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KRISLAI
Pirmyn prie Socializmo!
Iš Archangelsko į

Vladivostoką.
Japonija Ginkluojasi.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Sovietų Sąjungoje milžiniški 
traktorių gaminimo fabrikai su 
kiekviena diena pagamina šim
tais taip reikalingų mašinų. 
Charkovo fabrikas sekamai pa
gamina traktorių į dieną: Rug
sėjo 20 d.—167 traktorius; 21 
d.—144; 22 d.—142; 23 d. — 
123; 25 d.—140 ir 26-tą dieną 

•—143 traktorius. Dalis tų trak
torių buvo dabaigti, tik pritai
sant radiatorius.

Stalingrado traktorių fabri
kas suteikė sekamai: 20 d.— 
100; 21 d.—tiek pat; 22 d.— 
103; 23 d.—105; 24 d.—105 ir 
26 d.—105 traktorius.

Maskvoje automobilių gami
nimo fabrikas išleidžia po pen
kiasdešimts automobilių kiekvie
ną dieną. O prie Maksim Gor
kio miesto (buvusio Nižni-l^ov- 
gorod) automobilių fabrikas 
rugsėjo 21, 22 ir 23 dienomis 
pagamino jau po 62 automobliu 
į dieną. Kiekvienas naujas fab
rikas, kiekviena nauja mašina 
gerina Sovietų Sąjungos darbi
ninkų ir valstiečių būvį ir yra 
žingsnis pirmyn prie socializmo.

Sovietų ledlaužis “Sibiriakov” 
jau baigia atlikti per šiaurės 
vandenis į šiaurius nuo Sibiro 
ilgą kelionę iš Archangelsko 
prieplaukos į Vladivostoką, 
apie 5,000 mylių kelionė, 
milžiniškas žygis!

Tai
Tai

busLeningrado prieplaukoje 
pastatytas majakas—Lenino pa
minklas. Komisija, kuri rūpi
nasi tuom darbu, jau yra ga
vusi virš 100 projektų iš SSSR 
ir iš užsienio architektų.

Sovietų Sąjungoje iškilmingai 
paminėta drg. Maksimo Gorkio 
sukaktuvės 40 metų nuo pra
džios jo rašinėti. “Pravda” ir 
kiti laikraščiai buvo pašvęsta 
aprašymui M. Gorkio nuveiktų 
darbų. Miestas Nižni-Novgo- 
rod pavadintas jo vardu, nes 
ten gimė M. Gorkis. Darbinin
kai darė savo tarpe rinkliavas, 
kad pabudavojus milžinišką or
laivį, kuris bus pavadintas M. 
Gorkio vardu ir daugelis kitų 
įstaigų gavo Gorkio vardą.

Valia Aly Laikyti, 
Bet Nevalia jį Parduoti

MONTGOMERY, Ala. — 
Alabamos legislatūra atšau
kė tą prohibicijos įstatymo 
punktą, kuris sako, kad ne
valia laikyti pas save alų. 
Dabar toj valstijoj žmogus 
galės nors šimtą bačkų alaus 
pas save laikyti, bet jam 
bus uždrausta jį parduoti! 
Tai irgi nauji buržuaziniai 
prajovai su tuo prohibicijos 
blofu.

Masinės Laidotuves
Nužudyto Bedarbio

CHICAGO, Ill.—Spalių 12 
rengiamos masinės laidotu
vės del draugo Joseph Sbo- 
sob, bedarbių tarybos nario, 
kurį brutališkai policija nu
žudė laike bedarbių demons
tracijos. Desėtkai tūkstan
čių Chicagos darbininkų pa
lydės žuvusį kovotoją ir dar 
kartą pareikš miesto val
džiai, kad jie nenuleis ran
kų, kad jie kovos prieš alkį.

Pusė Mandžurijos 
Partizanu Rankose

New York “Times” kores
pondentas praneša, kad su
kilimas prieš Japonijos vieš
patavimą ir prieš Manchu- 
kuo nesulaikomai eina pir
myn. Sukilę chinai bei par
tizanai jau esą užėmę dau
giau, kaip visą pusę Man
džurijos. Japonijos armija 
tik kontroliuojanti didmies
čius ir strategiškus punk
tus.

Apkaltino 32 Darbininku
SOUTH RIVER. — Mid- 

dlesex Grand Jury išdavė 
apkaltinimus prieš 32 dar
bininku, kurie dalyvavo suk- 
niasiuvių streike. Bet tuo 
pačiu sykiu ta pati biznierių 
Grand Jury neišdavė ap- 
apkaltinimo prieš policistus, 
kurie nužudė vaiką laike 
streiko. Tai tokia buržua
zinė teisybė.

CHINU RAUDONOJI ARMIJA APSUPA 
HANKOVĄ, LAIMI NAUJAS POZICIJAS

armija turi 60,000 ginkluo
tų vyrų vien Tsangtzefo 
apielinkėj. Tas miestas jau 
apsuptas ir tuojaus papuls 
į komunistų rankas.

Toliau pranešimas nuro
do, kad taip pat skaitlingos 
Raudonosios Armijos dalys 
pradėjo smarkiai veikti 
Hwangan, Twanfeng/Kish- 
ui, Kishow ir Henckwo. Vi
si tie miestai randasi tik už 

fronto, sako, kad komunistų Į50 mylių nuo Hankowo.

HANKOW, Chinija. — 
Komunistų Raudonoji Ar
mija pradėjo ofensyvą vi
suose frontuose. Sako, kad 
staiga pasirodė skaitlingos 
komunistų armijos į šiaur
ryčius, į rytus ir į pietry
čius už Hankowo ir paleng
va slenka prie miesto. Ra
portai sako, kad tos armijos 
pribuvo iš Anhwei -Kiangsi 
provincijų. Chiang Kai-she- 
ko orlaivininkai, sugrįžę iš

Drg. Fosterio Telegrama Tarptau
tinio Darb. Apsigyn. Konvencijai

CLEVELAND, O.—Tarp
tautinio Darbininkų Apsigy
nimo konvenciją nuo Komu
nistų Partijos sveikino drg. 
Earl Browder. Jis nurodo, 
kad Komunistų Partija vi
sais būdais remia TDA ir jo
jo kovas prieš buržuazinį te
rorą. Šaukė darbininkus 
remti šią apsigynimo orga
nizaciją.

Drg. Fosteris, Komunistų 
Partijos kandidatas ’į prezi
dentus, prisiuntė konvenci
jai sekamą telegramą:

“Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas vaidino ener
gingą ir vadovaujamą rolę, 
kad sukelti mases prieš tero
rą ir persekiojimą. Kovojo 
už paliuosavimą didžiojo 
darbininkų klasės kovotojo 
Tom Mooney, kurį išdavė 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai. Drąsiai ir ener- la.

ramos iš darbininkų klasės. 
Ši konvencija, kuri įvyksta 
ant slenksčio ketvirtos bai
saus alkio ir vargo žiemos, 
susitinka su didžiausios 
svarbos problemomis. Ko
munistų Partija sveikina de
legatus ir šaukia visus dar
bo žmones ir visus darbinin
kų klasės draugus suremti 
pečiais prie Tarptautinio 
Darbininkų -Apsigynimo' jo
jo didžioje kovoje už gyni
mą visų pavergtų ir išnau
dojamų.” ...

Wm. Z. Foster.

Žemės Drebėjimas 
Supurtė du Miestu

BRAWLEY, CaL—Spalių 
9 d. rytą anksti buvo jaučia
mas smarkus žemės drebėji
mas miestuose Brawley ir 
EI Centro. Per kelias se
kundas namų langai tratėjo.

Socialistai Džiaugiasi 
Sukriušinę Revoliuciją
MADRID.—Ispanijoj gy

vuoja koalicinė buržuazinių 
partijų ir socialistų valdžia. 
Šiuo tarpu socialistų partija 
laiko metinę konvenciją. Va
dai raportuoja, kad jų atsto
vai valdžioj pilnai atliko sa
vo pareigą, nes darbininkų 
sukilimai vienas po kitam 
tapo kraujuose paskandinti.

Pradėjo Kiršinti Negrus 
Prieš SSSR

NEŽINIA KUR DINGO DRG. HATHAWAY, 
KOMUNISTU PARTIJOS RINKIMU KAM
PANIJOS NACIONALIS MANADŽERIS
Turėjo Kalbėti Birminghame, Alabamoj, Spalių 9 d., Bet 

Nepasirodė; Manoma, kad Ku Klūks Klanas Pagrobė ir 
kur nors Už Miesto Išvežę Nuplakė

Co.

Drg.

liauju Lj lvji *

Laisvei” ir 1 000 raščlU prenumerata bus nupi- 
f • i . ✓V 1 _ X/1 • .ginta. O tai ’ visų uždavinis 

dirbti su visa energija.

išeina iš jos. Tiki- 
įrengimas tokių ra- 

gelžkelio stotyse gali 
naudingas.

Leningrade, Spalių Revoliuci
jos gelžkelio stotyje ir garvežių 
bei vagonų taisymo fabrikuose 
darbininkai įrengė galingą ra
dio stotį. Ji bus naudojama ir 
perdavimui žinių apie tai, kada 
traukiniai 
masi, kad 
dio stočių 
būti labai

Japonija padarė sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kad su pradžia 
1933 metų Japonija pirks žiba
lą (aliejų) ir.benziną iš Sovie
tų Sąjungos per penkis metus. 
Japonijai į metus laiko reikia 
550,000 tonų benzino ir 3,000,- 
000 tonų žibalo. Japonija kas 
metai perka iš užsienio apie 
300,000 tonų benzino. Iki šiol 
pirko iš Amerikos “Standard 
Co.” ir Anglijos “Shell 
Dabar pirksis iš SSSR.

Susikirtimas Airijoj
KILMALLOCH, Airija.— 

Spalių 8 d. įvyko kruvinas 
susikirtimas tarpe dviejų 
buržuazinių partijų pasekė
jų, taip Vadinamų republiko- 
nų ir tų,' kurie pritaria Ai
rijos pasilikimui po Angli
jos letena. Daug žmonių su
žeista. “Baltagvardiečiai” 
nugalėjo republikonus.

NEW YORK.—Buržuazi
nė spauda nesiliauna leidus 
bjaurius melus, būk Sovietų 
Sąjunga nedaro krutamu 
paveikslų apie negrų gyve
nimą Amerikoje todėl, kad 
bijo užrūstinti amerikonus 
biznierius. Tuo tarpu atve
jų atvejais buvo aiškinta, 
kad tų judžių dirbimas ati
dėtas delei techniškų kliū
čių, delei stokos tam tinka- c z 
mų scenerijų. Kaip greitai 
tos kliūtys bus nugalėtos, 
judžiai bus padaryti.

