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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o J šiai mesite 
Pasauli! ,

Pastaruoju laiku nemažai lie 
tuvių jaunų darbininkų bei 
studentų . įstojo į Jaunųjų Ko
munistų Lygą. Chicagoje ir 
Brooklyne turime nemažas 
grupes tokių jaunuolių. Bet 
tai tik lašas į viedrą vandens. 
Darbas beveik dar nei nepra
dėtas. Nepradėtas toj pras
mėje, kad mūsų draugai ir or
ganizacijos iki šiol nėra rimtai 
susidomėję traukimu lietuvių 
jaunuolių į J. K. L. Prade
dant centrais ir baigiant kuo
pomis, neparodyta jokio rimto 
darbo toj svarbioj srity j. !

Nusižudė 15 Mėty 
Amžiaus Mergaitė

štai kokį kad ir nedidelį tik 
slą mes turėtume pasistatyt šiai 
žiemai : kiekvienos didesnes 
kolonijos mūsų organizacijos 
bendromis spėkomis turi su
šaukti nors vieną lietuvių jau
nuolių mas nį susirinkimą. Ko
munistų Partijos Lietuvių Cen
tro Biuras pasistengs tiems su
sirinkimams parūpinti lietuvį 
jaunuolį kalbėtoją, jauną bol
ševiką bei bolševikę. 
kote, draugai? Kuri 
bus pirmutinė?

Ką sa* 
kolonija

iniciaty- 
Kalbu į kolonijij drau- 
Kodel vis laukiate, kad

BROOKLYN, N. Y. — 
Po numeriu 2,145 Ocean 
Ave. rastas lavonas Ar- 
leigh Vail, 15 metų mer
gaitės, Erasmus Hall 
High School mokinės. Ne
laimingoji u ž s i t r oškino 
gazu. Motinos nebuvo 
namie, nes ji dirba ligoni
nėj.

Motina rado sekama sa
vo dukters paliktą keistą 
raščiuką:

“Brangioji Motute: Ne
verk todėl, kad aš jus ap
leidžiu. Visiems bus ge
riau be manęs. Nežinau, 
kur aš eisiu—į dangų, ar 
į peklą, bet bile vieta bus 
geriau, negu čionai. Jei
gu pamatysi Bill, pasakyk 
jam, kad aš jį myliu. Pa
sakyk tetulei May ir mo
kytojoms, jog štai ką man 
padarė mokykla.”

j Komunistų Raudonoji Armija Sunaiki
no Nankingo Valdžios Dvi Divizijas

Cantono Valdžia Dreba prieš Komunistus; Mieste Paskelb
tas Karo Stovis; Eina Kalbos apie Sukilimą prieš Milita
rist Diktatūrą
S H A N G HAI. — čionai 

gaunami džiuginanti prane
šimai iš vakarinės Hupeh 
provincijos apie komunistų 
armijos laimėjimus. Nan- 

< kingo valdžios 30 ir 31 divi
zijos tapo visai nušluotos. 
Dauguma kareivių perėjo 
Raudonosios Armijos pusėn 
su visa amunicija. Raudo
noji Armija pradėjo ofensy- 
vą visu frontu. Didžiausias 

, Nankingo armijai smūgis 
I tapo užduotas ties Machen-

gu. Komunistai taip pat už
grobė miestą! Lotien. Rau
donoji Armija ne tik atgavo 
visas pirmiaus valdy tas teri
torijas, bet nesulaikomai 
veržiasi pirmyn ir pliekia 
Nankingo armiją.

Gi iš Cantono, svarbiausio 
pietinės Chinijos uosto ir 
komercijos centro,atėjo toks 
pranešimas: “Ilgai planuo
jamo komunistų sukilimo 
laukiama šį pirmadienį, spa
lių 10 d. Tuo būdu valdžia 
paskelbė mieste karo stovį 
iki antradienio nakties.”

Visiems “Laisvės” 
Skaitytojams

Daugiau, draugai, 
vos 
gus. 
laikraščių redakcijos bei orga-
nizacijų centrai gatavai iš
keptų ir paduotų veikimo pla
nus, bei neatlaidžiai ragintų, 
ragintų ir ragintų. Toks iš 
viršaus planavimas nėra svei
kas mūsų judėjimui. Draugai 
pripranta laukti iš viršūnių ir 
paskui patys visai nebedrįsta 
daryti kokius nors žygius sa
vo locna iniciatyva. Tas veda 
prie biurokratizmo; "} prie su-, 
siąurinimo revoliucinės vado-/ 
vybės.

Du Žmonės Užmušti

RIVERHEAD, L. L—ši
čia automobilių nelaimėje 
du seni žmonės ant vietos 
užmušti. Automobilius už
lėkė ant jų, kuomet jie sto
vėjo sale vieškelio. Manoma, 
kad vežikas buvo girtas.

Sovietų Spauda Smerkia Tautų Lygos
Komisijos Raportų del Mandžurijos

Imperialistai Bando Išrišti Savo Interesą Prieštaravimus 
Kaštais Sovietą Sąjungos ir Chinijos Liaudies

Draugai! Jau sukako 
metai laiko, kaip “Laisvė” 
duoda dovanų metiniams 
ir pusmetiniams skaityto
jams knygą “Pirmoji Pa
galba Ligoje ir Nelaimė
je”. Daugelis jau turi tą 
knygą ir jiems nereikalin
ga antra kopija. Todėl 
nuo dabar siusime tą kny
gą tik tiems, kurie pasi
mokęs pilną metinę prenu
meratą vajaus metu $5.00 
ir reikalaus knygos. Kas 
nereikalaus, tiems nesių- 
sime. Taipgi nauji skaity
tojai, norinti gauti tą 
knygą, privalo primokėti 
prie savo prenumeratos 
dar 50 centų (knygos re- 
guliarė kaina $1.00), ne
paisant, arųis yra metinis 
ar pusmetinis.
“Laisvės” Administracija.

Vaiką Užmušė Mašina
PITMAN, N. J.—Trokas 

užbėgo ir ant vietos užmu
šė Frances Miller, 5 metų 
amžiaus mergaitę. Mergiš
čia grįžo namo iš mokyklos.

PER RUGS. MĖNESI KAPITALISTAMS 
DAVĖ $186,209,310, 0 PENKIOLIKAI MI- 
LIONĮJ BEDARBIU AUKOJA BUOŽES
Bedarbiai Turi Remti Komunistą Partijos Kandidatus Drau

gus Fosterj ir Fordą; Hooveriui ir Rooseveltui Terūpi 
Kapitalistą Interesai 1

WASHINGTON. — Hoo- 
verio ir kongreso įkurta tri
jų bilionų finansinė korpo
racija paskelbė raportą už 
rugsėjo mėnesį. Pasirodo, 
kad į vieną mėnesį šita val
džios įstaiga išskolino bei iš- 
aukojo $186,209,310. O nuo 
pradžios korporacijos įkūri
mo ji yra paskolinus kapi
talistams iki pusantro bilio- 
no dolerių. Daugiausia te
ko stambiesiems bankams.

Bet ką gavo bedarbiai per 
rugsėjo mėnesį? Ogi nieko. 
Korporacija sako, būk ji per 
tą mėnesį paskolinus įvai
rioms valstijoms bei labda
ringoms įstaigoms $13,931,- 
669 del “šelpimo bedarbių.” 
Vadinasi, jeigu šitie visi pi
nigai ištikrųjų ir būtų tekę 
bedarbiams, tai vis tik nebū-

tų išėję nė po vieną dolerį 
del kožno bedarbio!

TaČiaus valdžia nesigailė
jo bedarbiams kitokios ma
lonės, būtent policijos buo
žių ir revolverių. Desėtkai 
demonstracijų ištaškyta per 
rugsėjį, šimtam darbininkų 
galvos suskaldytos.

Bedarbiai privalo mokin
tis iš šitos padėties. Tas 
paįts Hooveris, tie patys ne
prisotinami plutokratai atei
na pas darbininkus ir prašo 
už juos balsuoti rinkimuo
se į prezidentus. Vadinasi, 
nori, kad alkani bedarbiai 
balsuotų už dar didesnį al
kį, už dar didesnį skurdą. ,

Bedarbiai privalo remti 
savo klasės partijos kandi* 
datus, tai yra Komunistų 
Partijos kandidatus dd. Por
terį ir Fordą.

Komunistai areš-

vime.

tiek įnešimas priimtas 200 5-tam puslapyj)

žadus, o be tolimesnio vilkini
mo ateiti į mūsų revoliucinės 
Partijos eiles. ,

kai ir jų klapčiukai. Buvo ne papėde, 
sumobilizuotos visos spėkos r—

kalbėt 
darbi- 

Partiją.

junga rišime Mandžurijos 
klausimo. ■ “Pravda” atšau
na, kad tuo savo punktu im
perialistai • bando parodyti

I— l .

patikai visur turi raginti 
darbininkus piliečius eiti 
prie užsiregistravimo.

Centro Biuras dabos ir ]jų jr Tom Mooney. Apart 
kitų, kalbėjo draugas John-

I son nuo Jaunųjų Komunis
tų Lygos ir draugas Shep
ard, Komunistų Partijos

M A S K VA.—^Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
organas “Pravda” labai ašt
riai kritikuoja ir smerkia 
Tautų Lygos komisijos ra
portą del Mandžurijos ir Ja
ponijos. * Laikraštis nuro
do, kad šitas raportas’ban
do sušvelninti prieštaravi
mus tarpe Japonijos ir Am
erikos ir paskui tarp kitų 
imperialistinių v a 1 s t y bių. 
Bet tai daroma lėšomis So
vietų Sąjungos ir Chinijos. 
Neva pripažįstama Mandžu
rijos autonomija, bet ji bus 
paremta kitų šalių imperia
listiniais ginklais, kuriem

• u vadovaus Japonija. Kitas
kandidatas į N. Y. guberna-, pUnRįas kalba apie įvedimą 
tariaus pagelbminką. Abu-: tvarkos Chinijoj.
du juodveidžiai ir puikūs 
kalbėto j at

Priimta rezoliucija, kurio
je griežtai reikalaujama

■N. V. Demonstracija už 
i Scottsboro Jaunuolius

Štai Wilkes Barre subdis- 
trikto lietuvių frakcijos biu-į 
ras praneša, kad jie nusitarė' 
gauti į Komunistų Partiją | 
dvidešimt naujų narių. Tai! 
nedidelis tikslas, bet tie drau-| šeštadienį New Yorko 
gai parodo, kad jie rūpinasi , Union Square aikštė buvo 
tuo reikalu, nelaukia paskelbi- kietai užpi,dyta darbinmkė- 
vo iniciatyva. Mes tikimės, mls lr darbininkais. Tai bu- 
kad tas draugų mainierių nu-jVO demonstracija uz paliuo- 
tarimas nepasiliks ant popie- savimą Scottsboro jaunuo- 
ros. 
laikas nuo laiko reikalaus ra
porto, ar jie pravedė savo ta
rimą gyveniman.

Nesunku, žinoma, 
apie, traukimą lietuvių 
ninku į Komunistų 
Todėl mes tuo klausimu prikal
bam nemažai. Bet mes dar 
neišmokstame nuo žodžių per
eiti prie darbų. Pasižadame, 
bet neišpildome.

Kalba eina apie mūsų ko-.jaunuolių ir Tom Mooney 
munistines frakcijas. Draugai,1 
niekados Amerikos istorijoj 
Komunistų Partija neturėjo 
tokios puikios progos augti. 
Bet klaidinga manyti, kad be 
rimto iš mūsų puses darbo dar
bininkų masės pradės galingo
mis srovėmis plaukti į mūsų 
bolševistines eiles. Turim ,nuo
latos raginti ir skatinti lietu
vius darbininkus stoti į Komu
nistų Partiją. Turime neat
laidžiai įtikinėti juos, kad tik 
Komunistų Partijos vadovybė
je mes išeisime iš kapitalisti
nio pragaro Amerikoj, kaip 
kad iš jo išėjo Rusijos darbo 
liaudis.

paliuosavimo. Tūkstančiai 
darbininkų garsiai pareiškė, 
kad jie nedaleis valdančiajai 
klasei žudyti nekaltus jau
nuolius.

Demonstracijoj dalyvavo 
iki 15,000 darbininkų.

“Pravda”1 
sako, jog ’tai imperialistų 
planas padėti kruvinajam 
Chiang KaiShekui pasilaiky
ti galioje ir sukriušinti Chi
nijos revoliuciją ir Sovietus. 
Taip pat yra planas paver
gimui Vidurinės Mongolijos.

Komisijos raportas kalba 
apie tarimąsi su Sovietų Są-

10,000 Verpėjų Išėjo 
į Streiką Shanghajuj

SHANGHAI. — Šiame 
pasauliui, kad ir Sovietų Są- mieste rugsėjo 25 d. paskel- 
junga yra imperialistinė ša- j bė streiką 10,000 verpėjų, 
lis* ir turi savo imperialisti-, Darbininkai sukilo prieš pa- 
nius reikalus Mandžurijoj, .skelbtą 12 nuoš. algų nuka- 
Bet Sovietų Sąjunga nėra j pojimą, Komunistai areš- 
imperialistinė ir nepadės tuojami masiniai. Valdžia 
imperialistams pavergti ir juos kaltina streiko vadova- 
plėšti Chinijos liaudį.

ROCHESTERIO RUBSIUVIAI PRADEDA 
KOVA SU AMALGAMĘ1TU LYDERIAIS
Visa Eilė Lokalų Nubalsavo už Mažesnes Duokles ir už Nu- 

mušimą Viršininkams Algų; Kairysis Judėjimas Pradeda 
Atgimti. , ;;

UŽSIREGISTRUOKITE, IDANT GALE- !
TUMET BALSUOTI LAPKRIČIO 8

nas darbininkas nepamirš
tų užsiregistruoti, idant ga
lėtų balsuoti už Komunistų 
Partijos kandidatus dd. Fo- j lės. 
sterį ir Fordą. Jeigu kurie

Įvairiuose miestuose prasi
deda registravimas piliečių, 
kurie norės balsuoti lapkri- 
čio 8 d. prezidentiniuose rin
kimuose. New Yorko mie
ste registracijos prasidės' " 

pirmadienį, spalių 10 , ir neužsiregistruosite, jūsų ne- 
tęsis iki spalių 15 d.i Kitųo- prileis prie balsavimo. Tą 
se miestuose yra skirtingos turi atminti kiekvienas pi- 
dienos. ! lietis. Komunistai ir jų sim-

Labai žvarbu, kad kiekvie-

Vera Cruz Valstija Nutarė Kon- r, 
fiskuot Bažnyčias ir jų Turtus 1

Veteranę Konferencija

Prasidėjus finansinei kam
panijai delei Komunistų Par
tijos rinkimų kampanijos ir de
lei parėmimo “Daily Worke
rs” ir “Vilnies”,, mūsų drau
gai ir organizacijos beveik vi
sai užmiršo AGITACIJOS 
FONDĄ. Aukos kaip ir nebe
plaukia. OVFondas apytuštis. 
Centro Biuro tūli darbai vel
kasi, trukdosi, delei stokos fi
nansų. Tad, draugai, savo pa
rengimuose ir susirinkimuose 
nepamirškite šios svarbios ko

Turime šimtus simpatikų, 
Kurie jau kelinti metai ketina 
įstoti į Komunistų Partiją, bet 
vis atidėlioja, teisinasi. Tai ir
gi vėju pamušti prižadai. Jei
gu ne mūsų agitacija ,tai jau 
šiandien visur verdančios dar
bininkų kovos turėtų galutinai 
įtikinti^jus, draugai, jog turi-

mesti į šalį visus senus pri- Į munistinės įstaigos.

