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Chicagos “Vilnyje” skaičiau 
■pranešimą iš Cleveland© apie 
lietuvių masinį politinį mitin
gą. Surengė Draugijų Sąryšis. 
Buvo kviestos visos partijos at
siust savo kalbėtojus. Kitos 
prisiuntė, o socialistai ne. Dau
gumos susirinkusių darbininkų 
simpatija buvo Komunistų Par
tijai.

Darbininkai turėjo progą 
vienu kartu išgirsti apie visas 
partijas—kas jos yra, kam jos 
tarnauja, ką jos skelbia. Ne 
'.ienas jų pirmu sykiu įsitikino, 
kad jų partija yra Komunistų 
Partija.
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KRISLAI
Clevelando Pavyzdis.
Kas Ardo Mitingus?
Neišsižadama Teisė.
Katalikai Darbininkai.

Rašo Komiinistas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Panašūs politiniai mitingai 
laike rinkimų yra naudingi. Cle
veland© draugijų pavyzdį turė
tų pasekti lietuvių organizaci
jos kituose miestuose. Visos 
visų pažiūrų lietuvių organiza
cijos turėtų susitarti ir bend
rai surengti politinį masinį mi
tingą.

Bostono “Keleivis” dejuoja, 
t būk komunistai Lawrence išar

dė socialistų prakalbas atviram 
ore. Girdi, atėjo “tuzinas ko
munistėlių” ir subostino mitin
gą. Bet tai melas. Panašių 
melų leidžiama komunistų adre
su labai daug. O juos leidžia 
politiniai bailiai ir niekšai.

Štai koks komunistų nusista
tymas šiuo klausimu: Kur tik 
susirenka darbininkai, ten eina 
komunistai. Pakalbėjus buržu
aziniam kalbėtojui, komunistai 
reikalauja teisės klausimus sta
tyti bei kritikuoti. Tokiam at
sitikime, buržuazijos agentai, 
bijodami būti numaskuoti, ban
do atimt revoliuciniams darbi
ninkams teisę kalbėtoją kriti
kuoti bei jam klausimus statyti. 
Pašaukia policiją ir patys susi
rinkimą išardo, o paskui palei
džia kakarinę, būk komunistai 

f tatai padarė. ;

DEMONSTRUOKITE ŠIANDIEN UŽ PALIUOSAVIMA IŠ MIR
TIES NASRŲ SCOTTSBORO JAUNUOLIŲ, MOONEY IR VISŲ

POLITINIŲ KALINIŲ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE ;
BROOKLYNO IR NEW YORKO LIETUVIAI DAR- Fara,e"'i"""ir
B1NINKAI, MARSUOKITE Į UNION SQUARE 
AIKŠTĘ ŠIANDIEN 2 VALANDĄ PO PIETŲ '

DES MOINES, la.—South 
Dakotos Farmerių Susivie
nijimo vadas Loriks pareiš
kė, kad jo organizacija prie-

<■

Scottsboro negrai jaunuoliai, nuteisti mirti n. šiandien įvyksta demonstraci jos visam 
pasaulyj už jų paliuosavimą.

TARPTAUTINIO DARBININKU APSIGY- Nuo Automobilių Kasmet 
y Žus po 50,000 Žmonių

NIMO KONVENCIJA CLEVELANDE
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas yra Darbininky Kla

sės Jrankis Kovoje prieš Reakciją; Lietuviai Darbininkai, 
Stokite į šitą Organizaciją, Remkite Jos Veikimą Visais 
Būdais

Kaip Scottsboro jaunuo
lių paliuosavimu, taip gyni
mu mūsų Chicagos dienraš
čio “Vilnies” suareštuotų 
draugų rūpinasi ši masinė 
apsigynimo o r g a n i zacija. 
TDA yra darbininkų klasės 
įrankis kovoje prieš buržua
zinį terorą ir persekiojimą.

Mes sveikiname Tarptau-

WASHINGTON. — Na- 
cionalės Saugos Tarybos 
pirmininkas p. Williams sa
ko, kad už metų kitų Ame
rikoje automobilių nelaimė
se žus po 50,000 žmonių, 
jeigu tų nelaimių didėjimas 
eis dabartiniu progresu. 
Pernai nuo automobilių ne
teko gyvybės 33,000 žmonių. 
'Sako, kad automobilistai vi
sai nepaiso pavojaus ir lei
džia mašinas taip, kaip jos 
gali lėkti..

Užmušta Motina, 
Liko 6 Našlaičiai

CLEVELAND, O.—Šian-| 
dien, spalių 8 d., čionai pra
sideda Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo konven
cija. Delegatai atstovaus 
virš 10,000 organizacijos na
rių ir apie 127,000 darbinin
kų, organizuotų į įvairias 
darbi ninku organizacijas, 
kurios prisiuntė delegatus.

Tarptautinis Darbininkų tinio Darbininktj Apsigyni- 
Apsigynimas yra nepava- mo konvenciją. \Mes trokš- 
duojama Amerikos darbi- tame, kad jinai būtų tas žy-j 
ninku klasės organizacija, gis, kuris tą brangią organi- 
Tūkstančius revoliucinių zaciją pastatytų dar ant Michael Padlisko 43 metu

. Dienraštis

BAYONNE, N. J.—Spa
lių 6 d. tapo suareštuotas

Suvienykime Spėkas, Neduokime Valdžiai ir Bosams Žudyt pi^e!a2™^n A f.?!"
Mūsų Klasės Vaikus; Jūs Tėvai ir Motinos Išgirskite Bal
są Tėvų ir Motinų Nuteistų Mirtin Nekaltų Jaunuolių

vartai. Tuo tarpu tos orga
nizacijos nariai pikietuoja 
kelius dieną ir naktį. Sako
ma, kad net du tūkstančiai

Į gatves, į masines demon-, tų jaunuolių, kurių gyvybė farmerių randasi ant pikie- 
stracijas šiandien, spalių 8 randasi pavojuje. Jūs te- to. Vadinasi, eiliniai nariai 

Tai diena tarptautinės vai ir motinos! Jūs norėtu- lipa per galvas savo vadų.

Ar komunistai savo politi- darbininkų ir kovotojų jinai tvirtesnių kojų, 
niams priešams suteikia tą pa-! yra apgynus buržuaziniuose 
čią teisę? Taip, suteikia. Mū- teismuose. Tūkstančius iš- 
sų surengtuose masiniuose mi-,gmus p0 kaucija. Šiandien 
tinguose mes visuomet leidžia-' , , . . , ,_ • . -v .... '. . .1 pat šimtai darbininku laume visiems is publikos laisvai f . . _ . v

d.
proletariato kovos prieš mete, kad darbininkai kovo- 
bandymą nužudyti aštuonis, tų už jūsų sūnų bei dukte- 
Scottsboro negru s jaunuo- j rų gyvybę, jeigu jie nekaltai 
liūs, prieš pūdymą kalėjime būtų nuteisti mirtin! Todėl 
nekalto Tom Mooney, už pa- išgirskite balsą tėvų ir mo- 
liuosavimą visų politinių! Linų Scottsboro jaunuolių, 
kalinių. Europos, Azijos,' kurie šaukiasi jūsų pagel- 
Afrikos, Australijos ir Pie-, bos, kad išgelbėjus jų nekal
tų Amerikos darbininkai tus vaikus nuo elektros ke- 
šimtais tūkstančių šiandien dės!
protestuos prieš Amerikos | -------------------

iŠ Kalėjimą Sarge
liu. Jungtinių Valstijų mie
stuose ir miesteliuose po va
dovybe Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, Komuni
stų Partijos ir visų revoliu
cinių organizacijų darbinin
kai išeis į gatves ir demon
struos už jaunuolių paliuo- 
savimį.

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės! Ši kova yra 
mūsų visos klasės kova. Ne
duokime Amerikos pluto- 
kratijai praryti gyvybę ne
kaltų jaunų darbininkų! 
Pakelkime tokį protestą,

Teroras Prieš Kalinius

30 Mėty Kalėjimas
Už Pavogimą $27

MINEOLA, L.I.—Jaunuo
lis Frederick Giordano, 21 
metų amžiaus, prisipažino 
apiplėšęs krautuvę ir pasi
ėmęs $27. Tai jau antras jo 
prasižengimas. T e i s ė j as 
Johnson už tai “apdovano
jo” jį 30 metų kalėjimu!

Tai irgi buržuazinė teisy
bė. Nedvejotinai įrodyta, 
kad ponas Walkeris, būda
mas New Yorko miesto ma
joru, suėdė apie pusę milio- 
no doleriu. Bet Walkeris 
šiandien laisvas ir gerbia
mas pilietis. O suklydęs 
jaunuolis tik už $27 turės 
supūti Sing Sing kalėjime 
už grotų!

JACKSONVILLE, Fla.— 
Tūlas laikas atgal čionai ka
lėjime tapo nužudytas jau
nuolis Maillefert, kuris pa
rėjo iš Westfield, N. J. Jis 
buvo nuteistas 9 metams ka
lėti. Jį nužudė kalėjimo 
sargai.

Tas nužudymas buvo toks 
baisus, jog valdžia buvo pri
versta tuos sargus suareš
tuoti. Dabar eina teismas. 
Čia išvelkamas aikštėn sar- 

nuo kurio sudrebės imperia- I gų teroras prieš kalinius, 
listinė buržuazija ir ati-■ Jaunuolis Maillefert buvo 
trauks savo kruvinas ran-' suveržtas tarpe lentų, ant 
kas nuo jaunuolių. |j° kaklo buvo užnertas len-

New Yorke demonstraci-j ciūgas taip kietai, jog jis tik 
ja įvyks ant Union Square I truputį kvėpuot tegalėjo, ir 
aikštės, prasidės 2-rą valan-| taip įmestas į tam tikrą bak- 
dą po pietų. Eikite ir da-įsą. Už dviejų dienų atidarė 
lyvaukite masėmis. Pade- baksą ir rado jaunuolį ne- 
kite į šalį visus kitus reika- gyvą, užtroškusį, užsmaug- 
his. Išgirskite balsą nekal- (tą.

amžiaus, gyvenantis po nu- 
Laisvė” šaukia visus lietu- meriu 50 East-24th St. Jis 

vius darbininkus ir darbi- yra darbininkas.
ll

ninkes stoti į Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą ir 

statyti kalbėtojuTklauslmufbei kia teismo- Juos Sina lllū‘ visais būdais remti jojo vei- 
jj kritikuoti. Net raginame SŲ TDA. kilnia,
susirinkusius naudotis šita pro-| 
ga ir teise. Drąsiname visus,1 
kas tik nesutinka su komunistų 
išreikšta nuomone, bile kokiu 
klausimu, kad imtų balsą ir iš
reikštų savo nusistatymą.

Chicago Kruvinoji Policija Nušovė 
Darbininką Bedarbių Demonstracijoj

Tos pačios teisės revoliuciniai 
darbininkai reikalauja nuo kitų 
politinių partijų, organizacijų,! 
bei grupių masiniuose susirin
kimuose. Mes manome, jog to
kia taktika yra naudinga dar-' 
bininkų klasei. Mes manome,1 
jog šituo būdu geriausia numas
kuoti darbininkų priešus ir 
šviesti darbininkus.

Bedarbiai Paskelbė Kovę Prieš Nukapojinią Pašalpos 50 
Nuošimčiu. Bedarbių Tarybos Išleido Atsišaukimą į Vi
sus Darbininkus
CHICAGO, Ill.—Kruvino

ji Chicagos policija pasker
dė dar vieną bedarbį darbi*

Kaltina
mas užmušime savo žmonos 
Paulinos, 41 metų amžiaus. 
Sako, užmušė iš perpykimo, 
kuomet parėjęs iš darbo ra
do negatavą vakarienę. Apie 
tai policijai pranešė 13 me
tų sūnus Juozukas. Paliko 
šeši vaikai našlaičiais. Pri
buvus policija radus Padlis- 
ko jarde pypkę rūkant. Kuo
met jam pranešė, kad jis 
areštuojamas už pačios už
mušimą, jisai nustebęs, tar
tum nięko apie tai nežino
jęs.,.

Jaunieji Komunistai ’ 
ir Švedijos Manevrai

Tai yra revoliucinių darbiniu- kovoje prieš alkį. Spa- 
kų teisė, kurios jie niekados ne- lių 6 d. čionai prie Stanford 
atsižadės. Riksmas apie “grio
vimą mitingų” mūsų rieapkvai- 
šins, neigi apgaus darbininkus. 
Darbininkai mato, kad tokiuose 
atsitikimuose susirinkimo ardy
tojais yra ne komunistai, kurie 
reikalauja teisės kalbėtoją kri-

! Park Relief stoties susirin
ko apie 1,000 darbininkų, 
kad užprotestuoti prieš ma- 

' žinimą bedarbiams pašal
pos. Kaip greitai susirinki- 
rrie pradėjo kalbėtojai saky- 

tikuoti bei statyti jam klausi- ti prakalbas, pribuvo gink
lus, bet komunistų priešai, ku-Juota policija ir pradėjo 
rie bijo kritikos ir klausimų.

Ar visur draugai jau rimtai J 
pagalvojo apie tai, kaip šie
met vajaus laiku bus stengia- apiekoje. 
masi pasiekti katalikus darbi-; 
linkus? O

kruviną puolimą ant bedar
bių. Bedarbiai susiglaudė

Tai problema prieš draugus 
kiūrėtų būti spe- i kiekvienos kolonijos. Nuo sa- 

cialis ir bene svarbiausias mūsų vęs siūlau: Susitarkite po ,du 
dienraščių ir organizacijų va
jaus punktas. Tūkstančiai lietu
vių katalikų darbininkų kenčia 
nepanešamą vargą, 
neturi progos išgirsti 
sų veikimą ir kovas.

neprieiname. Jie 
imtinoj kunigų ir

draugu ir eikite į katalikų dar
bininkų namus juos aplanky
ti, su jais pasikalbėti, jiems pa
siūlyti literatūros, laikraščių, 
juos pakviesti į mūsų mitingus 
ir susirinkimus. Apie savo pa
tyrimus ir pasekmes rašykite 

davatkų1 mūsų laikraščiuose.