Kapitalistinė spauda gau
na pritarimo negrų buržua
zinėj spaudoj. Štai negrų 
“Amsterdam News” karto
ja tuos melus. Visiems me- sįsa^0 

gingai kovojo prieš Darbo šie Hollins vėl laimėjo ati-Į ^au-
Departmento pastangas iš- dėjimą nužudymo. . 
deportuoti Berkman, Bor- džia pasidavė darbininkui .
ich, Kjar ir kitus kovingus protestui ir nužudymą ati-| kandidatas į
darbininkus. Tarptautinis dėjo. Tai jau ketvirtu kar-j^w^ 
Darbininkų A p s i g y nimas 
ypatingai atsižymėjo kovo
je už labiausia prispaustą 
Amerikos liaudies dalį, bū
tent už negrų mases. TDA 
kova už Scottsboro jaunuo
lius pagimdė naują viltį ir 
sudrūtino sielą darbininkų 
klasės visam pasaulyje. Sa
vo, ilgų metų darbe TDA pil
niausiai įrodė, jog jis užsi
tarnauja pasitikęjim6 ir pa- 
„-------- :-----v» -II

Hollins Laimėjo Ati
dėjimų Nužudymo

OKLAHOMA CITY, Ok- 
, — Jaunuolis negras Jes-

Vajus, jau prasideda.
A. Gudžinskas iš Schenectady, 
N. Y., buvo pirmutinis, kuris 
prisiuntė naują skaitytoją ant 
vajaus korteles.. Jį pasekė drg. 
ft Bimba iš Paterson su dviem 
metiniais skaitytojais. Drg. J. 
Žemaitis iš Hartford taipgi jau 
prisiuntė du naujus skaitytojus. 
Vajus prasidėjo! Dabar visi 
darban! Turime gauti mažiau
siai po 1,000 naujų skaitytojų 
“Vilniai” ir 
naujų narių į ALDLD. Jeigu 
ą atsieksime, tai dien-

CLEVELAND, O.—Spa
lių 8 d. du plėšikai bandė 
apiplėšti brangakmenų 
krautuvę. Bet policija užti
ko, vieną plėšiką nušovė, ki
tas paspruko. Besivydama 
ir šaudydama policija sužei
dė net septynis žmones.

BIRMINGHAM, Ala. —jhame, bet staiga nežinia j ' 
Spalių 9 d. čionai susirinko kur dingo, 
dvylika šimtų juodveidžių ir 
baltveidžių darbininkų įjmunistų Partijos rinkimų 
Komunistų Partijos rinkimų | kampanijos manadžeris ir 
kampanijos masinį mitingą, drąsus kovotojas. Jau ne 
Turėjo kalbėti d. Hathaway, 
vietoj d. Fosterio. Bet ne
pasirodė. Spėjama, kad gal 
būt Ku Klūks Klanas jį yra 
pagriebęs. Mat, kuomet bu
vo paskelbta, kad kalbės d. 
Fosteris, Ku Klūks Klanas 
atsiuntė grūmojančią teleg
ramą. Nepaisant grūmoji
mo ir visų pavojų, d. Hath
away buvo pasiųstas kalbė
ti. Ir jis nuvyko į pietines 
valstijas, pasirodė Birming-

Drg. Hathaway yra Ko-

pirmu sykiu komunistų kal
bėtojus Ku Klūks Klanas 
pietinėse valstijose pavagia, 
išsiveža už miesto, bjauriai 
sumuša ir paleidžia. Nese
nai tie žmogžudžiai taip pa
sielgė su draugu Hali, ne
gru komunistu. Tik už ke
lių dienų d. Hali atsirado 
visas sužalotas. n

Susirinkę darbininkai pa
smerkė valdžios terorą prieš 
Komunistų Partiją.

Atsisako Uždėt Komunistų Partiją 
ant Baloto Florida Valstijoje

TALLAHASSEE, Fla. — 
Komunistų Partija Florida 
valstijoj išpildė visus lega- 
liškus, konstitucijoj ir įsta
tymuose nurodymus, tačiaus 
valdžia atsisako uždėt ant 
baloto draugus Fosterį ir 
Fordą. Valstijos sekreto-i 
rius pareiškė, kad nepriima 
mūsų partijos kandidatų ir 
tiek.

Tai jau trečia valstija at- 
______ j uždėt Komunistų 
Partijos kandidatus. Kitos

i yra Californijos ir

1 įstatymų, kuomet mato, kad 
vargdieniai gali pasisakyti 
už komunistus.

402 Žmonės Apsidraudę 
ant Miliono ar Daugiau

,• Val-j£as Shepard, žymus juod- yra Californijos ir
I veidis darbuotojas ir Komu- North Carolina. ■ Numato-

d.:.. Tai jau ketvirtu kar-|New Yorko valstijos guber- 
tu nužudymas atidedamas. I natoriaus pagelbininkus. Jis 
Hollinsa gina Tarptautinis Pasmerkia juos visus ir nu-
Darbininkų A p s i g ynimas. 
Jis, kaip ir Scottsboro jau-

rodo, kokiais bjauriais tiks
lais buržuazinė spauda ir

nuoliai, tapo nuteistas mir-P*0S agentai ^nori sukurstyti
tin būk už tai, kad jis už
puolęs baltveidę moteriškę. 
Bet tapo įrodyta, kad jis vi
sai nekaltas jokiam užpuoli
me. Nepaisant;to, iki šiol 
dar^ nepavyko išreikalauti 
naujo, teismo. .> i r i r

negrus prieš darbininkų 
vynę.

Philippinai vėl Sukilo

. MANILA.—Jungtiniu
* 1 .

te-

SOCIALISTAI BIJOSI KOMUNISTŲ *
HUDSON, N. Y 

Columbia pavieto moterų 
balsuotojų lyga nutarė su
rengti viešas diskusijas rin
kimų klausimu ir pakvietė 
visas politines partijas — 
komunistus, socialistus, re- 
publikonus ir demokratus. 
Pasirodo, kad socialistai su 
mielu noru sutinka kalbėti 
nuo vienų pagrindų su repu- 
blikonais ir demokratais, 
bet bijo komunistų. Savo 
laiške jie atsako: - >

“Mes labai norėtume pa*

Čionai siųsti savo atstovą į disku
sijas, bet nebus galima, jei
gu bus atstovai nuo Komu
nistų Partijos.”'

Mums tas suprantama. 
Socialistų Partija gražiai 
sugyvena su republikonais 
ir demokratais nes yisi jie 
tarnauja tai pačiai kapitali
stų klasei. Komunistų Par
tija yra proletariato parti
ja. Socialistai bijo, kad ko
munistų kalbėtojas neiškel
tų aikštėn tikro jų partijos 
pobūdžio. . i l5

.MANILĄ.—Jungtiniu Val
stijų imperialistų plėšimo 
Philippinų liaudis neapken
čia. Laikas nuo laiko esti 
sukilimų.! Štai‘spalių 9 d. 
sukilę morai nugalėjo val
džios kareivius ir dvyliką iš 
jų nužudė. Amerikos spau
da tuos morus tuojaus 
krikštijo “banditais.”

ap-

Jauni Fašistai Šumija
ROMA.—Spalių 9 d. jau

nieji fašistai apvaikščiojo 
dvimetines savo organizaci
jos sukaktuves. Susirinko į 
aikštę apie 15,000 jaunuolių, 
o Mussolinis juos sveikino. 
Jaunuoliai prisiegdinti iki 
paskutinio kraujo lašo gin
ti kruvinąjį fašizmą Italijoj.

ma, kad panašiai pasielgs 
kitos pietinės valstijos.

Tai bjaurus valdžios užsi
mojimas ant Komunistų 
Part, rinkimų kampanijos. 
Plutokratai mato, kad juod-i 
veidžių masės pietuose vis 
daugiau simpatizuoja komu
nistams ir todėl balsuotų už 
dd. Fosterį ir Fordą. Bet 
jiems neduodama proga. 
Valdančioji klasė spjauna 
ant savo konstitucijos ir

Apdraudos kompanijų or
ganas “The Spectator”'pra
neša, kad šiandien Ameri
koj yra 402 žmonės, kurie 
yra apsidraudę ant miliono 
ar daugiau dolerių. Dauge
lis yra apsidraudę po šešis 
ir penkis milionus dolerių. 
Augščiausia a p s i d r audęs 
yra milionierius Pierre S. 
du Pont, amunicijos trusto 
galva, būtent ant septynių 
milionų dolerių ($7,000,000)^

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos “nusiginklavimo” kon
ferencijos biuras atidėjo sa
vo posėdžius. Anglija, 
Francija, Vokietija ir Ita
lija nesusitaiko.

Formalistas Atidarymas Dnieprostrojaus
Spalių 10 d. įvyko forma

ts atidarymas Sovietų Są
jungos naujai pabudavotos 
didžiausios pasaulyje elekt
ros stoties Dnieprostrojaus. 
Stotis paleista darban jau 
senokai, bet atidarymo ce
remonijos buvo atidėtos iki 
šiolei. Ši stotis buvo pradė
ta Ludavoti 1927 metais ir 
pabaigta dviem mėnesiais 
pirmiau, negu buvo numa
tyta plane. I

Pastatymas lėšavo $220,-
000,000 rublių. Visas tur- šies prūdas.

binas paleidus darban, jos 
turės 756,000 arklių jėgą, į 
metus padarys 2,500,000 ki
lovatų valandų elektros, ap
rūpins šviesa ir jėga 16,000,- 
000 gyventojų kraštą, kuris 
apima 70,000 ketvirtainių 
mylių.

Pastatymui stoties reikė
jo pastatyti skersai Dniepro 
upę cementinis prūdas, ku
ris yra 140 pėdų augščio ir 
3,350 pėdų ilgio. Tai di
džiausias pasaulyje tos rū-

$
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K4 MANO PAŽANGIEJI LIETUVIAI 
PROFESIONALAI?

Buvęs Graborius Liutkauskas 
-Kunigas!

Savais laikais tarpe Am
erikos lietuvių paskilbęs be
dievis, šliupinės laisvamany- 
bės apaštalas Jonas Liut
kauskas (paskui pasivadinęs 
Liūtu) šiomis dienomis ta
po įšventintas į kunigus. 
Šventintoji! buvo “pats” ar
kivyskupas Geniotis, kuris 
drauge su nesenai nusižu
džiusiu Lawrence kun. Šlei
nių, prieš 13-ką metų pata
po “dievo tarnu.” Liūtas 
dabar kunigas “kataliku 

” Tai

Žymieji Amerikos intelektualai, su rašytojais Sher
wood Andersonu ir Theodore Dreiseriu priešakyje, išlei
do pareiškimą, kuriame nedvejojančiai pasisako už Ko
munistų Partijos kandidatus ir jos platformą sekamais 
rinkimais. Jie net sudarė speciališką komitetą, pavadin
tą “Independent Committee for the Support of Foster bažnyčios Amerikoje, 
and Ford” (Nepriklausomasis Komitetas rėmimui Foste- ne romiškas tikėjimas, bet 
rio ir Fordo). Šis komitetas veikia, ruošdamas įvairios i “tikras amerikoniškas.” Ar- 
rūšies parengimus, kuriuose vedama propaganda už Ko
munistų Partijos kandidatus.

Kodėl gi toki žymūs—patys žymiausi Amerikoje ir net 
pasaulyj—rašytojai ir protautojai šiandien stoja su ko
munistais? Kodėl jie mato reikalo juos remti? Tatai 
pąsako savo atsišaukime.