MEXICO CITY.—Popie
žiaus Pijaus XI bjauri prieš 
Meksiką enciklika sukėlė vi
soj šalyj didžiausią audrą 
prieš visą juodąją kunigų 
armiją. Liaudis reikalauja 
vyti laukan Romos agentus 
ir užgriebti jų suplėštus tur
tus. Papos archivyskūpas 
Flores jau išdeportuotas. 
Vera Cruz valstijos legisla- 
tūra nutarė atimti piletybės 
teiseš visiems Rymo Katali
kų Bažnyčios kunigams. O

gubernatorius išleido pa
tvarkymą, kad tuoj aus val
džia sukonfiskuoja visus 
bažnyčių turtus ir sunaudo
ja kitokiems tikslams.

Metodistų bažnyčios kuni
gai taip pat nusigando. Jie 
atsiuntė delegaciją pas pre
zidentą Rodrigūez ir sudėjo 
prižadus, jog metodistų baž
nyčia ir visi jos kunigai be 
jokios išimties; pildys visus 
Meksikos įstatymus. !. ■ < ' <

“Daily Workerio” Darbi- balsų prieš 105. 
ninkas Korespondentas ra
šo iš Rochesterio:

“Rochesterio vyriškų dra
panų pramonės darbininkai 
pradeda kovoti prieš Amal
gameitų unijos mašiną ir 
prieš tas baisias sąlygas, ku
rios uždėtos ant tų darbi
ninkų. šiuo laiku degantis 
klausimas yra narinės duok-

Amalgameitų mašina 
padėjo bosams pravest kiek
vieną algų nukapojimą, įve
sti skubos sistemą ir darė 
viską, kad pagelbėti darbi
ninkų priešams. Bet gi 
augšto.s . narinės duoklės ir 
viršininkų algos pasiliko tos 
pačios.

‘ “Kuomet prasidėjo taip 
vadinamas sezonas ir dar
bininkams, kurie buvo ilgą 
laiką be darbo, duota tru- susirinkimus d a r b i n inkai 
pūtis padirbėti, tuojaus, pa- 
gelba .check-off sistemos, iš 
jų pradėta kolektuoti po 
$1.75 užsilikusių duoklių.

“Kilo kova tuo klausimu. 
Rugs. 13 d. italų lokalas, di
džiausias visam mieste, pra
vedė tarimą, kad būtų nu
mažintos duoklės ir viršinin-1

Sakoma, 
kad viršininkai buvo net at- 
sivedę ne lokalo narius bal
suoti prieš įnešimą. Bet ir 
tas negelbėjo.

“Šis klausimas pradėjo 
plėstis po visus darbininkus. 
Tuoj aus tokį pat įnešimą 
priėmė lietuvių lokalas 55 
balsais prieš 3. Lenkų lo
kalas priėmė 49 balsais prieš 
4. 14-tam lokale mašina 
laimėjo ir įnešimas buvo at
mestas. Vienas darbinin
kas drįso bąlsuoti už įneši
mą, todėl ten pat jam bu
vo pasakyta, kad jis pasiim
tu savo tulšis ir išsinešdin
tu iš darbo. Bet darbinin
kai pareiškė, kad tas dar
bininkas turi dirbti. Ir 
šiandien jis dirba.

“Svarbu tas, kad lokalų

pradeda skaitlingiau lanky
ti. Štai lietuvių ir lenkų su
sirinkimuose ateidavo po 15 
narių. • Dabar lankos daug 
daugiau.

“Visur dygsta opozicija 
prieš Amalgameitų mašiną. 
Tinkamoj vadovybėj, kovin
gos grupės, kurios pradėjo

NEW YORK. — Spalių 
30 d. įvyks New Yorko mie
sto eks-kareivių konferenci
ja del prisirengimo prie ve
teranų maršavimo į Wash- 
ingtoną laike atidarymo 
kongreso. Eilinių Narių 
Komitetas skelbia, kad pa- kų algos. Tam įnešimui na-! veikti, tikisi neužilgo išvys- 
našios miestų konferencijos čhališkai priešinos viršinin-1 tyti rimtą kovą daug plate
šaukiamos labai plačiai. Ne- Vnn* 4,1 vbnAinVn; ”
užilgo visa Amerika bus nu
tiesta .tinklu eks-kareivių įnešimo atnletimui. Bet vis (Daugiau Pasaulinių žinių 
komitetų. į -
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Štai Kokis Jų Veidas!
Kohtt-revoliucinė Prusei-j tuos, kurie nesuprasdami 

kos ir Butkaus redaguoja-;Sovietų Sąjungos padėties
1 pargrįžę .nępa tenkinti, Tam 
J gaiiį lĮūti gęras^ Įpavyzdys-j— 
j pĮetįroį|ąs,: kur jie surengėsurengėjimotj: ., ., « • i - i j, -< j

DLEĮ! organizacijos, mūsų'parengimą ir leido visiems', 
dienraščių ir. draugų.įkas tik norėjo, niekinti So-

gyvęntoją^ irW) §&-' 
vo beridrąd^pMo vardų už
tyli. Dar kąptų parodo, Kad 
kaip ■ Prūsęjkft bijojo Mąsįę- 
von važiuoti, taip jie bijosi 
ir abelųai Sovietų valdžios, 
nes jie yra prieš ją ir tįk lai
kinai veidmainiauja, kaip 
savo laikais darydavo rusų 
baltagvardiečių “Novoje 
Russkoje Slovo.”

Sovietų Sąjungoje tik me
lams nėra laisvės. SSSR 
kapitalistiniai 1 a i k r aščiai, 
pav. “New York Tirpęs”, tu
ri savo korespondentus, ku- 
pię kiekvieną dieną siunčia 
ilgiąto^ius iktoblejrąmud ir 
apie .Stalina, ir apie; Mčljotbj- 
vą ir'apie padėtį Sovietų Są
jungoje, tankiai paduodami 
daug neteisybės, bet nei vie
no dar. nesuŠAudė!

Tik keli privesti pavyz
džiai parodo, kaip greitai 
nusimaskavo renegatai, kaip' negardžių^ vandens kvaps- 
jie pradėjo pralenkti net so- 
cialfašistus, ir “Naujoji Ga-

Kaip Ištraukia Bloga Skonį bei Netikusį Kvapsnį įpševiXai tai čirvinskas la 
Iš Geriamojo Vandens

pasimokino.” Tocįel da
bar ir eina išvien, j 
niais elementais. Tai

ikslo vyras įgavo, kad priešin-!
Visi didesni micstai Ame- sumaltos anglies naudoji- Pats sau ir sykiu visai 

rjkoj nąudoja ąpvąlytą vau- TOS mįestimam vandeniui darbininku klasei!
pasis^lejdė jąu daugelyj šios i Drg:.Ga“ , į/°( nėra 
i apšmeižęs. Tik labai teisin

gai pakritikavo tą patį Čirvins- 
ką už jo priešdarbininkišką

denį. Net įš tokios užterš
tos upės kaip Schuylkill 
Philadelphijos miestas ima 
vandenį, ir apvalius jis tin- miltelių čia bereikia. 10 veikimą, už platinimą kontr- 
ka gėrimui.

šalies lųįęstų įr įpiestelių. 
Ir- ne kažin kiek anglies

svarų užtenka ant milįoųo
Kad ir iškoštas ir apvalytas į gorčių vandens; taigi atsi- 

vanduo įvairiuose miestuose 
turi kiek skirtingą skonį. 
Praeityje tas skonis buvo 
skirtingesnis, negu dabar; 
tik paskutiniuoju laiku tapo 
išraįstas ąpvalymo jbūdąfe,

miestų vandens skonį ir 
.kvapsnį. . .
i ;Tam naudoja kuo ; smul
kiausiai sumaltą parinktina 
medžių anglį. Tos anglies 
milteliai ir sugeria į save t 1 I • .-IV , .fį.. i 1 '
nius ir skonius, paeinančius 
nuo maurų ir visokių mažy-

T

Žmogus su 2 
Apendikais ,

daktaras 
operaciją,

i —

Pasitaiko, kad 
padaro ligoniui 
idant išpjaut sugedusią ak-
lažarnę, vadinamą apendi- 
ką. Bet žiūri, kad apendi- 
kas jau pirmiau išimtas. 
Iš tokių atsitikimų susida-

revoliucionierių šlamšto “N.
Klampynės.” O Čirvinskui tas 
atrodo labai dideliu šmeižtu. | re net juokas apie kai ku

riuos labai neatodairius da
rytojus operacijų. Nejau
gi bus pas žmogų dvi akla- 
žarnės?

Tačiaus bent pas vieną li
gonį pasitaikė dvi aklažar- 
neę, Romoje. Profesorius •

■ eina tik viena anglies dale
lė kiekvienam šimtui tūks
tančių vandens dalių, ir ja
me niekas gerdamas nepas
tebės anglies.

Inžinierius Spalding .įieš
ko j o būdų, kaip sumažint 
augimą įvtoirių sveikatai ža- 

i lingu bakterijų vandenyj. 
Bet Čia jam netaip jau sekė
si. Su naujai priplaukian
čiu vandeniu priplaukia ir 
bilionai naujų bakterijų. Pi
lant į vandenį tam tikrus 
chemikalus, yra sumažina
mus veisimasis naujų bakte
rijų. Spalding tam naudojo 
sieruotą varį (mėlynąjį ak
menėlį). O tai nuodingas 
chemikalas; bet jo taip ma
žai į vandenį dedama, kad, 
sako, “negalįs” kenkti svei- 
_ __  Reikia suprasti, kad

i

“Klampynė” puola ir Šovib- J tiety’ Sąjungą.' » • i > ' 
tų $3Jungą, tik. ne taip at-l . pajmkime ir jų „šumiji- 
virai^ kaip komunistus. jm^ |;as ^Laisvėje” par-

Kąm nežinomi prasimany-| davinėjimo “Narzano” ir 
mai,-kad Sovietų Sąjungoje! “Boržomo.” Čia bus tokis 
nėra • patraukimo lavintis,”!!skirtumas: “Laisvė” parda- 
nes ten paprasti darbiniu-!vinėja ir garsina Sovietų 
kai,šlavikai ir kiti valdo-Sąjungos prekes; o “KJam- 
šalįr ■ . ■ pynė” sapnininkus, Qraku-

R ‘ lūs, burtų ir monų knygas
Arba paimkime Sovietų; beį kitokias apgavimo kny- 

^ąjungos prekes.. Visu pa- gas> ^ei fašistų Lietuvos 
siutimu puola ^mineralinius gintarus. Šitas palyginimas

ir i aiškiai parodo, kur link nu
sirito renegatai!

Savo laiku . . ...
išgalvojo provokaciją, kad; skaito, pienumeiuoja, ai jie į atgal buvo padalytas atia- prie vandens.

vandenis “Narzaną” r*' 
‘Bortžomą.” Užtenka per
skaityti iždų grobiko—Tą- 
bokiaus “Atvirai Kalbant.” 

tIštięsų jis atvirai kalba.
Tiesa, tai neva juokai. Bet 
savo“ laikais Vokietijos so- 
cialįfašistai, Tabokiaus plau
ko elementai, irgi neva juo- 
kaisrĄašė, kad reikia užmuš
ti Karolį Liebknechtą ir Ro
žę Luxemburg. Q, paskui 
jie £r atliko tą talkoje su 
imp^įralistais* . •> t ( •

nU imant pamatiniai; ari 
gerai daro kas platina 
Sovietų Sąjungos prekes, ar j 
tas- ‘padeda Sovietų Sąjun- 
gai-Į: Aiškus dalykas, kad sovietų Sąjungos
tas;tpadeda, kad SSSR mi- 
nerafiniai vandenvs, žalio- . . . n .
ji toędžiaga, duona, kiauši- domenų pėdomis. Išgalvo
jai, .saldainiai, žuvys, ir tt. 
ir yra tas, kas suteikia pro
gą įsigyti mašinąs, reikalin- j 
gas; Sovietų Sąjungai. Ir 
kas juos platina, perka, tas 
padeda SSSR. Jau senai 
kietakakčiai veda pasiutu
sią:} kampaniją prieš SSSR 
“dumpingą,” kad uždarius 
Sovietų Sąjungos prekėms 
duris ir kad Sovietų Sąjun
ga -negalėtų ant savo pre
kių- apmainyti sau reikalin
gas mašinas. Aišku, kas 
vienokiu ar kitokiu būdu 
susideda su reakcija ir ken- 
kia/platinimui Sovietų Są
jungos prekių, tas eina 
pries Sovietų Sąjungą. O 
“Klampyne,” tam tikslui pa- 
naiifcojo net legendą, pasa
kaitę, kurią Dr. Kaškiau-Į 
čiuįfi privedė savo rašte. 
“Klampynei/’ - P h* u s e i kai, 
Bu&ui, iždų įgrobikui-Tabo- 
kiuMr jų. Kompanijai vis- 
kasplinka! /

Eikime, toliaus. Į f ašis-, 
tinę/Lietuvą * daugelis va
žiuoja vakacijoms; jie nuve
ža pinigų. Ten gyvendami 
juos praleidžia ir prisideda Jie duoda suprasti, kad So- 
prie .' stiprinimo fašistinės vietų Sąjungoje būk yra to- 
LietUvos valiutos. Ar sa- kia padėtis, kąd Angarietis

dynė-Klampynė” yra tikra čių (mikroskopiškų) auga- 
sesutė “Keleivio”. Kiekvie-1 liukų.
na jos eilutė yra melas;! per paprastą stambią 
kiekvienas jos numeris ap- medžio anglį jau senai kaip 
gynimui kapitalistų siste
mos ir niekinimui darbiniu- jmė anglis turi apvalymo katai 
kų judėjimo. Kurie darbi- “gabumą,
ninkai per neapsižiūrėjimą Jis “naminėlės” kukorių.

“Klampynė” iar lco tai jieškodami ją

vanduo košiamas. Kad me-

kų judėjimo.

būk “Laisvė” ir “Vilnis” 
gauna iš Maskvos pinigų.
Ta provokacija pasitarnavo j įos 
lietuviškai reakcijai su ka
pitalistinės valdžios pagal
ba pulti ant “Vilnies.” Vi
si darbininkai už “Vilnį”, 
bet “Klampyne” ir čia su 
reakciją, teisina visaip lie
tuvišką buržuaziją su1 Eljjo- 
šiūm priešakyje, puola 
“Vilnį ” 1';' °

Niekinimui komunistinių

“Klampynė” pasekė “Ame
rikos Lietuvio” ir kitų reak-

tai
Klampynė”? Nieko! Bet

kė įors žodelį apie 
44

ji nilblatos rėkia,

Tas renegatėlis dar pirma su
sirinkimo pareiškė į J. ž., 
“kad daugiau męs salės ne
duosime del tų susirinkimų, 
nes iš tų susirinkimų jokios 
naudos nėra.” Kaip jis sakė, 
taip ir padarė, nes jau iš kal
no buvo savo pasekėjus su
organizavęs, kad šie priešintų-iMargarucci, bepjaudamas 
si ir .balsuotų prieš davimą į ligoniui įdegusį apendiką, 
salės, nes jo /moteris nelankė ; 
susirinkimus daugiau, kaip 
pusę metų, bet šį sykį atėjo 
į susirinkimą ir pati pirmutinė 
įnešė, kad darbininkų susirin-;
kiniams (prakalboms) svetai-j Todėl Margarucci išpjovė 
nės neišrandavoti ir tas įne
šimas praėjo.