Bet jie 
apie mū- 
Mes prie 

randasi

aplinkui platformą ir pradė
jo gintis nuo žmogžudžių. 
Policija vartojo buožes ir re
volverius. Darbininkas Jo
seph Sbosob tapo nušautas, 
o kitas sunkiai sužeistas. 
Šeši demonstrantai suareš- „ v.t v. I fašistų propagandistų susi-

! rinkime Hitleris jiems užti-

Hitleris Ramina Savo 
Pasekėjus, Žada Pergalę

MUNICH. — Kalbėdamas

Chicagoje yra 750,000 be-1 krįnoi kacĮ būsimuose reich- 
darbių. Iki šiol mizerna pa- sįag0 rinkimuose fašistai 
šalpa buvo teikiama tik del; pįiniausiaį laimės. Girdi, 
150,000 bedarbių. Nežiūrint’ug keturiu savaičių mes bū
to, gubernatoriaus Emmer-1 sįme gaiį0je!
šono komisija paskelbė, kadi _____________
net ir ta pašalpa bus suma-1 y ,. ... n v.
žinta 50 nuoš. Bedarbių ™KienJ0S
Tarybos išleido atsišaukimą Eilese Ema Sukilimas 
j\ bedarbius. --------

BERLYN. — Berlyno dis- 
trikto fašistų vadai paleido 
savo armijos skyrių 88 už 

TOKYO. — Pranešama, į “sukilimą”. Fašistų kuopa 
kad ties miestu Fuchin, i Andreas Platz tapo peror- 
Mandžurijoj, japonai nuga-1 ganizuota už nepaklusnu- 
lėjo partizanus ir du šimtu mą. Trylika narių išmesta, 
jų nužudė. ' o 36 patys rezignavo.

Užmušė 200 Cliinii

NAUJAS GENEROLŲ KARAS CHM JOJ
Komunistai Laimi Mūšius, Susipešę Generolai Ištraukia Ar

miją iš Karo Fronto Prieš “Raudonuosius;” Chiang Kai- 
shekui Nesiseka
SHANGHAI. — Kilo bai

sus kruvinas karas Szechu
an provincijoj tarpe įvairių 
generolų. Kruvinuose mū
šiuose dalyvauja 300,000 ka
reivių. Naikinama miestai 
ir sodžiai.

Pranešimas iš karo fron
to sako, kad generolas Liu 
Hsianag, kuris su savo ar
mija kakarinėj, Hupeh pro
vincijoj padėjo Chiang Kai-
shekui kariauti prieš ko-1 prieš revoliucinius darbinin- 
munistus, dabar iš ten savo kus. Sako: “Kasdieną Han- 
armijos penkias divizijas iš- kowe nuteisiama mirtin ir 
traukia ir meta frontan sušaudė ma daugiau, kaip 
Szechuan provincijoj. Tuo i po šimtą komunistų.”

būdu Chiang Kai-sheko 
frontas prieš Raudonąją Ar
miją griūva. Raudonoji Ar
mija jau vėl esanti tik už 
30 mylių nuo Hankowo. 
Kelyje užėmus kelis mies
tus.

O iš Hankowo praneša, 
kad mieste valdžia dreba 
prieš besiartinančią Raudo
nąją Armiją. Įvestas dar 
negirdėtas kruvinas teroras

STOCKHOLM. — Rugsė
jo 25 d. Švedijos armija lai
kė karinius manevrus. Kar
tu su karalium sėdėjo socia
listas Hanson ,naujas minis
ter ių pirmininkas ir džiau
gėsi militarizmo mašina. 
Dalyvavo ir jauni komunis
tai, bet visai kitoj formo
je. Jie pribuvo su glėbiais 
revoliucinės literatūros i ir 
pradėjo skleisti tarpe karei
vių. O karaliaus ir Hanse
no kruvinoji policija puolė 
ant komunistų ir tuzinais 
juos areštavo.

Tas pats karaliaus agen
tas ponas Hanson, “socia
lizmo” vardu, pareiškė laik
raščių reporteriams, kad 
“Švedija, ant pareikalavimo 
Tautų Lygos, gintų Pabalti- 
jos valstybes prieš Sovietų 
Sąjungą.”.

Vienok gi šitie socialisti
niai šarlatanai svietui skel
bia, kad jie stoja už Sovie
tų Sąjungos pripažinimą, ir 
kad jie priešingi visokiems 
karams. Bet, matote, bū
dami valdžioje, jie prisiren
gę karui prieš Sovietų Są
jungą.

S
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(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam nuslauvi)
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Sa vikritikos Reikalu
Bolševikiška savikritika yra vienatinis būdas ištaisy

mui mūsų klaidų ir nukrypimų. Šiomis dienomis tilpusi 
“Laisvėje” J. V. Kompartijos 15-to Plenumo rezoliucija 
labai aštriai kritikavo visą eilę komunistų darbų pačioj 
partijoj ir masinėse darbininkų organizacijose, masinia
me darbe. . . , • i

Tarpe lietuvių komunistų ir jų pritarėjų bolševikiška 
savikritika dar vis stovi labai žemam laipsnyj’. Tiek or
ganizacijose, tiek spaudoj nedrįstame esminiai paimti vi
sus mūs nukrypimus, visus apsileidimus ir iškelti nuogu
moj taip, idant per savikritiką pamatytum tų blogumų 
šaknis ir jas galėtum išraut. O klaidų, nukrypimų į vieną 
ir kitą pusę esti daug. Tiek organizacijose tiek spaudoj 
jos kartojamos dažnai be jokių pastabų. Nuo klaidų nei 
vienas nėra liuosas, nepaisant, kur jis dirba ir ką jis 
veikia.

Nesenai (“L.” No. 230) d. D. A. aštriai kritikavo vieną 
d. Lumbio piešini, tilpusį kadaise “Laisvėje” apie vetera-! 
nų maršavimą į Washingtona ir jų sumušimą. Taip,! 
politiniai tasai piešinys yra netikęs. Bet už tai pati “Lai
svės” redakcija kaltesnė už d. Lumbį. Redakcija nepa- 
svarsčiusi įtalpino, kuomet jis buvo galima sugrąžinti 
Lumbiui, patariant pataisyti, su kuo d. Lumbis visuomet 
sutiko ir sutiks. Tai nebuvo tendencinė politinė klaida, 
o tik pripuolama, įsiskverbusi per neapsižiūrėjimą.

Redakcijai reikėjo pastebėti ir klaida d. D. A., kur jis 
savo pastaboj klausia: “kokiems galams pagamino 
Lumbis penkampę žvaigždę?” Drg. D. A. (jis gyvena 
užrubežyj), darydamas tą pastabą Lumbiui nežinojo, 
kad tokia “žvaigždė” (badge) kabo ant kiekvieno šerifo ir 
policmanp krūtinės Jungtinėse Valstijose. Ne. Čia, va
dinasi, pas Lumbį nebuvo klaida, o klaida tiktai pačioj 
temoj, pačioj paveikslo mintyj, arba išvadoje.

j Fordo Darbininkai Bruzda

'■ 7 M

APŽVALGA ■ KAIP PALAIKYTI PARTIJOJ NARIUS ■
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Argentinoj Reakcija 
Nesiliauja Šėlti

Nors Argentinoje
tarpu valdo taip vadinamo
ji konstitucinė Justo val
džia, tačiau reakcija šėlsta,! 
kaip šėlusi. Argentiniečių 
“Rytojus” praneša, kad rug
pjūčio 23 d. buvo užpusi
mas ant Lietuviu Savišal
pos ir Kultūros Draugijos 
5 ir 14 kuopų lokalo. “Ry-I 
tojus” nurodo, kad suareš
tuota: '

L. Čepulienę,; U. Miškinytė, 
Sinkevičaitė (turinti apie 9 
metus), R. Čepulis, P. Piva- 
riūnas, J. Umbrsziūnas, F. Če
pulis, P. Kazlauskas, L. Vait
kus, P. Janutėnas, A. Laurina
vičius, A. Skrabutėnas, Valis 
ir kiti trys, kurių pavardės 
dar nesužinota.

i
Už ką juos suareštavo?j 

Gal tai buvo politinis susi- 
i rinkimas? “Rytojus” nuro- 
i do:

Minėtiems draugams ramiai 
bedarant vaidinimo repeticijas 
įsiveržęs į lokalą būrys šnipų 
ir viešosios policijos bei jokioj 
paklausimo paliepė pakelti Į 
rankas aukštyn ir areštavę vi-j 
sus ten buvusius, įtardami ko-į 
munistais. žvėriška Justo val
džios policija, taip biauriai 
elgėsi, kad visai neatsižvelgia 
nei į moteris bei mažus vai
kus. Visus suareštuotus tuo-1 
jaus nugabeno į 34-tą komisą-[ 
riją, neišskiriant nei 9 metų 
mergaitės, kuri taip pat pra
laikyta kelias valandas dabok
lėj.

Vienam draugui nunešus 
drapanų areštuotiems ir tas 
tapo sulaikytas ir patalpintas 
kartu su kitais į karcerį. Pra
ėjus parai laiko merginas pa
leido, o vyrus visus nugabeno 
į Villa Devoto kalėjimą.

20 d. rugpjūčio Komunistų 
Partijos antifašistiniam mitinu 
ge tarp 71 draugo sulaikyto

tų spaudoj patalpinta medžia
ga, kuri turi ryškų provoka
cinį pobūdį. Baltarusių na- 
cional-fašistai, atlikdami Len
kijos ir pasaulio imperializ
mo reikalą, stengiasi išnaudo
ti mano 50-ties metų jubilė- 
jų savo šlykštiems provokaci
niams tikslams. Jie skleidžia 
ganduš, būk bolševikai prie
varta verčia mane rašyti bū
tent taip, kaip aš rašau dabar. 
Aš su pasipiktinimu pažymiu 
fašistų melą.

n

1S-

Man išrodo, kad mes per- 
mažai įvertinam įtraukimą 
pritariančių mums darbi
ninkų į Komunistų Partiją. 
Bet kai kas ir pariijinio 
darbo dirvoje turėtų būt 
taisoma; jeigu mes norime 
įtraukt į Partiją daugiau 
narių ir juos palaikyt, kai-j 
po aktyvius veikėjus masė- kuriuos, kiekvienam nariui Į 

būtinai reikia žinoti, ypač 
įkas ištikro yra Komunistų 
Partija, ko jinai siekia ir 
kokiais keliais veda darbi
ninkų klasę prie tikslo.

Jeigu tokio lavinimosi ne

se.
Susirinkimai Partijos 

kuopelių yra nustatyta ves
ti anglų kalba, nes šioj šalyj 
tai yra visiem tarptautinė 
kalba. Ir tas yra gerai. Nes 
kuopelėje būna kėlių tautų 
darbininkai; ir visiems ne- 
galiina savotiškai, kalbėti. 
Raportai taipgi turi būt 
tarptautiniai' vedami. Ki
taip negalima.’

Babravičius Ištremtas ,;
i.

Pasikalbėjime su “Tėv. 
redakcija, dainihiiikas t 
Babravičius- pareiškė, kad 
jis iš Lietuvos faktinai yra 
ištremtas. Girdi, .

aš iš Lietuvos tiesiog
tremtas esu, nors Lietuvon iš 
Amerikos grįždamas turėjau

I ■gražiausias viltis ir geriausius 
norus tenai ant visados apsi
gyventi ir sulig išgalių tarnau
ti Lietuvai, savo gimtiniam 
kraštui, atiduodant jam savo 
sielą, savo talentą ir išsila
vinimą. Bet apsirikau paty
ręs, kad aš Lietuvoje nepagei
daujamas, n e p a g eidaujamas 
tų, kurie šiandie Lietuvos 
Operą valdo. Sumažinimu ma
no algos ir pagaliau visišku i 
atleidimu iš operos ir sudary- ti jų programą ir savo Par- 
mu tokių aplinkybių, kad vi- tijos platformą. Yra ir kitų
sur bučiau ignoruojamas ir 
net mano koncertai spaudoje 
buvo ignoruojami, susidarė to
kia aktualė padėtis, kuri ly
ginasi priverstinam ištrėmi
mui iš gimtinio krašto.

Prieš keletą dienų “Laisvės” redakcijon atsilankė For
do fabrike (Edgewater, N. J.) dirbąs darbininkas, reika
laudamas, kad revoliucinės darbo unijos pasiųstų savo 
organizatorius i tą vietą organizuoti darbininkus ir pa
dėti vadovauti jų kovą, kurią jie pradėjo su išnaudo
tojais.

Kaip žinia, pereitą pirmadienį Fordo fabrikuose nuka
pota darbininkų algos 33 procentais. Edgewateryj dir
bą-darbininkai, kurių darbo sąlygos pasibaisėtinai sun
kios buvo ir pirmiau, išgirdę šį pasimojimą iš gerašir
džio Fordo, subruzdo. Dalis jų metė darbą, išeidami) 
streikam Dalis pasiliko dirbti. Jie neorganizuoti. Pa- j 
dėtis apverktina.

Atsilankiusis darbininkas piešė šiurpulingus vaizdus iš 
i, Fordo fabriko darbininkų padėties. Paskubos sistema 

išvystyta ant augščiausio laipsnio; bosai šaukia gyvuliš-; “konstitucinė 
kais balsais ant darbininkų už mažiausį nepajėgimą pra- džia dūksta nei kiek nepras- 
vesti to, kas^ant jų užkarta įdirba tik po 4-5 dienas į sa- Raį diktatorius Uribu-

Darbininkams reikia 
ko-

t
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Prakalbos Gatvėje

Išteisino 9 Darbininkus

ji fašistai padarė užpūolimą 
ant darbininkų, jog teismas 
nerado kitokios išeities, kaip

Daugelis bedarbių apgailes
tauja, kad neturėjo progos iš
girsti svarbią komunistinę pra
kalbą. Pageidauja, kad vėl 
rengtume. Dėsime pastangas 
surengti kitas prakalbas.

R. Šilas.

mo. Bandėme rengti svetai
nėj, įgrąsindavo svetainės sa
vininką, kad tas neduodavo 
svetainės. Šį sykį pavyko gau
ti leidimas. Gal todėl, kad 
Bedarbių Taryba smarkiai vei
kia ir abelnas darbininkų pa- 
kairėjimas baugina miesto gas- 
padorių. Bijosi griežto dar
bininkų išstojimo.

ti ir paleisti. Už teismo sie- 
* nų išteisintus draugus »pa- 
r sitiko tūkstančiai'darbinin

kų ir juos karštai sveikino.

Dau- lnes neslskąbino skirstytis, taip 
. ,. , .... v. ,buvo susidomėję. !gumai lietuvių paitijiecių rpaj pjrmos kdmunisti- 

truksta drąsos. Tūlų kitų n^s prakalbos anglų kalboj 
tautų draugai, ačiū savo iš- šiame mieste. Kiek sykių bū

nami užmušime fašisto ir 
______ i grūmojo mirties 

x*x i • x i bausmė, i Apsigynimas taip peles. Sitokis receptas dau-__________ j- ii j i . •L . . 1 . ' puikiai įrodė, kad kruvime-

darysime, tai męs negalėsi- finuos Komunistinės 
me iš ateivių skaitlingai tu
rėti- narių tarptautiniame 
veikime, todėl kad juos sun
ku ant tiek išmokint anglų SHENANDOAH, Pa.—Spa-

aš nežinau, ar man galima 
bus tai pareikšti?