“Mes esame įsitikinę, kad abi republikonų ir demokra
tų partijos,” sako jų pareiškimas, “atstovauja piniguočių 
klasę, tai yra, didžiųjų fabrikantų, kapitalistų ir bankie< 
rių klasės interesus, bet ne interesus liaudies; kad nei 
viena iš tų partijų netiui kelio išėjimui iš šito krizio. 
Abi šios partijos yra sugedusios ir abi bandys saugoti 
turčių pelnus išlaidomis likusios gyventojų dalies.” 

h įTai trumpas ir labai ryškus apsklembimas. Intelektua
lai pasako savo nuomonę ir del socialistų partijos, 
nurodo:

• “Socialistai teorijoj nori panaikinti esamą sistemą, 
nieko nedaro organizavimui darbininkų judėjimo, 
kurį tas galima būtų pasiekti. Jie neturi įtikinančiii 
planų. Pavyzdžiai gauti iš Britų ir Vokiečių socialistų 
veikimo yra toli nuo įtikinančių. Didžiojoj Britanijoj ir 
Vokietijoj socialistai perėjo j kapitalistų pusę taip greit, 
kaip greit kapitalistinė valstybė atsirado pavojuj.”

Pažangiųjų intelektualų nuomone, tik vieni komunistai 
pasirodė tikrais kovotojais prieš seną išnaudotojų siste
mą. Jie, komunistai, organizuoja darbininkus, šviečia I su fašistais SLA, tai Liūtas 
juos ir ruošia pašalinimui kapitalizmo tvarkos ir jos vie-1 buvo aršiausias jų ėdikas, 
toj įsteigimui naujos draugijos, naujos visuomenės, ku- Wilkes-Barrej seime jis 
rioj galėtų kiekvienas proto ir raumenų darbininkas lais- kumščiomis bandė demonst- 
vai dirbti ir lygiai naudotis savo darbo vaisiais. ruoti savo galybę.

“Tuo būdu,” baigiamas pareiškimas, “mes pasižadame Newarko ir kitų apielin- 
remti sekamais rinkimais Komunistų Partiją ir josios 
kandidatus, William Z. Fosterį ir James W. Fordą, ir šau
kiame visus švietėjus, rašytojus, inžinierius, visuomenės

t darbuotojus, artistus, a?xhitektus ir bendrai intelektua- kintojus lietuvių darbiniu-
A i • • • V- • W _ I • __ . • __ A • U A ___

bet 
per

kivyskūpas Geniotis jau virš 
metai “šviečia” Newarko 
kelis tamsesnius lietuvius. 
Dabar gavo sau ;
Liūto asmenybėje.

Kas tas naujasis “dvasiš
kas tėvelis?” Prieš kiek 
laiko jis buvo graborius. 
Paskui tą profesiją metė ir j 
agentavo, bizniavojo, po
draug būdamas karštu san- 
dariečiu ir laisvamaniu. Vė
liau buvo pasiųstas į Kau
na, kur dirbo Amerikos lai- 
vų agentūroj. Iš ten sugrį
žo, sakoma, tuščiais kiše- 
niais. Komerciniu bizniu 
įeiti negalėjo, tai griebėsi 
“dvasiško” biznio. Iš lais
vamanio—kunigas, dievo žo
džio skelbėjas.

Liūtas visą laiką buvo 
bjaurus fašistas. Kuomet 
lietuviai darbininkai kovojo

kus ir Sovietų Sąjungą. Pa
skui ragina “gerus katali
kus”, kad jie “šviestų” bol
ševikus... O kaip šviesti? 
“Dievo žodžiu.” Urbanavi
čius pamiršta, kad ir popai, 
ir caras, ir Rusijos fabri
kantai, ir dvarponiai tuo 
“dievo žodžiu” ilgai “švietė” 
Rusijos darbininkus, bet pa
starieji tą visą pasiuntė į 
muzejų. Urbanavičius turi 
jsitėmyti, kad taip bus pa
daryta ir visam pasaulyj.

Plūdimais ir šmeižtais 
Sovietų Sąjungos ir bolševi
kų, darbininkų parapijiečių 
ilgai nepalaikysi, jegamas- 
tėli!

Pinigai Guli 
padėjėją Toliušio Kišenių]

seime jis

ruoti savo galybę.

kių sąmoningų darbininkų 
pareiga numaskuoti Geno
mus ir Liutus, kaipo muk

Kuo-
Lai-

Rod-

Laikas Pamatyt, Kur Rodgers 
Veda Visą Kuopą, Kol dar 

Nevėlu

F. Rodgers, buvęs “progre- 
syvis,” keikęs katalikus ir ki
tus, dabar pilnai susidėjo su 
karčiamninkais, tautininkais ir 
kun. Vaikšnorio komitetu.

lūs stoti su mumis į šį darbą ir organizuoti “Fosterio ir 
Fordo” komitetus per visas Jungtines Valstijas.” i

Kaipo pasėka šito atsišaukimo ir pasimojimo, matome; 
šian ir ten tveriantis vietinius intelektualų ir profesio
nalų komitetus vedimui propagandos už Kompartijos 
kandidatus.

Mes turime tarpe lietuvių visą eilę profesionalų, iš ku
rių nemaža dalis stovi nei šian nei ten, o dalis pritaria 
komunistiniam judėjimui. Lietuviai profesionalai didžiu
moje gyvena iš tų pačių darbininkų. Krizis ir juos šian
dien slegia lygiai, kaip ir darbininkus. Ką jie mano? 
Ar jie mano tylėti ir pasilikti “bepartyviais” šiais rinki
mais? Ar jie mano atiduoti savo balsus už išnaudotojų 
partijas—republikonų arba demokratų? Ar jie mano 
remti smulkiosios buržuazijos partiją—socialistų partiją?

Mes manome, pažangesnieji lietuviai profesionalai, ypa
čiai gydytojai, galėtų sudaryti savo komitetą, panašų į 
amerikonų intelektualų komitetą, išleisti pareiškimą už 
rėmimą Komunistų Partijos ir jos kandidatų.

Kova už Komunistų Partiją ir jos kandidatus šitoj rin
kimų kampanijoj reikštų kovą prieš badą, kovą prieš 
skurdą, kovą prieš bedarbę, kovą prieš tą baisų krizį, 
kuris paliečia ne tik milionines mases darbininkų, bet 
ir pačius profesionalus.

Ką mano pažangieji lietuviai profesionalai? '

Kada Gyventojų Skai-
čius Pradės Mažėt?lenkt g>mimus< ir gyventojų 

skaičius pradės mažėti.

Metropolitan Life Insur
ance kompanijos statistikai 
priėjo prie išvados, kad su 
1970 metais Jungtinės Vals-i 
tijos pasieks augščiausį laip
snį savo gyventojų skai
čiaus. Tai būsią viso 150,- 
003,000 gyventojų. Per tū
lą laiką gyventojų skaičius;

Žuvo du Studentai

ITHACA, N. Y. — Orlai
vių nelaimėj žuvo du Cor
nell Universiteto studentai.- 
Užsimušė orlaivių 'stotyje, 
kuomet bandė lėkti, bet or
laivis sugedo.

Niežti Saują
Bostono špitolninkų laik

raštis suranda, kad “neza- 
ležninkų” kunigo Šleinio 
mirtis padarys Romos kata
likų kunigams netikėto biz
nio. Dalykas tame: Šleinys, 
pirm nusinuodysiant, pa
reiškęs, jog jis tarnavo ne 
dievui, bet velniui; jis nebu
vęs “tikras kunigas.” Tai
gi dabar “Darbininkas” 
kursto “nezaležninkus” ka
talikus, kuriuos Šleinys 
krikštijo, ir “suženijo,” iš- 
naujo persikrikštyti ir per- 
sišliūbuoti pas Romos ka
talikų kunigus. Be abejo, 
kad tokių tamsuolių dar ga
li rastis 4r tas sudarys . ro
miečiams kunigams naujo 
biznio. Mūs draugai Xaw- 
rencuj ir kitur privalo aiš
kinti apgautiems darbinin
kams to viso prigavystę. 4

Lietuvos darbininku laik
raštis “Balsas” rašo: .

1928 metais, kaip visi gerai 
[ prisimenam, šiaurės' Lietuvoj 
f buvo didelis nederlius. Dauge

lis ypač smulkių ūkių bankrū- 
tavo ir buvo išlicituoti, o dau
gelis valstiečių iki šiai dienai 
neatsigauna ir visai žūsta po 
mokesčių ir skolų našta. Mūsų 
“augštoji visuomenė,” maty
dama anais metais sunkią š. 
Lietuvos gyventojų būklę “su
sirūpino gelbėti” juos. Buvo 
sudarytas “šiaurės Lietuvai 
Šelpti Komitetas” ir įvairiais 
būdais visam krašte buvo ren
kamos aukos per pusantrų me- 

: tų. Komiteto kason suplaukė 
virš 150,000 litų, kuriuos ko
mitetas sakėsi išdalinsią^ sun- 

į kion padėtin patekusiems š.
Lietuvos gyventojams. Bet 
matyt, ši suma pasirodė jiems 
patiems labai gardus kąsnis, 
taip kad surinktieji pinigai 
nebuvo kam reikia išdalinti. 
Tiesa, apie trečdalį tų aukų 
komitetas išdalino keliem buo

žėm, bet daugiau kaip 100,000 
litų dar ir šiandien tebeguli 
komiteto pirmininko valstiečių- 
liaudininkų šulo advokato Z. 
Toliušio kišenėj. Matyt, “ger
biamas komitetas” mano, kad 
visuomenė pamažu tuos pini
gus pamirš, “bičiuliai” nuty
lės ir. . . iš “likučių” bus su
ruošta “kukli arbatėlė,” o 100,- 
000 litų taip ir dings “visuo
menės labui” Toliušio kišenėj. 
Vadinas, visuomenės “gelbėto
jų” tikslas per Š. L. Š. K-tą 
bus pasiektas—pelninga vagy
stė pasisekusi.

Ten guli nemažai ir ame
rikiečių pinigų, kuriuos fa
šistai ir socialfašistai rinko 
ir siuntė.

Japonai Paskerdė
3,640 Chiniečiy

Nieko Negelbės!
Kun. Urbonavičius parašė 

Sd. Bostono špitolninkų gar 
zietoj ilgą straipsnį apie 
bolševizmą. Surinkęs iš kaM 
pitalistų spaudos tikslių pro
vokacijų glėbį prieš Sovietų 
Sąjungą; tasai kunigas ge- 

| vaito šaukia prieš bolševi-

MUKDEN, Mandžurija. 
Japonijos ?militarinis štabas 
paskelbė sekamą raportą: 
Rugsėjo mėne.sį įvyko 64 su
sikirtimai t^rpe Japonijos 
kariuomenės iT chinų parti
zanų. TuošeH šiušiuose už
mušta tik 15 japonų ir su
žeista 62. Tuo tarpu iš chi
nų pusės krito? 3,640, sužeis
ta esą du syk tiek, paimta 
nelaisvėn 350. Toliau rapor
tas sako, kad šituos nuosto
lius chinai: panešė išimtinai 
mūšiuose su japonais. Kiek 
partizanų žuvo mūšiuose su 
Mandžūrijos valdžios armi
ja, niekas nežino. • Esą la
bai daug.