Tai matot, iki kokio suniek- 
šėjimo pruseikiniai sklokinin- 
kai nuėjo, kad priešinasi viso
mis keturiomis darbininkų su
sirinkimams, kad aptarti savo 
reikalus. Ypatingai bedarbiai 
žiemos laiku neturi kur susi
rinkti ir apie pašalpą pasikal
bėti. Dabar gerai čirvinskas 
nusimaskavo, nes pirma jis vis 
sakydavo, kad jis 
darbininkų klase, 
gas Gataveckui. 
pasirodė pačiame 
me, kad jis yra dideliai prie
šingas visam revoliuciniam dar
bininkų judėjimui.

mato ir savo akimis netiki 
—nagi, štai ir antras ąpen- 
dikas visai artį pirmojo; 
bet antrasis visai sveikas.

vieną, ir paliko kitą. Vadi
nasi, tam pačiam žmogui 
gali dar kada prireikti ope
racijos ir delei antro apen- 
diko.

BALTIMORE, MO.
tą žino ir dauge- sieruotas varis savaime nei- ’1 — * * 1 1 • * • 1 . eIna sveikaton, nors jo ir ma- 

Bet dar, tik treji metai žiausiai būtų primaišoma 
. Tačiaus aiš

ku, kad ligų bakterijos van
denyje būtų daug žalinges
nės žmogaus sveikatai, net 
pačiai jo gyvybei, jeigu van
duo nebūtų apvalomas tam 
tikromis cheminėmis me
džiagomis.

daro didelę klaidą ir remia !dimąs, kad smulkeliausiai 
savo neprietelius, buržuazi-1 sumalta anglis turi daugiau- 

agentus, revoliucinio šia spėkos apvalyt skystimą 
I darbininkų judėjimo ardyto? nuo negeistino skonio bei

buržuazi-; sumalta anglis turi daugiau-1 • ♦ • •

jus ir demoralizatorius!
D. M. šolomskas.

Rugsėjo 24 dieną čia areš
tavo 14 jūreivių. Apart jū
reivių, areštavo ir 12 kitų dar
bininkų. Tarpe jų areštuotas 
ir bedarbiu 
Braddy.

Jūreiviams 
kras užeigęs 
laiko YMCA. 
met darbai ėjo gerai, tai šią- . 
me name ir jūreivių buvo la
bai daug. Jie čia leido laiką 
ir pinigus. Bet darbams su
mažėjus, kuomet jūreivių šim
tai ir tūkstančiai vaikščioja be 
darbę, taį ir šitas namas ne
darę , biznio. Todėl šio namo 
bosai nori sukelti, 30 tūkstan
čių dol.

Draugija skelbia, kad tuos 
pinigus nori sukelti del sųšel- 
pimo jūreivių bedarbių. Bet 
tai netiesa. Ši draugija veik 
visai nešelpia bedarbius. Jei 
kartais ir duoda po puoduką 
kavos arba bliūdelį sriubos,. 
tai ir viskas. Bet pastaruoju 
laiku jūreiviai sužinojo, kad 
šita draugija gavo pinigų šel
pimui bedarbių. Bet pašalpos 
jūreiviai negauna.

Paskiaus darbininkai jūrei
viai susirinko ir reikalavo, 
kad jiems tame name leistų 
pernakvoti, nes lauke nakvoti 
jau buvo tą vakarą šaltą. Tai 
organizacijos bosas (sekreto
rius) F. P. Mitchel pašaukė 
visą skvadą policijos ir pasa
kė, kad tie jūreiviai prievar
ta reikalauja nakvynės, kad 
jie yra komunistai ir tt. Tuo- 

raščių. Dėkime pastangas, kad met policija, žinomą, paklau- 
prakalbų maršrutas'būtų sek-įsė bosų ir areštavo tuos dar- 

jbininkus.
Plakatus apskričių komite-į Tie jūreiviai ant rytojaus 

tas pristatys į visas viršminė- buvo nubausti po 25 dol. ūž
tas vietas. Prisirengkite gerai 
išdalinimui.

Komitetas.

eina su visa 
tik priešin- 
Bet dabar 
savo nuogu-

organizatorius

čia yra tam ti- 
namas, kurį už- 
draugija. Kuo- •

kvapsnio.' Tatai surado 
sveikatos skyriaus inžinie
rius G. R. Spalding, Hack- 

• ensack, N. J. Nuo to laiko 
t ' = Prakalbą Maršrutas 

žodao” Administracijoj ^ , Sklokiiiiiiku Suiriekšėjimas
Draugų kanądieciu “Dar- . , . \ f ....., -Tj * ‘ . 1: 1

bininkų žodžio”.vardu yra J ' * :•. . :i v.'

Permaina “Darbininkų

» pa
skelbė tą savo špaltose- ir 
užvardino, kad tai “LAIŠ
KAS Iš MASKVOS.” Su
prantama, sugalvotas girtų 
Pruseikos ir Butkaus gal
vų. “Laisvė” pareikalavo 
nuo jų paskelbti autoriaus 
\vardą ir štai, kaip į tai. at
sako “Klampynė” No. 40, 
1932: “Jeigu.mes išduotume 
pavardę tokio bendrabarbio, 
kurį gali pasiekti Angarie
čio ranka, tai ištikro papil
dytume politinę provokaci
ją.” Ką ,gi tai reiškia? 
Tai reiškia tą patį, kaip ir 
išgalvojimas apie parvežtą 
iš Maskvos “Laisvei” ir 
“Vilniai” -kapitulą. Tada 
jie kurstė pulti ant mūsų 
dienraščių kapitalistų val
džią. O dabar, būk jie,ap
saugoja nuo Sovietų*J val
džios savo b e n d r a d ąrbį. 
Skleidžia ^‘Amerikos Lietu-^tas 
vio” ir kitos buržuazinės* kaip geriausias' koštuVas.' 
spaudos melus,> būk Sovietų! Tam tikslui išbandyta' li- 
Sąjungoje viešpatauja tero-. nų, bovelnų^ siųlai, arklių 
ras, būk ten’ nevalia prasL ašutai, kiaulių šeriai, kup-1 
favFi nialrn nvina Irnmicavna vnnnn'nvintarti nieko prieš komisarus, 
vadus ir jų tarpe Angąrietį.

vietų Sąjungoje būk yra te

iyra caras; Stalinas—kitas; 
Molotovas—trečias ir t. t. ir 
t. t., ir kiekvienas iš jų gali

prašoma paskelbti, kad “D. ’ CARNEGIE, Pa. Aną die- 
į ,, , . . , .... . i na suėjau d. Savukaitienę is
Ž.” administracijoj Įvyko. T;.eveskyn, Pa. kuri man pa- 

: “Aš labai 
Ga- 
man 
tik 

kaip

pasikeitimų: vietoj K, Pem-įrei§k€ sekančiai: /'•./ 
pės admin, išrinktas J. Kve-'tankiai gaunu “Naująja 
Ša. idynę” (Klampynę), kurią

, kuomet kas 
bjauresnio yra parašyta, 
tai: prieš Liet. Darb. Susivie
nijimą, Komunistų’ Partiją, 
___ Centro Biurą ir Sovie
tų Sąjungą.” Toliau ji sako: 
“Tą šlamštą man siuntinėja 
dykai, dar kol kas užmokesčio 
neprašė.” Vadinasi, pruseiki- 
niai sklokiųinkai siuntinėją tą 
savo kontr-reyoliucinį šlamštą 
dykai’ ir paskui garsinasi, kad 
jie turi daug skaitytojų ir “vi
sas svietas eina su jais.” Bet 
to kolčakinių kontr-revoliucio- 
nierių šlamšto sąmoningi darbi
ninkai bei darbininkės ne tik 
kad nenori skaityti, bet labai 
pasibjauri tais jų -melais bei 
špieižtais, kuriuos tie gaiva
lai varo prieš Komunistų Par
tiją, Liet. Centro Biurą, LDS., 
prieš visus sąmoningus darbi
ninkus ir prieš Sovietų Sąjun
gą/; ; •• •

“Laisvei” rašoma, kad K. prisiunčia, 
Pempė dabartiniu laiku yra1 
kitur išvažiavęs, ir su “D.

jis jokio reikalo neturi. Liet

Audimai iš Žmogaus 
Plaukų Reikalingi 

Pramonėje

tie audi- 
alįęjaus 

žmogaus

Ne daugeliui žinoma, kadi 
iš žmonių plaukų yra ga
minama audimai; 
mai reikalingi 
dirbtuvėse. Iš

‘plaukų audimo siuva mai
šus; pripildo juos aliejuje 
koše; užriša tuos maišus, 
įdeda į mąšįnįniųs spaustu
vus-ir tam tikrame laipsny
je karščio spaudžia aliejų. 
Iš žmogaus plaukų padirb- 
„,j maišas, čia tarnauja,

ranugarių plaukai. Žmo
gaus plaukai pasirodė prak
tiškiausi.

Ė et įr žmogaus plaukai 
nevienodi. Drųčįąusį įr ge
riausi plaukai aliejaus ko
šimui, tai chinų.

Rankų darbus dirbantie-
pyksta ir užpildo savo špal-1 daryti, ką tik nori su kitais, ji įmonės, ypač atvirame 
tas giries tuos, kas važiuoja Ir ve būk apsaugojimui nuo orę,
į Sovietų Sąjungą pamaty- Angariečio (skaityk Sovie- stipręsjiįus pląukus, rfekaip 
ti, kaip tėn darbininkai bu- tų valdžios, nes Angarietis ^inteligentiškų” v • 

“Klam- netyri nei policijos, nei ka- žmonės,davoja socializmą. “Klam- 
pynt*’, i j-^ąsęHėjai bųiy 
do panaudoti piles SSSR

netyri nei policijos, nei ka
lėjimu,. ųeį. armijos,

turi stambesnius / ir

” užsiėmįrpų

|ėjjmų,. ųeį; armijos, nięko , Ęrajnpnę^ |ikąjams žjj|Qr 
prievartai, jis yra tik SSSRjgWuff platokai yrataiūpręsm

ris “Vilnies” šėrininkų suvažia
vime, 10 d. gegužės, 1931, se
kančiai didžiausiu balsu už
bliovė: “Mes einame su Ame
rikos Komunistų Partija ir 
Kominternu, bet prieš Liet. 
Centro Biurą ir jo arklinę tak
tika.”

Taip tas sutvėrimas stengėsi 
įkalbėti savo pasekėjams, kad 
jis eina su Amerikos Komu
nistų Partija, bet tuo pačiu sy
kiu visas Komunistų Partijos 
kontroliuojamas įstaigas ir vi
sus vadovaujamus draugus bei 
drauges šmeižia, kaip drūtas ir 
sykiu prirašo visokių melų ir 
kvailysčių prieš Sovietų Sąjun
gą ir siuntinėja tuos šmeižtus 
darbininkams. Jis tai daro, 
kad tik pasigauti sąu daugiau 
pasekėjų į savo kontrrevoliu
cini Kūčių. Tai tam Prūsei- 

šlamštą,

ALDLD. 9-tas Apskritys ir 
LDSA. 6-tas Apskr. rengia 
prakalbų maršrutą.
draugė B. E. Sinkevičienė iš 
Easton, Pa. Prakalbos įvyks 
sekamose vietose: Spalio*20 
d., Minersville, Darbininkų sve 
tainėje, 7 vai. vakare; 21 d., 
St. Clair, Misio.nienės svetai

nėje, 7 vai. vakare; 22 d., Gi- 
'rardvįlle, Levulio sv*et., 7 vai.
vakare; 23 d., Mahanoy City, 
Nork’s svet., 2 vai. po pietų;
24 d., Shenandoah, Mainierių 
(Lenkų) svet., kampas Main 
ir Oak gatvių, 7 vai. vakare;
25 d., Kulpmont, Lincoln (Lie
tuvių) svetainėje, 7 vai. vaka
re; 26 d., Mt. Carmęl, Ambro
se svet., 7 vai. vakare; 27 d., 
Frackville, Kerelevičiaus svet., 
7 vai. vakare; 28 d., Tama
qua ar Hazleton, dar tikrai ne
žinome.

Draugės ir draugai! Marš
rutas prasidės su pradžia va
jaus mūsų organizacijų ir laik-

Kalbės

Klįubo K^rasp.

cinį b’učių. 
ką leidžia tą ąavo 
kad griauti darbininkų judėji- 
|ną, o pasitarnauti buržuazi
jai.

Dar vienas pąvyzdis. 
Carnegies pruseikinis skloki-1 
nfnkas J. čirvinskas, spalio 2 
d.‘, ,ĄPLA. 3-čios kuopos susi- 

i pruseikįnį 
“.komunizmą,” kuris išraudęs, 
rėkė, kad < darbininkų sųsirin-i 
kimas daugiau neišraudavo tų 
AR-LA. 3 kuopos svetainės be- Bando Pravesti Įstatymą 
darbiams. čia iki šiol, bųyp ’ nv:oX Ifnmiinichic 
laikomi Bedarbių Tarybos, PneS 
komunistų , Partijos, Jaunų ______
^omunistų Lygos ir kitų dar
bininkų organizacijų masiniai 
susirinkimai (prakalbos). C'r- gentines legislatūron įneš- 
vinskas pareiškė, “kad dabar tas Dilius prieš komunistus, 
iš tų prakalbų niekas neišeina — •’ - - ■
ir nieko negali pasimokyti. Da, 
žiūrėk, tavę ir apšmeižė, kaip 
kad daro Gasiunukas įr aš pa
tariu daugiau del tų prakalbų 
salės nejšrepdavoti.” Mat, da
bar čirvinskas iš prakalbų ne
gali pasimokinti, nes dabar 
prakalbas sako revoliuciniai 
darbininkų kalbėtojai, kuriems 
Čirvinskas yra1 labai priešin
gas, 
rįiipkų renegatai rrųseiKOs, i v*v vųuj< 
Jąkščiai ir kiti jiems panašūs' 16,000 skaitytojų.

| |J L d d 1 U 
štai dingas.
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Jie kalba apie Sovietų Są- įtinkime, parodė
jungęs /‘ųąpąąįsekimust” Mat, 
to Sovietą Sąjungos “nepasi- 
sękijnę” ląbai trokšta Broęk- 
lynę orakulas Pruseiką ,ir Čhi- 
cagos plikasis satyras Grigai
tis.' Už tatai jie ir leidžia tuos 
savu ąląmštu^ kad nįekųiti vi
są* darbininkų revoliucinį ju
dėjimą ir Sovietų Sąjungą.

