslius pa
sididžiavimus ir šiurkštu
mus linkui klasiniai nesusi
pratusių darbininkų.- Bet 
mes taipgi suprantame, kadimonsuac 
drg. Ramanaukas neatmeta1 neteising

ciją. Jis smerkia klasiniai
Iki šiam laikui pas klasi- tas;, ir mūsų likimų niekas 

niai pažangius darbininkus nesirūpina, kaip vienų, taip 
buvo žalingas nusistatymas. ir kitų.
linkui religinių darbininkų, | Vieniem dvasiškija liepia 
Vietoj nuoširdaus išaiškini-1 melstis ir turėt kantrybę, 
mo klasių skirtingumų ir įžiūrint į badaujančius kū- 
klasių kovos neišvengiamą1 dikius; kitus, reikalaujan- 
būtinumą, mes juos ironiš- čius duonos ar darbo, vai
kai pašiepdavom,kad jie yra.gina buožėmis policįja,. du- 
labai užnuodyti religiniu sina nuodijančiais gazais; 
“opiumu”, kad juos užnuo-jant galo, kulkomis pašeria, 
dijo jų religiniai vadai (ku-.Tai viskas, ką mes galim 
nigija); i gauti iš “geros valios” <

Toks mūsų nusistatymas,! klasės, kuriai mes savo dar- 
vietoj patraukti juos į mū- ku, kiauju ii piakaitu tuos unijinius arba politinius va
šų pusę, atstumdavo dar la-. milžiniškus turtus sukro- dus yra būtinai reikalinga

Naujienybė Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldaines Amerikos 
, Markete

VIENO SVARO Dėžė
Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautu

vėm, kurios ims 6 dėžutes 
kaina 29 centai už dėžutę, 
už 12 dėžučių, kaina 27c. 
už dėžutę. Persiuntimą ap
mokame. Pinigus kartu 
siųskite su užsakymais.

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

šeštadienį, spalio 8 dieną, 
3 vai. po pietų įvyksta de
monstracija Washington Par
ke. Visi lietuviai darbininkai 
turime joje dalyvauti. De- 

'monstracija šaukiama prieš 
?ą nuteisimą • 9 negrų 

idarbininkų.
Visi darbininkai turime pa

reikšti, kad nekalti negrai dar
bininkai būtų paleisti. Ko
va prieš jų nuteisimą yra ko
va už visų politinių kalinių 
laisvę.

Tik masinis darbininkų vei
kimas gali juos išgelbėti. Juk j 
jie jau senai būtų nužudyti, jei 
ne darbininkų kovos ir mast

inės demonstracijos. Tad pa-

bininkų priešakyj jiems va- į kada turime reikalo su ti- cija būtų dar skaitlingesnė ir .

kovos prieš reakcinius va
tos dus, tarnaujančius išnaudo-

■ tojams. Kova prieš tokius

vėm!
Kur mes . nežiūrėtume, kus į bendrą frontą. Nega- 

šiandien prieš darbininkus Hme gi nutylėti apie žalin- 
visa buržuazijos klasė nu- gą darbininkams politiką

kuomet traukiame darbinin-biau nuo klasinio susipra
timo, todėl kad jie nepajė
gė suprasti to, kad mes tai

< darėm, norėdami juos pa-
liuosuoti iš religinio fana-!swtacius.# - . ; . - - ____ -___ u— __

Paitija vienintelė stovi dai-^ jęs fašistinis kunigas Cox, darykime, kad šita demonstra-
Tik Komunistų kurią, pav., varo pagarsė

tizmo.
Nauji Uždaviniai mūsų Pi o- Jovauti ir kovoti už jų rei- kinčiais darbininkais; lygiai■ kad mūsų protestas būtų ga-i 

gresyvių Darbininkų < kalus> I negalime apeiti nekr’itikavę tingesnis. Todėl ne tik patys1
Šiandien, kada ekonomi- Taigi mes, darbininkai, ;Lewiso ir jo bernu, tarnau- dalyvaul<ime. bet kalbinkime 

' t U 1 vn/vi Iri n Irifnn n v» va i va Ir i i c*

nis krizis sukratė viso pa-jviet°J kokių sriovimų, sek-ljančių kapitalistams, seno- 1* 1 • j 1 • v • ' 4- v\ 4- 4 va Anil r<i va w ca 4- v v n f • • • • • ••• « I
v,

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.)
ir raginkime kitus darbininkus 
dalyvauti.

A. Mureika. TUOJAUS ĮSIGYKITEt a n t i škų, nesusipratimų, | joj mainierių unijoj, kuo- 
turim visi eiti į vieną ben- met stengiamės įtraukt į 
drą frontą politiniame vei-' suvienytą frontą tuos dar- 
kime, ypač darbo unijose; j bininkus, kurie dar turi jais 
turim mokintis prašalint iš | pasitikėjimo. Būtų klaida 
unijų pardavikus oportųnis-; palikt ramybėje ir tautinius 
tus vadus, turim pastatyti; bei socialistinius politikie-
--- --------- --~7 - — —... j J XXVVXXV. XXXXXXXXAXl£ XXXXXXipM," 

jus> pastačius į vadovauja-! nijoj perša balsuoti už tuos 
mas vietas, turime juos lai- mūsų klasės mirčiadarius, 
kyt savo eilinių narių kon- Į Hooverį, Rooseveltą bei

Norman Thom asą, kapitalo 
kandidatus.

Kova prie tuos ir kitus 
buržazijos agantus mums 
nepakenks; priešingai, ta 
kova mums pagelbės telkti 
paprastus darbininkus į su
vienytą frontą už kasdieni
nius minių reikalus, 
mes turime būti labiau ato- 
clairūs toje kritikoje ir ko
voje. Negana tokius prie
šus pasmerkti bei išplūsti; 
šitaip dažnai mes gali
me padaryt daugiau žalos, 
negu naudos; daugiau nuo' 
savęs nustumti, nekaip prie 
bendro fronto patraukti. 
Kovoti mes privalome fak
tais, tikrais nųotikiais ir 
įrodymais; tada patys mū
sų priešų darbai ir planai, 
'šitaip iškeliami aikštėn, ne
užgaus darbininkams “jauš-

saulio kapitalizmo pūvančią 
sistemą ir ji eina linkui savo 
galo, tad, išėjimui iš to kri
zio, visus sunkumus valdan
čioji klasė sukrauna ant 
darbo masių sprando. Dar- 

’ bininkus visame pasaulyj
masiniai išstumia iš fabri-!sau ištikimus, arba ir nau-Irius, kurie rinkimų kampa- 
kų ir kasyklų į gatves; mi- 
lionai jų nudriskę, be pasto
gės, alkani; patys duonda
viai, tėvai, ir jų šeimynos 
badu miršta, be skirtumo, 
ąr tai religiniai žmonės ar 
klasiniai susipratę. Tokis li
kimas darbo žmonių verčia 
jieškot išeities iš to nepa^ 
keliamo skurdo o išeitis ry
mo tik ant bendro darbinin-

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

trolėj; matant gi juos kryps
tant į blogąją pusę, turime, 
kaipo išdavikus, greitai to
kius prašalinti iš vadovau
jamos vietos, į jų vietą pa
dėt kitus, kovingus darbi
ninkus. Neduot tol įsigalėti, 
kad paskui darbininkai ne

LIETUVIŲ DARBININKŲ
SUSIVIENIJIMAN

A •

(Association of Lithuanian Workers, Inc.)

Įkbrporuota spalių men. 17 d., 1930

inu ha anv ucnuiu udi yinin-į ^«x «............
kų fronto prieš išnaudotojų1 galėtų prašalint tokių par-
klasę, per kovas už kasdie- 
n i n i u s reikalus prisiren
giant griežtai paskutinei 
kovai, proletarinei revoliu
cijai. Taigi šičia ir rišasi 
mūsų užduotis, kaip sujung

ei tas visų darbininkų spė
kas prieš bendrą priešą, 
buržuaziją?

Darbininkų Užduotis
Šituom laiku mes turim

nius, pasinius ir visus pana- bnmuv, 
sektantiškus, sriovinius' pakęsti.

davikų, nes už juos paskui 
stoja visos reakcinės val
džios spėkos prieš darbinin
kus.

Darbininkai to gali pa
siekti, laikydamiesi išvieno, 
atmetus visą sriovių sektam 
tizmą, kuris skaldo jų vie
nybę. i

Tik šituo keliu eidami, 
mes galėsįm sėkmingai ko
vot ir laimėt imtynes prieš 
blogybes nedarbo, bado ir 
skurdo, kurio jau negalim

£įl1M6&&>■

Tik
Apdrauda tūri keturis, skyrius:

$150, $300, $600 ir $1000

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

metų amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS cĮrganą “Tiesą”
• . • -f

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

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

Svarbią Brošiūrą

Kova už Darbininkišką Savišalpą
IR

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIU 
DARBININKU SUSIVIENIJIMAS 

\ f '

Tai Istorija Lietuvių Darbininkų Kovos su Fašistais ir 
Socialfašistais SLA. Organ'zacijoj ir Tvėrime Savo

, Darbininkiško Susivienijimo
Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kurie Pirmiaus 

Nebuvo Patalpinti Spaudoje
Tūkstančiai lietuvių darbininkų dalyvavo toje kovo

je. Svarbu k;iekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją tos kovos, svarbu po 
ranka turėti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjauriai 
mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar
bininkams suorganizuoti savo savišalpos organizaciją.