F. Rodgers Traukia Šią 
pą dar Giliau į Balą, 
kas Nariams Pamatyti 
gers Blogus Darbus

Spalio 2 dieną APLA. 2 kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Svarbiausiu klausimu buvo 
Centro Komiteto prisiųstas 
laiškas, nusakantis, ką turi 
kuopa daryti, kad viską su
tvarkius pagal APLA. konsti
tuciją. Kuomet laiškas per
skaitytas, tai p. F. Rodgers 
atsistojo “aiškinti” tą laišką. 
Visą laiško turinį jis melagin
gai augštyn kojom išvertė ir 
“prirodė,” kad niekaip negali
ma Centro Komiteto sąlygos 
išpildyti. Paskui davė balsą 
Geo. Urbonui, kuris gana nuo
sekliai aiškino, kaip reikia vis- J 
kas kuopoj sutvarkyti: likvi- Jasi su 
duoti naujai suorganizuota su; ' 
draugija viduj APLA. 2 kuo- i fašistų “Dirvoj . . v. , 
pos, atmesti naujos draugijos! Kaip jau daugeliui žino- 
rezoliuciją, reikalaujančią AP i vac^a^ nov1į.
LA. 2 kuopos turto ir tt. Ta
da viskas pasitaisys ir kuo
pą galės gerai gyvuoti sulyg 
APLA. konstitucijos. Tačiaus 
pilnai dalyką išaiškinti F. Rod
gers neleido Geo. Urbonui, C. 
Komiteto atstovui. Rodgers 
užkomandavo savo šalininkus |esa- 
kelti triukšmą ir 
nebuvo galima išaiškinti dvie
jų čarterių klausimas.

R o d g e rsui komanduojant 
kuopa nusprendė atmesti C. 
Komiteto pasiūlymus. Apart 
to, Rodgers su savo šalinin
kais neleido pirmininkui tir vi- 
ce-pirmininkui atidalyti susi
rinkimo, rykšmū nuvarė juos 
nuo pagrindų ir pasišaukė Za
bielą ir Ramošką vesti susirin
kimą. Vėliaus, .nutarė pirm. 
Mažeikiui ir yice-pirm. Kaz
lauskui daugiau neleist būt vai 
dyboj ir paskyrė komisiją vi
sus dokumentus iš jų atimti į 
15 dienų. Nutarė skundo 
pridavėjus Purtiką, Labanaus
ką ir Paulauskienę bausti—ki
tam susirinkimui priduoti prieš 
juos skundus. Bandė nubaus
ti dd. Miliauską ir šerbiną, 
bet tas jiems neišdegė. Viską 
komandavo F. Rodgers. Jis 
rėkė, kiek tiktai galėjo, be-

progresyviam judėjimui, pri-»* 
tariančių kovąi ppeš będarbę, * 
prieš badą,, prieš skurdą. Jie 
žingsnis p!o žingsnio artinasi ' 
prie mūsų. Bet yra keletas \ 
pusėtinai turtingų klerikalų, \ 
nemažų biznierių, tai tie dau
giausia ir kelia triukšmą.
Neleiskime Ardyti APLA. 2 

Kuopą

Visi APLA. 2 kuopos nariai,
Karčiamninkas Zabiela yra de- kuriems rūpi, kad toji kuopa • 

_ _____ Tas gyvuotų ir pildytų . >APLA.
kuris kiek laiko j konstituciją ir kitus patvarky- 

išvien laikytis

pildytų APLA.šinioji Rodgers ranka, 
pats Zabiela, 1___ ___
atgal didžiavosi esąs didelis mus, turime 
bedievis ir socialistas, vadinęs • prieš tuos, kurie pasirengę da- 
kun. Vaikšnorį liucipierium irjbartįniu laiku paskleisti dau- 
kitokiais "“bedieviškais” žod-1giausiai demoralizacijos ir su- 
žiais, šiandie darbuojas krikš-1 griauti APLA. 2 kuopą.

Stokime tuojaus už išpildy- 
Jis mą tų sąlygų, kurias nusako 

Centro Komitetas. Sąlygos vi- 
Taip pat ii’ Franc- sai lengvos ir labai teisingos, 

kevičius remia bažnyčią ir sy- Reikalaujama, kad nebūtų 
progresyviu.” daugiau leidžiama svetimai 

Kun. Vaikšnorio komitetčikas (draugijai laikyti kliube mitin- 
J. Saulis taipgi sušilęs darbuo- gus, savintis APLA. 2 kuopos 

i “progresyviu” Rodger- čarterį, turtą ir net patį na- 
Šaulis yra fašistas. Jisai mą. Visas turtas turi būti AP 

sekamai rašo: > LA. 2 kuopos vardu ir viskas

tininVu suaugusių vaikų, gaVi-| 
mu daugiau parapijonų.
yra stambiausis kun. Vaikšno- 
rio šulas.

kiu skaitosi

Visas turtas turi būti AP

priklausyti APLA. 2 kuo 
o ne naujai draugijai

turi 
pai,
kurią F. Rodgers, Zabiela ir 
Franckevičius iškepė. Jeigu 
toji nauja draugija nori gy
vuoti, tai turi išsiimti savo

griauti iš pamatų Augščiau- 
sią Prieglaudą Lietuvių Ame
rikoje, bet kažin ar jiems pa
siseks. Daugelis kuopų jiems 
priešinasi ir matyt kad jiems i čarterį ir susidėti savo turtą, 
tas neina į sveikatą. Jie ne-)o ne savintis turtą APLA. 2
sijaučia galingi kaip jie manė j kuopos, 

lesa. Vietinėj 2-roj kuopoj bu-; Mes 
t’ tokiu būdu-vo susukę lizdą bolševikai, A. 2 k I 1 1 1 ' • • “

Mes visi stokime, kad APL 
A. 2 kuopa gyvuotų, kaip ir 

bet jau baigia nykti jų galybė i praeityj gyvavo. Kad visas A 
ir greitu laiku jie gal visai bus PLA. 2 kuopos turtas prigulė- 
bejiegiai.

“Dar kuopoje "turime. 215 
narių, o iš jų visų'tik apie tu
zinas yra bolševikų ir tie pa-j 
tys- jau nosis nuleidę, nemato | 
sau jokių pasekmių.”

Ve kokia kompanija vado
vauja APLA. 2 kuopą.
gers pilnai pasibučiavo su pru- 
seikiniais renegatais, su fašis
tais ir kuniginiais. Dar vie
nas žingsnis ir Ęodgers baž
nyčioj, atsiklaupęs mušis į 
krūtinę : “viešpatie, atleisk ma
no visus griekus,’’ 
tam jis netiki.

Rimtesni APLA. 
nariai jau permato 
darbus. Toji Rodgers kompa
nija dirba savo naudai, kad 
kaip nors pasipelnyti. Kur 
nėra pasipelnijimo, ten jie 
neina. Visiems, todėl, darbi-

Rod-

nors visai

2 kuopos 
tų žmonių

tų visiems nariams APLA. 2 
kuopos, o ne grupei žmonių, 
susispietusių apie F. Rodgersą, 
Zabielą, Šaulį ?r Franckevičių.

Stokime, kad APLA. 2 kuo- 
pa pildytų APLA. konstituci
ją, nes jeigu jinai nepildys, tai 
tuojaus bus suspenduota ir rei
kės perorganizuoti. Stovėkim 
už bendrą visų sriovių veiki
mą. Darbininkas katalikas, 
tautininkas, komunistas, be- 
partyvis—>visi iš vieno prieš 
tuos, kurie pasirengę dar dau
giau 1 skriausti darbininkus. 
Taipgi tie biznieriai, kurie sim- • 
patizuoja darbininkams, netu
rėtų palaikyti darbininkų prie
šus, Rodgersus, Zabielas ir ki
tus tokius, kuriems rūpi suiru
tę kelti ir iš to naudotis. Mes 

darbininkai eikime iš vien.
APLA. 2 Kp. Narys.

visi

veik vienas per visą susirinki-' ninkams nariams turėtų būt 
I aišku, kad toliaus su tokiais 
žmonėmis negalima eiti.
Kodėl Toji Kompanija Nori 

Sugriauti APLA. 2 Kuopą?

Zabiela ir kiti “minkštų gė
rimų” pardavinėtojai pagei
dauja, kad 2 kp. kliubas užsi
darytų, tai tada, suprantama, 
jie patys galės daugiau biz-

mą kalbėjo.
Pabaigoj Šio Menesio Kuopa 
Susispenduoja nuo Visų Teisių

Centro Komiteto laiške pa
sakoma, kad neišpildžius Cen
tro Komiteto priduotas sąly
gas kuopa į 30 dienų nuo ap- 
laikymo to laiško pati savaimi 
susispenduoja. O kadangi Ro
dgers šalininkai neleidžia iš- i nio pasidaryti. Mat, visgi kliu- 
pildyti tas sąlygas, tai tokiuį bas nutraukia šiek tiek nuo tų 
būdu eina prie susispendavi
mo ir jeigu tų sąlygų neišpil- 
dys į nustatytą laiką, kuopa 
paliks suspenduota.

Kuomet kuopa bus suspen
duota, tai ir visi jos nariai 
taipgi bus suspenduoti, žino
ma, išskyrus tuos narius, ku
riuos C.entro Komitetas paliuo- 
suos nuo suspendavimo. Kons
titucija (pusi. 29, par. 1) 
aiškiai nusako, kad kuopa su
spenduojama už “nepildymą 
ar nepaisymą bile kokio įsa
kymo, taisyklės, rezoliucijos 
ar patvarkymo Suvažiavimo ar 
Centro Pildomojo Komiteto.” 
O 2 kuopa kaip tik ir atsisako 
pildyti Centro Komiteto pa
tvarkymus.

Ve prie ko F. Rodgers pri
veda 2 kuopą ir jos narius. 
Prie susispendavimo, prie pra
radimo visų konstitucinių tei
sių, pašalpos ir pomirtinės. F. 
Rodgers, Zabiela, “ 
čius ir . kiti tiksliai dirba, kad 
tiktai suardyti 2 kuopą, kad 
tiktai įtraukti bėdon daugiau 
kuopos narių ir paskui kaltin
ti Centro Komitetą ir taipgi 
sąmoningus, darbininkus, kurie 
darbuojasi naudai APLA. or
ganizacijos, pildo APLA. kons
tituciją.

PHILADELPHIA, PA

Spalio 4 dieną įvyko šiauri
nės dalies kliubo susirinkimas. 
Apie kliubo reikalus šiuo kar
tu nekalbėsiu, bet kalbėsiu 
apie sklokos veikimą. Kaip 
jau visiems philadelphiečiams 
gerai žinoma, čia rengia
ma kas metai “Laisvei” pik
nikas., Taip ir šiais metais bu
vo padaryta ir gerai pavyko. 
Bet vietiniai sklokininkai, kad 
pakenkus “Laisvei”, tai suma
nė rengti tą pačią dieną savo 
kermošių.