Bet ant jų nelaimės, visas re
voliucinis darbininkų judėji
mas tvirtėja -ir, Sovietų Sąjunr 
ga su kiekviena diena darosi 
stipresnė, tat visas buržuazi
nis pasaulis labaU bijo revoliu
cinio darbininką 'judėjimo ir 
Sęviętų Sujungęs’' Tai mątot, 
kaip Prųseįka eina “su Ame
rikos Komunistų Pąrtija,” kų-

įr ne tokie trapūs, kaip 
kiąplgs šeriai ąrįą arelių

'r ę Ch. D. -F. 4

BUENOS AIRES. — Ar

Reikalaujamą, kad komuni
stai būtų ręgįstruojami ir 
baudžiami dviejų metų ka
lėjimu vien už komunistinę 
propagandą,

Nežiūrint valdžios pastan
gų pastoti kelią, komunisti
nis judėjimas Argentinoj 
auga, štai išėjo naujas re-

Ot, kada kabėjo dfirbį- voliucinis laikraštis “Mupdo 
Prųseikęs, Obręro” ir tuojaus gavoir tuoj aus gavo

*

simokėti, bet kųp.met neturi 
pinigų, tai pakeitė bausmę pa
skirdami po 27 dienai į kąlę- 
sjnpąi

Tarpe jų ,yra ir drąugas 
Braddy. Jąm teisėjas pasakė, 
kad jei jisai apleis Ęaltimorę, . 
tai paliks liuosas nuo bausmes. 
Bet draugas atsisakę tą “do
vaną” priimti ir nuėjo fcąleji- 
man. Draugas Braddy yra 
Komunistų Partijos kandida
tas į senatpriųs.

K e t v i rtadienį darbininkai 
laikė masini mitingą ir nuta
rė pikietuoti teisėjo namą ir 
reikalauti, kad draugai būtų 
paleisti.

Valdininkai mano, kad taip 
jie galės nugalėti darbininkų j 
veikimą. Bet darbininkai dar 
labiau turi organizuotis ir ko
voti už savo klasės reikalus. 
Reikia stotį į Bedarbių Tary
bas ir kitas darbininkų organi
zacijas.
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Puslapis trečiai

prastas’ šaukimas prie pei^avi-
į Detroit, Mich, i (

Penkiolika Metu Atgal
Bolševikai gerai žinojo, kad

Iš paleistų darbininkų žino- 
kad Fordo dirbtuvė, Ri- 

Rouge, užsidarė beveikt vi- 
Net ir buvę bosai paleis- 

Dabar dar dirba prie kok-

Nėra nieko pavojinges- 
apgavystę.“—Ten pat, j

t valandą, o geriausioms 
klamš bus mokama iki 

O produktų, ži-

FT7 i »■

‘‘Laisvės” 234 num., apžvalgi- rija Visasąjunginės Komunistų 
iame straipsnyje yra pasaky-1 Partijos, ” pusi. 272.

ta: “Bolševikų partija stojo už
tai,

EAT1SV®
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Pirmadienis, Spaliui 10, 1932 ' ’

kad visa šalies gale turi jeigu menševikai ir eserai pa- 
pereiti i Sovietų rankas, nepai- jms galią į
sant, kuri partija Sovietus val
dys.“ Tokio dalyko, kad Bol
ševikų partija būtų nepaisiusi, 
kuri partija valdys Sovietus, 
nebuvo ir negalėjo būti Bolše- 

> vikų partijos istorijoje. Tiesa, 
bolševikai stojo, kad menševi- 
kų-eserų valdomi Sovietai 1 imtų 
galią į savo rankas. Bet tai 
buvo bolševikų taktika, kada jie j 
manė išgyvendinti, išvyti, iš
stumti, pagelba atstovų perrin- 

r kimų į Sovietus, tuos gaivalus

44444..' -I* ... I SS 
neilgai trukus, 
000 darbininkų 
likos

i vėsių 
buvo

T*? I ! 1 

suėjo apie, 1,- kimės į Bedarbių Tarybas irjtų 
ir be įrankių reikalaukime, stubų ir duonos.';darbiniu 

“No Good No More” $5 1 dieną, 
noma, bus pagaminta daug 
daugiau, negu pirmiaus buvo 
daroma, kuomet buvo moka
ma $7 ir $8 į dieną.

Dabar darbininkai,- pagalvd- 
kit, kaip bus geriaus: ar dir
bant badu pastipti, ar stoti į 
uniją ir reikalauti geresnio* 
atlyginimo ir mažesnio išnau
dojimo?

Fordo Vergas.

suardyta 
krūvą.
skolingas
Buss, 4840 Burns Ave. į 

Bet bedarbiai pareiškė, jeigu' 
darbininkai pastatė stuba, o 
joj negalime gyventi, tad to- 

: kia stuba nereikalinga. Todėl,

stuba į griir- Fordas
Dedoskien dar, 
$1,800 ponui1 
- - me,i ; ver

.Sai.
ti. 
sų kepimo, o kiti' departmental 
visai uždaryti.

Dabar jau viešai yra pra
nešta, kad algos eiliniam^ 

I • ' i

mo galios į dabartinių Sovietų 
rankas, o dabar tą sakyti, šauk
ti prie to, reikštų apgaudinėti 
liaudį, 
nio už 
pusi. 18.

Nauja Taktika
1917 metais liepos 26 dieną 

atsidarė Bolševikų partijos pu
siau viešas suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 187 delegatai ir buvo 

į 107 broliški atstovai. Bolševi
kų partija jau turėjo 200,000 
narių, šiame suvažiavime ta
po priimta taktikos rezoliucir 
ja, kurioje tapo pabrėžta, jog 
galia perėjo į kontr-revoliucijos 
rankas ir kad Sovietai pergjvve- 

i na agoniją, krinka, todėl, kad, 
jie nepaėmė į savo rankas ga
lios ir kapituliavo prieš, buržua
ziją. Taktikos rezoliucija .sakė: 

I “Iškeltas obalsis laikę pirmojo 
Tai buvo, jeigu norite, savo revoliucinio pakilimo “Visa Ga

lia Sovietams“, kurį propagan-1 
davo mūsų partija, buvo obal
sis—ramaus revoliucijos vysty-1 
mosi, beskausmio perėjimo ga-j 
lios iš buržuazijos į proletaria-; 
to ir valstiečių rankas, laipsniš
kai išgyvendinant buržuazines ? 
iliuzijas. Dabartiniu laiku jau ! 
ramus ir beskausmis revoliuci- < 
jos plėtimasis ir perėjimas ga- Į 
lios į Sovietų rankas pasidarė į- 
negalimas, nes tikrumoje galia1 
jau perėjusi į kontr-revoliu- 
nės buržuazijos rankas.

“Dabartiniu momentu teisin
gu obalsiu gali būti tiktai: pil
nas ir visiškas likvidavimas 
kon tr-s evoliucinės buržuazijos. 
Tiktai revoliucinis proletariatas

i savo rankas, per 
Sovietus, tai jie neis prieš iš
naudotojus, jie tupčios ant vie
tos, jie išdavinės darbininkus 
ir tas atidarys darbininkams 
akis, parodys, kad tai yra bur
žuazijos atstovai ir bolševikai 
laimės laike sekamų rinkimų į 
Sovietus ir tokiu būdu, rrfmiu 

; būdu, be kraujo galės išgyven- 
PAidinti tuos elementus iš Sovietu, 

o per Sovietus paimti visos ša
lies galią.

ir, tokiu būdu, ramiu būdu, be 
kraujo padaryti sąlygas, kad 
Bolševikų partija užims ir So
vietus ir per juos paims šalies l}endrą frontą ne su proletaria- 
galią. Tai buvo nuo vasario iki j 
liepos, 1917 m.

‘“L.“ sako: “Tuomet Sovie
tų Centro Veikiantysis Komi- Kontr-revolhicijos 
tetas buvo ne bolševikų ranko
se, bet menševikų ir social-revo
liucionierių. To nepaisydami,1 
bolševikai valdžia pripažino ne 
Kerenskio ministeriją, bet So
vietus.” Bolševikai negalėjo ne
pripažinti Kerenskio valdžią, 
nes ji buvo valdžia. Ją pripa
žino kuom ji yra—buržuazine 
valdžia, išnaudotojų valdžia ir 
prieš ją kovojo.

Iš antros pusės, bolševikai 
negalėjo tuom pat kartu pripa- §auūė ir užliejo gatves krauju.

rūšies ‘bendro fronto taktika’. 
Bet menševikai ir eserai sudarė

; tu, o su buržuazija.“—Ten pat, 
i pusi. 273. Tai buvo bolševikų 
I taktika laike pirmo laikotarpio.

Įsigalėjimas
Liepos pradžioje Petrogrado 

I proletariatas ruošėsi prie masi- 
’•nių demonstracijų. Bolševikų 

partijos Centro Komitetas ma
tė, kad dar nepakankamai spė
kų, kad jos perankstyvos, bet 
matydami, kad masės rengiasi 
ir tiek, bolševikai dalyvauja, kad 
priduoti joms organizuotą po
būdį. Buržuazinė valdžia su 

Į užgyrimu iš menševikų ir ese
rų pusės tas demonstracijas* su-

žinti esamus, tuolaikinius So
vietus valdžia ii’ reikalauti, kad 
jie imtų į savo rankas valdžią. 
Menševikų-eserų vadovaujami 
Sovietai neėmė galios, jie tik 
tarnavo, kaipo roberinė ant- 
spauda, pateisinimui buržuazi-

4 nės valdžios visų žygių. Bol- * 
ševikai savo atsinešimą linkui i

? Sovietų nustatė sulyg laiko, jų 
w sąstato; nuo caro nuvertimo iki 

lapkričio revoliucijos Sovietai 
pergyveno tris laipsnius, 
neturiu mintyje Sovietų 

j džios sistemą (formą), 
pačius Sovietus.

Dvivaldystė ir Obalsiai
“Skyrium, kiekvienas obalsis 

turi išplaukti iš visų susikaupu- 
*pių sąlygų esamosios politinės 

padėties,“—sako Leninas. Reiš-; 
kia, kiekvienas obalsis turi ata- į 
tikti tam momentui ir sąly-, 
goms, klasės reikalams. O ypa-; 
tingai toks obalsis, kaip “Vi
sa Galia Sovietams“, kuris yra 
vienas iš svarbiausių.

Rusijoje, po caro nuvertimo,, ]<ovoje tikruosius dabartinio 
per pirmuosius mėnesius vasa-; momento galios savininkus, o I 
ris"balandis buvo dvivaldystė. į būtent—karinę šaiką.

čia 
vai- 
bet

Buvo aišku, kad galia yra 
kontr-revoliucijos rankose, kad 
šalį jau valdo karinė klika.

Po šių demonstracijų Leninas 
rašo straipsnį: “Apie Obal- 
sius”, kuriame sako: “Visa Ga
lia Sovietams, obalsis buvo tin- 

I karnas negrįžtančiam, prabė
gusiam mūsų revoliucijoje lai
kotarpiui, sakysime, nuo 27 die
noj vasario iki 4 d. liepos. 
Dabar, t^as obalsis aiškiai pa
sidarė netinkamas. Nesupran
tant to, negalima suprasti nie
ko iš šio laikotarpio klausimų“.

i Ir toliaus sako: “Bet dabar toji 
| kova, kova už dabartinį perėji- 
: mą galios į Sovietų rankas pasi- 
i baigė. Ramusis vystymosi ke
lias jau padarytas negalimu.

i Prasidėjo neramus, labiausiai Į 
; skaudus kelias... Dabar, obal- 
I sis perėjimo galios 
> rankas, skambėtų 
! kai. . . Dalykas yra 
. galią jau negalima 
• imti ramiu būdu.
' gauti tiktai pergalint drąsioje

Išmetimai iš Stubų Vis 
Dauginasi

Per praėjusį mėnesį teisme 
į perleista reikalavimų išmeti
mui iš stubų del nemokėjimo 
randų pb 500 šeimynų kas sa
vaitė.

Rugs. 14 d. likos išmestas bedarbi, pagalvok, kokia iš to 
iš stub’os M. Dedoskien, 5584 turi būti išeitis?
Talbot Ave. Kaip tik išmetė nos, nei stubų del mūsų. _ .
rakandus ant gatvės, tuojaus.darbiai tad stipriai organizuo-darbininkams yra tik 50 cen- t

Nėra duo-
Be-
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A. L D. L D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
ALDLD vajaus metu skelbia naujai nupigintą išparda- 
v’jmą knygų. Kuopos !ir platintojai—platinkite. Dar

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

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

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

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

{domiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V* Kapsukas.- Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš
patavimą, darbininkų kovas ir ant jų puoli
mus, bei kankinimus kalėjimuose. 320 pus
kapių. Gražiai apdaryta.

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

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

Abi knygos tik $1.00

25c

10c

25c

1c
5c

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

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

Kaina buvo $1.25. Dabar 25c
Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. VaikŠ- 

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

Naujo Karo Gaisras. Parašė D. M. šplomskas. 
Naudingiausia knygelė apie dabartinę pa
saulinę padėtį: Karą Mandžurijoje; pasek
mes pereito karo ir naujus prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių.

.* t • ■

Ka’pa 20c. . ALDLD kuopoms ir nariams tik
Rusijos Istoriją. (Rarašė Pokyovski. 320 pusi. La

bai naudinga. kainą buvo $75. Dabar

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo •
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny

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

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

Kįekvienas darbininkas ir darbininkė 
\. Gražiai ap-

su biednesniųjų valstiečių para
ma yra spėkoje atlikti tuos 
uždavinius, kurie atsistoja nau-Į 
jose sąlygose.” Toliaus rezoliu
cija sako: “Partija turi pasiimti; 
ant savęs *pirmeilinio kovotojo I 
rolę prieš kontr-revoliuciją, 

i energingai ginant visus užkaria
vimus, kovoti už teises, vado
vauti kovoje prieš kontr-revo
liucijos pasikėsinamus' visoms 
masinėms orgaiiizacijonls (So
vietai, fabrikų-dirbtuvių komi
tetai, kareivių ir valstiečių ko
mitetai) ir pirmoje vietoje Dar
bininkų, Kareivių ir Valstiečių 
Atstovų Sovietai: visomis jėgo
mis ginti Sovietuose savo pozi
cijas, tvirtinti jau užkariautas . 
pozicijas, energingai kovoti už 
bolševikų įtaką, jungti aplin-

I kui savęs visus kovingus ele- 
I mentus, kurie pereina į kovos 
poziciją prieš kontr-revoliuci
ją.”—VSKP. Suvažiavimo Re- 

I zoliucija, pusi. 195-196.
Taip tai bolševikai pakeitė 

taktiką linkui obalsio. Bolševi
kų partija laikinai inuėmė nuo 
savo vėliavos obalsį apie per
ėjimą galios į Sovietų rankas, 

„ ,’o iškėlė obalsį del sunaikinimoToliaUS . , r •• z.i kontr-revoliucijos. Nes, anot 
Lenino, rusų “revoliucija pra
dėjo naują laipsnį.”