Po partijinės kuopelės, 
arba vieheto, susirinkimui 
kitakalbiai nariai turėtų tu
rėt kitą susirinkimą savoj 
kalboj, kaipo diskusinį susi
rinkimą ir delei lavinimo 
naujų narių tais klausimais,

duku. Kom. kuopelė buyo' tTS 
velniop nuvaryta. Lietuvis-*4 
kūmas ten ; komunistiniam ’ 
judėjimui nepagelbėjo, o pa- : 
kenkė. Galima būtų nuro- < 
dyt ir kitų vietų, kur “pri- j 
gimta” kalba nieko gero ne-.: 
padarė. Geriausi darbuo
tojai pačioje', lietuviškoje 
darbininkiškoje srityje yra 
būtent tie, kurie yra tarp-

i tautiniai nusiteikę.
S a v itarpinio lavinimosi 

susirinkimėliai, n u r o d omi 
draugo J. R., turėtų daug 
prisidėt prie naujų narių 
palaikymo Partijoj.

kalbos, kad jie galėtų nau- 
i ddtis teorine literatūra an- 

Iš antros pusės, čia susi- g]ų kalba. O ir savo kalbo- 
duriame su naujų narių je beveik visiems naujokams 
klausimų. Mes juos galime dar reikia to mokintis, 
įtraukt į Kom. Partiją, kada 
jiems “prigimta” kalba; iš-! 
aiškinam Partijos svhrbąį 
jiems patiems ir visai dar
bininkų klasei. Bet to ne
užtenka. Reikia žinot Ko
munistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo princi
pus ir taktiką delei įvairių 
kovų ir darbų; turime žino-

svarbių uždavinių, k u r i ų 
naujokai nežino, o anglų 
kalbą jie sunkiai vartoja, 
arba ir visai menkai ją te
supranta.

Pasak Babravičiaus, Lie- Kaip tad galima išmokint 
tuvoje amerikiečių artistų 
labai neapkenčia. Tik todėl 
ir bostoniete ’ Mickūnaitė, 
kaip ir jis, buvo išvyta iš 
Kauno operos.

Lietuvos operą šiandien 
valdo fašistai. Reiškia, jie 
išėdė Babravičių iš ten. 
Bet Babravičius* sugrįžęs į 
Ameriką, vėl puola tų pačių 

randasi: St. Domeika, Ed. Su- j fašistu glėbin

j Nuo Redakcijos.
Mes turime naujokus la

vinti, kaip teisingai drg. J. 
R. nurodo. Daugeliui ir se
nesnių narių yra reikalinga 
tos rūšies lavyba. Neži
nant pamatinių dalykų, be; 
gilesnio suinteresavimo ko
munizmu sunku išlaikyt ! 
Partijoj naujokus; o senes
niems sunku išsilaikyti nuo 
visokių nukrypimų. Bet į 
angliškai laikomus partiji- 
nių kuopelių .• susirinkimus 
draugai taipgi turėtų žiūrė
ti, kaip į lavinimosi mokyk
lėlę, ne tik praktiškame 
Partijos veikime, bet ir toj 
pačioj anglų kalboj.

lio 3 d. Komunistų Partijos 
vienetas surengė prakalbas at
virame ore. Kalbėjo Harry 
M. Wicks, kandidatas į Jung
tinių Valstijų senatą, žmonių 
susirinko virš 500. Būtų buvę 
daug daugiau, bet tą vakarą 
buvo registruojami Išdarbiai 
del gavimo pašalpos, kas daug 
atitraukė nuo prakalbų. Kaip 
vietinis laikraštis praneša, su- 
siregistravo tą vakarą arti 2,- 
400 bedarbių.

Susirinkusieji darbininkai pra
kalbos klausėsi labai atydžiai. 
Kiekvieną svarbesnį kalbėtojo 
pareiškimą klausytojai lydė
jo gausiu plojimu. Joki kal
bėtojai šiame mieste nebuvo 
sutraukę tokios minios žmo
nių. Apie savaitė atgal, toj pa
čioj vietoj kalbėjo socialistas. 
Pradžioj kalbos žmonių buvo 
apie 150, baigiant prakalbą, 
beliko gal 20 žmonių. O ko
munisto kalbėtojo visa minia 
klausėsi atydžiai iki pabaigai. 
Net užbaigus prakalbą, žmo-naujoką nors būtiniausių 

dalykų, kurie jam būtinai 
reikalinga žinot. • O nąujas 
narys, kuris to nežino bei 
nesupranta labai blogai jau- ________ } ........... ........... ..... .............. ..........
čiasi partijinės kuopelės su- Į auklėjimo aplinkybėms, yrajvo bandyta rengti prakalbos 
sirinkime, be jokio gyvumo.'kur kas drąsesni. Ne dau- anglų kalboj, tai miesto reak- 
Neretai tokis narys pabūna giau žodžių bei sakinių te- cing valdžią neduodavo leidi-

kelis ir P. Grybauskas.
22 d. šio mėn. uždare sta

lių lokali ant Sarmiento 3095 
ir sulaikė 22 draugu. Taip pat 
uždarytas siuvėjų lokalis ant 
gatvės Murillo 996, kame su
laikyta irgi nemažas skaičius 
darbininkų.
Šitie faktai parodo, kad 

i” Justo val-

GIRARDVILLE, PA.
Iš APLA. 26 Kuopos 

Susirinkimo

Spalio 4 d. įvyko APLA. 
kp. susirinkimas. Buvo atsi-.
lankius nuo APLA. 4 kp. ko
misija likvidavimui tarp tų 
dviejų kuopų nesusipratimo

26

vaitę, po 5-6 vai. į dieną. Vadinasi, net ir prie pirmes- 
niųjų algų skalės, darbininkui su šeima pragyventi buvo 
sunku. Nukapojus jas—gyvenimas darosi neįmanomas, | vOtf ^Heš Reakciją'

ru.
organizuotis ir bendrai

nora pajėgų į darbą reikia įdėti baisiai daug. ;__________i_
Tai, kas yra Edgewateryj Fordo fabrike, yra ir kituo

se/įskaitant ir Detroitą. Visur didelis nepasitenkini- Rašytojas Janka Kupala 
mas viešpatauja tarpe darbininkų. Fordas tai žino. Jis, įkerta Fašistams 
todėl, pasirįžęs teroru darbininkus palaikyti prie konveje-, 
rio. Kovo mėn. 7 d. (1932) Fordas suruošė savo darbi-j Rugsėjo 10 d., kaip prane-
ninkams skerdynes, kuriose žuvo keli kovotojai: Michi- ša Minsko “Raudonasis Ar- . 1 .. ... _ . - . ... ! J • . . . T1 • • !• 1 •gant> valstijoj atnaujinama garsioji Bridgeman byla, ku
rioj, yra įvelta 18-ka kpmunistų su Fosteriu galviriyj. Tai 
vis daroma, kad nustelbus darbininkų kovingumą, kad 
įvarius jiems baimę reakcijos.j . , . ■

Iš kitos pusės, komunistai ir kairieji darbininkai dar 
vis nėra pakankamai suleidę šaknis fabrikuose/todėl ne
gali duoti vadovybės darbininkams laiku, nepaisant, kad 
darbininkai gaivaliniai liejasi kovon.
• Šitie įvykiai privalo būti skatintojais kiekvienam ko
vingam darbininkui prie uolesnio organizatyvip darbo. 
Fordo darbininkai privalo rištis su Auto Workers Union 
(Automobilių Darbininkų Unija), o pastaroji smarkiau 
imtis darbo už organizavimo ir vadovavimo jų kovų.

869 Žmonės Užmušta |mus šilJ metų devynis mg 
nesiūs automobilių nelaimė
se užmušta 869 žmonės, ar
ba 36 daugiau, negu pernai 
per tą patį laiką.

Automobiliu Nelaimėse
NEW YORK CITY. - 

Šiame didmiestyje per pir

X.

tojas,” Baltarusijos liaudies

del siuntimodelegatų į nepa-+kitas rei§kinys. Nes daug 
maž pilnai nevartojant ang
lų kalbos, o taip-sakant, tik 
su “prievarta”, kada reikia 
pasakyt ką- svarbesnio, tai 
tokis raportas lieka be jokio 
gyvumo; o narys savo kal
boj galėtų išduot raportą 
visai kitokioj atvaizdo j, kad

kiek laiko Partijoj, mažai žino anglų kalboj už lietu
ką arba nieko, daugiau ne
išmoksta, ką pirm įstojimo ka, 
žinojo, ir vėl apleidžia Par
tiją, neįvertinęs jos svarbos.

Dabar kas link pačių ra
portų. Organizatoriams iš
duodant raportus, paklau
syt yra lengviau, nes kada 
kitas kalba, nėra taip sun
ku suprasti. Bet kada or
ganizatorius reikalauja, kad 
eilinis narys išduotų rapor
tą anglų kalba, tai jau visai

prastą APLA. 'seimą. Mat, 
kelionėj į Seimą įvyko nelai
mė, sunkokai sužeidžiant vieną 
26 kp. delegatą, kas padarė 
nepaprastų išlaidų. 4-ta kuo
pa prisidėjo prie nepaprastų 
išlaidų su $25, o 26 kuopa 
daug daugiau. Todėl 2Q kuo
pa reikalavo iš 4 kuopos grą
žint jiems dalį skirtų delega
tams j seimą kelionės lėšų, su-

vį, bet savo mintį, kaip mo- 
išreiškia, ir tuo būdu 

lavinasi ir iš šio atžvilgio. 
Kitas nežino, ką jis ištikro 
gali, kol rimtai nepradeda; 
ir paprastai pasirodo, kad 
daugiau gali, negu jis pats 
manė. Bet ko čia ir drovė
tis? Niekas Partijoj ne
pajuoks draugo, kuriam 
sunku angliškai išsireikšti; 
jį tiktai pagerbs už bandy
mą.

Draugas J. R. visai ne
praveda tokios minties, kad 
reikėtų turėti savo tautines 
Partijos kuopeles. "Jis nu-

moję $20. Visapusiai tą klau-J kalbą suprantantiems na- 
poetas Janka Kupala šventė simą apkalbėjus, 26 kp. suti- 
savo 69 metų amžiaus SU-Į ko tą reikalavimą , panaikinti, 
kaktuyes. Sovietų įstaigos

rodo, kad tatai yra negali-i BEf>LYN _ Pasibaig5 
ma. Bet prie stos progos , , , ,. . (1 ,,i°, . 1 . ... 1 , . 'byla dėvimu darbininku ko-pastebėsime kitiems, kurie' . , , , f; x , i i j i t . imumstų, kurie buvo kalti- kartais sako, kad dalykai; . - c.'Z «/ I 1

• ■ JL1 <% 1JL A1 H., ...... . geriau eitu, jeigu gyvuotu ,būtu gahma n- kitiems tą Luviškos'partijinės kuo- kurlems 
lza Iho onnvonf cinrwnie nę>-i . .....

Dalykas užbaigtas gražiai

riams pasinaudot.
__ 1 V • 1 1 . • >• 'S AV4 VI W AIV44JLXV V* • I JLAXz VI t .Z VV VV-V A

Bet šitą kliūti mes patai,-1 t b blėdingas žings-
c-iri-i nofrolimn Pu 11 ne ~ ._

giau pakenktų,, negu patai-

rašytoją gražiai pagerbė ir draugiškai, nesusipratimas li- 
tinkamai xįvertino rašytojo 
darbu?. 1 ■

Bet anapus rubežiaus^ fa-1 išrinko vajininku — organizą- siu tautų darbininkų.

kviduotas. i i • ; ; .
• 26 kuopa energingai stoja 

vajun verbavimui naujų narių.;

taip nustatyta, taip ir turi 
būti, nes šios šalies Kom. 
Partija susidaro iš įvairiau-

nis nuo tarptžiutiškumo į
tautiškumą Sū dideliu opor-j įik kaltinamu()sius išt’eisin-

šistų Lenkijoj gyveną bal- j toriam drg. J. čiurinską ir vi- 
tarusiai fašistai ir

Bet štai vienas būdas, kad
? lenkų si_ nariai apsiėmė jam pagel- palikyt naujus narius Parti- 

spauda paskelbė, būk Kūpa- 
la rašąs palankiai apie bol
ševikus todėl, kad pastarie-

tunizmo pavojum, su užsi-’ 
darymu lietuviškoje dirvoje. 
To pavyzdį parodė Cliffsi- 
dės, N. J., komunistų kuope
lės istorija. Ta -kuopele buvo 
tautiška, susirinkimus vedė 
lietuviškai. Vadais gi buvo 
Prūseika, Butkus ir Ste
ponavičius. Susi r inkimai 
pas juos įvykdavo gal tik 
sykį į mėnesį;1 ant kuopelės 
susirinkimo intencijos, va
dai retkarčiais suvažiuoda
vo pagert ir lietuviškai pasi- 
plepėt.. Partijos vienetas li
ko tautiško oportunizmo liz-

joj ir padaryt juos produk
tyviais Partijos darbe. TikPraeitą metą 26 kp,, su d. 

KereviČium priešakyj, gerai 
pasižymėjo, gavo virš 30 na- 

Nėra abejonės, kad irji jį priverčia tai daryti. Į rįUe
šiemet gerai pasižymės, nors drg. J. Gašlūnui 

buvo viešai duotj atsakymą, ir sunkūs laikai, 'bedarbė.
’ ‘ ’ 1 Centro ’atsišaukimą remti j

Daily Woiker di’augai nuo- ,biai nariai i
širdžiai priėmė, aut vietos au- jau užmokėta duoklės į Cen- 
kojo: Kerevičius ir Didvalis <
po $1; Šerys 50 centų ir (ši- dingą kuopa.

ai jubilėjantas priverstas

kuriame, be kitko, pareiš
kia :

Sąryšy su mano 50-ties 
metų sukaktuvėmis Lenkijos 
ir Vakarų Baltarusijos fašis-

kojo: Kerevičius ir Didvalis

monis 25c.

Nutarė rengti centro sekr. 
prakalbas. 

Komisija: šerys ir Mačys.
Kuopa rūpinasi, kad bedar- 

nesusispenduotų.

trą už 4 narius Tai pavyz-

Svečias.

Caro Generolas 
Paraguaįaus Armijoj

ASUNCION. — Paragua- 
jaus valdžia paskyrė savo 
armijos garbės generolu 
Ivan Belajevą, buvusį Rusi
jos caro armijos generolą. 
Jis pasižymėjęs mūšyje su 
Bolivija.
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Dvidešimčiai Metų PraėjusTrenk!

ra-

tvarka.
Nakties Tyloj

Veltui Minėti

Bedarbis

Alos.