Nežinau, kaip kitose vals
tijose tokie parengimai rengia
mi, bet Pennsylvania valstijoj, 
tai jei nori pikniką rengti, tai 
reikia .gauti iš valdžios įstaigų 
leidmą (permitąj. Sklokinin
kai apie tai gerai žinojo. Na j 
ir ką “jie darys. Jie neturi 
čarteriuotos organizacijos. Tai 
sumanė panaudoti kliubo var
dą be narių žinios. Taip ir 

. Bet kliubo nariai, su-

biznierių.
Kun. Vaikšnoras taipgi ne

nori APLA. 2 kuopos. Mat, 
APLA. 2 kp. svetainėj darbi
ninkai laiko mitingus, organi
zuojasi kovai prieš kapitaliz
mą. O kunigas yra kapitaliz
mo rėmėjas, jis todėl labai ne
pageidauja, kad kliubas gy
vuoja. Jeigu kliubas numirtų, 
tai tada kunigas pasidarytų 
daug tvirtesnis.' ‘ Daugiau bol
ševikai čia negalėtų laikyti mi
tingų ' ir skleisti susipratimą I 
tarp darbininkų'.3 ' • i

Todėl jie ir rėkia ant susi
pratusių darbininkų: “Laukan, 
į Maskvą, mes nenorime bol- padarė, 
ševikų, mes nenorime žydber- žinoję apie tą šelmystę, pra- .f

llies..noiaT tikrų lietuvių kliubo susirinkime. Kliu- 
Kiek metų atgal j-)as igrjni{0 komisija dalyko iš-

niu 
katalikų.” 
kai kurie tie patys žmonės, 
kurie šiandien bando vyti bol
ševikus iš APLA. 2 kuopos, vi
sai neprigulėjo prie APLA., 
keikė APLA., kiti eidami pro 

Franckevi- šalį į kliubą spjaudė. Taip 
tada juos mokino kunigas. 
Bet matydami, kad jie iš lau
ko nieko nepadarys, pradėjo 
rašytis prie APLA. ir iš vi
daus darbuotis, kad paskleidus 
demoralizacijos.

Aš nesakau, kad visi kata
likai tokie? Ne, yra gana ge
rų žmonių ir simpatizuojančių

tyrimui. Į komisiją įėjo tokie 
žmones, kurie jiems neprita
ria. Todėl sklokininkai paju
to, kad jau bus blogai. .

Tuomet jie pradėjo savo mo
bilizaciją, sušaukė visus sav0 
narius net iš N. J. valstijos ir 
visiems įsakė, kurią pusę rei
kia palaikyti. Na, ir aptarus 
kliubo reikalus, prasidėjo ra
portas apie škloką. Praneša
ma tas pats, kas jau bu^o sa
kyta pirmiaus. •

(Tąsa 5-tam pusi.)
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milžiniška didžiuma, bet imda- , pradėjo darytis' nė tdikstymosi\ 
mas galią turi vykinti šią pro- organais, ne buržuazinės vdl-\

23 Spaliu (October), So. Boston, Mass

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

6 Lapkričio, Worcester, Mass
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Pildomasis Komitetas seniau iš- Vo žygiu, rodo, kad yra neiš
rinktas iš menševikų ir eserų vengiamas kuo aštriausias pilie- neturėjo, 
ir jis vis dar save skaitė augš- čių karas tarpe buržuazijos ir sistatę, \

Petrogrado 
garnizonas 

B ar

bolševikais. Kerenskis norė- 
ir juos pasiųsti i karo fron- 
bet jie atsisakė, o tenykš-

EAISVB
i < t : į

Garsioji dainininkė, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 
arti dviejų metų balso lavinimo ir abelno muzikos 

mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

Masių Pritarimas Bol
ševikams

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir B048 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Pradžia 8-tą Valandą Vakare.
Ir čia Menkeliuniute: padės drg. Ig. Kubiliūnas ir ki

ti vietos talentai

Sovietą ir pa- 
daugiau neka

? iš Kronštado pa- 
Pas mus 

susikuopimas gigantiškų 
Mūsų karo jėgos ant 

gal ir dau;

Trečias laikotarpis prasideda, 
apie pabaigą rugpjūčio mėnesio 
ir pradžią rugsėjo, kada eilė So
vietų, ’ypatingai Petrogrado,

, kad|giau) viršija buržuazijos ‘gvar- 
kaukę j (Junkerius) ’’—sakė Leni

nas.

I tiniais, pardavikiškais Sovietais.
“Taip buvo ruošiama proleta

rinė revoliucija. Paveikslas vi
sai persikeitė, palyginus su ta 
padėtimi, kuri buvo po liepos 
demonstracijų sušaudymo, ka
da Bolševiką partija laikinai 
nuėmė obalsį: “Visa Galia So- 

! vietams," todėl, kad tada Sovie
tai kapituliavo prieš kontr-re
voliuciją. Dabar, kada Sovie
tai darėsi bolševikiškais, ar ga
lėjo būti išrokavimas atsisaky
ti nuo obalsio perdavimo galios 
Į dabartinius, bolševistinius 
Sovietus? Suprantama, kad 
negalėjo būti. Ir obalsis: “Vi
sa Galia Sovietams,” kaipo 
obalsis reiškiantis jau jo pra- 
vedimą gyvenimai! ne ramiu, 
o revoliucijos kėliu, pradeda 
išnaujo demonstruoti po visą 
partijinę agitaciją ir literatū
rą.

I

“Birželio mėnesį į menševis- 
i ran- 
ramiu 

keliu ir ramiu būdu viduje So-

Bolševikų įtaka smarkiai pra
dėjo augti kovoje prieš kontr- 
revoliuciją. Tą matydama, bur
žuazija puolėsi prie įvedimoj 
karinės klikos diktatūros ir tam 
tikslui suorganizavo generolo

< Kornilovo maršavimą ant Pet
rogrado, kad pasmaugus revo
liuciją, kad ištaškius bolševikų 
jėgas. Prieš Kornilova išstojo 
bolševikai, šaukdami visus dar
bininkus, valstiečius ir karei
vius kovon, mobilizuodami juos. 
Prasidėjo ardymas gelžkelių, 
kad neprileidus kontr-revoliuci
nių spėkų, mobilizavosi darbi
ninkai, jungėsi revoliuciniai ka
reiviai ir masinis spaudimas 
privertė net menševistinius So
vietus pasisakyti prieš kontr- 
revoliuciją. Kornilovo žygis Į 
susmuko. Jo jėgos pakriko, o tinių ir ešerinių Sovietų 
pirmoji ranka generolas Kry- ]<as ga]ja galėjo pereiti : 
movas nusišovė. Tai buvo mil
žiniškas bolševiku I
Vos tas kontr-revoliucijos žygis Į 
susmuko, kaip Petrogrado So-, 
vietas priima pirmą bolševisti-'

4 nę rezoliuciją. Po Kornilovo j 
susmukimo bolševikų įtaka ne- i 
girdėtai augo. Petrogrado So-1 
vietas perėjo į bolševikų ran-i 
kas 31d. rugpjūčio. Maskvoje, 
laike naujų rinkimų į Sovietą, | 
6 d. rugsėjo, bolševikai gavo 52 j 
nuošimčius balsų, 
galingas armijos 
perėjo į bolševikų pusę, 
žuazija nusigando ir norėjo jį 
pasiųsti į karo pozicijas, bet 
bolševikams vadovaujant Sovie
tas atsisakė klausyti ir armija 
pasiliko Petrograde. Kronšta- 
de ir Finlandijos prieplaukose 
stovintis visas Baltijos jūni 
karo laivynas, su keliomis de
šimtimis tūkstančių jūreivių, 
ėjo su bolševikais. Kronštado

• tvirtuma jau nuo senai neklau
sė buržuazinės valdžios, o lai
vynas nepaisė nei vieno Ke
renskio įsakymo. Finlandijoje 
buvo 42-ras armijos korpusas, 
apie 40,000 kareivių; jie ėjo 
su 
jo

x tą, 
tis bolševikų komitetas pagrū- Komitetas tuč-tuojaus imtų į 
mojo, kad jis vartos jėgą, jei- savo rankas galią. Leninas 
gu Kerenskis bandys į Finlan- rugsėjo 27 dieną rašė: 
diją pasiųsti savo ištikimas ar-' “< 
mijos dalis, šiauriniame va
kariniam karo fronte, kuris bu- imtinai valstybinę galią, 
vo arčiausiai linkui Petrogrado, pravedimo viršui išdėstytos pro- 
pirmas Sibiro korpusas, 8-ta 
artilerijos brigada ir šarvuotos 
armijos dalys pasisakė už bol
ševikus. Nuo kitų armijos da
lių kasdien atvykdavo delega
tai į Petrogrado 
reikšdavo: “Mes 
niausime !”

Puslapis trečiai
------——. " —■
programos įvykdinimo, ;be'f jis’ 
gali būti labai sunkus,' kruvi
nas, atsieinąs gyvenimu'1 dėširri-, 
tim tūkstančių dvarponių, ka
pitalistų ir 
oficierių.
sistos nei prieš, kokias aukas 
revoliucijos išgelbėjimui, nega
lint pasiekti kitaip, kas yra iš
dėstyta programoje. Bet prole
tariatas visomis jėgomis remtų 
Sovietus, jeigu jie vykdytų 
paskutinį jų šansą del ramaus 
revoliucijos plėtojimosi.”—Leni
no Raštai, Tomas 14, Dalis II, 
pusi. 133.

Tai buvo kaip ir paskutinis 
ultimatumas, griežtas reikalavi
mas Sovietų Pil. Komitetui: esi 
išrinktas per mases, masės rei
kalauja, kad galia turi pereiti 
į Sovietų rankas, imk ją, tai 
palaikys devynios dešimtos da
lys Rusijos gyventojų, darbi-■ Maskvos ir kitur perėjo įbol-j 
ninku klasė, armija, valstiečių; ševikų rankas, kada Sovietai!

mo* galios j1 kontrt-revoliucijos 
rankas.1 1 Iš vienos1 pusės kontr- 
revoliucija geruoju; galią ' jau 
nebūtų perdavus Sov., o ii an- 

jiems pritariančių j tros pusės nebuvo j jokios naų- 
Proletariatas heap-| dos, jeigu menševįstiniai-eseri- 

niai Sovietai ir būtų atsistoję 
prie galios, kadangi jie ėjo ran
ka rankon su reakcija. Tada 
bolševikai nustojo propaganda- 
vę už perėjimą galios į Sovietų 
rankas, bet šaukė visus darbi
ninkus ir valstiečius, bei karei
vius į kovą prieš reakciją, prieš 
kontr-revoliuciją, tuom pat kar
tu dėdami visas pastangas tam, 
kad išvijus iš Sovietų .buržuazi
jos agentus menševikus ir ese
rus.

su bolševikiška strategija
dar daugiau nuplėšus
nuo menševikų-eserų veido ir 
dar kartą parodžius, kad jie 
niekados nevykius gyvenimai! 
darbininkų-valstiečių programa.
Prisiruošimas Prie Sukilimo

la iš tikro, aplinkui Petro
gradą buvo tvirtos armijos da-

(Tąsa< 4-tam pusi.)

laimėjimas. tai yra, laike perrinkimų 
Jų, pereiti į bolševikų rankas, 
j Rugsėjo mėnesį bolševikiški So- 
i vietai galėjo tiktai revoliuciniu 
keliu išplėšti galią iŠ Laikinosios 
Valdžios ranką, besiremiančio- 
sios ant kontr-revoliucinių spė
kų : junkerių, kazokų, bal
tos gvardijos ir tt.” — N.N 
Popov, “Istorija VSKP. ”, pusi. 
233.
Nauji Buržuazijos Planai

Po susmukimo Kornilovo žy
gio buržuazija nesnaudė. 7' 
tydama smarkų augimą Bolše- ■ • 
vikų partijos įtakos, ji, su Ke-! . 
renskiu priešakyje, rengėsi ati-\ 
duoti Petrogradą Vokietijos im- ■ 
perializmui, kad vokiški impe-; 
rialistai ištaškytų revoliucines | 
spėkas, kaip kad ji padarė ati-l 
duodama vokiečiams Rygą, 
ninas tame matė ant 100 nuoš.' 
pablogėjimą veikimo. Bolševi-' 
kai iškėlė reikalavimus tuojaus’ 
šaukti visos Rusijos antrą So
vietų Suvažiavimą; taipgi šauk
ti Steigiamojo Seimo suvažiavi-: 
mą ir eile kitų reikalavimų. 
Jų tarpe reikalavimą, kad Vi
sos Rusijos Sovietų Pildomasis

Rugsėjo 25 d. ] 
Sovietų perrinkimai Petrogra
de ir jie davė bolševikams 13 
vietų; eserams 6, o menševi
kams tik 3. Nauji perrinkimai 
Sovietų Maskvoje bolševikams 
davė 32 vietas; 16 vietų men
ševikams ir 9 eserams. Perėjo 
į bolševikų rankas Finlandijos 
Sovietai, Kronštado, Odesos, 
Kiejevo, Uralo srities ir veik vi
same Sibire ir tt. Kur tik bol
ševikai užkariavo didžiumą So
vietuose, tai jie nebuvo panašūs 
į senus, o patapo nepavaduojan
čiais proletariato revoliucijos 
organais. Visur ėjo perrinkimai 
Sovietuose, armijoje ir mies
tuose; perrinkimai davė bolše
vikams veik visur didžiumą.