D. M. šolomskas.
(Tąsa bus)

į Sovietų 
donkišotiš- 
tame, kad 
dabar pa- 
Ją galima

Buržuazija per Dūmą sudarė sa-1 Leninas nurodo: “šią valdžią 
vo valstybinį aparatą Laikiną-1 reikia nuversti. Be to, visos 
ją Valdžią, kurios priešakyj ve- frazės apie kovą prieš kontr-re- 

O dar- voliuciją yra tuščios frazės, sa- 
vęs apgavinėjimas ir apgavinė-j 
jimas liaudies.”—Lenino Raš-

liau stovėjo Kerenskis. 
binihkai, kareiviai, valstiečiai 
išrinko savo atstovus ir sudarė 
savo organus—Sovietus. I
prantama, į Sovietus pateko 12-16. 
daugiausiai menševikai ir ese- 
rai. Tai buvo laikas, kada labai 
dažnai stovėjo klausimas: kas 
valdžia, Laikinoji ar Sovietai? 
Buržuazinė valdžia, nerasdama 
pasipriešinimo menševikų ir 
eserų Sovietų viršūnėse, nuo
latos su jais palaikė artimus 
ryšius, o pastarieji užgirdavo 
visus jos žygius.

Leninas, parvykęs iš užsienio, 
Bolševikų partijos balandžio 
mėnesį konferencijoj iškėlė 
obalsį: “Visa Galia Sovietams!’’ 

“Gali dabar pasirodyti kei
stai, kodėl bolševikai iškėlė rei
kalavimą Visa Galia Sovie-j “Esamieji Sovietai susmuko/ 
tams , kada Sovietuose jie dar į susilaukė galutino krako, del, 
buvo mažumoje. Išeitų, kad juose viešpatavimo menševiku ir 
mes buvome už perdavimą men- social-revoliucionierių.
šepikams ir eserams galios. tingje minutėje tie Sovietai pa-' 
Taip, mes rokavome, kad jeigu inašūs j avinus> kurie atvesti -•

Su- tai, Tomas 14, Dalis II pusi. I Naujas Fašizmo Apaštalas
PA.MINERSVILLE,

Anglių apskrityj Schuilkill 
paviete buvo 1 
partijos organizatorius ___

Suprantama, tai nebuvo išsto- 
■l jjimas prieš Sovietų valdžios 

formą, kaipo tokią.
“Sovietai gali ir turi atsiras

ti, 1___ ____ _____ (
Bet ne dabartiniai Sovietai, ne klausomu niekur, tik dirbdavo 
susitaikymo organai su bur- 'už tuos kandidatus, republiko- 
žuazija, o revoliucinės kovos I nl' ar demokratų, katrie jį pa-! 
prieš buržuazijų organai. Kad'pirkdavo' ir visuomet kalbėjo 
mes ir tada būsime už .sutvarky-|'dybinink« vardu- būk jis dar‘ 
mą visos valstybės ant Sovietų, blr>’nkl dla''kas- . ..
tipo, tai tas taip. Bet tai nėra|, 9/-- 1M1"ersvlll5įJls
klausimas apie Sovietus abelnai,! kalbeJ0 !,z. faslstą kunl?a; S°X’ , , , i tfirn nnr ir «ūvp npraisrato io klausimas, apie kovą prieš 
dabartinę kontr-revoliuciją ir 
dačartiinių Sovietų išdavystes. ..
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kadaise .socialistų H 
anizatorius Con. H 

toje, naujoje revoliucijoje.; F°ley. Paskui pasiliko nepri- E 
*11 *1 1*1*1*11 I

ba. j 
privalo perskaityti šią knygą, 
daryta ir turi 608 puslapių.

1 Kaina buvo
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c.

Dabar 50c.

Visos už $1.00

s i ,;! Darbininkę Sveikata už $1.00 ‘
Z

Darbininkų Sveikata”, šią knygą paraše Dr. J.
J. Kaškįaučiųs. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subųdavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popie
ros ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. 
Gerai apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00.
25cALDLD kuopoms ir nariams tik

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

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

Kaina buvo $2.00.
Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Kny 

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

Kaina buvo $1.50*

Dabar 25c

50c
Visos už $1.00

Būt

25cDabar
Karolio Markso Teor jos Sistema. . Parašė L. B.

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

Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Vienas tomas Lenino Raštų 25c

Visos knygos tik $1.00

Lenino Raštai už $4.00
Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 

leidiniuose: Marksizmo Pamatai; Darbinin
kai ir Valstiečiai; Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas; Kokia Turi Būti Darbininkų Par
tija; Marksistai ir Menševikai; Marksistai ir 
Liaudininkai; 1905-6 Metų Revoliucija; Pro
fesinės Sąjungos; Jaunimas; Imperialistinis 
Karas; Nuo, 1905 Iki 1917 Revoliucijos; 
1917 Metai ir Revoliucija; Komunistų Inter
nacionalo Kūrimas; Pirmi Sovietų Žingsnai; 
Proletariato Diktatūra; Sovietų Valdžia ir 
Komunistai; Partijos Organizavimas ir Pro
letariatas ir Valstybė. f
Visi 
Kas

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

Kaina kiekvienos knygelės

mus galima gauti ir visas brošiūras iš- 
ir Lietuvos Kom. Partijos.

Pas 
leistas “Balso

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

tis. Knyga turi 250 puslapių. Gražiai ap
daryta* Išaiškina iš kur atsirado visokie 
“šventieji“, “stebuklai“, “šventės” ir tt. Tik- 
kras šaltinis žinių apie tikėjimą. • Kaina $1.00

kunTgo Išpažintis* Pkrašė buvęs kunigas P. Vi- 
liūnaš' Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 
56. i • Kaina 20c

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

Kaina buvo $1.25c* Dabar 25c
Naudin-

šepikams ir

Darbininkas.

Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių, 
giausia knygelė apie tikėjimą.

Kaina buvo
1 Visos keturios

j Rugsėjo 9 d. Miner,svillėj jis 
I kalbėjo už fašistą kunigą Cox, 
| taip pat ir save persistatė į 

7® i kongresmanus, prašydamas už 
“ Į jį balsuoti, kaipo už Romos 
” i kataliką; o d. W. Z. Foster, vi- 

' saip niekino.
. y A . v ... I Jis kreipėsi į darbininkus, 

juose viešpatavimo menševikų ir, prašydamas už jį balsuoti, bet 
’ y. ar-1darbininkai neturi duotis ap- 

71 vilt savę, nes jis nėra jokis 
dar darbininkai pasitiki mert-| niovvi{l‘ .1 darbininkų draugas, tik politi-
- - - J Pjovyklą, pastatyti po knviu njs prostitutas: kas jį nuperka,

• Dabar So- ug tą jįs šneka, parduodamas 
vietai bespėkiai ir bejėgiai pries darbininkus.

į ir pergalinčiąj Balsuokit už Komunistų Par- 
Dabar obal-; tijos kandidatus, kurie atsto- 

sis perdavimo galios Sovietams ( vauja darbininkų klasę, 
gali būti suprastas, kaipo ‘pa- :

$3.00 Vertės Brošiūrų už 50c
Janonio Raštai. 112 puslapių. 
Samdomasis Darbas ir Kapitalas. 64 pusi. Kaina 
Kas Kaltas; Markso Kapitalas; Areliai ir Profe

sinės Sąjungos visos brošiūros nupigintos nuo.
10c iki
Kaina 
Kaina 
Kaina 

64 p. Kaina

Kaina 15c 
5c

10c. Dabar 2c 
kartu už $1.00

Septynetas Pakabtųjų. .56 puslapių.
Paryžiaus Komuna. 66 puslapių.
Tautų Liuosuotojai.
Nepriklausomos L’etuvos Kalėjimuose.
Vienas numeris “Priekalo”.

• Visos kartu

2c
5c

Kaina 20c 
perkant tik 50c

ševikams ir eserams, tai mūsų tik „ailiai bliauna 
pareiga praktikoje, darbuose viet^ beSpgkiai iv , 
įrodyti netinkamumą tų smul- pergajėjusią 
kia-buržuazinių partijų būti va-į kontr-revoliuciją. 
dais už darbininkų reikalus re
voliucijai.’’—Jaroslavski, “Isto-

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

čius. Knyga labąi naudinga ir verta kiek
vienam darbininkui bei darbininkei perskai
tyti* 416 puslapių, Apdaryta.

. * Kaina buvo $2<00. Dabar 50c
Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Pa

rašė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers
kaityti. Kaina buvo 75c. Dabar 10ę

Abi knygos kartu perkant 50c

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

$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kask 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y.
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WATERBURY, CONN. Ikelis žodžius link darbininkiš
kų organizacijų, taipgi likosi 
priminta darbininkų dienraštis 
“Vilnis”, kuriai likosi parink
ta aukų.

Aukavo po $1: S. Tamošiū
nas, A. Philipse, J. Groblevs- 
ki. O po 50c.: D. Burba, J. 
Vosilius, A. Mureikienė ir A.- 
Petrikonis. Po 25c.: Kajec- 
kienė, Cekvičaitė, Dzidolikie- 
nė, J. Gecius, J. Sagevičius, 
Landaųskienė, White, J. Mu- 
liolis ir M.; Rudavich. Smul
kių — 40c. Viso aukų su
rinkta del dienraščio “Vilnies” 
$7-40. Kąipo parengimams, 
taipo ir aukoms bedarbė ken
kia, bet vakarienė vienok ge- 

pavyko.

BRUOŽAI K SHENANDOAH, PA., PAR API JONU 
KOVU SU KUNIGAIS I

A. Arbačauskas
užmušėjystės?! Štai pasaulinio karo lai
ke laivų ir amunicijos, dirbtuvėse tūkstan
čiai darbininkų prisiklausėme ir katalikų 
kunigų šauksmus už žudymą vokiečių-aust- 
rų. Pavyzdžiui, Chester Sun Shipbuilding 
Co. darbavietėj katalikų kunigo sakytoj 
prakalboj žodžiai: “Garbė tiems karžy- 

! giams, kurie karo frontuose muša vokie
čius. Bet ne mažesnė garbė ir jums, lai
vų budavotojai, nes be jūsų darbo, jie ka
riauti negalėtų. Todėl, varykit paskubos 
darbą. Žinokite, jog kiek daugjau sukalsi-

I te nitų į laivą, tiek daugiau bus sukalta vi
nių į kaizerio grabą!” ' ž '•

Šiandien ir vėl atmosfera vis labiau pa
raku smirsta! Imperialistai ruošia kitą 
pasaulinį karą—kitą milioninę žmonių už- 
mušėjystę! Tas kaip tik ir yra sumynimas 
prisakymo “Neužmušk.” Kunigai ir visa 
dvasiškija, ką turėtų griežtai tam priešin
tis, savo tikinčiuosius raginti masiniai pro- 
testuot—kovot prieš rengimą įos skerdy
nės, jie eina išvien su imperialistinio pa
saulio žmogžudiška politika. Romos popie
žius šaukia vienyti spėkas prieš darbo 
žmonių tėvynę—Sovietų Sąjungą.

Ir kuomet bus išprovokuota ta kraujo— 
| liepsnų imperialistinė puota, kunigija vėl 
šventys ginklus,, laimins kareivius ir lieps 
kuo daugiausiai žmonių užmušt.

Kokią tu religijos užduočių nepaimsi tik 
palygink su kunigijos gyvenimu bei jų dar- 

I bais, nerasi nei vieną, kad jie pildytų. To- 
| del kunigai savo tikintiems ir draudžia nuo 
I protavimo. Todėl jie draudžia nuo skai- 
} tymo jiems priešingų laikraščių, knygų ir 
! kitos literatūros—labiausiai komunistinės! 
Nes komunistai rodo tikrą' kelią darbiniu- i § 
kams link pasiliuosavimo iš po dvasinės ir 
ekonominės vergijos!

Kunigai gerai žino, jei jūs, tikintieji dar- Paėjusių metų pabaigoj,

(Pabaiga)
Kiti kunigai-vyskūpai ir jų vyresnieji ge

rai žinojo praloto Olšausko ištvirkusį palei- 
stuvingą gyvenimą. Bet tylėjo. O tylėjo to
dėl, kad jų paleistuvystės tokios arba neto
li tokios. Net kada pralotas Olšauskas nu
žudė tą savo meilužę, buvo suareštuotas ir ■ 
teisiamas, jie visi šoko jį ginti—gelbėti iš f.J 
bėdos. Tas gana aiškiai parodė, jog dvasiš
kijai nerūpi dora arba, kaip jie sako, “die
vo prisąkymai”. Tik jie čia darė viską, 
kad bažnyčios autoritetą išsukti nuo to 
smūgio, kad religinis biznis labai nenu
kentėtų.

; Teismui tas pat rūpėjo, nes, kaip kiek
viena kapitalistinė valdžia pasilaiko tik ant 
palšųjų masių nežinystės, taip Lietuvos fa
šizmas. Gi dvasiškija tą nežinystę-tikčji- 
mą palaiko. Todėl šio žmogžudžio, pralo
to, baisų darbą fašistinis teismas kuola- 
biausia norėjo užglostyt, kad visuomenė 
mažiau žinotų apie dvasiškijos supuvimą! 
Kam gi reikėjo iš teismabučio publiką iš
varyt ir prie uždarų durų tardinti? Tai 
aišku! Bet kad liudijimai buvo toki tvirti, 
toki faktiški—įrodanti praloto Olšausko 
santikius su jo meiluže Ustjanauskiene, ir 
kad jis ją nužudė, tai teismui neliko dau
giau nieko, kaip tik šį žmogžudį pasmerkti. 
Jį ir pasmerkė—apie 8 metus į kalėjimą.

Tik įsivaizduok, brangus .skaitytojau, 
kokia teisybė tų Lietuvos fašistinių teis
mų! Jie darbo žmonių labui veikėjus tiki'1 
už prigulėjimą Komunistų Partijai, tik už f 
pakalbėjimą žodžio prieš fašizmo bjaurų’ 
išnaudojimą—priespaudą darbininkų kla-1 
sės,— tik už jiems negeistinos, darbinin
kiškos, literatūros platinimą pasmerkia il
giems metams, visam amžiui kalėjiman ar
ba ir net mirtin.

Tuo tarpu pralotui Olšauskui už šaltame’,. . , . , .. , . ._
apmąstyme papildytą baisią žmogžudystę 1 >. j

—8 metai! T' * ” * '
Smetona, kuris permirkęs krauju nekaltų 
darbininkų, jam ir tą dovanojo—nedauk 
te!n besėdėjo . Tą smaugiką, kaipo savo sė
brą, paleido ant laisvėj!

Dvasiškoji vyriausybė, kuri jį kalėjime 
buvo išrengus iš kunigystės uniformų, vėl 
grąžino—aprengė. Ir vėl tą veidmainį pa
leido nuodinti nesusipratusius darbininkus 
religiniais nuodais! Be abejo, jis už tai at
simokėdamas fašizmui bei savo 
ir vėl varys darbą šnipijados. 
vines kovingus darbininkus į 
budelių nagus.