Gudi, baugi nakties tamsa 
Pina baisius vaizdus dienos, 
Kaip budelių žiaurių kulka 
Skyn' drąsius draugus kovos!

Po 
man

Draugai, neminkit praeities!
Teeina savo ji keliais!
Mums ateityj darbai žydės, 
Nuklodami takus perlais.

Gūdi, baugi nakties tamsa.
Šiurpi, šalta perlų rasa 
Bučiuoja kojas ir kažką 
Į ausį vėjas man šiumena!

Ar girdi tu? Ar junti tu? 
Tą paslaptį nakties tylios 
šaltuoju savo šiurpuliu 
Man pasakyk, ką reiškia jos?

Ei, galingas proletare, 
Tamsos dievus trenk į šalį; 
Gana skursti ir vergauti, 
Storapilviams pataikauti.

Tu per šimtmečius meldeisi, 
Prieš tamsos Įbrudus Jenkeisį 
Ouz tavo darbo vaisius, 
Stątės ponai, (pangaraižius.

Ir girdžiu aš, ir jaučiu aš 
Balsus sušaudytų draugų: 
Lygšiol visi kovojom mes, 
Dabar—nemeskit jūs ginklų! .

Palanta.

tik dvi savaitės iki 
koncer- 
pasakė.

vis-;
- mu-

dai-
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Kas išdrįsta stot į karą, 
Užu teisę proletarų; 
į fašistų rankas grūda 
Ir kalėjimuose pūdo.
Darbininkai, gan miegoti, 
Jau į kovą laikas stoti;
Mesk nuo sprando jungą kietą, 
Tverk Amerikoj Sovietą!

Pjautuvas.

Juk bus kam lemta paregėt 
Idėjinių darbų žiedai;
Tad kam vergiją dar minėt?!
Lai ją sau mini tik bailiai.

t

Nesvarbu, kad šiandien tamsu/
Gaubia juodasis debesuo!
Kovot mūs prievolė visų, 
Vergijos trupinti akmuo.

Palanta.

Jis stovi paniuręs
Prie durų dibtuvės
Minioje tokių, kaip ir jis;
Be darbo jau metai.
—Gal šį rytą,—mąsto, 
Jam bosas “eik čia” pasakys...

Nėra darbo šį rytą...
Kui* eit? Ką daryti?. . .
Galvoje gi mintis:
Nėra duonos namie

» Ir badauja šeima...
i l O kur rast išeitis?.

Ten bedarbių būrys— 
Vėl prisimena jis,— 
Girdėti skundo kalba: 
—Alkį kęst gana; 
šiandien juk eisena 
Su raudona daina

slis maršuoja gatve 
Alkanų eilėje;
Eilėje tokių, kaip ir jis-— 
Viena .mintis galvoj,— 
Išeitis tik kovoj.
Jis žino dabar ką darys.

—Pašalpos, duonos, ei, 
Jūs darbo “davėjai!”— 
Eilėje tokių, kaip ir jis; 
Jis šaukė su kitais, 
Darbdavių nuskriautais. 
—Jis bado armijos karys!

Praeitą sekmadienį Brooklyno Aido Choras 
buvę suruošę^ koncertą ir sykių apvaikščiojo 
jubilėju dviaĘsimties meti}, gyvavimo. Pra
gyventa daug metų, pridainuota dainų, pri- 
lošta operečių ir veikalų.

Kiek per minimą laikotarpį sunaudota spė
kos, energijos išleidžiant balsus, tai jei at
siradęs kokis magikas sudėtų į krūvą ir 
ką sykiu paleistų, neatlaikytų stipriausias 
ras. Tai būtu muzikalė vėsula, audra 
lės.

Atvažiavęs Brooklynan 15 metų atgal,
dau Aido Chorą besirengianti prie penkių me-

Nnėjęs Sokolų sve-

Taigi, Aido ČhdrAs gimė lietuviškoj dvasibj, ! 
bespalvėj dailėj, kaip buvo manyta. Dabar j 
gi jau jungiasi su amerikonišku gyvenimu, • 
dainuoja dainas iš klasių kovos lauko ir da- • 
lyvauja bendram revoliuciniam darbininkų gy- | 
venime. > I

Taigi, bėgyje dvidešimts metų padarytą di
delė pirmynžanga. Senelis Ereminas jau 
pajėgtų jį vadovauti, kad būtų ir gyvas, 
sakytų: vaikai, aš, pasiėmęs kepurę, jau 
nu namo.”

Baigiant rašinį, reikia palinkėti Aidui 
vuotį ir toliaus. Laikytis naujo kelio, o 
aiškiai .suprantama, kuomet nesišalinsi 
darbininkų gyvenimo, su jais sykiu veiksi, tai 
ir jie nesitolins irgi. Tuomet gyvavimas bus 
užtikrintas. Lai gyvuoja Aidas tarpe Brook
lyno darbininkų organizacijų!

Kelyje Prie Naujo Realizmo

ne- 
J is 
ei-

gy- 
tas

nuo

Dramos I Kuopa žada pradėti veikti. Jai 
reikia gauti daugiau naujų narių. Veikalą’ 
ruošiasi vaidinti “Kryžiai.” Vadinasi, Chi- 
eaga nemiega. 

:,k .-k £
Waukegano choras po vakacijų jau žada 

pradėti laikyti pamokas. Waukegan nėra di
dele lietuvių kolonija, bet čia pasilaiko me
nininkų grupė ir jie palaiko dailės veikimą.

’
Aido Choras Kenosha mieste yra vedamas 

chicagiečio d. Kenstavičiaus. Draugai ruošia
si prie veikimo. Jie, galima tikėtis, savo 
veikimą pastūmės pirmyn.

ALPMS I Apskričio Rast., J. D. B.

Bukime Organizuotai Prisirengę
i ' ‘ ' i

į Detroit, Mich

Iš Aido Choro Susirinkimo

tų jubilėjinio koncerto.
tainėn,.norėjau prisidėti prie jo ir dainuoti, 
bet nepriėmė. “Dabar 
koncertui, tai neišmoksi dainų.
tui galėsi prisidėt ir dainuot,”
Ką aš, žinoma, paskui ir padariau.

Tada pas aidiečius buvo kitokia
Prieš koncertą kelias savaites nepriimdavo 
naujų dainorių, nes į trumpą laiką išmokti 
dainų žodžius ir muziką—nėra lengvas dar
bas. O nemokėdamas toliau nenudainuosi, 

j kaip tik žemiau savo nosies. , Ir tuom pačiu 
■ sykiu pasirodysi, jog. ten stovi tik del mados. 
Į Velionis Ereminas to nenorėjo. Atsistojai 
i chore, tai dainuok, o nemokėdamas—kitam po 

ausim nezurzėk!
Atėjo ir penkmetinis koncertas. Uždangai 

prasiskleidus, pasirodė choras: choristės pa
sirėdę brangiose vakarinėse suknelėse, cho
ristai vėl juoduose siūtuose, stačiais kalnie- 

i riafs ir skersom pasmakrinėm. Gražus ir 
1 didelis choras. Velioniui Ereminui tas pa

tiko ir/jis džiaugėsi, kaip gaidys pulku dai
liai raibų vištų.

Tuos laiku, ypatingai merginos, stengėsi 
pasirėdyti vienodai, bet tuom pačiu sykiu ir 
kvailai, nes griebdavosi brangių papuošalų, 
pamėgdžiojo profesionalus choristus, kurie, iš 
to duoną valgo,’ dainuodami teatruose arba 
koncertuose.

Dabar jau vėl pradedama varyti vajus už 
i vienodą chorisčių apsirėdymą. Pradžią jau pa- 
I darė newarkietes ir žiūrint iš svetainės į cho- 
• ra, jau kitaip atrodo. Gauni priimnesnį 
t choro dailišką skonį.
į . Bet grįšime atgal prie penkmetinio koncer- 
j to. Jo programą išpildė daugumoje patys cho

ristai, choristės, dainuodamos duetus—“Pa-
I meskie sermėgą,” “Melsvos Akys” ir kitas dai

nas. Tuo laiku da skaitė, kad dailė yra “dai
lė” ir daugiau niekas.

Kaip šiandien atsimenu, kad kaip choras už
dainavo Internacionalą, tai publika sėdėjo ir 
nesikėlė. Vadinasi, choras pirmiau nebuvo 
jį dainavęs, nesupažindinęs su jo reikšme, kad 
tai yra tarptautinis darbininkų himnas, kad 
jį dainuojant reikia atsistoti ir tuomi išreikš
ti visasvietinį proletarinį solidariškumą.

Bet kaip politinis gyvenimas vystėsi, keitė
si, atsikratydamas tam tikrų skarmalų, idė’- 
jų, taip ir Aido choras sekė jį. Prasidėjus 
didesniam veikimui darbininkų judėjime, Ai
das irgi ėjo su juomi. Rengė koncertus strei- 
kieri-ų naudai, politinių kalinių sušelpimui ir 
spaudai.

Ir va, del šių priežasčių, neatsilikimo nuo 
klasinių kovų, Aidas išgyveno 20 metų neat
mainęs net savo vardą. Tai didelė retenybė 
chorų istorijoj.

Dabar jau didžiuma choristų yra amžiumi 
jaunesni už patį chorą. Jie turi daugiau rū
pintis pačiu choru, nes nuo jų priklauso atei
tis.

Pradžioj choro gyvavimo visos dainininkės 
ir dainoriai buvo “tikro kraujo” lietuviški 
kaimiečiai, tad ir dainos tų laikų buvo jiems 
gražios, smagios. ; Tuomet apdainavo gireles, 
mergeles, sodnus ir paukščius. Paskui vokie
čių Tiroliu kalnus, vakarus pajūryj, saulėlei
džius. Dainų iš klasinių kovų, darbininkų gy
venimo—nebuvo.

Dabargi jau amerikonai skaičiumi ima pir
menybę chore. Tad ir dainos jau daugiau dai
nuojama angliškai, negu lietuviškai; todėl, 
kad tankiai reikia susidurti su tarptautiniais 
chorais bendriems dainavimams. Prie to, 
jiems prigimta kalba smagiau dainuoti. . .

Pirmiaus, kuomet mes buvom chore su se
niausia lietuviška kalbele,‘^ai atėję čiagimiai 
visada buvo uodegoje dainavime, neišmokdavo j 
žodžių. Dabar gi, kaip jaunimo daugiau, dai- Į 
nuoja angliškas dainas, tai jau mes esam, uo
degoje. .

Gyveni, žmogus, gyveni ir net nepamatai, 
kaip jaunoji karta priauga ir palieka tave už
pakalyj. Keista! Ar ne? Bet tai yra ir bus. 
Juokingas gyvenimas, bet sykiu ir skaudus.

Visa tai yra tiktai priemonės prie naujo 
busiamojo stiliaus proletarinio realizmo. Ko
kis jis įmatomas, lyginant su buržuaziniu re
alizmu, pamate, kaip jau mes žinome, natūra
listinis. Senas realizmas pirm visko yra su- 
rembėjęs, nepastumiamas, ant kiek jis atvaiz
davo ir organizavo buržuazinį meną, kad idė
ja iš žmogaus išplaukianti, individualizmą ir 
sugabumą, religiniai-individuališką supratimą 
pageidavimų ir kovų. Jis būk kovoja su ki
tu tokiu pat žmogumi, stumiamas “laisvės” 
spėkų, “spėkomis augštesnių dvasių.” Ar tai 
buvo idėja dievo, protavimo, intelektualo, gro
žybės, mąstymo, išradimo arba kitokio fetiš- 
iško atsiradimo iš vidaus, paties žmogaus su
pratimo ir jo pastangų.

Proletarinis realizmas yra visai priešingas 
tam, pagal jį realizmas asmens gaminių yra 
išdavas masių, kraujas nuo jos kraujo ir kau
lai nuo jos kaulų. Ir kuo artimesni ryšiai, 
tuos aštresnis asmens žygis, jo ūpas, jo ko
va. Tokis realizmas, tokis parodymas asmens 
reikšmės visuomenėj, patsai savaimi yra di
delis, masinis, sąjungoje ir dialektika revo
liucinis budavojimas. Jis atsižymi požymiais 
galingo, plataus ir tikro apibudinimo žmogaus 
jo klasinėje kovoje ir besiplėtime indųstria- 
lio vystymosi epochoje. Šis realizmas, realiz
mas užgemančio proletariško stiliaus, vadina
mas paprastais terminais—konstruktyvis re
alizmas, mokslinis realizmas, dialektikinis re
alizmai. Tinkamiausias pirmasis terminas— 
“konstruktyvis realizmas.”

Jis turi savyje momentą specif istinio re
alizmo, principą jo perėjimo tada, kada du 
kiti terminai suteikia tiktai filozofiškai teore
tinius visuomeninius marksistinius metodus. 
Bet ir terminas “konstruktyvis realizmas” gali 
būti priimtas kol kas tiktai kaipo laikinas, 
sutartinas pavadinimas todėl, kad visus kom
pleksus proletarinio meno pilnačio, mes dar 
neturime.

Procesas nugalėjimo paveldėjimo ir naujas 
turinys, nauja dailės sintezė dar nepasibaigė, 
nors jau yra gana žymūs daigai. Menas bū
da vejamas sąlygose pasikeitimo gamybos, pra
monės. Pasikeitime gamyboj klasinių santi- 
kių, laipsniškai mainantės visai sistemai. Sy
kiu tveriasi ir naujas protavimas pastatyt 
dailę į funkcionališką priklausomybę nuo žy
gių pasaulinio revoliucinio proletariato veiki
mo.

įspūdį, 
į mūsų 
pamato 
girdėję

kurie dar tik retkar- 
surengtas prakalbas, 
naują dalyką, naujus 
darbininkiškus kalbė-

Spalio mėnesio' pradžioj prasideda mūsų 
laikraščių skaitytojų ir1 organizacijų 1 narių 
gavimui vajus. Lietuvių kolonijose bus ren-< 
giama mitingai, prakalbos, paskaitos. Kaip 
jau esame matę aprašymus mūsų dienraš
čiuose, kad Apskričiai subruzdo rengti pla
čius prakalbų maršrutus. Apie prisirengi
mą prie vajaus mėnesio yra būtinas reikalas 
pagalvoti ne tik organizacijų nariams, laik
raščių agentams, abelnos literatūros platin- 

Į tojams, bet ir dailės mylėtojams, kurie vei
kia mūsų proletmeno darbuose.