Suprantama, Pirmojo

gramą, kuri yra darbininką ir 
valstiečią, o jeigu nevykinsi, tai 
busi nuverstas. Bolševikai ne
sibijojo tokį reikalavimą staty
ti menševistiniam-eseriniui Vi
sos Rusijos Sovietų Pild. Komi
tetui, nes jie reikalavo vykinti 
jų programą.

Tame pačiame straipsnyje Li
ti i nas išdėsto tuoj autinę progra
mą su sekamais reikalavimais. 
Naujoji valdžia, tuč tuojaus tu-

Leninas, gyvendamas slaptai, 
rašo laiškus Bolševikų partijos 
Centro Komitetui ir reikalauja į 
ruošti sukilimą, aiškinti ma- 
sems, kad jos nieko negaus, pa
kol nenuvers buržuazijos vai- 

Į džią. Po to, kaip bolševikai ga-| 
j vo didžiumą Maskvos ir Petro-, 
grado Sovietuose, Leninas rašo: 
“Paimti galią Petrograde ir 
Maskvoje, (nesvarbu kur pra
dėti, galima pradėti ir Mas
kvoje) mes neabe jojančiai ir 
tikrai pergalėsime... Liaudis! 
pavargo del menševikų ir ese-1 
rų svyravimų. Tiktai mūsų i 

i pergalė sostinėse patrauks įj 
mūsų pusę valstiečius.”

Vėliaus, po geresnio apskai- 
liavimo spėkų, nutartą sukili- 

Į mas pradėti vienu kartu Pet- 
Sovie-: rograde ir Maskvoje. Leninas 

bet jau ne tam, kad ją. I Petrogrado srities bolševikų su- 
išstūmus i važiavime kalbėjo: “Vienlaiki- 

gavus I nis, daugiau buržuazijai netikė-

fvyks Sekamose Vietose:

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

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

Ig. Kubiliūnas, dainininkas ir į ąmikas, iš So. Boston. 
LDR. Choras, vadovaujamas EcK jgird J. Sugar ir at
skiri choro nariai.

mus Sovietą; turi būti apgin
kluoti darbininkai; tuojaus pa
siūlyti kariaujančioms valsty
bėms taiką be jokiu aneksiją ir 
pradėti derybas; turi būti p b-' 
skelbtos visos slaptos karo su
tartys; 'leisti Ukrainai, Finlan- 
dijai ir kitoms tautoms apsis
pręsti; tuojaus atimti \nuo poną 

Į žemės, namus, įrankius ir per- 
■ a"! duoti valtiečią komitetams be 

j jokio atlyginimo; national izuo- 
. ’■ ti gamybą: žibalo, anglies, me- 

! tūlo, cukraus ir tt.; įvesti piląą 
i darbininku kontrolę gamyboje j 
ir prekyvietėje; tuojaus arės-I 
tuo t i kontr-revoliucijos ■ vadus: 

£e_1 Gicčkovą, Miliukovą, Rubašins- 
ki, Maklakova ir kitus; paleisti į 
ją organizacijas ir nuginkluoti, 
jas, ir eilė kitą reikalavimą.

Ar galėjo menševistinis-ese- 
rinis Sovietų Pild. Komitetas 
šiuos reikalavimus išpildyti? 
Aiškus dalykas, kad ne! Juk tai! 
būtų pravedimas gyvenimai! to, 
ką bolševikai pravedė, po prole
tarinės revoliucijos pergalei. 
Ir bolševikai neatidėliojo į 

,£T . . ' . , . . i ateitį pravedimą darbininkiškosJeigu dabar Sovietai paim-1 •. ,v. . . .v \ programos, nesiule mensevi- tų i savo rankas visiškai ir is->. . , 1U.. .1 , kams-eserams pasiskelbti val-del1 .džia ir leisti išnaudotojams, 
kaip kokiems vorams, čiulpti 
darbininkų ir valstiečių prakai
tą. Leninas tame pat straips
nyje sako:

“Kiekviena valdžia, kuri ati
dėliotą šiuos žygius, turi būti 
pripažinta priešliaudiška val
džia, verta būti nuversta ir su
trėkšta per darbininką ir vals- 
tiečią sukilimą. Ir priešingai,

džios priedus, o revoliucijos or
ganai. Tada išnaujo iškeliama 
oba Isis: “V is a G a l i a,
tams 
viduje, ramiu būdu,
menševikus ir eserus ii 
galią, bet tam, kad. revoliucinės: tas ir skaudus užpuolimas gali- 
kovos keliu išplėšus iš buržu- Į mas Petrograde, būtinai iš lau- 
azijos galią su pagelba Sovietu.! ko pusės, iš vidaus, iš darbi- 
Suprantama, Leninas, žinoda-' ninku kvartalų, iš Finlandijos, 
mas, kad revoliucinė kova už iš Revelio h 
galią atsieis daug gyvasčių, dar galba karo laivyno.

ri paskelbti visuotinus perrinki- Į kartą siūlo menševikų-eserų yra 
Sovietų Pild. Komitetui imti ga- spėkų.
lią. Bet tas buvo sujungta ir 15,000-20,000 (o

gramos, tai Sovietams užtikri
namas parėmimas ne tiktai de
vynių dešimtadalių Rusijos gy
ventojų, darbininkų klasės ir 
milžiniškos didžiumos valstiečių. 
Sovietams užtikrintas ir di
džiausias revoliucinis entuziaz
mas armijos ir gyventojų dau- 

įvyko nauji gumos, tas entuziazmas, be ku-
~ ‘ „ • rio ant bado ir karo negalima tiktai toji valdžia, kuri praves

t(į, gyveniman bus priimta visa-pergalė.”
Toliaus Leninas rašo : “dabar j liaudiška valdžia.” 

apie jokį pasipriešinimą Sovie-“ Aiškus dalykas, menševikai- 
tams negali būti nei kalbos, I eserai negalėjo pasinaudoti ir 
jeigu nebūtų iš . _ 
svyravimų.” Ir Leninas tęsė:

“Sovietai paėmę visą galią 
dar galėtų dabar—ir, veikiau
siai, štai paskutinis jų šansas 
—užtikrint ramų revoliucijos 
vystymąsi, ramius liaudies at
stovų rinkimus, ramią kovą vi
duje Sovietų, praktišką išban
dymą įvairių partijinių progra
mų, ramų valdžios perėjimą iš vasario-balandžio mėnesiai, ka- 
vienos partijos rankų į antras, da šalyje viešpatavo dvivaldys-

“Jeigu ta galimybė bus pra-jiė. šiame laikotarpyje bolševi- 
lėista, tai visas revoliucijos be-j kai stojo už perėjimą visos ga- 

Visos gis> pradedant nuo balandžio 20 L • ~ •

š Sovietų pusės šia paskutine proga, nes jie, bū-, 
darni buržuazijos agentais, ne
galėjo imtis pravedimui prieš 
buržuaziją, dvarponius ir kontr- 
revoliuciją bolševikų progra
mą.

Trys Laikotarpiai
Rusijoje, ■ 1917 metais, obal- 

sis “Visa Galia Sovietams,” .tu
rėjo tris laikotarpius. Pirmas,

lios į Sovietų rankas, neatsiž- 
Rusijos Sovietų Suvažiavimo judėjimo ir baigiant Kornilo- velgiant, kad tuom laikti Sovie

tuose dar bolševikai didžiumos 
Bolševikai buvo nu

sistatę, viduje pačių Sovietų 
kovojant, pertikrinti mases ir 
pagalba perrinkimų Sovietus už
valdyti, o kadangi Sovietai būtų 
prie galios, tai per juos perim
ti šalies galią.

Antras laikotarpis prasidė
jo, po liepos dienų, po perėji-

šiausiu. Veik tas patsai buvo 
ir armijoje su augščiausiais So
vietais, ten vis dar sėdėjo dar
bininkų priešai—menševikai ir 
eserai, bet užtai žemesni Sovie
tai pereidinėjo į bolševikų ran
kas ir jie nesiskaitė su viršu-

proletariato. Neišvengiama ka
tastrofa priartins tą karą. Jis 
turės baigtis, kaip rodo visi 
žmogaus protui prieinami davi
niai, darbininkų klasės laimė
jimu, jos palaikymu iš biednes- 
niųjų valstiečių, del išdėstytos

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.
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Puslapis Ketvirtas Antradienis, Spalių 11, 1932

suėjom 
rūbus, 
Mūsų

I ĮSPŪDŽIAI keliones į sov. sąjungą, .. 
" ^LIETUVĄ IR ATGAL —I"

J. Nalivaika
Apie šitą ypatą teks prisiminti keliaisKada pradėjau rengtis važiuoti į Sovietų

Sąjungą, tai kiekvienas, kuris tik susitiko, žodžiais iš susitikimo Cherbourge, Franci- 
vis kartojo tą patį sakinį: “Tik tu parašyk joj, jau važiuojant atgal į Ameriką, nes 
tikrą teisybę, kas ten dedasi.”

Parašysiu tik tą, ką mačiau. Gaila, kad 
tų matymų ir patyrimų bus nedaug, nes 
su išvažiavimo diena buvau tik 13 dienų. 
Savaime aišku, jog per tokį trumpą laiką, 
ir da kaip turistui, neturinčiam tokių pri
vilegijų, kokias gauna atvažiavę pasiunti
niai darbininkiškų organizacijų, platesnių 
davinių parašyti negalima.

firmą dieną birželio mūsų laivas “Mau
retania” atsitraukė nuo krašto ir, palikę 
Hobokeno prieplauką, šimtus žmonių mo
juojančių rankų, pradėjom keturių tūks
tančių mylių kelionę per Atlantiko vande
nyną. Tai buvo jau šešta valanda ir gra
žus trečiadienio vakaras. Daugelis iš mū-

Draugai Darbininkai!
jos misija Sovietuose Amerikos darbinin
kams yra tikras nuodas,, kurie skaitė jos 
raštus.