LDS. kuopos tuoj aus siųskite užsakymus ir parsi
traukite brošiūros kiek galite daugiausiai platinimui, šią 
brošiūrą reikią 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.

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

Reikalaudami brošiūros rašykite:i
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

273 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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Kunigas suimtas ir bekamantinė-

Bus daugiau

ti, kas yra jil draugai ir kasFOREST CITY, PA

alkani bet ir

pietų.

ROCHESTER, N. Y

Čia yra visokių dirbtu- tais

I

bedarbėj

■

gaminti valgius, 
susirinkite.

Valdyba.
(239-240)

Sekretore, J. S.
(238-239)

bą.
po

partijai šuose rinkimuose.
Komisija.

(238-239)

dalyvaus šiame susirinkime.
O. Janušauskiene.

(238-239)

Sekr. S. Pietaris.
(238-239)

dalykų, kurie reikia aptarti. 
Org. K. Žukauskienė.

(238-239)

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

Susirinkimas prasidės 2-rą vai. 
pietų, 59 Park St.

Komitetas.
(239-240)

LABOR AND LEATHER 
By RICHARD B. WINTER ,

Conditions in another “sick” industry from the basicianning 
operations to the' finished shoe and other leather products

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

FORCED LABOR IN THE U. S. 
By WALTER WILSON

Convict labor camps and mines, ^hain 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 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

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

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43-čios kuopos įvyks susi-

mūsų miesto dirbtuvių

Puslapis Kelvirtaa

BRUOŽAI Iš SHENANDOAH, PA., PARAPIJOM 
KOVU SU KUNIGAIS

(Tąsa)
Minėtas J. Aleksaitis su kun. K. Lietuvoj 

buvo artimi kaimynai. Ir čia, kaip žinome, 
laisvamanybčje buvo draugai. 1914 m., 
lankydamasis Wilkes-Barres apielinkėj, už
suko ir į Kingstoną—užėjo pas kun. Kudir
ką, klebonijon. Kunigas J. A. nepažino, 
nes daug metų jo nematė, bet Magdė išsyk 
pažino ir jam perstatė. Tad kunigas pa
šoko, karštai pasisveikino, išreikšdamas 
draugiškumą. Ir tuojaus kambario duris 
užsirakino, atnešė gėrimo, valgio senovės

• draugo pavaišinimui. Anot J. Aleksaičio: 
“Tik kunigui buvo nesmagu, kad aš pasisa
kiau, jog degtinės jau daug metų negeriu. 
Vienok buvau patenkintas kitu kuo—nors 
patys del drąsos gėrė!”

Besikalbant, J. A. pasisakė, kad jis atvy
ko į šią apielinkę pasimatyt su pažįstamais 
ir pasiteirauti apie darbus bei apsigyve
nimą. Tai kunigas sako: “Tau, kaipo ma
no senovės geram draugui, aš pats galiu 
padaryt vietą ir darbo. Aš turiu išrauda
vo j amų namų, tu juos galėsi prižiūrėti, ves
ti tvarką ir aplink juos dirbt—kas reik pa
taisyti. Prie to, kartais randasi ir apie 
bažnyčią kas padaryt. Ot, ir bus tau ga
na darbo. Gausi mokestį ir galėsi gyvent. ■ 
Bet vienas dalykas: turėsi mest viešą lais- 
vamanybę, būt kataliku ir parapijonu.Kam 
tau būt griežtai nusistačiusiam prieš baž
nyčią? Juk žinai pats, koksai aš buvau 
laisvamanis. Dabar matai: esu tikru kuni
gu ir gerai gyvenu! Tai aš ir tau patariu 
taikytis prie aplinkybių gyvenimo.”

Nežinia, ką J. Aleksaitis būtų daręs, jei 
būt matęs iš kunigo pasiūlymo gerą gyve
nimą. Bet kad matė po jo letena dar di- dytų svietui, ją miegančią papjovė, kūną 
desn’ę vergiją, negu po kasyklų baronų ar sukapojęs dalimis, išnešiojo—sumetė į Hud- 
fabrikantų, tai veidmainiu- būti, kokiu yra son upę. Bet ta baisi žmogžudystė iškilo 
kunigai, atsisakė. . viršun. Kunigas suimtas ir bekamantinė-

Sakoma, kad jau dabar kunigo Kudirkos >nt Pasipažino, ir buvo pasmerktas 

Kingstone nėra. Kur tai nusipirkęs far-lmn m* 
mą, ir turtingai gyvena!

Dar Kelių Kunigų Trumpas 
Paminėjimas

Tais pačiais laikais kunigas Žilinskas, 
kaipo vienas iš klerikalizmo—tautybės šu
lų, nemažą rolę lošė. Jis buvo pusėtinas 
pamokslininkas, ir tos rūšies laikraščiuose 
rašėjas—politikas. Nuduodavo “pabažną- 
dievotą” kaip ir kiti kunigai. Ne tik ką 
jis tamsuolius nuodijo religiniu opiumu, 
bet ir abelnai tautininkus siundė prieš ra
dikali, kiek ko vingesnį darbininkų' judėji
mą! Vėliaus, išsibeldęs Lietuvon, dar kiek 
pakunigavęs, apsivedė—kunigystę pametęs 
gyvena. (Jau numirė.—Red.)

Kunigas Augustaitis. Būdamas Maha- 
noy City, rodėsi gana “šventąblyvu” kuni
gu. Davatkos jam ne tik ką, o ir skvernus 
bučiuodavo! Na. O dabar ir pačios davat
kos žino, kad jis, parvažiavęs Lietuvon, ku
nigystę pametė, apsipačiavo ir gyvena.

Tai tik šioj apielinkėj čia aprašyti kuni
gai bei jų darbai aiškiai žinomi. Bet to-

Penktadieny Spalių 7, 1Q32

lyko, apie kurį į kųnįgai pasa
koja, niekas1 nežino. Tai tik 
kunigų išsvajotas išmislas pa
laikymui darbininkų tamsybė
je.

Proletaras

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

kuopos susirinkimas įvyks 9-tą dieną 
spalių, nedėlioję kaip 2-rą vai. po pie
tų, Vinkelstein svetainėj, po num. 
110 West Market St. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime.

Sekr. J. Norkus.
• (239-240)

Į atsilankykite į susirinkimą, nes yraj 
daugelis svarbių reikalų, del prisi- | 
rengimo žieminio sezono ir ateidami | 
atsiveskit kiekvienas po naują narįjl 
prirašymui prie šios draugijos, nesi 
dabar įstojimas yra labai lengvutė- 
lis, visiems prieinamas, kaipo vajaus I 
laike. Kurie norite įstoti, nepraleis- | 
kite šios progos. O 
vilkinkit savo narinių 

Sekr. V.

senesni neuž- 
duoklių.
A. Norkus.

(238-239)

Lietuviai darbininkai, dalyvaukime 
skaitlingai demonštratyvėse prakal- 
bose-mass mitinguose už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių, Tom Moo
ney, Billings, Jackson ir visų darbi
ninkų politinių kalinių iš bastilijų.

Mitingai įvyks Park ir Lawrence 
gatvių, ir North ir Windsor gatvių, 
spalio (Oct) 8 d.

Tėmykit skelbimus-plakatus.
(238-239)

Lietuvių Bendro Fronto; Komunistų 
Partijai Rinkimų Kampanijai;

Bankietas
Spalio (Oct.) 8 d. Laisvės Choro 

svetainėje, 59 Park St.; pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga tik 25 centai.

Užkandžiai ir gėrimai dykai. Kvie
čiame visus draugus ir prietelius rin
kimų kampanijos už Komunistų Par
tiją, atsilankyti ir paremti savo kla
sės

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbios diskusijos, rengia Ameri

kos Lietuvių Darbininku Literatūros 
Draugijos 27-ta kuopa. Įvyks 9 die
ną spalių (Oct.), 10 vai. nedėlios ry
te, Workers Center svetainėje, 
Church .St., New Britain, Conn.

Temoje: “Bedarbe ir Kokia iš 
Išeitis”; taipgi bus apkalbama ir 
ateinanti rinkimai, už ką turime ati
duoti savo balsus.