Visi chorai ir dailės rateliai, pradedant 
rudeninį sezoną, vajaus laike turi be jokios 
atodairos būti gerai prisirengę ir organi
zuotai ateiti pagelbon su proletmeno darbu. 
Kada organizacijų kuopos ar Apskričiai at
sikreips į chorus ar dailės ratelius laike pra
kalbų dailės žvilgsniu padėti dapildyti pro
gramas, tai proletmenininkai turi rimtai pa
galvoti, kad tai yra visų pareiga darbuotis 
organizuotai.

Prakalbos, kur jos nebūtų rengiamos, su 
tam tikrais pamarginimais daro į atsilankiu
sius gerą įspūdį. Labiausiai į tuos darbinin
kus daro gerą 
čiais atsilanko 
tie darbininkai 
vaizdus. Jie,
tojus, įsideda sau į galvą, kaipo įgavę dides
nį supratimą apie darbininkų klasės reikalus, 
daro išvadas ir apie darbininkišką proletarinį 
meną, kad jis skiriasi nuo tautiškai kleri- 
kalįškų jovalų, kurie yra bažnytiniuose skie
puose veliami.

Kad tas darbas būtų dar tinkamiaus pri
rengtas, kad mes galėtume sužavėti atsilan
kiusius darbininkus į mūsų repgįąip^: jpra* ■ 
kalbas, mes turime būti gerai ‘ prisirengę 
choruose su darbininkiškomis dainomis, so
listais, duetais, ar monologais ir deklamaci
jomis. Kuomet chorai, dailės rateliai ir vi
si kiti dailininkai apsiima pildyti programą, 
tai tas ir turi būti alikta, dedant visų pro- 
letmenininkų pastangas. Neužginčinamas 
faktas yra, kad pirmiaus rengtuose parengi
muose ,kur dirbta su atsidavimu, su didžiau
sia energija, kad kuo daugiausiai būtų su
traukta lietuvių darbininkų, ten buvo ir pa
sekmės, žiūrint į mūsų dienraščiuose išreikš
tas mintis, matysime labai gerų pasekmių 
iš surengtų prakalbų. O kitur randame di
dėlio šlubavimo pas proletmenininkus, 
apsiima išpildyti dalį programos, bet 
pildo.

Apie tai ir reikia plačiau pakalbėti, 
rai išsireikšti. Gal ateityje išvengsime

kurie 
neiš-

Vertė D. M. šolomskas.
Iš Chudožestvenaja Politgramota.

Chicagos Menininkų Darbuotė
Nors pas mus menininkų tarpe yra daug vei

kiama šiuo tarpu, bet į Meno Skyrių retai 
kas parašoma. Chicagos menininkai veikia ne
tik tarpe lietuvių, bet surikiavo į vieną ben- ‘ 
drą kūną ir kitų tautų menininkus-mėgėjus. 
Tuom padaryta didelis žingsnis pirmyn.

Kadangi apie abelną tarptautinį meną para- į 
šysiu kitu' kartu, tai šiuo tarpu pabrėžiu tik 
apie lietuvių menininkų darbuotę. s

ALPMS I Apskritys jau pradėjo veikti. 
Lietuvių Darbininkų Orkestrą pradėjo laikyti 
pamokas. Jinai gąvo 4 naujus narius. . žie- j 
mos metu orkestrą aptarnaus visas progresy- 
viškas’ organizacijas.

LKM Choras, su savo mokytoju, d. A. Kve
daru priešakyje, dainuoją ne tik lietuvių pa
rengimuose, bet ir visuose dideliuose tarptau
tiniuose darbininkų parengimuose. Dabar 
choras jau rengiasi prie suvaidinimo 4 aktų 
veikalo, kurį išleido ALPMS Centras, šiam 
veikalui, “Inkvizicijai,” dainų muziką žada pa
gaminti d. A. Kvedaras. Veikalas bus suvai
dintas 20 dieną lapkričio, CSPS svetainėj.

Vajaus metu gauta naujų narių 15. Tai 
reiškia,, kad choras veikia.

* * *
Lietuvių Darbininkų Aido Choras daugiau

sia susideda iš jaunimo, šį chorą vadovauja 
taipgi d. A. Kvedaras. Ruošiasi vaidinti vei
kalą “Iš Meilės.” Veikalui dainos taip pat 
pritaikytos.

’ Vąjaus metu 
naujų narių.

ir Aido Choras gavo keletą

atvi- 
tulų 

paklaidų, kurias darėme praeityje. Kur tik 
didesnės prakalbos yra rengiamos, tai su 
gerais norais yra kviečiami ir proletmeninin
kai dalyvauti, dapildant programos dalį. 
Rengėjai net ir vardus ant vietos plakatuose 
ir per spaudą garsina, kad choras dainuos, 
solistai, dainininkas, bet gi atėjus dienai pra
kalbų, žiūrėk, rengėjai jau ir labai storai 
gailestauja, kad turi atsiprašyti. Ir ką? —Ogi 
proletmenininkų padarytą klaidą. Atbalsiai 
taip ir eina apie mūsų proletmenininkus, į 
kad tas ir kitas nedalyvaus prakalbų progra- , 
moj, tai “šaltį” turi, tai “išvažiavo” ir dar 
negrįžo iš judžių, ar kur kitur, žodžiu sa
kant, vis “nelaimės” iš proletmenininkų pu
sės, padarytos ant “gelžkelio,”

Ne tik ■ prakalbų rengėjams reikia prieš 
publiką “svilinti” ausis. Bet ir pati pujjlika 
labai rimtai sprendžia, kad tai tik prakalbų 
rengėjai del kokio dalyko “blofavo,” tai vie
na. Antra, kalbėtojams irgi nesuteikia 
rimtos eigos prakalbų laike. Aišku yra, 
kad draugai kalbėtojai įsitikinę, kad prolet
meno choras, ar kiti menininkai užims, dalį 
programos. Todėl trumpina prakalbą. Kar
tais net kitus bėgančius klausimus, kurie yra 
reikalingi žinoti darbininkų klasės nariams, 
palieka į šalį. Gali sau draugai ar draugės 
teisinti tokį dalykų stovį, bet 
nepagerinsi.

Tik pažvelgtame į surengtų 
kolonijų kuopų ar Apskričių 
dienraščių korespondencijas ir pasidaro tru
ku mai proletm enininkų dailės darbuose. 
Taip ir rėžiamos korespondencijos draugų 
korespondentų, kad tokis ir tokis choras 
prakalbose nedalyvavo; tai mokytojas ne
pribuvo, tai solistas ar solistė “pamiršo”

(Tąsa 4-tam pusi.)

su tuo nieko

mūsų lietuvių 
maršrutus, į

i

ą w.'£/ iįję A. į 4 
HM

Rugsėjo 30 d. Aido choras k 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Pradedant rudeninį sezoną, visi- 
choristai kreipia daug domės į 
choro pamokas. Skaitlingai 
lankosi ir į susirinkimus, nau
jų narių taip pat prisirašo prie 
choro*

Aido^choras dabar susideda 
iš virš 65 narių. Greitoj atei
tyje tikimasi, kad choras dasi- 
varys iki šimto narių. Susirin
kime likosi pravesta gerų nu
tarimų ; choro ateičiai. Moky- ,( 
tojas d. J. žuronas mokina ener
gingai, tai liudija ir tas faktas, 
kad choristai mokytojo raportą 
užgyrė vienbalsiai. Dainos, di
džiumoje, yra mokinamos Pro- 
letmeno išleistos.

Susirinkime buvo priimtas 
Detroito darbininkų vajaus ko
miteto atsišaukimas, kuris ra
gina ir choro narius imti dalyr 
vumą vajaus mėnesį padėti už
rašinėti darbininkiškus laikraš
čius: “Laisvę,” “Vilnį” ir “Dar
bininkę.” Taip pat platinti 
abelną darbininkišką literatūrą. 
Choro nariai taip pat turi 
stengtis gauti naujų narių ne 
tik į dailės ratelius, bet ir į 
darbininkiškas organizacijas. {

Susirinkimas nutarė, kad va
jaus komiteto šaukiamam su
sirinkime, kuris atsibus 12 d. 
spalio, Liet. Svet., 7:30 vai. 
vakare, choro nariai turi būti 
ir pasidalinti darbus vajaus lai
ko. Taigi, choro nariai ne vien 
tik į dailės darbus žiūri, bet ir, 
dalyvauja abelnuose reikaluose.

Choras laiko dvi praktikas į 
savaite ir dainose jau yra ge
rai pažengęs pirmyn. Rengia
si prie vieno rudens sezono ati- 
darymui didelio muzikalio kon-> ‘ 
certo. Susirinkime buvo rapor
tuotą,. kaip pramogų komisija 
yra atdirbus planus; kad kon
certas būtų gyvas su gera pro
grama. Jame dalyvaus ne tik 
vietiniai geri dainų ir muzikos 
dalyviai, bet bus ir solistų iš 
kitų miestų. Drg. J. žuronas, 
choro mokytojas, irgi pasižadė- 
jo programoj solo sudainuoti 
kelius kavalkus.

Koncertas atsibus spalio 23 
d., Liet. Svetainėj.

Susirinkimas priėjo prie iš
vados, kadangi vis siaučia dide
lė bedarbė, tai kad nebūtų ima
ma augšta įžanga. Tai nutar
ta, kad į koncertą būtų vyrams 
45c. Moterims 35c. Choro ko-’ 
mitetas proponuoja, kad būti
nai yra reikalas įvesti bent du 
sykiu į mėnesį laikyti paskai
tos formoj lavinimasis su dis
kusijomis, klausimu, kas yra 
proletmenas? Ar yra partyviš- ‘ 
kas, ar bepartyviškas? Taip 
ir dainų klausime. Visapusiš
kai apkalbėtas komiteto rapor
tas ir likosi priimtas. Netoli
moj ateityj minėti klausimai 

I bus pravesta gyvenimam Nors 
I ir laike pamokų, choro moky
tojas gerai išaiškina dainų 
reikšmę ir muzikos prasmę. 
Kas yra poezija, kokis ritmas . 
eiliavime veda prie gerų dar
bininkiškų dainų skambėjimo.

Aido Choras šį sezoną mato 
reikalo ir tarptautiškame vei- < 
tame geriaus pasirodyti, negu 
kada savo istorijoj. Netolimoj 
ateityje bus pradėta mokintis 
ir operetės. Taipgi pramogų 
komisijos nariams ir choro ko
mitetui nutarta įsakyti, kad 
peržiūrėtų veikalą “Inkvizici
ja.” Jei bus tinkamas chorui 
statyti, tai ir čia bus griebtasi 
už didesnio ir naujausio darbo.

Dabar į Aido Chorą turėtų 
kiekvienas darbininkas ir darbi
ninkė įstoti ir bendrai dirbti 
proletmeno dirvoje. Vėliaus/E 
įstojusiems nariams bus sunku “ • 
pasivyti dainavime tuos narius, 
kurie gyvai kreipia daug domės, 
kaip į choro palaikymą, taip ir 
į dainų muzikos reikšmę.

Chorietis, M.
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BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA, PARAPIJOM 
KOVŲ SU KUNIGAIS

A. Arbačaiiskas
(Tąsa)

Kunigas Miežvinis, New Jersey, iš prie
žasties meilės, merginą peršovė ir pats nu
sišovė.

Kunigas Richeson, dar pirmiau, taip pat 
merginą nužudė del to, kad ji buvo jau 
nėščia, ir neužilgo būtų pagimdžiusi jam 
kūdikį.

Tai vis katalikų kunigai, kurie bažnyčioj 
pas altorių skėsčioja, mušasi į krūtinę, ro
dosi “pabažnais-šventais”. Kurie per pa
mokslus raižosi, šaukia kitus “ištvirkėliais.”

Daugybė jų buvo visokių žmogžudžių— 
negi čia jų tūkstančius suminėsi. Bet dar 
į vieną ir paskutinį pažvelgsime—tai į lie
tuvišką Macochą—pralotą Konstantiną Ol
šauską. Štai, 1928 m., rugsėjo 13 d., jisai 
virve pasmaugdamas nužudė savo meilužę 
Stasę Ustjanauskienę! Jis ją nužudė la
biausia del to, kad turėjo daugiau tokių 
savo meilužių, ir ši vis grąsino iškelti svie
tui prieš akis jo tokį paleistuvingą gyveni
mą. Bet čia apie tai daug kalbėti netenka,

kadangi komunistiniai laikraščiai plačiai
aprašė ir yra išleista knygutė “Pralotas 
Olšauskas—lietuviu Macochas.” Kas dar v
neskaitėt, įsigykit ir perskaitykite, tai žino- 
sit šio žmogžudžio kunigo gyvenimą ir 
darbus.

Čia pastebėsime tik tą, kas pabodo, koks 
supuvimas ne tik dvasiškijos, o ir kapita
listinės sistemos, ypatingai Lietuvos kru
vinojo fašizmo valdžios!

Didžiausi ištvirkėliai, grafteriai—skriau
dikai, šnipai, provokatoriai, kapitalizmo su
rėdyme, yra garbinami, laiminami, teisina
mi. Tai ir šis žmogsmaugis—kun. Olšaus
kas—-rado malonę dar caro valdžioje už 
šnipinėjimą, išdavinėjimą revoliucinių vei
kėjų, caro budeliams, ypač 1905 m. revo- 
liucijoj.

Kaip carui, taip popiežiui, malonūs toki 
šnipai-reakcionieriai. Už tai jį pakėlė į 
pralotus. Ir jau prie Lietuvos kruvinojo 
fašizmo buvo kandidatu į vyskupus.

Bus daugiau

MENO SKYRIAUS DALIS
Būkime Organizuotai Prisirengę

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
prakalbas. Gerai daro korespondentai, kurie 
taip rašo. Kitaip ir būti negali, bet reikėtų 
dar “magaryčioms” iš korespondentų pusės 
dadėti, kad į prakalbas gali proletmeninin- 
kai:“pamiršti” atsilankyti pirmiaus, negu pa
valgo “večeriją.” Jei ne visiems, tai nors 
daliai būtų aišku ir nereikėtų daryti tų atsi
prašinėjimų, kokie dabar daromi prakalbo
se.