Po vakarienės, išėjus ant laivo viršaus, 
jau nesimatė nė krašto, nė žiburių, tik4 ra
miai liūliuojantis vanduo ir girdėjosi skir
tingų kalbų garsai ausyse, nes važiavo lie
tu viii ekskursija virš 200 žmonių, finų apie 
tiek ir virš šimto maišytų turistų tiesiai į 
Leningradą.

Mūsų tarpe važiavo Anna Burlak tėvas, 
motina ir trys broliukai. Jie išvažiavo į 
Sovietų Sąjungą ant visados, nes Onos tė
vas jau negalėjo gauti darbą Jungtinėse! 
Valstijose vien del to, kad jo duktė gera ko-1 
munistė ir tinkamai vadovauja darbininkų

Musų Dienraštis Saukia Mus į Darbą!

Laisves” Vajus Gavimui Nauję Skaitytoji) nuo 15 Spaliu iki 30 Lapkričio

sų manėm, kiti net tikri buvom, jog .su i streikus, neparsiduodama už jokius pini- 
Amerikos. sausžemiu atsiskyrėm ant. visa- Į gUS< Kiek girdėjau kalbant, tai jos tėvui 

venimo trūkumais, del kurių bedarbiai ve-j 
da mirtiną kovą, kad palaikius gyvybę jau 
silpnam alkio nuvargintam kūne, kad iško
vojus teisę dirbti ir gyventi, kaip pridera 
kiekvienam normaliam žmogui.

Pirma Laive Vakarienė
Susėdom prie stalo tikras tautinis mi

šinys. Vienas žydas, kitas rusas, trečias 
lietuvis, ketvirtas kroatas, belgas, ameri
konas ir iš trumpų pasiklausinėjimų su
žinojom, jog visi esam vienos klasės žmo
nės—darbininkai, kurie, išdirbę Amerikos 
kapitalistam, kitas daugiau, negu 20 metų, 
ir va jau valgom laivo pečiuje keptą žuvį, 
kas reiškia, jog plaukiam kiton dalin svie
to jieškoti darbo ir duonos.

Šalę manęs sėdėjęs laibas, augštas ameri
koniškos išvaizdos moteriškos lyties kūnas 
atsikėlė ir, maišydamas kojas viduryj sijo
no, nuėjo prie toliau stovinčio su balta ke
pure žmogaus, kuris, .žyalgėsi, apžiūrinėjo 
trečios klasės valgančius keleivius.

Kada jinai sugrįžo, tai pati pasakė, jog 
buvo prašyti, kad stalų užveizda duotų jai 
vietą, kur daugiausia sėdi rusiškai kalban
čių žmonių, nes ji norinti pasigauti reika- bar gi jūs, gimę ir augę “Dėdės Šamo 
lingu frazių, kurias žinant, galėtų pasipra- mėje, važiuojat į buržuazijos skelbiamą 
šyti, kaip va: valgyti, gerti, miegoti, kas barbarų kraštą jieškoti rupios bolševikiš- 
reikalingiausia kelionėje.

Man užklausus, kokiais tikslais jūs

dos.. Atsiskyrėm su bedarbe jr visais■ gy- > buvo pasiūlyta pastovus darbas, jeigu tik 
1 jis perkalbėtų dukterį nuo vadovavimo 
streikų. Jam atsisakius tai daryti,—val
džia nedavė nei leidimo sugrįžti atgal į šitą 
šalį, kurioje išdirbo daugelį metų ir savo 
uždarbiu maitino parazitų klasę.

Štai jau laikas ir gulti. Visi : 
kambarin ir, nusivilkę sunkesnius 
pradėjom trinti nugaromis loveles, 
kambario gyventojai irgi maišyti 
amerikonai, du graikai, čechoslovakas ir aš 
pats. Visi važiuojam Sov. Sąjungom

Pirm negu užmigom, da ilgai ėjo kalbos, 
kad Sov. Rusijoje darbininko gyvenimas 
yra užtikrintas, kad jam negręsia išmeti
mas iš darbo, nei gi iš kambarių su rakan
dais už nemokėjimą randos, kuomet ne
dirbi prispaustas ligos arba senatvės. Be
darbės ten dabar nėra.

Praplėtimui didesnių diskusijų pridū
riau : Devynioliką metų atgal, kada važia
vom į Ameriką, tai tada visi mums aiškino, 
kad Amerikoj ir atėjūnas darbininkas gali 
geriau pragyventi, negu bile kitoj Europos 
šalyj; gali susitaupinti pinigų ir del senat
vės, o apie amerikonus nėra nei kalbos. Da- 

” že-

kos duonos.
'Tada vienas amerikonas atsakė: “Tavo 

važiuojat Sovietų Sąjungon, jinai atsa- pastaba mums yra labai skaudi tuomų kad 
atsakė — “biznio reikalais.” “Pietinė-' mes turtingiausios pasaulio šalies piliečiai 
se Amerikos valstijose auginame daug va- jau negalim gauti darbo ir gyvenimo, kur 
tos, tad važiuoju jieškoti marketo.” Gi puikybėje iškėlę nosis vaikščiojom ir ne 
rusui, po vakarienės, sakė važiuojanti jieš-' sykį pajuokom ateivius. Dabar gi patys 
koti darbo, gal Sovietų mokyklų valdyba! keliaujam būti ateiviais. Kapitalistinė sis- 
duos teisę išguldyti mokyklose anglų kalbą, tema mus išveja laukan.” 
Bet kaip gi išguldysi anglų kalbą, nemo
kant rusų kalbos? Čia jau painiojasi di-'už nuvertimą kapitalizmo jis mažą supra- 
delis priešgyniavimas. Gi pusrytį valgant (timą teturi. Progai pasitaikius, mes išsi- 
jau pareiškė, jog važiuoja kaipo žurnalistė ’ reiškėm, kad jam dabar važiuoti į Sovietus 
rašyti įspūdžius, korespondencijas iš Sovie-' dar perankstus žingsnis. Jis yra matema- 
tuose gyvenančių žmonių kasdieninio užsi- ; tikas studentas.
ėmimo.

Apie d'arbininkų klasės reikalus ir kovas

Penkiolika Mėty Atgal

(Bus daugiau)

i nuversti, sutrėkšti per darbiniu- j kų spaudą. 
kų ir valstiečiiį sukilimą.

D. M. Šolomskas,
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

lys, einančios su bolševikais, ku
rios buvo pasirengę ginklų pa-i 
gelbą ginti darbininkų klasę.

NEW HAVEN, CONN.
Visko Po Biskį

Spalio 4 dieną ALDLD. 32 
! kuopa laikė susirinkimą, ku-

Iš to viso turi būti mums aiš- j name kalbėta apie vajų, kad 
ku, kad bolševikai stojo visa 1 #auti daugiau naujų narių ir 
laiką už užkariavimą Sovietų, • mū.®ų, ^ikrasčiam skaitytojų, 
nes be bolsevistines vadovy-;
bes Sovietai virsta prie bur-i _ . .
Žuazinės valdžios priedu irj^vas‘ I^1 augai apsiėmė eiti 
laipsniškai išnyksta. ■į darbininkų stabas ir kalbin-

ti lietuvius darbininkus užsira-
“Laivėje“ privesta iš Lenino šyti mūsų laikraščius . 

straipsnio citata, nepaduodant 
tų reikalavimų, tos ūmios pro
gramos, kurios pravedimą taip 
griežtai reikalavo ir pakartoti
nai reikalavo Leninas, neatspin
di leninizmo dvasios. Leninas 
reikalavo tuojaus ją pravesti

Nelabai daug draugų atsi
lankė, bet susirinkimas buvo 
gyvas.

Kuopa nutarė organizuoti A 
LDLD. jaunuolių kuopą. Tai 
labai geras dalykas. Vienas 
jaunuolis išsireiškė, kad jisai 
greitai galės gauti apie 8 jau
nuolius į naują kuopą.

Todėl dabar reikia visiems

Dar reikia paminėti ir apie 
koncertą, kurį rengė Bendro
vė. Reikia pasakyti, kad kon
certas publikai patiko. čia 
suminėsiu dalyvius, kurie su
darė koncerto programą.

Eva Kunciutė 'dar pirmu 
kartu pasirodė. Jinai sudaina
vo kelias daineles. Publikai 
patiko, nes gavo gerai aplo
dismentų. Ona Shemeta pu
blikai labai patiko^ O B. Me- 
deliukas ir A. Pikelis skambi
no gitaras labai vykusiai. 
Fredas Deglius grafino ant 
konstantinos. Publikai labai 
patiko. .

Aš tariu ačiū visiems, kurie 
dalyvavo programoj.

Koncertą atidarė Choras 
Daina. Taip pat choras ir pa
baigė koncertą su Internacio
nalu. Choras dainavo keletą 
darbininkiškų dainų. Interna- 

visi dalyviai
gyvemman, o kuri valdžia jos draugams gerai veikti ir dirb-lUalwuluiM8n^ uamų. 
nepraveš, atidėlios, tupčiosis, ti, kad gautume daug naujų jcionalą danuojant vii.___ v
tai ji turi būti paskelbta prieš-! narių ir laikraščiams skaityto- ! sustojo, kad pagerbti savo kla- 
liaudiška valdžia ir privalomąją. Reikia platinti darbiniu-sės himną.

“Laisvė” prašo visų skaitytojų gauti nors po vieną naują skaitytoją laike šio va
jaus. Kad lengviau būtų užrašyti “Laisvę” darbininkam, kurie dirba tik dalį laiko 
ir gauna labai žemas algas, stebėtinai nupiginome prenumeratos kainą.

Reguliarė “Laisvės” Kaina Metams $6.00 ir Pusei Metų $3.00. Gi Laike Vajaus 
Naujiem Skaitytojam Duodama Proga Užsirašyti Dienraštį “Laisvę”

UŽ $4 VISIEMS METAMS IR UŽ $2 PUSEI METŲ

Puiki dovana ir seniem skaitytojam: kurie gaus vieną naują skaitytoją laike va
jaus, tie galės atsinaujinti savo prenumeratą už $5 visiems metams arba už $2.50 pusei 
metų. Tad, draugai, stokime visi į darbą!

GAUKIME 1,000 NAUJŲ METINIŲ SKAITYTOJŲ SAVO DIENRAŠČIUI!

Jei gausime 1,000 naujų metinių skaitytojų šiam vajuj, tai pastovi “Laisvės” pre
numerata bus tik $5 metams. Iš savo truso šiame vajuje turėsime net ir patys sau 
tiesioginę naudą.

Kartu su Prenumeratom Siųskite ir Pinigus
Draugai, kurie gavę naują skaitytoją, kartu neprisiunčia pinigų, labai apsunkina 

laikraščio administraciją. Todėl prašome draugų prisiųsti gautus už prenumeratą 
pinigus kartu su naujo skaitytojo vardu ir antrašu.

Duodama Proga Bedarbiams Užsidirbti Prenumeratą

Bedarbiai, kurie negalite atsinaujinti prenumeratą, gaukite 6 naujus metinius 
skaitytojus ir už tai “Laisvė” bus jums siuntinėjama veltui per ištisus metus. Už 
3 naujus metinius skaitytojus gausite veltui “Laisvę” šešiem mėnesiam.