Todėl visi darbininkai ir darbinin
kės .esate kviečiami susirinkti skait
lingai ' į augščiaū . minėtas diskusijas, 
be skirtumo- srovių ir įsitikinimo. Da
bar yra laikas kiekvienam darbinin
kui pagalvoti ir susidomėti apie sa- 
vo likimą, ar' balsuoti už kapitalistų I 
klases išstatytus kandidatus ir- ba-1 
dauti, kaip iki šiolei, ar balsuoti už'rinkimas spalių (October) 9-tą d., 

.. .. v . , i-i • Komunistų Partijos kandidatus ir ko-) 10-tą vai. ryte, Poteliūno svetainėje,
KIU IP panašiu visur daugybes buvo ir yra. voti už pagerinimą savo būvio, su vi-į 53 Bank St. Wilkes Barre. Pa.

so pasaulio darbininkais. Į Brangūs draugai ir draugės! Ma-
Visus širdingai kviečia Komitetas, lonėkite būti susirinkime kuo skait-

--------- — tingiausia. Yra svarbių tarimų. Rei- 
HARTFORD CONN aptarti vajus mūsų spaudai ir

~ , v. ’ ,,T ’. _ „ 1 ALDLD nauju narių gavimas.Svarbus pranešimas Laisves , i __  ___
“Vilnies” ir “Darbininkės” skaityto
jams, ALDLD, LDS ir LDSA na
riams, nedėlioj 9 d. spalių (October), , . . 
bus labai svarbus susirinkimas dar- ;
bininkiškų laikraščių ir narių gavi- I S.iau 
mo į virš minėtas organizacijas va
jaus klausimu. Visų skaitytojų, na
rių ir prietelių pareiga atsilankyti į 
šį susirinkimą ir stot bendrai į dar-

Net kriminališki kunigų darbai tankiai pa
sikartoja. Nors tais laikais spaudos apra
šyta plačiai, bet prie progos kelias baisias 
kunigų papildytas tragedijas čia prisimin
sime.

Kas nežino kunigo Macocho darbus Čen
stakavo klioštoriuj? Jisai, ten būdamas 
perdėtiniu, apipiešė “stebuklingąją panelę 
šv.”, išlupdamas jos pagražinimus — 
deimantus bei kitus brangakmenis. Ir įsi
mylėjęs į savo pusbrolio pačią, jį nukanki
no—kirviu užmušė!! Už tai buvo teismo 
pasmerktas 12 metų katorgos—dar caro 
laikais.

Kunigas Hans Schmidt, New Yorke, sa
vo meilužę—gaspadinę Oną Aumuller už- 
vaisinęs ir, bijodamas, kad ta^ mepasiro-

Mes 
turime būti organizatoriai vajaus 
laike, mes turime būti savo spaudos 
“Laisvės” ir “Vilnies” prenumera- 

Taigi, draugai,, kad sekmin- 
aptarti, būkite susirinkime vi-

ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

By ANTHONY BIMBA
The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 

anthracite district during .the seventies to improve their conditions.'
144 pages—$1.00

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.

, ■ ; 350 pages—$1;25

THE RED CORNER BOOK
FOR CųiLDRĘN

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

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

51 kp. susirinkimas įvyks nedėlioj, 9 
d. spalių, Easton Baking Co. svetai
nėje, 36 N. 7th St. Prasidės lygiai 
10 vai. ryte. Visi nariai malonėki
te būti laiku.1

Sekretorius, V. Stančikas.
. (239-240)

, .« x . •
APLA 32 "kp.' sūsitinkimas įvyks1 

nedėlioj, spalio 9 d. Easton Baking 
Co. svetainėj. Prasidės punktualiai, 
12 vai. per pietus. Nariai malonėki
te įsitėmyti laiką ir visi susirinkite 
ant paskirto laiko, kad paskui nerei
kėtų skubinti arba visai apleisti ne
svarsčius organizacinius reikalus. 
Pasistengkite, draugai, šį kartą su
sirinkti ankščiaus ir visi būtinai da
lyvaukite.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigini- 

mo 13 kuopos susirinkimas 'įvyks 
sekmadienį, spalio 9 d., 10:30 vai. 
ryte, Lietuvių svetainėje, 29 Endi
cott St. Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes yra svarbių dalykų ap
tarti ir naujų narių atsiveskite.

Organizatorius.
(238-239) '

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

5 kuopos susirinkimas įvyks pirma
dienį, 10 d. spalio (October), 8 vai. 
vakare; 995 N. 5th Str. Visi nariai 
dalyvaukite ir naujų narių atsives
kite.

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $2.00; Popular $1.00

ALDLD. ir LDSA. kuopų su
sirinkimai įvyko spalio 2 die
ną, pas draugą Kerevičių. Bet 
reikia pažymėti, kad narių at- ^Gulbinas veikia, 
silankė nedaug. Tai peiktinas 
dalykas. Pirmiau draugai 
skundėsi, kad susirinkimų vie
ta nepatogi, bet dabar jau ir 
susirinkimų vieta permainyta, 
bet nesilanko į susirinkimus 
skaitlingai. Todėl reikia pa
daryti išvadą, kad draugai ne
paiso savo organizacijos reika
lų.

Bet susirinkimas gyvai svars
tė reikalus, šiame susirinki
me paaukota 2 dol. ALPMS. 
iš ALDLD. 219 kuopos, iždo. 
Bet turiu pasakyti, kad kuo
poje randasi ir tokių narių, 
kurie priešinasi aukavimui bile 
kokiam darbininkų judėjimui. 
Girdi, reikia pinigai laikyti 
kuopų ižduose.

Tai klaidingas nusistatymas 
tų draugų. Reikia ta mintis 
pašalinti. • Pinigai, kuomet 
juos aukojame darbininkų ju
dėjimui, tai būna naudojama 
skleidimui darbininkų apšyie- 
tos, propagandai, kovai už vi
sų darbininkų reikalus. Pavyz
džiui, jei mes aukojame dar
bininkų meno reikalams, tai už 
tuos pinigus bus leidžiama 
geri darbininkų lošimui veika
lai, kurie švies tūkstančius dar 
bininkų.

Galima pasakyti, 
nis mūsų s veikimas 
nas. DairbliĮinkai 
žai dirba, tai jiems 
ku ką ir parduoti, 
parduodame vieną 
šiuraitę, tai ir viskas. Todėl, 
męs galime prisidėti prie di
desnio darbo nors aukomis.

Čia yra prisiųsta Komunis
tų Partijos rinkimų kampani
jos knygučių. Jas veik niekas 
neplatina, kad sukėlus kiek 
pinigų tam reikalui. Tik vie
nas senas mūsų darbuotojas J.

Jisai jau ra
portavo, kad pardavęs apie už 
3 dol. Tas pats draugas nu
sipirkęs už savo pinigus K. 
P. rinkimų platformas iy plati
na taip pat. Bet tai tik lietu
vių kalba. Reikėtų parsitrau
kti ir anglų kalboje ir platin
ti tarpe angliškai kalbančių 
darbininkų Komunistų Partijos 
rinkimų platformą.

Bedarbė čia yra labai dide
lė, miestas kaip ką šelpia šiek 
tiek. Bet darbininkai didžiu
moje, tai jau veik badauja.

Forestcitietė.

priešai. Reikėtų pradėti orga-t
Į 

nizuotis ir kovoti sykiu su 
Komunistų Partija. Jei taip 
ilgai dar tęsis, tai darbininkai 
paliks ne tik 
pusnuogiai.

Kiek 
vėtra. 
Jurgio 
sieną
“dievas” 
nubausti kunigą,

atgal čia 
palietė

siautė 
ir šv.

jos 
Mat,

norėjo 
jisai 

parapi-

Sekr. L. Tilvikas.
(239-240) į

ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioję, spalių 9 d., Easton Baking 
Co. svetainėje, kaip 2-rą vai po pie
tų. Laikas yra pakeičiamas delei 
tam tikrų priežasčių ir susirinkimas 
turės būti užbaigtas iki 5 vai. p. p. ! 
Visi nariai malonėkite būti laiku, kad 1 g 
nereiktų vieno kito laukti. Randasi 
daug svarbių reikalų aptarimui, kaip 
tai, vajus, spaudos klausimai; rinki
mų kampanija ir tt. Ypatingai rei- ■ 
kia gerai prisirengti pre ALDLD 
agitacijos mėnesio, kuris prasideda 
su 15 d. spalio. i

Tad visi nariai dalyvaukite, atsi- . 
veskite naujų aplikantų į mūs orga
nizaciją ir nepamirškite laiko, 2 vai. 
po

, NEWARK, N. J.
Sietyno Choras laikis mėnesinį su

sirinkimą 10 d. October, 7:30 vai.’ 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 180 New 
York Avė. Visi nariai būtinai turite 
dalyvauti, taipgi ir menininkąi ne
pamirškit, nes yra labai daug svar
bių

kad vieti- 
labai silp- 
labai ma- 
labai sun- 
Jei kada

IŠ 
nieko gero negalima parašyti, 
nes dar vis dalykai eina? pra- 
styni < 
vių, bet jos visos taip susmu
kę, kad negalima jas rokuoti 
dirbančiomis.