Mano nuomone, tai mes, proletmenininkai, 
prabėkime budėti, pradėkime keltis iš letar-« 
gos • miego. Kelkime mūsų chorus ir dailės 
ratelius. Kada mes būsime' gerai prisiren
gę ir organizuoti, dalyvausime prakalbose, 
atliksime sistemačiai programos dalį, su 
tikra energinga pareiga, kaip pats proletme- 
no veikimas reikalauja, tuomet jausimės ! 
tvirtais eiti į kitus, nepriklausančius darbi
ninkus kalbinti juos stoti į mūsų eiles, tai 
yra, į chorą ar dąilės ratelį. Kiek man teko 
patirti, į proletmeno organizacijas kalbinant 
narius, tūli net išmetinėja, kad mes esame 
dar neaktyviai prisirengę. Kiti vėl veid
mainingais būdais iš savo pripratimo daro 
išvadas, būtent: dainuoti balso neturiu, lošti 
nemoku, tai nejaunystė ir dar visi kitokį 
“paraliai” tik ir skamba. Lyg proletmeno 
•darbuotojai reikalautų kokių profesionalų į 
meną.
• Reikia neužmiršti mūsų proletmenininkam,. 
kad tų visų darbininkų išsisukinėjimai at
remt ir išaiškinti aiškioj formoj visiems dai
lės mylėtojams, tai yra plati dirva proletme
no darbe. Nebūsi dainininkas, tai gal lošė
jas ar lošėja patapsi. Apart to, rašyti, kai
po į rašėjų ratelį, kad įstosi, galėsi kitokį 
scenos darbą dirbti.

Patiems reikia gerai prisirengti, kuomet 
vajaus mėnesis yra organizuojamas narių 
ir skaitytojų gavimui.; Suglaūskime ir mes, 
proletmeno nariai, savo spėkas. Būkime or
ganizuotai prisirengę prie • vajaus prakalbų 
maršrutų, kuomet kviečiami dapildyti pro
gramą, kad visi, kaip vienas eitume savo, pa
reigą. Pirmutiniai būkime masiniuose mi
tinguose, tuomet mūsų chorai ir dailės ra
teliai graliai suksis. ' Tuomet mes gausime 
ir naujų nariti į mūsų eiles. Geriau galėsime 
veikti ir .del abelno proletarinio mehfr del‘ 
visos darbininkų klasės. O mes nesame vie
ni, yra ir tarptautinis proletariato menas su 
plevėsuojančia raudona vėliava. Mes tuo 
keliu eidami susidomėkime prakalbomis, 
programų dapildymu ne tik lietuvių darbi
ninkų veikime, bet ir tarptautiškoj darbi
ninkiškoj dirvoj. Padarykime proletmeno 
darbą gyvu, regykla darbininkams, būkime 
organizuotais ir prisirengę.

Alf Misevičius.

Wilkes-Barriu Aido Choras 
, Veikia

Aido Choras veikia geriau ir tikriau, kuo
met jo vadovybę paėmė jauna mokytoja D. 
Zdaniutė. Choras turi daug parengiipų savo 
naudai ir dalyvauja visuose darbininkų paren
gimuose, kuomet tik būna kviestas.

Sudėtis choro yra gera. Daug jaunimo ja
me priklauso, kurie turi daug energijos vei
kimui. Bet jaunimui, žinoma, dar stoka pa
tyrimų veikime. Todėl sudarius bendrą vei
kimą draugų, kurie daugiau turi patyrimo'ir 
jaunimo, kurie turi lavintis veikime, darbas 
eina gerai.

Kaip minėjau, choras turi rengti padengimus 
ne tik, kad duoti ką nors idėjinio, naujo meno 
kūrinių, bet reikia parengimų ir del to, kad 
paskiaus choras galėtų veikti ^naudai darbi
ninkų meno. Tai yra, kad padarius finansų, 
be kurių negalima choras palaikyti.

Pastaruoju laiku choras nutarė vaidinti 
operetę “Alkis.” Tai didelis darbas. Bet Vei
kalas vertas to darbo. Draugė D. Zdaniutė 
labai susidomėjus šiuo darbu ir - jinai, kaipo 
choro mokytoja, deda pastangų, kad veikalas 
būtų gerai sumokintas ir suvaidintas.

Reikia pasakyti, kad “Alkis” reikalauja ge
ros scenerijos—dirbtuvės, teismo, palociaus 
(gražaus, ponų kambario). Bet visi šie da
lykai bus nugalėti, jei tik visi gerai dirbsi
me ir duosime kooperaciją draugei mokytojai 
ir kitiems draugams, kurie veikia šioje srity
je.

“Alkio” pastatymas reiškia ne tik paprasto 
veikalo suvaidinimą. “Alkis” yra ir lekcija 
visiems darbininkams šiame kapitalistiniam 
krizyje. Tad jei ir be pelno, jei finansinės 
naudos neturėtu tokiu veikalų vaidinimas, tai 
jisai duoda labai gerą moralę, idėjinę naudą.

Del to ir reikia pagirti draugus, kad imasi 
didesnio darbo, darbo, kuris vertas darbinin
kams. parodyti. Mes turime eiti prie naujes
nių kūrinėlių, prie geresnių veikalų vaidinimo. 
Mūsų veikalai turi būti geri meno žvilgsniu ir 
sykiu pasakyti mūsų tikslą, vaizduoti darbi
ninkų gyvenimą.

Wilkes-Barriu ir apielinkės darbininkai 
Įvertins šį darbą. Darbininkai parems vaidi
nimą veikalo, kuris perstatų jų pačių gyveni
mą. Todėl galima pasitikėti, kad nebus nei 
finansinių nuostolių vaidinant šį veikalą. Juk 
“Alkis” vienas yra vertesnis už keletą vei
kalų. .

Be to, “Alkį” vaidindami, mes galime ir 
reikalauti paramos iš visų mūsų organizaci
jų, nes jame pasakoma tas, ką skelbia ir ki
tos darbininkų organizacijos.

Veikalas parodo, kaip darbininkai badau
ja, skurstąj vargsta. Bet paskiaus jie pra
deda kilti, pradeda reikalauti savo teisių ir, 
galų gale, išeina į kovas ant barikadų. Gi ba
rikadai dabar jau ateina į dienos klausimų ęi-

“Alkis” parodo, kaip kapitalistinė klasė, be 
jokio pasigailėjimo, “teisia” darbininkus mir
tim Kaip juos kankina, o patys ponai-kelia 

I puotas, orgijas... Bet juos paskiaus užklumpa 
t revoliucijos ugnis, baimė, kančios. Ir tas teis

mas atsisuka prieš pačius pavergėjus. Darbi
ninkai lieka laimėtojais. Vadinasi, “Alkyje” 
darbininkai galės matyti tą vaizdą darbininkų 
kovų, prie kurio mes visi einame.

Tad sveikintina aidiečiai, kad jūs imatės 
šio darbo! šiuo darbu jūs prisidedate, menu 
prie darbininkų. kovos ir nyvertimo šios bado 
sistemos. Linkėtina draugams, kurie yra at
sakom ingi “Alkio” ruošime, geriausių pasise
kimų. Linkėtina Aido Choro mokytojai D. 
^dąnįutęį sėkmingai veikti šioje naujo ineno 
srityje.

Menininkas,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.
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ELIZABETH, N. J.
Rep.

CLEVELAND, OHIO
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Naujienybė Darbininkams
LINDEN, N. J.

ir

KAINA 39 CENTAI

HARTFORD, CONN

Name

Address

City.

A

I;. <

Valdyba. 
(239-240)

U

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Puikiausio Išdirbimo Sovlę 
tų Saldaines Amerikos 

Marke te

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Oia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 8040 CHENE ST., DETROIT, MICH.

LABOR AND COAL ;
By ANNA ROCHESTER U

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND LUMBER 
By CHARLOTTE TODES

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

Regular $2.00; Popular $1.00

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

I enclose $__ 
to:

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

9 spalių, Linden Hall, Wood 
kampas 16th St., 2 vai. dieną įvyks 
svarbios diskusijos, į kurias kviečia
me republikonus, demokratus ir so
cialistus. Rengia LDS 129 kuopa. 
Kviečiame visuš lietuvius dalyvauti.

W.

SOVIETŲ SALDAINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių ;

Ypatingai rei- 
ALDLD 

agitacijos mėnesio, kuris prasideda 
su 15 d. spalio.

Tad visi nariai dalyvaukite, atsi-
I VGOIMl/U JIC4U4JCI ajĮJįmailULl £ 111UD Vige*“1

nizaciją ir nepamirškite laiko, 2 vai. 
pietų.

TOWARD SOVIET AMERICA
. By WM; Z. FOSTER

Presents ip 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.

■ į . . > . > • 350 pages—$1.25

j LDSA. 24 kuopos susirinkimas 
i įvyks seredoje, 12 spalių, 7:30 vai. 
j vakare, Lietuvių Darb. Svetainėje, 
; 920 E. 70 St. Visos narės būkit šia- 
' me susirinkime, nes turime svarbių 
i organizacijos reikalų aptarti. Taip- 
{gi išgirsime delegatės Petrauskienės 
• raportą iš tarptautinės konferencijos, 
kuri įvyko rugs. 24 i? 25 dienas.

Sekr. L. Tilvikas.
(239-240)

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 susirinkijnas 
turės būti užbaigtas iki 5 vai. p. p.

h’ Visi nariai malonėkite būti laiku, kad 
nereiktu vieno kito laukti. Randasi

Manąhawkin,' N. J. — 
Dviem automobiliam susi
kirtus ant kelio, užmušta du 
daktarai, o kiti du sužeista. 
Ir tie du, sakoma, kovoja su 
mirčia.

AR ESATE NERANGUS 
—PAVARGĘS?

NUGA-TONE yra gydytojaus preskripcija 
prirengta atgaivinti sutvirtinti jūsų abelną, 
fizinį stovį. NUGA-TONE stimuliuoja ape
titą. Jūs jausitės tvirtesniu ; geidaus galėsite 
miegoti. 1

Eikite pas savo vaistininką ir nusipirki
te vieno mėnesio treatmentą, kuris kainuos 
jums tik vieną dolerį. Priiminėkite tabletkas 
per dvidešimts dienų, ir jeigu jūs būsite 
neužganėdintas, jūsų pinigai bus grąžinami,

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

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

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

APLA 32 kp. susirinkimas įvyks' 
nedėlioj, spalio 9 d. Easton Baking 
Co. svetainėj. Prasidės punktualiai/ 
12 vai. per pietus. Nariai malonėki
te įsitėmyti laiką ii’ 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.

ANGLŲ 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

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREĘtylAN

An, account of the economic, social and cultural status of Labor 
in thė U. S. S. R. 1 408 pages—$1.50

Extra Pranešimas
“Laisvės” • skaitytojarhs, visų 

bininkiškų organizacijų nariams 
visiems pritarėjams ir draugams.

Spalio 9 d. 59 Park St. Hartford, daug svarbių reikalų aptarimui, kaip 
Conn, lygiai 2:00 ‘vai. po pietų, įvyks tai, vajus, spaudos klausiniai, rinki- 
visuotinas susirinkimas. Šiame su- | mų kampanija ir tt.
sirinkime reikės išdirbti visi planai | kią gerai prisirengti pre 
veikimo. Šiame susirinkime daly-

| vaus Literatūros Draugijos 3-čio Aps 
j kričio atstovai. Visi skaitytojai ir Į
I visi nariai ir pritarėjai būtinai daly- (veskite naujų aplikantų į mūs orga- 
I vaukit susirinkime.
j Parėmimui komunistų kandidatų po 
prezidentiniuose rinkimuose bankie-, 
tas, spalių 8 d. vakare, 59 Park St.;,1 

! rengia lietuvių org. bendras frontas j 
Į Įžanga 25c. ir už tą bus duodama ;
I užkandžiai dykai.

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN i

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

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo i 

kuopos susirinkimas Įvyks 9-tą dieną | 
spalių, nedėlioj, kaip 2-rą vai. po pie- j 
tų, Vinkelstein svetainėj, po num. I 
110 West Market St. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime.

Sekr. J. Norkus.
(239-240)

Draugai, darbininkai! Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas rengia ma
sinę protesto demonstraciją gelbėji
mui Scottsboro jaunuolių šią suba- 
tą, 8 dieną spalių, 4:30val. po pietų, 
ant Union Square. O vakare masi
nis mitingas, 8 vai. vakare, 426 
Court St. Visi darbininkai skaitlin-' 
gai dalyvaukite.

Kviečia T.D.A. Liet. Kliubas.
(239-240)

Svarbus pranešimas “Laisvės”,; 
“Vilnies” ir “Darbininkės” skaityto-; 
jams, ALDLD, LDS ir LDSA na- , 
riams, nedėlioj 9 d. spalių (October), ! 
bus labai svarbus susirinkimas dar-1 
bininkiškų faikraščių ir narių gavi- i 
mo į virš minėtas organizacijas va- Į 
jaus klausimu. Visų skaitytojų, na
rių ir prieteliiy pareiga atsilankyti į > 
šį susirinkimą ir stot bendrai į dar- , 
bą. Susirinkimas prasidės 2-rą vai. j 
po pietų, 59 Park St.

Komitetas.
(239-240)

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEF KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmO' 
keti gydytojui. »

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

> Regular $2.00; Popular $1.0Q

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

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

i Regular $2.00; Popular, $1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY
By GRACE HUTCHINS

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

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

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

Regular $2.00; Popular $1.00

THE ĄMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN . , *

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

j ,i i t i Regular $1.90; papular>$1.00

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

Conveniently Į Arranged facts, figures arid analytical material on 
speed-up, Wages, hours, ‘the organisation of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

USE THIS ORDER BLANK

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

._^for which please send., the checked
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VIETINES ŽINIOS
Politinis Arklių Mainas Fosterio-Fordo Rinkimų 

Vakarienė
g NEW YORK.—Demokratai 
sumanė “užlagadyti” republi- 
koną Hofstadterį ir nusitarė 
remti jo kandidatūrą, į teisėjus 
augščiausio miestinio teismo. 
Kaipo pirmininkas valstijinės 
tyrinėjimo komisijos, Hofstad- 
teris sužinojo eibes grafto ir | klausomas Komitetas rėmimui 
kitų šunybių, kurias darė ex- 
majoras

>mokratai valdininkai bei poli
tikieriai.
papirkt Hofstadterį, 
bent toliaus užsisiūtų 
apie jų darbus.
ka papirktas tuom, kad šie de- ^Įvairiais

* mok ratai remia Hofstadterio / 
kandidatūrą į teisėjus.

New Yorko mięsto advoka-! 
tų draugija savo susirinkime, I 
kur dalyvavo 600 narių, mil-1 
žiniška didžiuma balsų pa-i 
smerkė tą “arklių mainą” tarp1 
Tammany Hall ir Hofstadte- i 
rio.

Walkeris ir kiti de-

Jie tad nusprendė 
kad jis 

lūpas 
Jis dabar lie-

Kas tik galite, visi dalyvau
kite rinkimų kampanijos va
karienėje, spalių 12 d., Webs
ter Hall, 119 East 11 th St., 
New York City.

Vakarienę rengia Nepri- 
I Llz»«««zx m TZ zx v-v-x i 4- zx 4- rx n ” w-x « v-v-x 1 1 |

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

I Nearing, Elmer Rice, Earl 
JBrowder ir Wm. L. Patterson

> klausimais. Rice 
įkalbės apie teatrą Sovietų Są
jungoj. Vakarienė susidės iš 
šešių rūšių valgių. Įžanga tik 

j 75 centai. Tikietus galite 
įgauti “Laisvės” ofise.