Abelnai žvelgiant
Kyla klausimas: ar kunigai tiki į tai, ką 

jie kitus mokina ir liepia tikėti? Ar jie ti
ki į tą didįjį nusidėjimą—godulystę, patys 
neprisotinamai grobdami kapitalus? Juk 
visi žino, kad jie susikrauja desėtkus— 
šimtus tūkstančių ir milionus dolerių. Ar 
jie tiki į tą “
patys sako, jog turtuoliai neįeis—patys tur- ninkų-parapijiečių rolė. Pas d. Arbačaus- 
tuoliais būdami? Taipgi jų šventraštis sa- ką tas klausimas paliesta permažai.
ko: “Prakaite savo veido valgysi savo duo-

Kunigai valgo tą duoną iš kitų pra- nistai, perdaug esame save izoliavę nuo to 
Jie nieko produktyvio—naudingo darbo. Karts nuo karto reikėtų glaudžiau 

sekti kunigų darbelius ir kelti mūs spau
doj. Gi ta spauda turėtų būti platinama 
tarpe katalikų. Kai kur matome, kad šian 
ir ten kunigai užduoda alkaniems parapi-

' 7 7. ašvis ir pamatysit kad jie patys ne-
Bet fašizmo galva, Antanas ‘ ... . L . J , ’ -J < ..tiki, o žino, kad to nięko nėra, kuomi jie 

jus gązdina arba vilioja.
Todėl skaitykit komunistinę spauda. Stu

dijuokite—protaukite. Klausykite darbi- 
Įninkiškų prakalbų. O pamatysit ir supra
sit, kad ir jums nėra jokios vertės nei rei
kalo tikėti.

rai
Rengėjai.

DETROIT, MICH.
Grybais užsinuodijo lietuvių 

šeimyna, 7015 St. John St. 
Vadinasi J. Novick. Skubiai 
buvo nuvežta į ligonbutį ir su 
gydytojo pagelba likosi paša
lintas mirties pavojus. Mano-; 
ma, kad pasveiks.

Kadangi šiuo laiku lietuviai i 
eikvoja nemažai laiko grybau-j 
darni, daugelis su automobi-į 
liais važiuoja net po 100 my-i 
lių jieškoti grybų į miškus, j

LDSA. 12 Kp. Susirinkimas

Spalio 12 dieną įvyksta LD 
SA. 12 kuopos susirinkimas.I 
Visos draugės dalyvaukite su-' 
sirinkime. šitas susirinkimas 
labai svarbus. Jame turėsime 
kalbėti apie mūsų organizaci-J 
jos vajų ir gavimą naujų pre-j 
numerator!ų mūsų • organui; 
“Darbininkei.”

Be to, yra atėjus knyga, ku
rią išleido mūsų Centras. Ši-! 
ta knyga yra gera ir graži. 
Jinai vadinasi “Moters Kovoto
jos del Komunizmo.” Visos tu
rime ją ne tik skaityti, bet 
reikia ir platinti, pardavinėti 
kitoms moterims.

i Matyt, kad jau ir kitų kuo- 
ipų draugės pradėjo veikti. 
Tad laikas ir mūsų kuopai pra 
dėti veikliau veikti. Todėl vi-' 
sos dalyvaukite susirinkime. 
(Kur bus susirinkimas? — 
Red.)
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ANGLU KALBOJE KNYGOS
THE MOLLY MAGUIRES

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

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

THE SOVIET WORKER
By JOSEPH FREEMAN ,

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

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

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

350 pages—$1.25

Sekretorė M. K.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Žiburėlio komiteto susirinkimas J 
įvyks 14-tą d. spalio. Visi atstovai 

tai turėtu pagalvoti, ai- geraiinuo <l^augijų malonėkite dalyvauti 
a a. 4...^ I šiame susirinkime, nes yra svarbių

i ‘ c " J J ” | reikalų mokyklėlės klausime. Moky
mas apmoka gesą ir kitas ke-j kielė atsidarys 21 spalio. Taipgi pra- 
lionės išlaidas? | nešimas tėvams, kurie norite, kad

Todėl reikėtų būti atsar-!ft vaikučiai pasimokintų lietuvių 
v ; kalbos ir rašybos, malonėkite būti

giems, jeigu nepažįstate geru- ’šiame susirinkime. l
mo grybų, tai visai nereikia Į 
imti. Kurie nuvažiuoja toli 
grybauti, nenorėdami 
mis važiuoti atgal, 
tokių, kad

Ateities

tuščio- 
prisirenka 

net galą gauna.
Choro Varžytinės

mėnesį atsibuvo su- 
Ateities Choro.

GREAT NECK, N. Y.
TDA. 48 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 10 d. 
spalio (Octob.), 8 vai. vakare, Strau- 
ko svetainėje. Visi nariai turite da
lyvauti, nes yra daug bėgančių drau
gijos

THE RED CORNER BOOK
FOR CHILDREN

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

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS: 
Labor and Industry Series

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

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

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

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

Regular $2.00; Popular $1.00

Rugsėjo
i sirinkimas
| Šis choras kiek laiko atgal 
buvo po globa ADAD, bet pa
galinus buvo subankrutavęs

Redakcijos Pastaba.—Drg. A. Arbačaus- 
sko rašinio kai kurios dalys prisiėjo apleis
ti, ypačiai tos, kurios liečia įkriminuojau
čius tam tikrų kunigų žygius. Nors tie j 
darbai ir teisingai aprašyti, tačiaus ne vis-;b^s. 
ką spaudoj galima dėti.

Dabar del paties rašinio.
kad kelia aikštėn visą eilę kunigų veidmai
nysčių. Panašūs raštai mūs spaudai pagei
daujami. Bet jie turi būti daugiau objek- 
tyvingesni. Juose daugiau turi būti kelia
mas kunigų darbas santikyj su tom kovom, 
kurias veda darbininkai su išnaudotojais. 
Juose turi būti ’daugiau nušviečiama kuni- 

dangaus karalystę,” į kurią !gų, kaipo išnadotojų agentų tarpe darbi-!tra

dvasiškijai, 
Ir vėl išda- 
savo sėbrų

reikalu aptarti.
Org. F. K.

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
LINDEN, N.*J.

Prakalbos. Rtengia Amerikos 
tuvių Piliečių Kliubas. Bus aiškina
ma svarbūs gyvenimo įvykiai ir dar
bininkų klasės uždariniai. Kalbės d. 

’ D. M. šolomskas Am. Liet. Darb. Li- 
Miką ii’ kitus pruseikinius bu- jteratūros Draugijos Centro sekreto- 
vo atgaivintas, bet ne ilgam. U’iu^ ^12?oklyn’1„N- Y* 

iNeperšenąi buvo sušaukta su
sirinkimas. Tame susirinkime 
dalyvavo Visa ’ '“traicė”; sklo- 
kiilinkai, socialfašistai ir eks
tra kairieji. Masys su Musy
te dėjo pastangas perkrikštyti 
A. Ch. sklokbs “susaidės 
du, bet ekstra “kairieji” 
pastebėjo ir sušuko: Mes ne-j 
duosime sklokai gatavo A. b7aTgijij’‘’s^eta“inėk 
Ch. paimti, nes jų yra mažai, prasidės 8 vai. vakare. 
Musytė su Masių net J grau-

i 7.1US veiksmus piadejo veik-Į draugai, kurie skaitote šį pranešimą, 
1 bl, 11CVU4 UV11 pi 1 111 V A1J “ . A U

_. '' ■ e

O ponas Gabu zis labai pir-
Chorą.! savo 

mą.

Lie-

Prakalbos 
įvyks nedėlioję, 16d. saplio (Oct.), 
Welcome Hall, West 16th St., kam
pas Winans Ave. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

(241-243)

WATERBURY, CONN.
Liet, darbininkų masinis susirinki

mas prisirengimui prie vajų gavi-var-,
greit Į mui savo spaudai skaitytojų ir -nau- 

■ jų narių j savo nacionales organi- 
. j zacijas įvyks 12 spalio( Oct.), Darb.

, 774 Bank St., 
Prašome vi- 

įsų draugijų valdybų atvirutėmis 
| kviesti narius į šį mitingą. Visi

LABOR AND SILK
By GRACE HUTCHINS

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

> ' Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND AUTOMOBILES
By ROBERT W. DUNN

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

> Regular $2.00; Popular

wage

$1.00

LABOR AND LEATHER
By RICHARD B. WINTER

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

Regular $2.00; Popular $1.00

FORCED LABOR IN THE U. S.
By WALTER WILSON

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

Regular $1.50; Popular $1.00

kad negavo ten pirmeny- rūpinkitės patys pribūti ir kvieski- 
' te kitus darbininkus ateiti. Dar- 
I bininkų organizacijų kuopų valdy- 

„ b°s’Jis geras tuo, šo sklokininkams A. '
Link Gabužio, tai jis pirmiau
sia buvo labai karštas ekstra 
•“kairysis”, o dabar virto ir 
galvą guldo ’ UŽ ožkos bara- įvyk~s~seredoje, 12* spalių,' 7:30 vaf. 
bančikus pruseikinius. Social- vakare, Lietuvių Darb. Svetainėje, 
fašistas A Bačsnas A Ch ,920 E* 7? St’ Visos narčs būkit šia’

2.. . ’ * ’ me susirinkime, nes turime svarbių
narys, norėjo vesti A. Ch. pas 1 organizacijos reikalų aptarti. Taip-, 
savuosius, bet pagaliaus eks-^~: — ->-1—-----

l “kairieji” atlaikė A. Ch. 
nuo naujo krikšto ir nutarė, 
kad paliktų, kaip buvo.

Pagaliaus kvietė stoti į dar-' 
Į bą visą traicę prieš darbininkiš
ką judėjimą. Mes žinome, kad 
ir tame' būvelyj yra sąmonin
gų darbinįnkų.i(suklaidintų. To
dėl jums, draugužiai, patarti
na palikti tą’ ’‘šveiitą” traicę, o 
ateiti darbuotis prie Aido Cho
ro ir .ten sykiu veikti po Pro-į' 
letarų Meno vėliava ir visiems1/ 
sykiu darbuotis, prie Aido-j 
Choro ir ten sykiu veikti po • 
Proletarų Męno vėliava ir vi-, 
siems sykiu darbuotis, o ne 
vieni sau prieštarauti darbi
ninkiškam judėjimui.

Progresyvis.

taipgi atvirutėm imformuokite 
narius apie tą svarbų susirinki- 

‘ (241-243)

CLEVELAND, OHIO
LDSA. 24 kuopos susirinkimas

Ta

Šiuo bedarbes ir bado metu, mes, komu-

DANBURY, CONN.

Gaspadinės savo užduotį įdarant, keli draugai ištarė PAIN-EXPELLER

f
f'

J

Už ką jos gavo nuo sve- 
Vakarienę at-

Bra- / 
pri- 
Mil- 

tos
draūgės nepatingėjo padirbėti 
del darbininkiškų kuopų, tai 
yra brangus tų draugių dar
bas,
čių pagyrimą.

pat ii’jgįerai atliko. Tai yra dd. 
dūnienė ir Molis. Jom 
gelbėjo A. Mureikienė iš 
ford, Conn. Sakysim,

K

Naujienybė Darbininkanąs

SOVIETŲ SALDAINES |
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Markete

Vieno svaro dėžė
Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

ną.” 
kaito! 
nedirba.

Ar jie tiki į “6-tas nesvetimoteriauk,” 
gyvendami (kaip augščiau. matėme) su gas- 
padinėmis—meilužėmis?! Ar jie tiki į
“meilės arsimo prisakymą”, piestu stodami! joninis poterius kalbėti už priartinimą “ge- 
už išnaudojimo sistemą, kurioj tas artimas^rų laikų”, kuomet patys kunigai pertek- 
kankinama didžiausiu skurdu ir priespau-' liuj sirpsta ir keikia komunistus, katrie 
da, kuomet pavergėjai kunigai ir kiti para- šaukia parapijiečius kdvoti, bet ne pote- 
zitai gyvena pertekliuose, raskažiuose.

•Ar kunigai, tiki į “
riauti, už socialę apdraudą ir kitus bedar- 

5-tas neužmušk,” lai- biams reikalavimus. Tas viskas reikėtų 
mindami kapitalistines armijas, šventinda- konkrečiai perstatyti parapijiečiams-darbi- 
mi ginklus—amuniciją ir kurstydami prie į ninkams, traukiant juos į kovotojų eiles.

Keli Žodžiai iš LDS ir ALDLD.
Kp. Įvykusios Vakarienės
Nors ir nebuvo manoma, 

kad atsilankys didelis būrys 
draugų ir draugių, nes Čia la
bai maža lietuvių kolonija, bet 
vakarienė vienok pavyko,- atsi
lankė draugai ir draugės.

Bridgeportas, taip ] 
Stamfordas pribuvo. Be to, ir 
svetimtaučių nemažai 
kaip tai: slavų ir lenkų, 
atsilankė, kad paremti 
ninkiškas kuopas, 
du susidarė gražus 
darbininkų ir gražiai 
nosi.

buvo, 
Jie 

darbi- 
Tokiu bū- 

būrelis 
linksmi-

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbSjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerį ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš, visų linimcntų.”

J. S.
Lockport, N. Y.

USE THIS ORDER BLANK

ma

427 Lorimer Street

Name

Address

City

“LAISVe”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

gi išgirsime delegates Petrauskienės 
raportų iš tarptautinės konferencijos, 
kuri įvyko rugs. 24 ir 25 dienas. 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

I enclose $ 
to:

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

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN \

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

Regular $1.90; Papular $1.00

Brooklyn, N. Y.
for which please send the checked

? 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

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

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

VIENA, Austriją. — Ida
, tam vakarui, bet bus ir iš l<i-’bright, motina Scottsboro

[&SV£

VIETOS ŽINIOS DUOS KONCERTĄ

Negru Kūdikių Mirtingumas LAPKR. (NOV.) 13

GRAND ASSEMBLY
< I

Brooklyn, N. Y

TURTINGA PROGRAMA
GRANTS PASS, Ore

bet that’s a lot bet paskutiniais laikais jis ne- apmokamą darbą gali gau
ti

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Pipneer Pete.

ther with Mrs.

the

And

to have a; 
parents of

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.

apmokamų darbų. Už vieną 
darbą viena kapitalistine j

iš mirties nasrų.
Beveik visose Europos ka-

and 
dif- 
the 
be-

Yep, we heard it; all the 
rest of us workers’ kids heard 
it and we’ll all get behind this 
election campaign and get 1,-

tos “prekybos.” Pirmiaus mies
tinė labdarybė kai kada ap
mokėdavo už jo kambarius;

gavikas ir grafteris, tuo 
garsesnis pilietis, tuo geriau

itur dainininkų.
i Vienas iš Komisijos.

jo naujas drapanas ir visai 
nuogą nugabeno į kalėjimą. 
Ten šaltoj kąmeroj Pratt iš
gulėjo nuogas. Ryte paleis? 
tas vos gyvas.

but: from the dinky little court in I members to become Pioneers, 
to

Of work—but when you stop | J jokios pašalpos. 
; all over the i

WILKES BARRE, PA

the kids in this neighborhood
to go to.

“But the Communist Party 
election platform makes de
mands for your kids too. It
supports the Young Pioneers ding the solidarity between

A Pioneer is the Comrade of 
all Pioneers and all Workers 
and Farmers Children 

World Over 
That’s clear, isn’t it?

a....... 1 the same sort of things we’ll
be heard by those six judges’set the whole wide world rin- 
and they will know that they|ging with our cry—We wor-

St. neregys Wm. Harty, 55 
metų amžiaus. Pragyveni
mui jis elgetaudavo,

for International 
Week.

Jvyks Sekamose Vietose: ......