Pianų dirbtuvė, sakoma, 
kad pradės dirbti pradžioje 
spalio mėnesio. Bet įveda dar
bą nuo kavalkų, pirmiau dirbo 
nuo dienų. Jei kuris gaus te
nai dirbti, tai turės mušti save • 
už kelis centus.

Kriaučiai dar šiek tiek dir
ba geriau. Mat, dabar jų se
zonas. Bet šios pramones'dar-į 
bininkai ląbaį^ suvarginti. Kai | 
kurie turėjo $$ipirkę name-; 
liūs, tai dabar ir 
praranda. Bankas' 
giČieriai atima.

Darbininkai šioje 
jau turėtu suprasti ir pamaty-

laiko 
Jinai 

bažnyčią, yieną 
gerai apardė.

veikiausiai 
kam

mulkina darbininkus 
jonus. Kunigų įrankis “die
vas” žino, kad bažnyčiose ku
nigai tik mulkina darbininkus. 
Bet kuomet ta siena griuvo; 
tai'padarė didelį bildesį. Ku
nigas išsigando, subėgo ir pa- 
rapijonų. Mat, man'ė, kad kas 
bombą padėjo. Pašišaukė ne 
‘dievą,”'bet detektyvus, kurie 
pasakė, kad čia kalta ne bom
ba, bet pats ponas perkūnas.

Tai matote, kaip einasi Su 
' > dievų garbintojais. ' Jie 

be policijos negali apsiginti. 
Darbininkai ir čia turėtų jau 
gauti supratimą, kad tokio da-

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kp. susirinkimas įvyks 
spalio, nedėlioj, 110 West Market 

St., 2 vai. po pietų. Visos narės da-į 
. lyvaukite šiame susirinkime. Drau-į 
ges, pakalbinkite pašalines moteris 
stoti į šią organizaciją. Kaip žino-j 
ma, kad pereitas susirinkimas ne
įvyko, todėl susidarė daug reikalų 
atlikti ir centro sekr. d. Sasnauskie
nė

ELIZABETH, N. J.
Draugai, darbininkai! Tarptautinis ' 

Darbininkų Apsigynimas rengia ma- ■ 
sįnę protesto demonstraciją gelbėji
mui Scottsboro jaunuolių šią suba- 

I tą, 8 dieną spalių, 4:30val. po pietų, 
ant Union Square. r ‘ ’
nis mitingas, 8 vai. 
Court St. 
gai

O’ vakare masi- 
vakare, 426 

Visi darbininkai skaitlin- 
dalyvaukite.
Kvięčia T.D<Ą. ,Liet. Kliubas, 

(239-240)

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kuopa rengia vaka- 

j rienę Su prakalbom; įvyks 9 d. spa- 
l lių (October). Draugai ir draugės! 
į Bus labai skanių valgių, nes mūsų 
gaspadinės išanksto tuom prisirengė. 
Vieną gaspadinę turime dar nesenai 
atvykusią iš Kauno, mokančią pui
kiai gaminti valgius. Tad skaitlin
gai

DETROI7, MICH.
APLA 47-tog kp. mėnesinis susirin
kimas bus sekmadienį, 9 d. spalio, 
9 vai. ryte, Lietuvių svetainėje, ant 
25 gatvės ir Vernon Highway, ant 
3-čio angšto. Visi nariai ir^narės

(238-239)

1 NEWARK, N. J.
Spalių (October) 8 dieną, šeštadiė- 

riį įvyks didelės demonstracijos; Mi
litary Park 'del paliuosavimo Scotts
boro jaunuolių, Tom Mooney ir visų 
politinių kalinių.

Visų lietuvių darbininkų yra pa
reiga dalyvauti šioj demonstracijoj, 
tik mūs galingi protestai gali sulai-j 
kyt žiauru - kapitalistinį tenorą.

'■ • 1 . (238-239) !

juos jau į 
arba mor-i

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 

. 3rd & Lombard 
’ N.' E. Front & South 

2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rd 
1215 South 
Franklin H

& 
& 
& 
&
& 
&

Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar

2nd 
Vinį"

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

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

Regular $1.90; Papular $1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas J,iš BREMERHAVEN į

'/• LIETUVĄ <1 y.'Ą
Del informacijų? kreipkitės:

. 57 broadway. new york

NORTH' GERMAN

PHILADELPHIA, PA.
Visi Važiuokit į ALDLD 105 Kp. 

Parengimą
ALDLD 105 kuopa rengia didelį ir. 

puikų balių su šokiais, subatoje, 8 
dieną spalių, 8640 Eastwick Ave.,1 
Rusų Amerikonų svetainėje. Prasi-, 
dės 7:30 vai. vakare. Visų Phila-, 
delphijoš Miesto dalių draugai ir 
draugės širdingai prašomi atsilanky-' 
ti ir paremti ’|ik...ką atsigaivinusią' 
mūs'kuopelę; • taipgi; ir iš ^esterio 
ir visų apięlinkių '■ prašomi ą$siląnky-j 
ti.d . Mes. prigaininsim skanių - valgių 
ir ,gėrimų. .Puiki orkestrą ^rieš • lie-į 
■tuviškųs ir amerikoniškus ; šokius. 
Taipgi; .turėsimo ir .žaislų. > 

širdingai kviečia rengimo
Koiūitetąs.

USE THIS ORDER BLANK

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

I enclose $ 
to:

Name

Address

’ City.

.for which please send the checked



Penktadien.,s Spalių 7, 1932 ;VIETINES ŽINIOS
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»Studentai Protestuoja yėl Atidaro 1,017 Munšaino 
Prieš Pavarymą Darbi-Smultlnj

ninkišky Profesorių NEW YORK.—17 saliūni- 
ninkų laimėjo bylą, kreipda
miesi į federal) teismą prieš 
jų smuklių uždarymą ir užra
kinimą.- Bet blaivybės agen
tai buvo panašiai uždarę dar 
tūkstantį alkoholinių saliūnų. 

mokytojų tarpo*7 išmetė i Dabar, ačiū šiam teismo nuos
prendžiui, jie visi vėl atsida
rys ir dar drąsiau šinkuos 
munšainą.

;McKee tvirtina, kad, . pagal^ 
įstatymus, jis be rinkimų turi 

;pasilikti majoru, kol išsibaigs 
terminas, kuriam buvo rinktas 
Walkeris, kurio vietą jis da-

Dar ėsą . “neži- * 
del to pasakys augš-^ 
valstijos apeliacijos 

į kurį kreipėsi

• bar užima, 
jnia”, ką 
tesnysis 
teismas, 
McKee.

ELIZABETH, N. J

Virš 200 New York o Uni
versiteto studentų Washington 
Square mitinge protestavo 
prieš universiteto valdybą, ku
ri iš • ] 
Oakley Johnsoną. Jo “nusi- 

* kaitimas” tame, kad jis daly
vavo pasauliniame prieškari
niame kongrese, Komitete Gy
nimui Politinių Kalinių ir John 
Reed Kliube.

Tame mitinge studentai pri-
< ėmė protesto 

prieš pavarymą 
Leo Gallagherio iš Southwest
ern Law Kolegijos, Los ' An
geles. Jis išmestas iš tarny
bos už tai, kad, kaipo Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ;
šis Darbininkiško Sporto Są- altorių, 
jungos atletus, šie atletai bu
vo areštuoti štai už ką. Kada 
Los Angelėj buvo buržuazijos 
sportų tarptautinės varžytinės 
—Olympiada, tai minimi dar- i 
bininkiški atletai įšoko į are- į 

' ir> užsikabinę didelius pla-; . * V V • Z < T'k _ 1 • _ _ _ 1-

Balsavimui!

Vaikas Bažnyčioje Užsimušė

rezoliuciją ir
profesoriaus.

Didžiajame New Yorke 
liečiu registravimas 1__
mui rinkimuose bus spalių 
(October) 10, 11, 12, 13 
d. nuo 5 vai. 
10:30 vai!, o spalių 
7 vai. iš 
re.

ryto iki 10

Kurie 
balsuoti,

Tūlas

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.

Puslapis’

’Suareštavo 109 Mainierių j dirbtuvę. Per dešimts
t j .. L . * H G ,; i kut namu landai drebėjorikieto Linijoj

kimų kampanijai $5, “Vilniai” 
$5/ '''L.’'

Taipgi iš kuopos iždo užmo
ka duokles už bedarbius, kurie 
negali užsimokėti. Narių turi 
32, pasitraukė 5; pinigų ižde 
turi $26.75.

124 kp. susirinkimus laiko 
1 reguliariai. Komunistų Parti
jai surinkta aukų $10.50. Na
rių turi 11. Kp. turėjo su
rengus 4 prakalbas. Pinigų 
ižde neturi.

76 kp. turi 6 narius. Visi 
šiuos 

metus; pinigų ižde neturi, vei
kimo nėra.

Kuopų delegatų raportai pri
imti.
•5 > , .

Spaudos Komisijos Raportai

Minersville apielinkėje ko
misija raportuoja, kad bedar
bės priežastis ir sunkios gyve
nimo aplinkybės labai daug 
pakenkia. Betgi kaip yra vei
kiama, tai ir pasekmės būna. 

(Shenandoah apielinkės komisi- 
įja praneša, kad mažai buvo 
veikiama šiame darbe, nors ir 
sunkios žmonių gyvenimo ap
linkybės, bet visgi yra gali
mybių ir būtų pasekmės, tiktai 
reikia daugiaus padirbėti. Ko
misijos raportai priimti.

Skaityta laiškai nuo Centro 
Komiteto, nuo 112 kp. ir nuo 
226 kp. Laiškai priimti.

Skaityta įnešimas nuo 9-to 
Apskričio Komiteto. Įnešimas 
tapo užgirtas vienbalsiai, ku
ris skamba šiaip: kad 9-tas 
Apskritys duotų dovaną dau
giausiai pasidarbavusiam va
jaus metu. Dovana turi būti 
tikietas į “Laisvės” koncertą 
—kelionės lėšos ir įžanga.

Nutarta, kad 9-to Apskričio 
komitetas parsitrauktų K. P. 
platformos lietuvių kalboje 
150 egz., o anglų kalboje— 
200 egz. ir platintų. Nutar
ta, kad Apskričio komitetas 
pasirūpintų surengti parengi
mus visoje 9-to Apskričio apJ 
ielinkėje. Nutarta, kad būtų 

Carbon, 226 kp., Saltzer City; i bendrai rengiamos prakalbos.! 
48 kp., MahanoyCity; 98 kp., Įsu LDSA. 6-tų Apskričiu ir| 
Frackville; 120-tos kuopos,įkviesti kalbėti d. B. Šinkevi-i 1 ' McAdoo; 112-tos kuopos Ta- čienę. Reikia rengti prakal-1 
maąua. Duota sprendžiamas (bas kur tik bus galima. Nu-j 
balsas Apskričio Komitetui ir įtarta, kad apskričio komite-■ 
atstovui nuo Komunistų Parti-1 tas pasirūpintų padaryti pla-: 
jos. Viso su sprendžiamais! katus visai apielinkei ir pasi- 
balsais dalyvavo šioje konfe-Į rūpintų vietiniais kalbėtojais, 
rencijoje 21 del. Konferenci-1 Nutarta išrinkti vajininkus šio-, 
jos pirmininku išrinkta S. Rei-lje konferencijoje. Likosi iš- « w « « V v -W-X I • 1 1 • w V • 1 • _ T

LDP. Kliubas rengia šokių 
vakarėlį sekančią nedėlią, 9 
dieną spalio, 7 :30 vai. vakare, 
69 Park St.

Kliubas kviečia visus dar-, 
bininkus atsilankyti į šį paren- 

, girną. Bus daug jaunimo ir 
į visi galės laiką gražiai ir’tin- 
i karnai praleisti. Visi galėsite 
1 gerai pasišokti.

Dabar yra kliubo^ vajus nau 
>jų narių gavimui. 'Kurie 
i norite, tai galite įstoti.
bary kuomet eina vajus, tai 

;iki Naujų Metų galima įstoti 
.O tie, kurie ne

dirba, gali įstoti ir be mėnesi-. 
įr 14 nių duoklių. Todėl labai ge- 

iki’i’a proga visiems tapti nariais 
(šio kliubo.

mitingai įvyksta

-J pi- 
balsavi- bG įstojimo.

Lile_ i užsimokėję duokles užDa- . ..............

vakare
15 d. nuo I"" - ----
vai. vaka-1 Kliubo

i kiekvieno mėnesio pirmą utar-
ninką, 69 Park St.

Kliubietis.

i kiĮ( napių langai' di’eb^jo nuo 
; trėnksmo.

, . I _____

M’Alester, Okla. — Poli-'
cija užpuolė Boien kasyklą Bandė Išvogt Moteriškės 
pikietuojaučius mainierius Lavoną 
ir 109 jų suareštavo. Kaiti-. 
narni “suokalbyje prieš vals
tybę.” Bus teisiami ir bau
džiami. Prokuroras Sprin
ger pareiškė, kad jis neleis 
kasyklą pikietuoti, nors jam 
prisieitų visus 2,000 mainie- 
rių suareštuoti. Kasyklos 
savininkai turi išsiėmę in- 
džionkšiną, bet mainieriai 
nepaiso, tęsia kovą prieš al
gų nukirtimą.

Brooklyn, Keturi vy
rai įlindo į Queens pavieto 
numirėlių “poilsio ” vietą 
ir bandė pavogti moteriškės 
lavoną. Sargas pamatė ir 
pradėjo šaukti policiją. Vy
rai išsigando ir paspruko 
be lavono.

sykį eisdar pirmą 
turės išlaikyt raštiš-

atgriebt bolę, ’kūmo kvotimą (literacy test) 
arba

BROOKLYN. ~ Salvatore 
Cordes, 12 metų vaikas, užsi
lipęs ant bažnyčios* stogo, 
kampas Concord ir Prince 
Sts., stehgėsi
kurią buvo ten užmetęs. Įlū-įpirm užsiregistruojant, 
žo stoginis langas; ir vaikas Iparodyt liudijimą apie baigi- 

► “greidų” pradinės 
Buvp pašauktas ligo-Į mokyklos arba vakarinės atei- 

ninės vežimas; bet jam pribu-jviams mokyklos rekordą, 
vus, vaikas jau buvo negyvas.Į Raštiškumo kvotimai bus duo- 
Tuo tarpu 140 kitų vaikų sė
dėjo bažnyčioje, 
prie pirmos komunijos.

advokatas, gynė teisme še-(nukrito į bažnyčią prieš pat mą bent 6
ViXl.n CnAi-fn altnrin TLivn naannIzfoc 1 i' mnkvlrlna ti

katus su užrašais 
Mooney”, leidosi 
kui. Tas ne tik 
bino publiką, bet 
tarimo tarp žiūrovų.

Savo rezoliucijoj, kuri pa
siųsta kolegijos valdybai, stu
dentai reikalauja, kad pro
fesorius Gallagher tuojaus bū
tų sugrąžintas atgal į savo 
vieta. Susirinkusiems studen
tams, apart kitų, kalbėjo ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatas Allen Taub.

“Paiiuosuot Sužeisti 6 Mūrininkai
bėgti
labai
rado

aplin- 
nuste- 
ir pri-

Užmušė Pačių ir Pats 
-Nusižudė po Traukiniu,.

BROOKLYN. — Nušoko 
bėgančiu elektriniu Flushing 
linijos traukiniu ties Lowery 
St. Ambrose M. Ratti, ir tuo 
būdu nusižudė. Paskui paaiš
kėjo, kad pusvalandį pirmiau 
buvo užmušta jo moteris. Ra- 

<do kruviną plaktuką ir suskre- 
anttusio kraujo ženklus 

žmogžudžio rankų.

po

BROOKLYN. — šeši mūri-

Subombardavo Pieninyčią

PROTOKOLAS

Newark, N. J.
Harry Greenwood, kuris gy* 
veno po num. 31 Colleen St., 
pašovė du vyru ir paskui 
pats sau į galvą suvarė dvi

Burlington, Wis. — Spa- kulkas, . Priežastis tragedi- 
lių 5 d. penki vyrai įsiveržė jos nežinoma. Sakoma, kad 
į naujai pabudavotą pieni- Greenwood senai nebuvo pil- 
nyčią, pagrobė sargą ir noj lygsvaroj ir kartą norė- 
dviemis bombomis sugriovė jo nusižudyti.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Liteyatūros Draugijos 9-to 
Apskilcio konferencijos, laiky
tos 25 dieną rugsėjo 27 West 
Coal St., Shenandoah, Pa.

Konferenciją atidarė orga
nizatorius, A. žemaitis, 10 :40 
ęval. ryte. Mandatų peržiū
rėjimo komisija paskirta iš se- 

: J. Stagniunas 
j ir K. Rušinskienė. Kol komi
sija peržiūrėjo mandatus, or
ganizatorius pakvietė drg. S. 
Reikauską pakalbėti.

Kalbėjo apie prisirengimą 
prie vajaus ir abelnais dienos 

į klausimais. Mandatų komisi- 
registra- Ja raPortavo delegatų seka- 

;mai’: 17 kuopa—6 delegatai; 
14 kp.—4 deleg.; 76 kp.— 2 
del.; 124 kp.—3 deleg. Dele
gatų dalyvavo 15, nuo 4 kuo
pų. Neprisiuntė delegatų se
kamos kuopos: 201 kp., New 
Philadelphia; 159 kp., Port

I darni vietinėse pradinėse mo- 
pasirengę' kyklose, registracijos dieno-

1 mis. Tose pat vietose reikia 
parodyt ir minimus lankytų 
mokyklų rekordus; tuomet p-i 
liečiui nereikia laikyt raštiš
kumo kvotimo, ir jam išduoda-! ka™U ^rau8’U- 

raštiškumo paliudijimas

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARŲ MENO

BKOUKLYN. — sesi mūri- ma rastiskun 
ninkai tapo sužeisti .vienas pa- Į (certifikatas).
vėjingai, kada trečiadienį su
gniužo palaipai, ant kurių sto
vėdami jie dirbo, Avė. U 
86th St.

Smithas Prieš Walkerj?

ir

• NEW YORK. — Buvęs vals
tijos gubernatorius Al Smith 
susitaikė Albany su Fr. Roose- 
veltu, demokratų kandidatu į 
prezidentus. Smith taip pat 
išsireiškęs prieš Dž. Walkerio 
kandidatavimą’ išnaujo į New 
Yorko miesto majorus. Girdi, 
Walkeris perdaug nupuldė sa
ve balsuotojų akyse (kaipo di
džiausias numaskuotas grafte- 
ris), taip kad jautėsi privers
tas rezignuoti.

Vakar demokratų politikie
riai sugužėjo į Madison 
Square Gardeną spręst, ką no-1 
minuoti į miesto majorus.

Dabartinis laikinas majoras

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

KONSTANCIJA MENKELIDN1ŪTĖ
Garsioji dainininke, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 

arti dviejų metų balso lavinimo ir abelno muzikos 
mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

Įvyks Sekamose Vietose:

, 23 Spalių (October), Montello, Mass.
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

Apart MenkeEuniutės, šiame koncerte dalyvaus ir se
kamos dailės spėkos:

Ig. Kubiliūnas, dainininkas ir komikas, iš So. Boston. 
LDR. Choras, vadovaujamas Edward J. Sugar ir at
skiri choro nariai.

23 Spalių (October), So. Boston, Mass.
Pradžia 8-tą Valandą Vakare.

Ir čia Menkeliuniutei padės drg. Ig. Kubiliūnas ir ki
ti vietos talentai’

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

6 Lapkričio, Worcester, Mass.

Tai tik tiek šiuo tarpu Mass, valstijoje ir teturėsime 
koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliun’utė.

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

•4; ' . .
Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

Nuėjus užsiregisruoti balsa
vimui turite parodyt 
dijimą tenaitiniams 
kams.

tą paliū- 
viršinin-

Išanksto sužinokite 
vimosi vietas tuose distriktuo- 
se,' kur gyvenate. Minėkite: 
jeigu neužsiregistruosit, nega
lėsite balsuot ir savo balsą pa
duot už komunistų kandidatus 
lapkričio 8 d. (Kitą kartą bus 
plačiau apie dalykus, surištus 
sų pilietybe ir balsavimais.)

Fosterio-Fordo Rinkimų 
Vakarienė

t
Kas tik galite, visi dalyvau

kite rinkimų kampanijos va
karienėje, spalių 12 d., Webs-

j*ter Hali, 119 East 11th St., , . , v.
New York City. Ikauskas; sekretorium V. Ru-: rinkti šie dd.: O. ziobienė, J. '

Įgienius; rezoliucijų komisijon: čiurinskas ir S. -----
K. Rušinskienė, J. Pacauskas Priimta 1 
ir A. Kaunas. Protokolas pra- prieš 
ėjusios konferencijos priimtas, Konferencijos dalyviai 
kaip skaitytas. Apskričio 
ganizatoriaus ir sekretorių 
portai priimti.

Kuopy Raportai
17 kp. dalyvauja pagal 

galę visose klasių kovos kam
panijose ir stengiasi įtraukti į 
veikimą k u o d au g iausiai 
kuopos narių. Bet visa bėda 
yra tame, kad didžiuma kuo
pos narių retai lanko kuopos 
susirinkimus.

Kuopa su visomis revoliuci
nėmis organizacijomis palaiko 
gerus santikius.

Narių užsimokėjusių 
šiuos i 
buvo 83 nariai, 
laiko kas mėnesis 
turėjo vieną, bendrai su Lyros 
Choru. Paaukauta darbinin
kų reikalams $32. Ižde pini
gų turi $13.30. Taipgi turi 
išsirinkus grupę vajininkų. .

14 k p.—pasiųsta dvi rezo
liucijos valdžiai. Viena, rei-' 
kalaujant, kad drg. Edith!

Vakarienę rengia Nepri
klausomas Komitetas rėmimui 

iFosterio - Fordo kandidatūros 
jį J. V. prezidentus ir vice-pre- 
'zidentus. Bus rodomi naujau
si krutami paveikslai iš So
vietų Sąjungos. Kalbės Scott 

[Nearing, Elmer Rice, Earl 
I Browder ir Wm. L. Patterson 
I įvairiais klausimais. Rice 
kalbės apie teatrą Sovietų Są
jungoj. Vakarienė susidės iš 
šešių rūšių valgių. Įžanga tik 

i 75 centai. Tikietus 
' gauti “Laisvės” ofise.

Reikauskas. ’
protesto rezoliucija1 

Vilnies

galite

užpuolikus.: 
sume-' 

or-Įtė aukų del “Vilnies” $2.50 ir, 
ra-Į iš Apskričio iždo paaukauta Į 

l$2.50. Viso “Vilnies” gelbė-Į 
■ jimui paaukauta $5. Nutarta; 

.v 'sekančią konferenciją laikyti 
1S" St. Clair, Pa.

Konfeerncija uždaryta per 
pirmininką S. Reikauską, 1 
vai. po pietų.

Pirm. S. Reikauskas, 
/ Sekr. V. Rugienius.

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisvės” knygų krautuvesna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Parašė V. Kneziavas. Kaina 45c.
P R I E š A I. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c.
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis. 

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė; 

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dviejų paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c. .
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija' trijuose veiksmuose. Parašė J. P. 

Karnaukalaę. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Socialius.
KOVA’Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukraihiškai parašė 

I. Togobočpij. Lietuvių Halbon' vertė ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI.1 Daugybė^ražių eilių. Kaina 50c. ‘ 
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. Išleido 
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šaknaite. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. ‘ Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET 
BROOKLYN, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

ŽUVO TARP DVIEJŲ 
AUTOMOBILIŲ

dvieBROOKLYN. — Tarp 
jų automobilių, bėgančių į 
priešingas puses, tapo pagau
tas ir užmuštas puškarinis 
kiautpjaš ,Cinqueloni, 
Knickerbocker ir DeKalb

pre- 
ties

Buržuazija Kursto.
Liaudį prie Karo

LA PAZ, Bolivija. — Vai- 
džia, spauda, bažnyčios ir 
visos buržuazinės įstaigos 
paleistos darban kurstymui 
liaudies prie karo prieš Pa- 
raguajų. Šalies sostinėj 
tūkstančiai žmonių demon
struoja gatvėmis ir reika
lauja karo. Tos masės yra 
aklos, uždegtos patriotizmu 
per darbininkų išnaudoto
jus ir plėšikus.

Žydu Gyventojų Skaičius 
[Siekia 16,000,000 

lą užsimokėjusių už Į ---------
metus yra 50, pereitais j šimtas metų tam atgal

Susirinkimus ,• pasaulyje buvo tik 3,000,- 
i. Parengimą I 000 žydų gyventojų. Gi 1925 

metais jų skaičius pakilo iki 
16,000,000, tai yra, bėgyje 
šimto metų žydų gyvento
jų skaičius padidėjo virš 
penkis sykius. Daugiausia 

lĮJjjų gyvena miestuose. Ketu- 
Berkmairbūtu ‘^aliuosuota fkt1 riolik°j didmiesčių (Ameri- 
ta, kad ,valdžia ir fašistai ati-jkoj ir . Europoj) gyvena 
trauktų savo rankas nuo “Vii-[ 4,500,000.
nies” laikraščio. Pasiųstą de-j Pagąl užsiėmimą dalinasi 
legatai į K. P. rinkimų kam-, taip; 6,000,000 užsiima biz- 
panijos konferencijas kurios Q g 750 000 yra anw. 
įvyko viena Frackville, Pa., ki-. - , . . . . . , /
ta—Reading, Pa. Taipgi par-,^8. darbininkai bei amat- 
davinėja štampas rinkimų i ninkai.
kampanijos.. Išplatino 100 j .?*------------------
eg|. Komunistų Partijos rin- NUSIGANDĘS MIRĖ 
kimų platformos ir 1,000 NEW 
“Daily Worker.
vienas piknikas bendrai su K. | nusigando,, ^k.ada 
P. vi enętu. Auk a v o sek a- (blątįy yb ės sni pias, 
miemsWtikslams'l-1:i ’K. P, rin- numirė. A į.

ir 1,000 NEW YORK.—Kaf eteri jos 
Surengta ‘ savininkas Chr. Dorfler - taip 

atėjo pas jį 
kad krito ir

t‘ -K. P. rin- guminė. .5,

Laisniuotas Graborius
sey valstijoje

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 4116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

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

**<*R*R?

...
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116

irNet 20 Procentų

Org. F. P.
ir(Daugiau Vietos Zinty 5 pusi.)

DR. M.
215 E.

Tarp 2nd
NEW

Valandos nuo 10 iki 1 
Nuo 4 iki 8

Nedeliom nuo 10 iki 1
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas įčirškinimais

JONAS STOKES
K12 Marion St., kampas Broadway 

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

Puslapis šeštas EAIS.V1 Penktadien., Spalių 7, 1932

VIETINES ŽINIOS
Lankykite Komunistų Task u tines D ienos

Paskutinė Demonstracija Delei Scottsboro Jau
nuolių Gyvybės Turi Būt Skaitlingiausia

Spaudos Bazarą Rinkt Parašus Komu-
NEW YORK.—Ketvirtadie- nistų Kandidatui į Ma- 

nį atsidarė didysis bazaras ko-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

[munistinės spaudos — Daily JOTUS 
Workerio, Freihnito ir Young 
Workerio,— didžiausioj New 
Yorko svetainėj,

vzrvTJTz ti 4- < 4. i i • t i i- i u iSquare Gardene, ant 49th St. šų, kurie reikalingiNEW YORK.—Per pusant-;nuo to, kokios dideles darbo
rų metų Tarptautinis 
ninku Apsigynimas ir 
susipratusių darbininkų apgy-jg^t 
nė devynis Scottsboro negrus 
jaunus darbininkus nuo elek
tros kėdės, šeštadienį, spalių 
8 d., po pietų, Union Square,. . .. . _ .j , . . , _ , , , . i mis revoliucinėmis masėmis,dabar tun but padarytas kuo .. .... ......
didžiausias masių išstojimas,!. . .
kaipo paskutinis demonstraci-; , . v. .. v. . j ............... ii--- ciausia Teismą nedrįs uztvir-nis žingsnis delei jų isgelbeji-> k ‘ {
mo nuo 
dviejų 
Teismas 
galutiną 
nuosprendžio priklausys, ar 
devyniems nekaltiems jaunuo
liams gyventi ar mirti ar ka-'struojama ir už paliuosavimą 
Įėjime supūti. Bet tikresnėje į Tom Mooney ir Billings iš Ca- 
prasmėje scottsboriečių liki-tlifornijos bastilijos. 
mas priklausys daugiausiai! Visi į tą demonstraciją!

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

DR. M. MA1SEL
SPECIALISTAS

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškimu; kraujo ii' pūslėj 

analizai
107 E. 17th St.,

Near 4th Ave. (Union Square) !
VALANDOS: 10-1, 4-8,;

Nedeliomis 10-12;
Už Pilną Egzaminaciją $2.00 ;

Sekmadienis bus paskutinė 
Madison diena rinkimui piliečių para- 

, idant ga
gėtume padėt ant rinkimų ba

lt omu nistų kandidatą į

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

ir 8th Avė.
Šiandie vakare bazaro pro-JotoDarbi-

— kJlUH ttlV V C.V1VCV1 V V X ( Jį v LV 1Y Mill L 4 11 Id LV< J\ CM1 VllVlClbCt Į

masses djenornis protestuos ir demon- gramoj dainuos Aido Choras,; New Yorko majorus, drg. Pat-
masės šiomis paskutinėmis

uos, reikalaudamos tuojauslbus ristynės, muzika šokiams personą, 
paliuosuot Scottsboro kanki-'ir šiaip daug įvairumų, 
nius.
j demonstracijas gana didelė-Igų daiktų

sudeginimo. Nes už 
dienų Augščiausias 

Washingtone spręs 
apeliaciją. Nuo to 

priklausys,

Eikite šiokių dienų vakarais 
Jeigu darbininkai išeis zare yra didelė gausa naudin- ir sekmadienį iš ryto į 61 

i už pusę kainos nu-! Graham Ave., ir gavę blankas 
sipirkti bei laimėti: naujų ir nurodymus, leiskitės parink- 

namų rakandų, ra
sotas” ir kt.

Darbininkiško Sporto 
į tinti mirties sprendimą prieš junga parūpino bazarui 
scottsboriečius.

jtik šitokiame atsitikime kapi- drabužių, 
italo valdovai per savo Augs- dio

Apart kitų, Union Square 
demonstracijoj šeštadienį kai-* 
bes ir Tomo Mooney senutė 
motina. Čia bus sykiu demon-

Naujy Kompanijų Šule-; Gelžkelių Kompanijos 
riai Apkerta Yonkerio Nutarė Kirst Algas 

Darbininkus Šerais
YONKERS, N. Y.—čia pra-i 

dėjo organizuotis nauja abejo-! 
tina kompanija, Lateroid Kor
poracija. Ketina dirbti vie
las, tinką ir kitokias medžia
gas, reikalingas prie namų už
baigimo. žada darbą pen
kiems desėtkams darbininkų; 
bet norint to darbo, žmogus 
turi pirkt bent už $1,000 kom
panijos šėrų. Tą meklerių 
skymą remia vietiniai kapita
listų laikraščiai. Bet jie ne
pasako, kaip, panašios naujos 
kompanijos apšlavė darbinin
kus netolimoj praeityj. Taigi 
va:

10 metų atgal Waring skry
bėlių kompanija tokiu būdu 
išgavo $100,000 iš lengvatikių 
darbininkų; ir jie nei cento 
negavo atgal. Paskui po 
dviejų metų Champion skalbi
mo marinų kompanija pana
šiai aptuštino daugeliui darbi
ninkų kišenius Glen Park sek
cijoj. Hudson “tajerių” (au-

NEW YORK.— Pirmininkai 
visų didžiųjų gelžkelių, susi
rinkę trečiadienį, nutarė kirsti 
20 procentų algas gelžkelių 
darbininkams ir tarnautojams. 
Jie ketina pasišaukti į dery
bas vyriausius vadus gelžke- 
liečių unijų (brolijų). Tie de-

Są- 
viso- 
var-kių sportiškų žaidimų ir 

žytinių.
Kas vakaras užtikrinta 

dainų, muzikos bei vaidinimų' 
Iprograma; netruks ir kalbėto
jų.

Bazare yra ir valgykla, kur 
galima nebrangiai ir sveikai 
pavakarieniauti.

Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas turėtų atsilankyti į tą 
komunistinės spaudos bazarą. 
Jis tęsis iki pirmadienio.

gera

Baisiai Didelės Miesto 
Valdybos Lėšos

NEW YORK.—City Hali 
politikieriai daro apskaičiavi
mus^ kiek pinigų jiems reikės 
1933 metams. Biudžeto direk
torius C. L. Kohler aprokavo, 
kad turėtų “užtekt” $614,-

šinieji vadai jau pirmiau, šių i 648,912; bet tai būtų tiktai 
sutiko'apie 17 milionų sumažinimas,metų vasario mėnesį, 

numušt darbininkams algas 10! pnlyginant su 1932 metų iš- 
procentų. Kompanijos tikisi, i laidomis.
kad jie dabar įvykdys naują j Majoras McKee vienu kartu 

lėšas 
kelios 
jąsias 

milionų 
O dabar jis jau šne- 
negalįs to padaryti, 
esą “rankos suriš-

algų nuskėlimą.— Prezidentas 
Hooveris, kaip jau buvo kar
tą minėta, kreipėsi į gelžkelių 
kompanijas, kad jos suturėtų 
naują algų kirtimą, kol praeis 
prezidento rinkimai. Mat, to-1 ]<acĮ 
kis masinis algų nukapojimas nes jam 
pirm rinkimų galėtų blogai at- tos”, 
siliepti Hooveriui į balsavi-l Didelė 
mus; stambiai būtų išnaujo ■ rnpketi lėšas su tokia baisia 
pabrėžta, kas yra komunistų suma pinigą, kur šimtus milio- 
nurodoma, kad Hooverio ny dolerių suryja grafteriai 
valdžia yra algų kapojimo New Yorko politikieriai, kurie 
valdžia. O po rinkimų, Hoo- betgi “nesuranda” pinigu gel- 

tomobihų ratų lankų) kompa-jveris leido suprasti, gelžkelių1 bgt bednrbius nuo bado, des- 
įja, su ex majoru e^sen an kompanijos, kaip ir kiti kapi- > peracijos ir masinių žudymų- 

ger priekyje, pardavė darbi- talistai, galės kiek nori uždar- sj 
ninkams šėrų už $100,000; bius darbininkams kapoti, ir į 
padirbo kokius 40 tajerių. ir Hooveris išnaudotojams tame1

; kompanijos gi na-1pagelbėtų, jei būtų išrinktas, rn(jj i ir Narėms 
mas buvo parduotas miestui va;n Kad jv: x.oi darx Ll/on 1 BJUb np. liaicilld
užsidarė; kompanijos gi na-1pagelbėtų, jeį būtų" i” ‘ ‘ 
mas buvo parduotas miestui kaip kad jjs iki šiol darė. Bet 
už $7,000. šėrininkai-darbi-1 
ninkai iš viso to negavo nei 
penktuko.