75 Bedarbiai Areštuoti
Už Miegojimą Subvėj

• Queensboro požeminio gelž-| 
52-ros gat-1

75 bedar- 
naktyj iš

[kelio stotyje prie

vės liko areštuoti 
biai, kurie šaltoj 

ketvirtadienio į
bandė ten miegoti, pasitiesda- 
mi popieras ant cementinio 
grindimo.

Už BEDARBIŲ KOVĄ 
SUĖMĖ DU JAU

NUOLIUS

NEW YORK.—Areštavo 
jaunuolius darbininkus S. Gru- 
šaką ir A. Šarfmaną už daly
vavimą demonstracijoj, per 
kurią darbininkai kovojo 
prieš išmetimą bedarbių šei
mynos iš namų po num. 1721 
Bathgate Ave., Bronxe.

ii.

Dailydes Laimėjo Streiką 
Kairiųjų Vadovybėje

Darbininkas Prašo Lauk 
Pruseikos Šlamštą

t NEW YORK. — Kairiosios! 
Industrinės Statybos Darbinin
kų Lygos vadovaujami, kar-

WATERBURY, CONN, londono Policija 
Užpuolė BedarbiusiDrg. Šalinaites Prelekcija

Spalio 11 dieną, svetainėj po į 
num. 103 Green St., 8 vai. vą

škare, įvyks darbininkiškos dai
lės 
duos gabi draugė ir 
tore, d. B. šalinaitė, iš Brook- 

penktadienį lyn, N. Y.
i Visi draugai ir draugės da
lyvaukite šiose prelekcijose. 
Jau mes atmename d. šalinai- 
tės kalbą Dainų Dienos pikni
ke. Tai buvo tik maža dalis 
jos lekcijos. Dabartiniu laiku 
turėsime visą vakarą tam dar
bui ir bus galimii duoti klau
simai ir turėti diskusijos.

Visi draugai ir draugės da-j 
lyvaukite šiose 
apie darbininkų

prelekcija. Prelekciją
kompozi-

LONDCfN.—Didelė grupe 
bedarbių spalių 6 d. grįžo 
namo nuo dirbtuvės negavę 
darbo. Naturalis dalykas, 
kad jie pradėjo tarpe savęs, 
diskusuoti savo bėdas. Pri-I 
buvo policija ir pradėjo juos 
blaškyti. Įvyko susikirti
mas. Sužeista daug bedar
bių, o penki suareštuota. 
Tai taip šelpia bedarbius so
cialistas ponas MacDonal- 
das.

prelekcijose j-----------------

Bandė Paliuosuot, bet 
Padaryti Planai Neišdegė

meną;

Kompanijų Šorų Vertė 
Sumažėjo $1,000,000,000

į 734,828,668, arba mažiau ;ant*f
• i $1,047,673,138. i jau pa-J ' 

rodo,; kaip finansinis krizis £ 
[ tebeina gilyn. į

NEW YORK—New Y'or-
ko biržoje visų surašytų Še
rų vertė nuopuolė virš bili- 
onu dolerių tik per vieną i 

i rugsėjo mėnesį. Rugsėjo 1!
d. jų vertė buvo $27,862,-1 
501,806, o spalių 1 d.—$26,- j

j&isva

DUOS KONCERTĄ

LAPKR. (NOV.) 13
Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) .

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

GRAND ASSEMBLY

Brooklyn, N. Y.

Vilijos Choro

Vilijos Choras rengė savo ---------
draugišką išvažiavimą spalio’ DETROIT Mich — Poli-
2 d Diena buvo gražJ, bet žmo-lcija suai.eštavo tris sargus' 

Ibė pakenkė. Mat, dabar jau n\du jnamiu Michigano Val- 
daug darbininku visai nedirba stijos Kalėjimo Jacksone. 
arba dirba tik dalį laiko, tai i Taip pat SU jais suimtos dvi 
neišsigali lankyti parengimus.: moteriškes. Visi kaltinami

Bet reikia kaltinti ir Vilijos. SUOkalbyje palillOSUOti kali- 
| Choras. Jame yra apie 35 na-; nįus vartojant dinamitą.
riai. Jei visi būtų dirbę ir- 
pardavę bent po vieną įžangos! 
tikietą, tai jau būtų padaryta' 
keli doleriai. O tai.padaryti

...^ ~ galima. Bet dar negana to.
° Nevisi choristai susirinko, kad . 

nebuvo galima nei išpildyti i 
visos žadėtos dainos. Tad 

kuo |reikia daugiau disciplinos, kad
i daugiau tokių dalykų neįvyk
tu.

Parengimas

S

TURTINGA PROGRAMA
. r.. I*

Žema Įžanga

*

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gaut?, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba

“Laisvės” knygų kiautuvėsna.
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, AUDRA PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Karnaukalas. Kaina 35c.
UŽ DIEVA 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. 

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius. t i 
KOVA Už, IDĖJAS. Keturių veiksmų operete. Ukrainiškai .parašė

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon vertė ir dainas sutvarkė P.
Bukšnaitis. Kaina 60cf, be muzikos. > • i I ' • l’

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė?gražių eilių. Kaina 50c. 
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė - Senas

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

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaites ir L. Adohmyan Kaina 50$.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. 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.

Pareiškimas del Pruseikinės ninku organfzacijų, kad tie pa- 
Sklokos .. ii-ibegeliai nenueitų pas klerika

lus. Bet tai tik demagogija. 
Aišku, kaip diena, 
rūpi. Jiems rūpi 
munistų Partijai ir 
bininkų judėjimui, 
met neorganizuoti,
tiek kąsti Komunistų Partiją. 
Tai reiškia, kad jie organizuo
jasi tam, kad galėtų labiau 

judėji-

CAMDEN, N. J.—Draugai 
laisviečiai, pagelbėkite man iš-

penteriai, dirbusieji pas Gar-[ prašyti lauk tą šlamštą iš ma-
; tą naują

Privertė bosus atgal i “Klampynę,” kurią man siun-
finkelį ir Steinbergą, laimėjo! no stubos, būtent 
streiką. Privertė bosus atgal J “Klampynę,” L 
priimti visus pavarytus darbi-; tinėja ta renegatų konter-re- 
ninkus, pripažinti uniją ir ša- voliucinė klika, 
pos komitetą, be kurio žinios mokėjau nei 
ir sutikimo bosas neturės ga-j buvau pranešęs, kad sulaiky- 
lios paleisti nei vieną darbinin
ką.

Tik Bedarbių Taryba Priver
kė Duot Pašalpų

' NEW YORK.—Rožė Laskie- 
it*-.kienė su savo dviejų metų 

’ mergaite, 349 E. 32nd St., ba
davo. Rugsėjo 1 d. motina 
kreipėsi į miestiiiĮ bedarbių 
šelpime biurą. Tas nekreipė 
jokios domės. Bet East Side 
Bedarbių Taryba dabar suren
gė demonstraciją prieš biurą ; j 
įsivedė tą moterį su kūdikiu jie 
ant rankų į biurą ir privertė 
|į pasižadėt tuojaus apmokėt jos? 
moteriškės rendą ir duot jai “Klampynę, 
maisto.

kenkti
visam

Aš jiems ne
vieno cento ir

tų, bet jie dar vis siuntinėja. 
Ir dar tie besarmačiai giriasi 
per tą pačią “j 
jie niekam nesiunčia veltui.

Tie žmonės ir vardą tinka
mai pritaikė savai organizaci
jai—LDD. (Lietuvių Demago
gų Draugija). Jau daug me
tų priklausau darbininkų ju
dėjime ir jį rėpiiau pagal savo 
išgalę. O dabar, kuomet kla
sių kova aštrėja, o jai vado
vauja Komunistų Partija, tai 
tie gaivalai puola Partiją iš ° 
visų pusių. Jie tą konter-re- 
voliucinį darbą vadina,

dar-
Mat, 

tai negales

Klampynę,” kad 1 Pakenkti darbininku 
Imtu.

Žvalgas.

PHILADELPHIA, PA
Succeed 

Sare .
Regularly

v Grud St. at Graham Aaa. 
INTEREST FROM 
DAY OF DEPOSIT 

Compounded 
Quarterly

DIVIDEND 
Oct. 1st 
at rate of 

3%% per annum 
payable 

after Oct. 15th

r 
i

'F'

Nuėjimas darbininkų pas 
klerikalus jiems nerūpi. Dar
bininkai, kurie jau atsikratė 
klerikalizmo, tai jau daugiau 
tenai neis. Bet jiems rūpi dar-! 
bininkus atitraukti ne nuo kle
rikalų, o nuo komunistinio si atsilankyti, 
darbininkų judėjimo. Tai 

■Pruseika ir organizuoja 
! organizaciją.

Kad taip .ura, tai jau

tam
savo

Lyros Choro susirinkimas 
Įvyks pirmadienį, October 10 
d., 8 vai. vakare, Rusų Name, 
995 N. 5th St.

Draugai-gės, malonėkite vi-1 
nes bus labai[ 

svarbus susirinkimas. Taipgi 
turėsime gerai prisirengti prie 
rengiamo choro baliaus, kuris [ 
įvyks October 15 d. Girard i 
Manor. Hali.

Įsitėfriykite, kurie įdatinat [ 
baliaus tikietus iškalno, kad 
už parduotus 5 tikietus bus 
duodama 1 tikietas veltui. Ti- 
kietų galima gauti pas visus 
choristus-tes.

L. Ch. sekr. A. E. Potas.
(240-241)

Philadelphia
ROUND TRIP

A Ji A.

One Way
________ $4.00
------------- 3.00
EXPRHSS 
SERVICE 
------------------4.75
------------------7.50
------------------8.00 
---------------- 13.50

HOURLY
BALTIMORE
BOSTON ____

2.00
WASHINGTON
RICHMOND _
PITTSBURGH
DETROIT ___
CHICAGO ________________17.00
ALBANY ahd TROY_______4.00

ROUND TRIP ___________ 5.00
KAINOS ROUND TRIPSŲ
Labai Smarkiai Nužemintos

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

teko 
kad įgana prisižiūrėti jų darbais.

> “kovoja tik prieš Bimbą.”. Pavyzdį galime imti iš Phila- 
Koks tikslas jų organizaci-; delphijos organizacijų yeiki- 

Jie giriasi per savo mo. Kuomet tik darbininkų 
kad jie organi- organizacijos rengia kokį pa- 

zuoja tik pabėgėlius iš darbi-rengimą, tai tuojaus skloka ir 
išlenda su savo kromu tą pa
čią dieną, kad pakenkus dar
bininkų parengimams. Paga- 
liaus “Laisve” garsina iš So
vietų Sąjungos importuotą mi
neralinį vandenį, tai “Klam
pynė” vadina “Laisvę” borja- 
mo organu. Na, tai koks čia 
yra skirtumas tarpe pruseiki-1 
nės “Klampynės” ir Amerikos ' 
reakcijos, kuri rėkia prieš So- [ 

'vietų Sąjungos import ą—! 
.“dumpingą?” Matysime, kad' 
tame klausime, tai nėra jokio 
skirtumo.

111

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI Visoms ALDLD. Kuopoms ir Apskričiams

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.
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KONSTANCIJA MENKELI0N1ŪTE
Garsioji dainininkė, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 

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

Įvyks Sekamose Vietose:

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

Apait Menkei uniutės, 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. y

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

Todel kiekvienas darbinin- 
j kas, kuris gyvena iš savo dar-, 
įbo ir vadina save susipratusiu,! 
[neturi remti šituos demagogus, 
j Tas, kuris mano, kad jie ko-1 
įveja už darbininkų reikalus,! 
[tai turi būt labai suklaidintas! 
arba neišmanėlis. Todėl, drau-'Į 
gai ir draugės, juo greičiau per-! 
siskirsite su šia skloka, tuo i 

! mažiau prasižengsite prieš 
darbininkų revoliucinį judėji
mą. Jonas Lastauskas.

Kerta Algas Anglijos 
Geležinkeliečiams

LONDON. — Geležinke
lių kompanijoms paskelbė, 
kad visiems darbininkams 
bus nukirstos algos 10 nuoš. 
Laukiama darbininkų strei
ko. Bet reformistinės uni
jos vądai stengiasi už- 
gniaužti darbininkų sukilę 
mą prieš algų nukapojimą.

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

kad su padidinta energija rengtumėtės 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 sbūtų 
'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 tuojaus siųsti į 
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 neatidėliojančiai 
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 J 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.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
. P HI LA DEL PHLA, 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 Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spindųliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. ZI NS 110 EAST Į6th ST. N. Y.
Kasdien—9, A. M. iki 8 P.
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P.

M.
M.

i
Kalba Lietuviškai 

Įsikūręs 25 Metai
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford $Ve. Brooklyn, N. Y 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

Puslapis šeštas LAISVI

VIETINES ŽINIOS
Tūkstančiai Dalyvauja Komunistines j

PASMARKINKIME VAJŲ Už 
KOMUNISTŲ KANDIDATĄ 
PATTERSONA I MAJORUS v *.

BEDARBIAMS VELTUI 
ĮŽANGA Į BAZARĄ

Darbininkai supranta 
džiausią svarbą remti komu-į 
nistinę spaudą, kurios palai-i 
kymui šis bazaras suruoštas.

Telefonas i Btagg 2-91tk

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

X-SPINDULIU D1AGNOZA
GAZO ANESTETTKA .

VALANDOS i
Nuo > vai. ryte iki S vai. vakare. 
Pėnktadieniaiu ir šventadieniais 

tik susitarus.

DR. M. MAISEL
SPECIALISTAS

Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau jčirškimu; kraujo ii- pūsles 

analizai

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

Nedėliomis 10-12
Už Pilną Egzaminaciją $2.00

NEW YORK.—Tūkstančiai į ro dienomis, 
darbininkų suvažiavo į pirmą 
vakarą bazaro Daily yvVorke- 
rio,
kerio, ketvirtadienį, 
Square Garden 
49th St. ir 8th Ave.

šeštadienis, Spalių 8, 1932

£

i

Mobilizuokim Visus Darbininkus Balsuot į
I

wž Kom, Partijos Kandidatus Į Miesto 
Majoras ir į Kitas Valdvietes!

ifalšyvos bumaškos po $5 ir 
‘j $20. 