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

r

Apart Menkeliuniytės, šiame koncerte dalyvaus ir se
kamos dąiles spėkos:

Ig. Kubiliūnas, dainininkas ir jkomikąs, iš So. Boston. 
LDR. Choras, vadovaujamas Edward J. Sugar ir ąt- 

-jt skiri choro nariai.

why should you
of those parties—De
Republicans or So- the mother of 
Have they done any-!

1 vvm ... . _ 1 , 1

būk tai kompanija jam siūlo algos 1 
pardavinėdamas paišelius. Pa-! po $5,000 į savaitę!
skutimu laikų jis gaudavo tik? | Buržuazinėj A m e r i k oj,! 
tai apie 20 centų per dieną iš|.mat, taip: Juo didesnis ąp-l

of America, the only organi-
zntion of all workers’ and far- in*New York“ are" going“to "do!

iMKNMMKta

We Need Playgrounds
Mary’s face was very thin 

Land pointed and her eyes were 
very big and dark, with deep 

^blueish circles under them.
She sat on the steps of the big 
tenement house she lived in, 
looking at the street. It was 
swarming with kids—mostly 
boys and mostly big boys, 
playing ball or tag or just ra
cing around after each other. 
No traffic passed down the! 
street because at each corner 
of the block there was a poli- workers behind it too.

/ Street į y0|.e communist I

and two i 
age eros-i 
down be-1 
to talk.

mers’ kids in this country, in 
their demands.—

“Building of new schools, 
playgrounds and recreation 
centers in working class neigh
borhoods."

“Gee,” said Mary, “did you 
hear that?”

UIJI1 1 ly. i| <11

adults and children in their ną lapkričiu, prieš Thanksgi-. 
struggles and in cementing ving Day. .Koncertas įvyks di- 
the International solidarity of džiulėj Eagle’s svetainėj, šis 
children all the world over, 'koncertas bus vienas iš di-

Here is what the Pioneers džiausiu šiame mieste.
! Ne tik aidiečiai bus prisl- 

ChRdren’s . rengę su geriausia programa

IDA WRIGHT ŠAUKIA EILINIUS SO
CIALISTUS I KOVA UŽ JAUNUOLIUS

„. .. < - . Z'. « • • • ” Y - ’••‘VI

kuri njio jo .pąbego, jis arit 
sayęs prisiėmė nužudymą 
savo pačios' meilužio tūlo 
Harvey du metai atgal.

They are going 
parents' night. All 
Pioneers will be invited to a 
performance and exhibition ; 
which will show them what 
their kids have been doing 
and can do. And when they 
get their parents down, these 
Pioneers are going to tell 
them, “Look here, we’ve got 
lots of spunk but we can’t 
do all the things we’d like to ' 
do withouth your help.
you’ve got help us in our work.”

Then the Pioneers are going' 
to visit all the adult mass or
ganizations—like the ILD., 
the IWO., the Unions their 
fathers belong to—and de- 

grown-ups 
lįs the highest Court in theihel« too—How Y By sųpply- 

“Aw—who cares—it’s no Hand. So far all the other \ ing the. Pioneers with leaders, 
fun playing in that old street. courts that have tried the case, j by getting the kids of all their 
anyway—nothing to do 1 ' "
play ball and run around or 
fight.” 

“I wish the playground 
wasn’t so far away. My ma 
don’t let us walk 14 blocks.” 
Mary’s eyes grew bigger as 
sįhe said this.

“Did you ever go on the 
big swings?”

“I like the see-saws best 
of all.”

ce sign which read, “Street 
closed—playground.1

Three little girls 
boys about Mary’s 
sed the street, sat 
side her and began

“Gee, those big fellas cha
sed us off the street again. 
They always hog the whole 
street.”

On October 10th the U. S. 
Supreme Court is going to de- 

jcide whether or not the Scot
tsboro boys are to have a new 
trial. What has the Supreme 
Court got to do with it? Well,, 
you know the Supreme Court !mėnJ that these 

in the ihel« too—How?

Scottsboro, Ala., where they!bV getting all their kids 
were first tried, to the State the New Pioneer.
Supreme Court of Alabama, | And then they are going to 
have found them guilty and i have International Congresses, 
decided that 7 of them must 
burn in the electric chair, 
while the two youngest were 

’ “mercifully” sentenced to li
fe imprisonment.

Is the Supreme Court any i 
better than the otfrer courts? blems and what they are go- ve^toju.

“And the sliding pond—”!Not much. Most of you may ing to do about them. rm j •
Mary’s little brother tried to I not remember te Sacco-Vanze- will mean lots of preparation
whistle like big boys do whenjtti case. The Supreme Court —but think what they’ll learn I : sveį]<atos skyriaus lėšų
they want to show excitement. ■ of the United States judges—

Jane, one of the other girls, 
interrupted, “Well, we can go 
to the settlement house, that’s 
only 7 blocks away. They 
have lots of fun there.

“Call that fun, sitting ar
ound and sewing,

Several troops will meet 
divide themselves up into 
ferent countries all over 
world. They will make 
•lieve that they have come to
gether to discuss their

dviejų jaunuolių, išleido spe
ciali ątsišąųkirpą į eilinius 
socialistus darbininkus. Ji 
nurodo, kad socialdemokra
tų- vadai atvirai susivienijo 
Su imperialistais ųž nužudy
mą Scottsboro jaunuoliu. 
Bet jį šąųkia ęilipįus nąpįus 
gelbėti nekaltus jaunuolius

umokratįnė spauda prisidė-i 
jo prie kurstymo valdžių, į 
kad neleistų Ida Wright, 
kalbėti susirinki muose. ’ 
Bjauriai tyčiojos iš tos mo-; 
finos tokiais epitetais: “Juo-! 
doji bolševike! Maskvos j

New Yorko sveikatos komi- 
sionieriaus dr. Wynne’o rapor- 

AncĮ|tas parodo, kad negrų kūdikių 
'.miršta virs antra tiek, kaip 
baltųjų. ' Tai pasekmė to, kad ' 
negrai darbininkai yra daug 
labiau išnaudojami, nekaip 
baltieji ,ir turi gyventi dar blo
gesnėse skurdo sąlygose.

Brooklyne negrų kūdikių j pįejnas farmerys Pratt, ne- 
pirmais metais miršta po 122
nuo tūkstančio. Nors čia ne-J turėdamas kuo apsirengti, 
grai sudaro tiktai trečią pro-l._.
centą visų gyventojų, bet jų 4^1° i drapanų krautuvę, 
mirštantieji kūdikiai sudaro1 užsįsakė drapanas, numetė 
septynis procentus visų kūdi-1
kių mirimų abelnai. ! savo suplyšusius marškinius

Harleme, kuris daugiausiai. ... . . ...
apgyventas negrų, pereitais į11 kelines 11 apsivilko nau- 
metais mirė nuo džiovos po i jais. Policistai atbėgo, pa? 
245 nuo kožno 100,000 zmo-igpQ^ žmogų, nuplėšė nuo 
nių; Manhattane, kur daugiau1 • • •> • •
šia gyvena baltieji, buvo tik 
po 122 mirčių nuo džiovos ant

I51 °" i kiekvieno šimto tūkstančių gy-

Nuogą Farmerį Laikė
Kalėjime per Naktį

Saugo Pačios Vardą, 
Pats Sėdi Kalėjime

HARRISBURG, Ark. — 
Tūlas farmerys Poole jau 10 
mėnesių sėdi kalėjime ir vei- J 
klausia turės sėdėti visą g-y-; 
venimą už žmogžudystę, ku
rios..jis nepapildė. Kad ap
saugoti savo pačįoš vardą,

Ihąt, q mjesto valdžia dar nori 
1 nurnušt $375,000 pinigų nuo 

j, idant 
And that s not all. They are sumą pasidalinti tarp graf- 

going to have a Penny Drive, j įgyiy politikierių ir bankierių. 
Pioneers armed with long vo-, 
ting lists will visit adults—go i 
from house to house, or meet-į Įjį 
mgs of adult organizations, or.’’ 
affairs, and get these adults to Nainy 
vote for the Young Pioneers!-; 
of America,—at a Penny a Vo- f 
te. This vote will show their 
support for the Young Pion

school and clubs and some of’will make the U. S. Supreme' eers of America, and'the mo- 
the teachers are nice and tell (Court act differently this time, ney will be used to organize 
nice stories—but my ma says,We must show them that evc- 
we haven’t got the nickel you' ry single worker and worker's 
have to pay to join—” “’ 
go for a walk—

The five children got up and demands 
and began to walk towards | freed, 
the corner. There was a big 

Wcrovvd on the other side of the 
street, at the beginning of the 
next block. Over the heads 
of the crowd on the other side 
you could see a young fellow 
talking to them. * 

“Let’s listen, Mary, hugh ?” 
The kids crossed the street have to answer to us, that they'kers’ and farmers’ kids, know 

and listened. The fellow was are responsible to us for their what we need and what we 
young and he had a real 
face.

“And 
for any 
mocrats, 
ciajists? 
thing for the workers in the 
past and what do they promi
se now ?

‘To they promise you- im
mediate relief for you unem
ployed and your kids? do they 
promise you unemployment 
insurance ? Do they promise 
to stop wage cuts? Do they 
premise to stop police from(___ _____  __
breaking up your meetings ever we happen to be—we are-j 
and demonstrations or shoot- ’ gQing to yell so loud that those 
ing at workers who ask for Supreme Court judges will shi- 

/ bread? , ,
“You know they don’t. There that all those boys are going 

is only one party that raises to have a new trial—and then 
these demands, fejlow, work- with that victory to spur us 
ers, and that is the Commu- on—we won’t rest until we 
nist Party—the only real lead- have them all out of jail and 
er of the working class. back home to their families. 

“Do the other parties think 
of your kids, lying around on 
the streets here, dodging hea
vy traffic, playing in the dirt 
■\yuth only a few Settlement 
houses and playgrounds that 
aren’t enough for on^-tenth-of we are going to prove it. Re

member some time ago we tal
ked about International Chil
dren’s Week? It’s coming 
nearer and nearer. October 
23-31st—a week spent in buil*

a few of them are still there- 
refused to “interfere” at all. 
They said they had no right to 
change the verdict of the State 
Supreme Court of Massachu
setts. And so those two in- 

ound and sewing,” Alice, the nocent Italian workers accus- 
third girl, made a wry face as'ed of murder were electrocu- 
she said this. ! ted on August 22, 1928.

“But they have dancing Į There is only one thing that

bigger and better fights for 
free food in the schools, for 
building up our own New Pio
neer and for getting every 
member of the Young Pioneers 
of America into a Pioneer 
uniform.

Whew I You

Let’s child, black or white, is be- 
’hind those nine Negro boys 

that they be
And you know how wo

can do that—October 8th is
International Scottsboro Day.

If on that day thousands L. ----- —
and thousands of workers de-|to think that __ (
monstrate in the streets—that world Pioneers are going to do j 
protest will be so loud it will

nice [decision. All over the world want, and we mean to get it!
• workers have been holding

vote great protest meetings toge- 
Ada Wright, 
two of the 
In every city 
she visited., 
to greet her

Apsipuryinęs Walkeris 
Į Gali Gauti Riebų Darbą

Laivu “Europą” skubina 
i atgal namo Jimmy Wąlke- 
ris, buvęs New Yorko ma- 

NEW YORK.—Už negalė- jorąs. Sako, "kad jis jau ga- 
jimą užsimokėti ; ręndą liko J VęS pasiūlymus dviejų gerai; 
išmestas į gatvę iš 00O E. 61 nnmnVarim darbu TTž vipnn

AMERIKOS LIETUVIŲ PROLETARŲ MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

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

“Laisvės” knygių krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Paraše V. Kneziavas. Kaina 45c.
P R I E ŠA I. » Melodrama ketųrių veiksmų, penkių atidengimų. 

Parašė V. Vojochov. 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 Ąrskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksnių (irama. Parašė 

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

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

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

Karnaukalas. Kaina 45c
KARO AUKOS. Ketyrių veiksmų dramą. , Parašė Sodalius.
KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė

I. Togobočnij., Lietuvių kalbon vertė ir' dainas ‘sutvarkė 'PA t 
Bųkšpaitis. Kaina 60c., be jpųzikos.

ARTŪRO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 5bc.
NEBAIGTĄ KOVA. Trijų veiksmų''ih'ėlbdrama. Parašė Senas 

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

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. Ę. 
Šąlinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Raspda. 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 dramą, 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.

Scottsboro boys, 
in Europe that 
workers flocked 
and to express their solidarity 
with her sons and all the other 
boys. Her youngest son, Roy, 
is only 14. Just a kid—and1 
sentenced to spend his life in|na Spaų0> Lee Park Hose Hou- 
jąįl. Are the rest of us going ;se svetaingje>

1 to allow that? We are not. Į §įame baliuj bus labai ge- 
. And on Cctobei 8th w el-(ra programa. Choras turi su- 
: '|simokinęs visą eilę naujų gra

žių. darbininkiškų dainų. Tai
pogi mūs pagarsėjęs Merginų

Wilkes P^rrę jr Ąp-eiinkės 
^Lietuviams Parbininkams
Wilkes Barre Aido Choras 

rengia labai didelį balių, pir
mą po užbaigimui vasaros se
zono. Balius atsibus 15 die-

)• # v ~ niuo

ver įn thajr boots and decide.: Oktetas dainuos angliškas ir
lietuviškas dainas. O jau kur: 
mūs Oktetas pasirodo, tai pu-'! 
blika būna labai patenkinta.

Atsižvelgiant į šios’ bedar
bės laikus, tai šiam baliui įžan- i 
ga bus tik 25 centai. Atsilan
kius publika bus Gskuom pil
nai patenkinta, kaip progra
ma, taip ir šokiais prie labai 
geros orkestros.

Taipogi bus gerų užkandžių 
ir lengvų gėrimu. Todėl lie-! 
tuviai darbininkai prašomi 
skaitlingai atsilankyti ir daly
vauti baliuj ir linksmai laiką 
praleisti su aidiečiais.

Aido Choras rengiasi visu 
smarkumu prie savo metinio 
koncerto, kuris atsibus 23 die-

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ
Garsioji dainininkė, kurį tik dabar sugrįžo iš Italijos po 

arti dviejij metų'balso lavinimo ir ąbelpo muzikos 
mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

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

Ir čia Menkeliuniutei padės drg. Ig. KubjlĮūnąs ir ki? 
ti vietos talentai.

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

6 Lapkričio, Worcester, Mass.

Tai tik tiek šiuo tarpu Mįąss^ valstijoje ir teturėsime 
koųcęrtų, kuriuose dalyvaus MenRelhin’ute.

Tat iš visps ąpielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koneęrtupąe. „ • / Li'fe , \

;* j s? . ............ , . | 1
i Kviečia A-L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

I. . t i

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsy)vanią jr New Jer
sey vąhiįjpf?