Darbininkai turi apsisaugoti 
nuo tų kompaniškų raketierių.

O parašų trūksta 
šimtų. Negalima

ti parašų, 
tik kelių 
leisti, kad del to menko trū
kumo prarastame šia svarbią 
kandidatūrą j majorus.

Aidiečiy Atydai

Telefonas) Btagg 2-91M

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETtKA
VALANDOBi

Nuo » vai. ryte iki S vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.

ketino miesto valdybos 
sumažint. 40 milionų ; 
dienos atgal jis žadėjo 
nukirst kokiais 100 
dolerių.

valstybė galėtų apsi-

rinkimai įvyksta tik už mene-!
šio laiko, ir kompanijos galės. Draugės, nepamirškite, kad 
lukterėti ketvertą savaičių. ------- ,vv -1 ’ 1 11

Tačiaus, jeigu būtų išrink
tas ir demokratų Rooseveltas 
į prezidentus, būtų varoma ta 
pati algų kapojimo politika. 
Tą yra praktikoje įrodęs

, . v Rooseveltas, kaipo New Yor-
NEW YORK.-—25 važiuoto-,valstijos gubernatorius. Jis, 

jai buvo sužeisti trečiadienį, |<aįp jr kiekvienas kitas kapi- 
kuomet vienas gatvekaris talistinįų partijų 
trenRė kitam į šoną ant South
ern Boulevard ir East Tre
mont Ave., Bronxe. Vienam 
darbininkui įlaužta nugarkau
lis.

25 SUŽEISTI, SUSIDŪRUS
! GATVEKARIAM

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

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spali# (October)

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

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th

THEATRE
Broadway ir 28th 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos 

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

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės i “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

rūptnasi 
Union
AVĖ

st.

turi

iššaukę į lenktynes 
Cleveland, Ohio.

•mes esame 
Į 24 kuopą,
Mes pasisakėme, jog jas su- 
kirsime gavime naujų narių į 
Darbininkių Susivienijimą ar 
skaitytojų “Darbininkei”. Ką 
rodo skaitlinės, paskelbtos d. 
Sasna? 24 kuopa turi 21 narę 
bei skaitytoją, o mes turime 

kandidatas, viso labo 6 nares. Ar ne gėda 
daro ir> darys viską, ko reika- Lmums, o ypatingai toms, ku- 
lauja buržuazija. irios dar nei nebandė pakalbin-

Viena tik Komunistų Parti- ti darbininkes į mūsų organl- 
ja, vesdama kovą už bedarbių 
pensijas, sykiu ’kovoja prieš 
uždarbių kapojimus. Užsire
gistruokite spalių 10, 11, 12, 

i 13, 14 ir 15 d., kad galėtumė
me lapkričio 8 d. atiduoti savojo dirbti, 
balsus darbininkų Komunistų SOs narės dirbti. 
Partijai.

Metalistai Organizuojasi
BROOKLYN. — Susitvėrė 

pirmas lokalas Metalo Darbi- 
| ninku Industrinės Unijos cent- 
Ire svarbiausių metalo fabrikų, 
kaip kad Bliss kompanijos, 
American Machine and Foun
dry Co., Mergenthaler Lino
type, Morse Dry Dock, Navy 
Yard ir kt. Šie metalistai laiko 
susirinkimus ne tik svetainėse, 
bet ir masinius mitingus atvi

rame ore prie didžiųjų įmonių

zaciją ?
Mes išrinkome vajaus komi

siją, kuri prižiūrės vajaus ve
dimo darbą, bet tas nereiškia, 
kad tik toji komisija ir priva- 
„ _____ Ne, mes turime vi-

Ketvirtadie- 
nis yra mūsų nuskirta diena 
ėjimui per lietuvių darbinin
kių stubas su literatūra ir žo
džiu apie mūsų organizaciją. 
Iki šiol tik penkios narės tam 
darbui tepasirodė. Ką veikia
te, draugės? Jei negalite šią 
dieną, .tai kodėl kitomis nieko 
neveikiate del LDSA vajaus?

Pirmas apskritys mums už
dėjo kvotą 50 naujų narių ir 
mes tą kvotą turime išpildyti. 
Ateikite visos ketvirtadieniais 
į “Laisvės” ofisą 7 vai. vaka
re ir padekite verbuoti lietu

ves' darbininkes j L.D.S.A.
Vajininlęč.

Aido Choras yra apsiėmęs 
dalyvauti Daily Workerio, 
Freiheit ir Young Workerio, 
komunistinės spaudos bazare, 
kuris įvyks Madison Square 
Gardene, New Yorke.

Bazaras atsidarė vakar ir 
tęsis iki spalių 10 d., tai yra 
iki ateinančio pirmadienio.

Iš tų keturių bazaro dienų 
Aido Choras pasirinko penk
tadienį, spalių 7 d. O kadangi 
penktadienio vakare įvyksta 
Aido Choro pamokos, tai visi 
aidiečiai esate kviečiami susi
rinkti į “Laisvės” svetainę 
7 :30 vai. tą vakarą, kur turė
sime trumpas pamokas. Po 
pamokų visi trauksime į baza- 
rą. i-

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kuopos susirinkimas 
įvyks sekantį sekmadienį, 9 spalių 
(October), 10 vai. ryte, pas drg. 
Polek, 1517 Charlotte St., Apt. 4 E. 
Iš Down Town važiuokite 7th Ave. 
subway ir išlipkite ant' Freeland 
stoties. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbiu reikalu aptarti.

(239-240)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda 70 akrų žemes farma, 
geri budinkai ir 10 akrų miško, am 
miesto; pieną parduodu mieste; yra 
visa ūkio reikalinga mašinerija. 
Kaina labai žema, nes noriu greit 
parduoti. Kreipkitės del informacijų 
336 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(239-241)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
FILURIN
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fiatiaa ir chroniikaa Tyrą ir 

motanj ligai kraujo ir odai. 
Padarau iityrimg kraajor ir liapawa.

DR. MEER }
W. 44th St., Room IttS 

New York, N. Y.
Valandai Prlinitnoi

Ryti nuo 10 iki 1, Po pietų nuo * 
iki 9 vai. vakari 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto Iki 1 piltų 
' Telefonas Lackvranna 4-2180

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekžymos—visi šie 
nesveikumai dabai* 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 pranešu savo kostume- 
riams. kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
BĮ2 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 2-4401

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

4 ofise
Stato Naujus Mūrinius

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

lie- 
yra

ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujanti 
būdavote ją >;• t ,,
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GEORGE NOBILETTI

IŠRANDA VOTIM Al
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 kambariai po ant
rašu 8742—126 St., Richmond Hill, 
N. Y. O> jei kas norėtų, tai galėtų 
pirkt ir namelį, parduosiu pigiai, nes 
esu pavienis ir pasirįžau važiuoti į 
Lietuvą. Mano gyvenimo antrašas: 
T. Laucus, 227 So. 2nd St. apt. 17, 
Brooklyn, N, Y.

(238-243)

‘ A Grand St. at Graham Ave. 

INTEREST FROM 
DAY OF DEPOSIT 

Compounded
Quarterly

DIVIDEND
Oct. 1st 
at rat© of

3H% per annum 
payable

after Oct. 15lh

Succeed
Save , 

R&yutarty

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

i’aučiasi neišga|ę matyt daktaro. 
)r. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison)'/ per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste. Valandos: nuo 10-4 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

Valandos: nuo 10-4
Vakarais—panedėliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ."
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NOTARY 
PUBLIC

r TEL. STAGG 
2-5043

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
į per< " '■5 ■’ '
NEW YORK UNIVERSITY
| Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631 
929 Broadway 

Tel. Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

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

INCMATHEW P. BALLAS 
,(B(ĖLflUSKAS) 
G R ft B O R I U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND S T. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS . DARBUS: 
mirusius' parvežam iŠ visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 

' KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. ' DUODAM' GRAŽIA VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

f VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
, KUOGERIAUSIAI PĄTARNAUSIM. > . -

MUSU RAŠTINĖ ATDARĄ DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.4

XXXXXXXXXXXX
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DeKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261