____ ,_ —.
(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

Spaudos Bazare, Madison Square GardeneDen"įratai NTna[® papHa!,iStlJ Te,seją 0 Bnenąuįjuuuvu mu^uiv, U1UU.UV mmuu* uuiuvi v Majorus; Monki Biznis su Walkenu

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARCIUKAI
417 LoHnier Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

: prieš darbininkus ir pašalpos 
reikalaujančius, išbadėjusius

i bedarbius. Jis nieku nebus 
geresnis už pogromščiką Wal- 
kerį arba už McKee, kuris nie
ko net nežadėjo bedarbiams, 
bet viešai užtikrino šimtus mi- 
lionų dolerių miesto bankiniu-1 
kams.

Pradedant nuo valstijinio1 . ■apeliacijos teismo ir baigiant 
nominavimu O’Brieno į majo
rus, viskas buvo sudaryta 
naudai graftiškos demokratų 
mašinos ir kapitalistų. Demo
kratų konvencijoj, beje, nepa
miršta ir ex-majoras Walkeris. 
Padaryta tokia ceremonija. 
Susirinkę demokratų vadai 
per radio paklausė parplau
kiantį Amerikon Džimį Walke- 
rį, ar jis apsiima kandidatuot 
į New Yorko gaspadorius. Bet 
politikieriai žinojo, kad jo vis 
tiek negalėtų statyti į kandi
datus; jis pakenktų visai jų 
saikai rinkimuose—perdaug, 
mat nusišmugeliavęs ir nu- 
maskuotas. Jie kreipėsi į 
Walkerj su užklausimu, bet

Į jau buvo su juom susikuždėję, 
j kad jis nekandidatuotų. Tad 
j Walkeris ir atsakė per radio 
'telegramą, kad “neapsiimu į 
kandidatus”. Tuo būdu de
mokratiniai feikeriai atidavė 

j pagarbą nusilatravusiam Wal- 
Įkeriui, stengdamiesi kaip nors 
pataisyti vardą savo viešai iš

sipurvinusio bičiulio.
Kaip pas demokratus, taip 

!pas republikonus, sykiu ir pas 
socialistus viešpatauja supu- 

!vimo, monų, grafto ir prigau- 
dinėjimo politika, mulkinimas 
darbininkus ir' muštravimas 
vis aršesnių spėkų prieš dar
bo žmones.

Darbininkai, balsuokite vien 
tiktai už savo klasės kandida
tus, tai yra Kom. Partijos kan
didatus.

šiandie ir rytoj bus specialis 
benas” šokiams. Šiandie va- 

Freiheito ir Young Wor-; karui Jaunieji Komunistiniai 
Madison! Pionieriai parūpino ypatingą 

svetainėje, programą; joj, be kitko, bus 
kumštynės darbininko su ka- 

jpitalistu; akrobatiškos gim- 
Įnastikos ir parodos, dainos ir 
kitokie įvairumai. Bus intere- 

Isinga ypač jaunuoliams ir vai- 
i kams, bet lygiai ir suaugu- 

• Bazare yra daugybė reika-įsiems.
lingu ir naudingų daiktų įsigy-j 
ti už pusę kainos arba dar 
pigiau. Be kitko, čia galima 
prisiragauti gardumynų iš 
įvairių šalių: saldainių ir rie-i kurie negali 
šutų iš Sovietų Sąjungos, vi- leidžiami veltui į komunistinės tui į miesto majorus drg. Pat- 

Madisoni tersonui. Parašų rinkėjai už- 
i eikite vakarais ir sekmadie- 
- nio rytą į Darbininkų Centrą, 
. 61 Graham Ave.; iš ten vyk

site į tas vietas, iš kurių dar 
trūksta mūsų kandidatui pa
rašų.

New Yorko miesto komunis
tinių rinkimų konferencija bus 
laikoma pirmadienį, spalių 10 
d., 8 vai. vakare, Lido Bali 
Room, 146th St. ir 7th Avė.

Visos lietuvių darbininkiš-1 
kos draugijos, kliubai, kuopos, 
chorai ir kt. būtinai turi pa
siųst savo delegatus į tą kon-l 
ferenciją, kurią šaukia Ben
dro Fronto Kom. Rinkimų Ko
mitetas. Mums gali būt pa-1 
vyzdys iš tarptautinio siuvėjų | 
masinio mitingo, buvusio tre-į 
čiadienį vakare New Yorke. | 
Jie pasižadėjo remti komunis-' 
tų kandidatus ir išleido atsi
šaukimą į desėtkus tūkstančių 
kriaučių, kad tik šios Partijos 
kandidatai užsitarnauja darbi
ninkų paramos.
Demokratai savo konvencijoj 

ketvirtad. vakare nominavo į 
majorus suktą politikieriiį, tei
sėją J. P. O’Brieną. Tamma
ny Hali pašvinkę kyšininkai 

•pašėlusiai darbuojasi, kad su- 
mulkint darbininkus visokiais | 
tuščiaviduriais žadėjimais,' P a S į Ų Į jn DieilOS 
idant susikuopti darbo žmonių iwx- , wx 
balsus, 
ninkas 
O’Brien 
dogas.
ko, kaipo kietą savo kumštį i JQfĮ|§

NEW YORK.—Augštesny- 
sis valstijos apeliacijos teismas 
vienbalsiai nutarė, kad lapkri
čio 8 d. turi įvykti miesto ma
joro rinkimai. Taigi laikina
sis majoras McKee turės nuo 
naujų metu užleist vietą tam, 
kuris bus išrinktas baigti ex- 
majoro Walkerio terminą.

Draugai brooklyniečiai turi 
suskubti darinkt dar stokuo- 

YORK.—Bedarbiai,1 jamus porą šimtų piliečių pa- 
užsimokėti, yra rašų Kom. Partijos kandida-

šokių skanėsių iš Graikijos, 
Armėnijos ir kitų kraštų. Ba
zare yra ir kafeterija bei chi- 
niška valgykla. Tinkamiau-!Taryba, kuri duos tikietus už- 
sia vieta pavakarieniauti baza- dyką. 
am—, .• . --=x-r=- ——

“Suiro Tėvelio Nervai” 
Repeticijos Pirmadienį

spaudos bazarą
Square Gardene; bet jie turi 
kreiptis į artimiausią Bedarbių

iMajoras McKee Nesirodė 
Protestuojantiem Vakariniu 

. , . , , . t Mokyklų StudentamDraugai, kurie dalyvaujate J 
komedijos “Suiro Tėvelio Nėr-; 
vai” susimokinime, visi daly
vaukite pamokose (repeticijo
se) pirmadienį, spalio 10 die
ną, 7:30 vai. vakare. Po pa
mokų bus susirinkimas, tad vi
si draugai, kurie priklausote 
Aido Choro Dramos grupėje, 
turite dalyvauti. Atsiveskite 
ir naujų narių, draugų bei 
draugių, kurie turi noro veikti 
dramos srityje.

Veikalėlis “Suiro Tėvelio 
Nervai” jau reikės vaidinti 
spalio 23 dieną, tad laikas la
bai trumpas. Reikia labai su
grusti. Taip pat reikia pra
dėti, ir kiti du veikalėliai mo
kintis. Direktoriatas.

NEW YORK. — Komitetas 
studentų, lankančių vakarines 
mokyklas, buvo atėjęs ketvir
tadienį į City Hali protestuot 
majorui McKee prieš uždari
nėjimą vakarinių pamokų. Ma- 

’ joras atsisakė matytis su ko
mitetu. Tuomet komiteto na
riai pradėjo prakalbas prie Ci
ty Hali, smerkdami tokią val
džios politiką. Nežiūrint pi
lančio lietaus, didelis būrys 
darbininkiškų žmonių klausėsi 
prakalbų.

Bankieriy Šeimyną

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE•
Valandos nuo 10 iki

Nuo 4 iki 8
Nedčliom nuo 10 iki

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

1

2

NAMU SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

4

Ir

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

56

ir

Brooklyn, 
“Laisvės”

ir Medi-

Our Next Meeting geriausias meisteris tarpe lie- 
yra

Monday, October 10, will 
find us L.D.S. Youth Branch 
members together again for 
our monthly meeting, 
our Youth Committee
tor, has brought many new 
plans from the L.S.U. which 
include a movie showing the

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Aida, 
Direc- Bet nei vienas darbi- PafaSUS Koillll 

neturi apsigauti, 
yra išnaudotojų bul-

Buržujai jį ir pasirin- nistij Kandidatui į Ma-

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiaa ir chroniikaa vyrjj Ir 

moUrq kraujo Ir odas. 
Padaraa lityriM< kraujo Ir ilapua*.

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

Now Tark, N. T. 
Valandai PriiMimoi

Ryte nuo 10 iki 1, Po platų nu a 
iki 9 vai. vakaro 

Bekwadleniaia nuo 11 ryto Iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

116

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi rraneiu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
K12 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengtaj 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiaūsiai.

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
...................... . ’.......... . l1

Telephone, Evergreen 8-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant vispkių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimar/ s.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

, NEW YORK. — Du plėši
kai žinojo, kad į bankieriaus 
Saba Kehaye’o namus negali 
Įeiti bile kada ir bile kaip. 
Bet jie žinojo vardą vienoji. W. Athletic Meet in Chica-
bankieriaus draugo. Vienas go, a new charter for our na- 
plėšikas pasakė tarnui, kad tional organization, etc. To- 
“aš esu Guarini, artimas jo gether with these are plan 
draugas.” Tarnas pranešė ban- for a gym where basket ball 
kieriui, kuris ir liepė leisti' teams will be formed. With 
svečią vidun. Su tuo plėšiku the membership drive almost 
įėjo sykiu ir jo sėbras. Abudu 
parodė revolverius ir paliepė 
atiduoti perlus ir deimantus. 
Bet kad bankieriaus pati su 
tarnaitė būk tai “negalėjo” 
greit surasti brangumynų, plė
šikai jąsias užrakino vienam 
kambaryje ir patys su “pa
galba” bankieriaus ėmė jieš- 
kdt. Tuo būdu pasiglemžė 
pėrių, deimantų ir auksų, ku
rie kainuojami iki $50,000 ir 
pasičiupo kelis desėtkus dole
rių pinigais. Apsidirbę plėši
kai pabėgo.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesnis susi-

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

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)

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

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th
• ' NEW YORK

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

jsigys tikietukus
‘ Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 
rastinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

rūpinasi 
Union <
AVĖ

st.

upon us we will have to begin 
to think seriously how to get 
new members into our branch. 
Of course the main move to 
make right now is to get a 
gym and every member must 
be on the look out for one. 
Although we have much 
the order of business we 
tend to finish early so 
have some sports.

Won’t some one 
show up who can beat 
tain young 
sport section in Ping-Pong! 
Its getting awfully tiresome 
to see him win 
Won’t some one 
surprise and beat 
once that’s all we

Signed
Committee for prevention 

of seeing him win.
Our program after the mee

ting is this:
Ping-Pong 
Hand Tennis 
Volley Ball 

Every one is invited, 
cially the Youth! , 

Oh, .by the way! Our hike 
is Sunday at 8:30 A. M. at 
46 Ten Eyck Street. We’ll go 
to Tibbetts Brook. Bring your 
hiking shoes and your own 
lunch. . - ■ ■ •

as

on 
in
to

please 
a cer- 

member .. of our 
in

everyone, 
give us a

:■ ■u*.

rinkimas įvyks pirmadienį, 10 spalių, i lėtume padėt ant rinkimų ba- 
° —1 —’ , " j- komunistų kandidatą į

Draugai atsiveskite nauhJ|New Yorko majorus, drg. Pat- 
! tersoną.
i Eikite šiokių dienų vakarais 
ir sekmadienį iš ryto į 61 
Graham Ave., ir gavę blankas 

ivyAksDSa„2tF sekSie^^“ ir nurodymus, leiskitės parink- 
(October), io vai. ryte, pas drg. ti parašų. O parašų trūksta 
Polek, 1517 Charlotte St., Apt. 4 E. įtik kelių šimtu. Negalima 
Iš Down Town važiuokite 7th Ave, I. ....... ? , . _
subway ir išlipkite ant Freeland j leisti, kad del to menko tlU- 
stoties. Visi nariai dalyvaukite, nes i kūmo prarastume šią svarbią 
yra daug svarbiu reikalų aptarti.

(239-240)

8 vai. vakare, toje pat vietoje kaip 1 loto komunistų kandidatą į 
visada.
narių prirašyti į šią draugiją.

Sekretore.
(240-241)

NEW YORK CITY

SKAITYKIT, PLATINKH 
“LAISVį.”

INC

GEORGE NOBILETTI
kandidatūrą j majorus.

Pinigų Dirbimo Mechanikas

DEKAVOJU PACIENTAMS

Telefonas, Midwood 8-6261

meni

NOTARY 
PUBLICSekmadienis bus paskutinė 

diena rinkimui piliečių para
šų, kurie reikalingi, idant ga-

d

BROOKLYN. — D. Cacici, 
22 Knickerbocker Ave., areš-

:W.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(Bl ELA US KAS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

’ PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULAN$INĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO

■ • MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 

i • KUOGERIAUSlĄl PATARNAUŠIM.
MUSU RAŠTINE ATDARA PIENĄ IR NAKTL MUSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Pareigas po

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda 70 akrų žemės farma, 
geri budinkai ir 10 akrų miško, aru i 
miesto; pieną parduodu mieste; yra tuotas prisipažino, kad jis dir-

"'Ą- «ikali"Ka mašinerija^ foo kIišes.formas> kuriomis 
parduoti. Kreipkitės del informacijų paskui buvo spaudinamos 
336 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(239-241) —

him2 Tnsf visa ūkio reikalinga mašinerija.
i Kaina labai žema, nes noriu greitask!

Espe-

B. Fulton.

IŠRANDAVOJTMAI
PASIRANDAVOJA

Pasiranuoja 6 kambariai, gesas ir 
elektra, randa $25.00; 3 kambariai; 
gesas, randa $11.00, tinkanti senes- 
niem žmoniem, reikalinga liudijimai.

59 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

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 >asirįžaų važiuoti į 
Lietuvą^ Mano gyveninio antrašas: 
T, Laueus, 227 So. 2nd St. apt. 17, 
Brooklyn, N. Y.
• 1 ’ (238-243)

i

ALaiiiaiiiaiiiaiuoiiisiiiūiiiamaiiisiiioiiiaiiigiiiaiiiaiiioinauiaiiiatiioiiiaiiiJiiiaiiioiiioHi^

JŪSŲ KŪNE MAŽAI T£RA 
SEKRETŲ NUO X-RAY 
šiais sunkiais laikais daugelis 

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 68rd 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 laika 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. Vąkarais—pagedėliais,
šeredom, ketvergis ir subatom 
nuo 6-8. Sekmadieniais sulig su
tarties. Eidami atsineškite ši 
skelbimą.

Rugsęjo (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

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

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

I i. ■ ' ■ . . '
Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare