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

I439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon' 1116 
Keystone—>Main 1417'

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervą Ligos, Abelnas Nusįlpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų įf kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galimą del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gyįyine 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyriųiai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

PR, Z1NR 110 EAST 164 ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai.
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metąi
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(Šią Savaitę Turime
VIETINĖS ŽINIOS Į Užsiregistruoti 

^BalsavimuiKode! Nekandidatuoja 8 Benamiai Nuteisti 
kad Atsigulė Subvej !McKee į Majorus

NEW YORK. — Laikinas 
majoras McKee atsisako kan
didatuoti į tą vietą šiuose rin- 

• kimuose. Jis nesitiki, kad lai
mėtų prieš reguliarį demokra
tų mašinos kandidatą O’Brie- 

republikonai
buyo pasiūlę, kad McKee kan
didatuotų vardan nepriklauso
mų demokratų ir republikonų. 
Bet 
čia 
tai 
lėtų
bausti, kad jis paskui nebebū
tų vertas nei nudėvėto auto.

na. * Kai kurie

McKee nedrįsta rizikuoti. 
Tammany Hall demokra- 
perdaug stiprūs; jie ga- 
McKee taip politiniai nu-

NEW YORK. — Už bandy
mą miegoti požeminiame gelž- 
kelyje ant cemento platfor
mos, pasitiesus laikraštines po- 
pieras, liko nuteisti po 10 die
nų kalėjiman 8 bedarbiai. Vie
nas iš areštuotų benamių teis
me pasilakė turįs Anglijoje 
$20,000, palikimą. Tas buvo 
be bausmės paliuosuotas; ir 
teisėjas žadėjo pasirūpinti su
kelti jam lėšų, kad turėtų kuo 
nuvažiuoti į Angliją; o paskui 
galėtų 
kaipo 
bingas

Šiandien prasideda registra
cija balsavimams rinkimuose. 
Kas šią savaitę neužsiregis
truos, visai negaus balsuoti. 
Užsiregistruokite, kad galėtu
mėte atiduoti savo balsą Ko
munistų Partijos kandidatams.

Penkias dienas registravi
mosi vietos bus atdaros vaka
rais nuo 5 iki 10:30 vai.; o 
šeštadienį nuo 7 vai. iš ryto 
iki 10:30 vai. vakare.

“Tėvelio Nervy” Repeticija 
ir Dramos Grupės Susirin-sugrįžti Amerikon jau I C 17 ] 1 • X * 1#

džentelmanas ir gar- K1H13S SiaiKlie 
pilietis.

Kada demokratai nominavo 
O’Brieną į majorus, socialfa- 
sistai dar labiau suzujo su sa
vo begėdišku Hillquitu; jie no
rėjo, kad republikonai ir ne
priklausomi demokratai suda
rytų vieną kompaniją su so
cialistais; socialistai žadėjo 
augštų vietų tiems < 
kapitalo politikieriams, 
kartą republikonai ir nepaten-buvo kiek daugiau, negu kituo- 
kinta demokratų politikierių Įse susirinkimuose. Taipgi bu- 
dalis dar nemato reikalo susi- ' ' _ • — . . .
lieti su socialfašistais, nors vi-1 Draugystės vienijimosi su LD kurie dar

Kas Gera ir Ko Trūksta 
LDS. Pirmoj Kuopoj

Rinkimų Konferen

Kai kurios lietuvių darb. or- 
gaiiizacijos yra išrinkusios de
legatus į komunistinių rinkimų 
konferenciją, kuri laikoma šį 
vakarą New Yorke. O kurios 
neturi išrinktų delegatų, pa
tys jų komitetai privalo at
stovauti savo organizacijas 
konferencijoj.

Konferencijos v ieta—Lido 
Ball Room svetainėje, 146th 
St. ir 7th Ave., Nev? Yorke. 
Tai bus sąmoningiausių darbi
ninkų susirinkimas delei va
jaus už Kom. Partijos kandi
datą į miesto majorus, revoliu
cinį negrą darbininką W. L. 
Patersoną ir kitus mūsų kan
didatus.

Telefonas! 0 ta g g Z-11CB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
. VALANDOS!

Nuo » vai. ryte iki B vai. vakare.
Pėhktadieniaiu ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki I 

Nuo 4 iki H 
Nedelioin nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

FILURIN 
12tb St.

ir 3rd Avės 
YORKE

Aido Choro Dramos Grupės 
(susirinkimas įvyksta pirmadie-1 Smagus Balius
j nį, 10 d. spalio. Visi Dramos 
Grupės nariai turime dalyvau
ti. Visi Choro nariai irgi kvie- 

Įčiami. Draugai, kurie turi no- 
LDS. 1-mos kuopos priešva-;ro dalyvauti vaidinimuose ar-

didžiojo j jinis susirinkimas ketvirtadie-(ba bile kokiam scenos veiki- 
• Bet šį j nį buvo neblogiausias; narių — * — * ’----- ' 1' y------

si kapitalistiniai laikraščiai 
garsina ir .“bustina” social- 
feikerių kandidatus Norman 
Thomasą, Hillquita ir kitus.

Socialistai pasikvietė savo 
partijietį Milw. maj. Hoaną, 
kad 
vajų 
keej 
kiek 
terorizavo bedarbius, kaip ir 

tnewyorkiniai demokratai.
Susipratę darbininkai nei 

vienas nebalsuos už kandida
tus tų trijų kapitalistinių par
tijų. Visi sąmoningi darbo 
žmonės balsuos tik už Komu
nistų Partijos kandidatus. Tai 
vienintėlė darbininkų partija, 
kovojanti už išnaudojamųjų 
reikalus.

New Yorke pasmarkinti 
už Hillquita. O Milwau- 
“socialistas” Hoan nei 
ne mažiau budeliavo ir

Vakarėlis Daily 
Workerio Naudai

Pirmutinis šio sezono balius 
įvyks ateinantį sekmadienį, 16 
d. spalio, “Laisvės” svetainė
je, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

Pirmadienis, Spalių 10,1932

Ir

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARCIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

.į-'&’j

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY
Šiais sunkiais ■ laikais daugelis 

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flmlaa ir chronlikaa vyią ir 

moterų ligai kraujo ir adai. 
Padarau lityriaa* kraujo ir ilapuao.

DR. MEER
W. 44th St., Room 192

Now Turk, N. T.
Valandos Prituaimei 

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nua a 
iki 9 yal. vakare 

Bekjuadlenlaii nua 11 ryto Iki 1 pa pietų
Telefonas Lackwanna 4-2180 

....... ----------- -............................. ......
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JONAS STOKES
Fotografas 1

Aiuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengtaf 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

me, yra raginami būti i šiame 
susirinkime.

Tad, drauge, pakalbinkite 
įvo delegatas nuo Kazimierinės savo draugą arba draugę,

• nepriklauso prie 
S. reikalu. Draugas Mizara; Dramos Grupės. Susirinkimas | 
pamatiniai paaiškino apie są-j prasidės 8:30 vai. Tą patį va- 
lygas. Prisivienijimo klausi- karą turės įvykti ir veikalėlio 
mą prisieis svarstyti ir spręsti. “Suiro Tėvelio Nervai” repe-j 
LDS. Centre. [ticija. Repeticiją manome |

Susirinkimas užsilaikė pa-!pradėti kaip 7:30 valandą 
vyzdingai ir visa susirinkimo kare, 
eiga yra pagirtina, gal todėl, 
kad pruseikinių nebuvo nei 
vieno.

Kas link prisirengimo vajui, 
tačiaus, pasirodė, kad 1-ma 
kuopa dar neprisirengusi. Ko
dėl jau taip? Argi 1 kp. val
dybai neatėjo į galvą, kad 
jus jau čia pat? Kam gi 
reikėjo vajaus svarstymus 
dėti kitam susirinkimui? 
kas svarbiausiai, tai kad kuo
pos valdyba nežino, ar galė
sianti duoti nors kokius nupi
ginimus naujiems nariams va
jaus laiku. Peiktinas daly
kas; jeigu centras duoda šio
kį tokį ntrpiginimą, tai ir kuo
pos turėtų tą patį daryti.

Tiesa, 1-mos kuopos valdy-

Visi draugai, kurie 
ri laiko, gali dalyvauti ir 
peticijose.

Aido Choro Dramos 
Grupės Sekretorė 
A. Zablackaite.

va
tu- 
re-

P. S. Veikalėlis “Suiro Tė
velio Nervai” reikės vaidinti 
spalių 23 d.; tad laikas labai 

reikia subrusti ;taip 
du

va
dai- , ati_ltrumPas;

pat turime pradėti ir kitus 
veikalėlius mokintis.

Sukniasiuviy Laimėjimai, 
Nežiūrint Krizio

šį linksmą balių rengia LD 
SA. 1 kuopa iš Brooklyn© ir 
91 kuopa iš Maspetho.

Visi draugai ir draugės kvie 
jčiami dalyvauti šiame paren- 
Igime ir smagiai laiką praleis
ti. Bus šokiai prie geros or- 
kestros, užkandžių ir minkštų 

I gėrimų. Taip pat bus trumpa, 
I bet labai gera programa, ku
rios dalyvius pranešime vė
liau.

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

Komisija.

Paskutinė Bazaro Diena

NEW YORK. — šiandien, 
pirmadienį, paskutinė diena 
bazaro Daily Workerio, Frei- 
heito ir Young Workerio. Pro
grama bus ypatingai gera. 
Kiekvienas, kuris dar bazare 
nebuvo, turėtų atsilankyti. Už- 
baigiamojoj dienoj ypač pigiai 
galima ’gaut' Visokių naudingų 
bei gražių daiktų.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn,
“Laisvės”

ir

ir Medi-

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

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

ir už. pigiai' patarnaujantį v 
budavotoją

• Spalio 10 d., ] 
vakare, Bridge Plaza (Wil-:nįgų teturi, 
liamsburge) Darbininkų Kliu- kaltė, ar ne kuopos valdybos! 
bo svetainėje, 285 Rodney St., Ar nebuvo galima 
netoli Broadway, įvyks sma
gus vakarėlis, kurio visas pel
nas eis Daily Workerio nau
dai. Vakarėlį ruošia Kompar
tijos kuopelė 20-toji. Įžanga 
tik 15 centų asmeniui. Bus 
koncertinė programėlė ir šo
kių. Darbininkai kviečiami 
dalyvauti.

pirmadienio ba skundžiasi, kad mažai pi-

“Vienu Negro Mažiau,” 
Tarė Policmanas

Na, o keno čia

turėti du 
tris išvažiavimus pereitą vasa
rą, arba vieną išvažiavimą Fo
rest Parke, o kitą gerą pikni- 

labai len- 
knygoj vi- 
Ot čion ir 

knyga yra

ne-“Vienu 
tarė polic- 

didelis trokas

NEW YORK. — 
gru bus mažiau,” 
manas, kada 
užmušė negrą darbininką ant
Mbnroe ir Rutgers St. . Drai- 
Veris visai neareštuotas.

“Keturios Dešimts Pirmas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centrallnėje 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
i Broadway ir 28th

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos 

veikiai platinti to paveiks'

rū pina si 
Union
AVĖ

Si.

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

tsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

rastinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

NEW YORK. — Nors suk- 
niasiuvių darbai labai nupuolė, 
tačiaus pereitą savaitę buvo 
laimėta darbininkėms ir darbi
ninkams pagerintos sąlygos 
dar dvylikoje šapų. Bosus pri-. 
vertė prie nusileidimų darbi- visada, 
ninkams vienybės komitetas,! narni prašyti į šią draugiją, 
susidedantis iš eilinių narių 
senosios, dešinios unijos ir re
voliucinės Industrinės Unijos, j 
Kovai ir deryboms daugiausiai | 
vadovavo kairieji.

ką. Pasiteisinimas 
gvas, kad Sąryšio 
sos vietos užimtos, 
bėda, kad Sąryšio 
netvarkoj, arba LDS. draugai
neturi laiko pasižymėti savo 
datas parengimam. Pažiūrė
kime į tą knygą. TDA., LDS 
A. ir kiti turi pasižymėję net 
po tris ar daugiau parengimų 
ir iš anksto, o LDS. 1 kp., 
nors rugpjūčio susirinkime nu
tarė turėti du parengimus šią 
žiemą, bet Sąryšio knygoj ne
buvo pažymėta iki pat jau 
šiam susirinkimui. Reiškia, 
sulaukė tų datų, kurios -ma
žiausia tinkamos parengimam, 
nuo visų atlikę.

Ir ot, per tai ir nėra tų pi
nigų, kurių taip reikia ne tik 
vajaus reikalams, bet ir ki
tiem. O dar tenka pridurti, 
kad nekurie žmonės laukia 
vajaus su ta vilčia, kad pigiau 
galės įstoti į LDS. Nes šiame 
bedarbės laikotarpyj doleris 
darbininkui daug reiškia. Vi
si tą žinome, ir 1-mos kp. val
dyba turi žinoti.

Kokius nupiginimus kuopos 
bei centras duoda, turėtų bū
tį kartu pagarsinta pur “Lais
vę” ir “Tiesą,” kad 6ūtų ge
riau ir darbininkams, norin
tiems įstoti į LDS., ir vajinin- 
kams organizatoriams būtų 
aišku. Tai būtų didelis pa- 

j lengvinimas jų darbe 
i J. žigaitis. šalpos visiems bedarbiams.

Didelės Namu ir Šery 
Kompanijos Bankrotas

NEW YORK. — Nusibank
rutavo didelė Strauso kompa
nija, kuri bizniaudavo nejuda
muoju turtu, Šerais, morgi- 
čiais, bonais, paskolomis ir kt. 
Kada kompanijos vedėjai ži
nojo, kad jie “turės” bankru- 
tuot, dar jie “nupigintomis” 
kainomis išpardavė šėrų už de 
sėtkus tūkstančių dol. Pinigai, 
žinoma, suėjo į tų “gerbiamų
jų” kišenius.

APGINTAS NUO 
DEPORTAVIMO

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos mėnesnis susi
rinkimas Įvyks pirmadienį, 10 spalių, 
8 vai. vakare, toje pat vietoje kaip 

Draugai atsiveskite naujų

Sekretore. 
(240-241)

į REIKALAVIMAI
REIKALINGAS džianitorius, 8 šei

mynų namui. Del išlygų susitarsi
me. Atsišaukite: A. Turauskas, 68 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Virginia 7-9461-M

PARDAVIMAl
PARSIDUODA

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

(230-241)

1ŠRANDAVOJIMA1
PASIRANDAVOJA

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

(238-243)

NEW YORK. Vyriausy
bė norėjo deportuoti į fašis
tinę Italiją Comsetti Farraro. 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mas vede jo bylą ir iškovojo * 
teisę jam išvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą. Farraro buvo areš
tuotas, kaipo narys bedarbių 
delegacijos, kuri balandžio 21 
d., šiemet atėjo į City Hali rei
kalaut’ ūmios re tu pares pa-

Dr. M. Maišei Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškintu; kraujo ir pūslės 

analizai
107 E. 17th STREET

Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedėliom: 10-lz

Už Pilna Egzaminaciją $2

r

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 y {a kasdien 
(apart nedėldienių) nuo 2 iki 6 

----- ------------- . i . -..

JONAS STOKES
(12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir. laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; patsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pasimažinę jimarr s.

231 Bedford Avenue

4C2 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.OI

GEORGE N0BILETT1
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY 
; . , >

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Rugsejo (Sept.) 15-tos
/

Lekcijas Duoda Savo Studijose 
ir Mokinių Namuose

Jam pagelbsti Miss Ruth
Antpusat •

STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Ėensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538
981 Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVĘ.”
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TEL. STAGG
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P. BALLAS
(Bl ELA USK AS) 
G R A BŪRIUS

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

MŪ>U. (STAIGA ATUĖKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU ŽALIU, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETA^SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkayoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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