Brooklyn© Atydai, kur Reikia Stampos Lipyti
Brooklyne “Laisvės” prenumerata yra $8.00. Dabar, laike vajaus, naujiem skaity

tojams tik $6.00 metams, pusei metų $3. Seni skaitytojai, kurie gaus nors vieną 
naują skaitytoją savo prenumeratą galės atsinaujinti už $7.00 metams.

SIŲSKITE: “LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

&



PRANEŠIMAI Iš KITUR

(242-243)

(241-243)

WILKES BARRE, PA.

Naujienybė Darbininkams

pirma die

PA.bet

JUOZAS KAVALIAUSKAS<!>
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sklokininkai Idatai j miesto viršininkus .vei- <♦>

<♦>
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Veltui Patarimai ir Ištyrimai

Sheralis.
(242-243)

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

bininkų klasės uždaviniai. Kalbės d. 
D. M. šolomskas Am; Liet. Darb. Li
teratūros Draugijos Centro sekreto
rius iš Brooklyn, N. Y. Prakalbos 
įvyks nedėlioję, 16d. saplio (Oct.), 
Welcome Hall, West 16th St., kam
pas Winans Ave. Pradžia 2 vai.

šiame koncerte dainuos ir 
i draugė Menkeliuniutė, kuri

kad gauti taip 
“beskę pupų” 
darbininkai tu-1

ir reikalauti,I 
piniginė j

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

DR. ZI NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P.
Nedeliom—9 A. M, iki 4 P.

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
M ar kete

HAMTRAMCK, MICH
i

TDA. Kazio Giedrio kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, spalio 
13 d., 7:30 vai. vakare, pas drg. Ka
linauską, 3055 Belmont, arti Jos 
Campau. Visi nariai ir narės malo-į 
nokite dalyvauti. ,

Org.

Discussion; Also a Surpri-^ujhi kelionės į Lietuvą. Tas 
se Musical program.

LINDEN, N. J.
Prakalbos. Rengia Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubas. Bus aiškina- 
Būkite visi Taiku, [nia svarbūs gyvenimo įvykiai ir dar-

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

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

(komitetas prašė, kad jiems 
Į duotų veltui svetainę Taut. Na-

Antradienis, Spalių 11, 19324

VIETINES ŽINIOS
t tu

v»

WATERBURY, CONN.
(Oct.) 15 | jam:

r

su pačiais tėvais.

PHILADELPHIA. PA
(Tąsa is-2-ro'pusD ' that we' familiarize ourselves

i ., .’ r-j XT with the new ideas.- For our n

ir

HILLSIDE, N? J

us star-

C. Strauss.

MONTELLO, MASS

jie

kuris kalbėjo angliš-

10
X X X A X X K KJ V C- v xyX X X X V V X K X. V X V VV X X KJ V V X KJ X 

Vien tik darbininkų klasė j agentai, Fišė ir kiti, kurie pa- 
d nvvhaio KAtniinichi Pn rti- ’ i ~ :i_ ~  •• •  i\/r 

join in 
the fu-

Choro mo- 
pareiškia, 

nepasi-

dė
le ar

ne
tik 

kad

Nei so- 
nesi krato 
kad da-

Paskiaus kilo kitas klausi- 
Čia yra du broliai Li- 

Vienas būk tai pa- 
keliasdešimtis

Bus pa- 
reikia 
lietu- 

naujų

po kokias 15 minučių 
Jų buvo apie 5-kios. 
vai. atsirado vienas 

kalbėtojas, kuris irgi 
kalbėjo veik iki

mai duodami pradedamosiose 
mokyklose. Eidami registruo
tis, turėsite parodyti kvotimų 
liudijimus.

mums “show off ir “dac oi.

kalbėjo ir jaunos

, . older comrades, it is not tookaip ant vilr , , 2 , ■late to start anew

vadovybėje Komunistų Parti
jos tegalės padaryti tikrą mir-

> iš-

Ir šitas, kuris palaiko ’ 
davė sklokos pusę, tai ir skundžia 

suprasti, kad tuomet jis būtų kitą, kuris nepritaria sklokai. 
buvęs vėl nominuotas kandi- Vieni tuojaus skaito konstitu- 
datu į majorus.

kuris laikomas slaptybėje. Jei- nes ir persistato dideliais -vei- diabužiui
gu skymas pirm laiko aikštėn

dainininkė.
A. Šalna.

Stanislovas Lukaševičius, 63 
i m. amžiaus, 379 Grand St., 

Partija ir Bedar-jmjrg Spaiių 7 d. Greenpoint 
v.^Ur^ atkreipti ligoninėj; buvo pašarvotas! 

domę ir pažiūrėti, kas darosi Bieliausko koplyčioj; palaido-
tas spalių 10 d. šv. Jono kapi 

įnėse. Laidotuves prižiūrėjo | 
j graborins Mathew P. Ballas į 
. (Bieliauskas).

i A^ Lecture by Šalinaite and | sa^° rinksią aukas del
• 11 o Yiniii Irplinnpft” i T.ipfiiV!

Puslapis penktas

Great Neck Rengiasi į į kambarių, o dar svarbiausia, M 1 V- jkad abudu to vaiko tėvai pri-nepaprast^ noncena įklauso prie Kom. Partijos. Jų 
---------  i gi “sūnelis” kartu su kitais 

Greatneckiečiai smarkiai ruo [staugia ir visokiais balsais ken- 
šiasi piie koncerto, kuris įvyksjkia kalbėtojams 
šią subatą, spalių 
dieną.

Vietinio Pirmyn 
kytojas VI. Žukas 
kad Pirmyn Choras 
duos Aidui ir persergsti aidie- 
čius ,kad būtų prisirengę, nes' 
kitaip, pirmyniečiai 
diečius “subytyti.”
Choras turi tam tikrą skymą, Tėvai abudu partijiniai žmo-

ir klausyto-
; O kada nuo nekuriu 

klausytojų gavo subarti, tai tū
li iš tų vaikų pasislėpė ir iš už-i 
kampių atmatom mėtė į susi
rinkusius, o kiti tęsė savo pra
keiktą “muziką.”

Minimų bedarbių poros vai- 
?ali ai-j kas pats buvęs pionierium, 
Pirmyn jau apie 17-18 metų vyrukas.

Po 6 Centus j Dieną 
Pašalpos Bedarbiui

kaip kad jau buvo sakyta, skaitytojų “Laisvei” ir ‘Wil- 
buliaus tarpkojui. Lai eina nįai.”
tokie Merkiai tenai, kur nuėjo; ______
visi renegatai, o mes veiksime j Spalio 4 dieną įvyko Lietu- 
ir būsime raudoni kol gyven-jvių Tautiško Namo Draugovės- 
sime ir kovosime po Komunis- • • - • - ....

Partijos vėliava.
Raudona Vėliava*

NEW YORK. — Miesto 
mokratų valdžia atrodo, 
jinai baisiai daug daro nau
dai bedarbių. Ji apskaito, | 
kad per sekamus 12 mėnesių 
būsią duota bedarbiams $75,- 
000,000 pašalpos iš viso. Bet 
kad patys demokratų lyderiai 
aprokuoja, jog mieste yra 1,- 
160,000 bedarbių, tai kiek iš
eina iš tos sumos kiekvienam ? į 
Ogi tik po 6 centus per dieną, i the 

įr bamba- r“''

susirinkimas. Į susirinkimą at-
■ silankė 'vietinio kliubo ir tau
tiškų biznierių “aviacijos ko-
■ mitetas.” Jie atsilankė lietu
viškų lakūnų reikalu, kurie čia 
paroduos spalio 12 dieną ir

“bied-

Trijų Colių Sniegas
HELENA, Mont.—Wyo

ming ir Montana valstijose 
jau pasirodė pirmas snie
gas. Spalių 9 d. priversta 
trijų colių storio. !__
turėjo kailiniais vilkėti.

CLEVELAND, OHIO
Pergalės Bankietas

Visi lietuvių draugijų delegatai da
lyvavę Massilion Ohio konvencijoj 
kviečiami būti 15 spalio, 8 vai. vaka
re, Vengrų Darbininkų svetainėje, 
11123 Buckeye Rd., kur Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos komi
tetas rengia Pergalės Bankietą. Tu-

• • • v *
kėjais. O jų vaikas už para- i’iul V1SO- 

iškiltų, tai aidiečiai padarytų zitus loja. Tas parodo, kad
’ tie tėvai prastai jį auklėjo. O MIRTYS — LAIDOTUVĖS 

Programa bus tokia, kokios j dabar, kada Bedarbių Tary- 
Great Necke dar niekad nebu-;ba iškovoja jiems pašalpos,!

tai ir tas netikęs sūnelis iš to 
maitinasi.
bių Taryba turėtų

vo. Pusę programos išpildys 
vietinės stambios muzikalės 
spėkos, o kitą pusę— Aido 
Choras, Aido Merginų Sekste
tas, vienas solistas ir viena du
etų dainininkė, kuri dainuos su į 
vietine duetus, šių daininin-1 
kų vardus kitą sykį paskelbsi- D .. . . eiAnAAA .v 
me. Išgirsite šičia ir muziką KeihcliaUJft IplvUjJUu 18 
Kreislerio, Čaikovskio, Pade-: ZbvŠko UZ Meile 
rewskio ir kitų pasauliniai 1 J *
garsių kompozitorių. Bet ko- 

‘kiu būdu? Tą sužinosite, tik
tai dalyvaudami mūsų paren-t 
gimė.

Koncertas įvyks Community 
Church House svetainėje, 3rd 
St., kampas Stoner Ave., tik 
trys blokai nuo gelžkelio sto
ties, Great Neck, N. Y. 
rys atsidarys 6

Du
val. vakare; 

programa prasidės 7:30 vai. 
Grieš Wm. NoiTis’o orkestrą. 
Įžanga į koncertą 75 centai; 
vaikams 25 c.; vien į šokius 50 
centų. Kurie pirks į koncertą 
tikietus išanksto, tie mokės tik 
po 60 c.; o prie durų perkant 
reikės mokėt po 75 centus. 
Be kitko, bus užkandžių 
minkštų gėrimų.

širdingai visus kviečia 
A Komisija.

NEW YORK.—Stasys Zbyš- 
ko, tris kartus buvęs pasauli- 

į nis ristikų čampionas, dabar 
i atsiduria teisme, per kurį iš jo 
reikalaujama $100,000 atlygi
nimo už “sulaužytą meilę.” 

(Teisman jį patraukė kanadie- 
j tė muzikos mokytoja Gladys 
Buszek. Treji metai atgal 
Kanadoje jis žadėjo ją apsi
vesti. Bet paskui jinai patyrė, 
kad jis jau keli metai kaip ve
dęs.

Demokratų Paroda, Pa 
sitinkant Džimį Walker j

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 57 kuopos kliubo susi

rinkimas įvyks petnyčioj, 14 spalio, 
Tik UŽ pinigus kliubo kambariuose, 4015 E. 141 St. 

Visi nariai dalyvaukite irkvieČiami 
cnoaLor ici“ • n , , n i ~ j visi corletiečiai atsilankyti, nes bus

. . jiai padaryta, kad neduoda sve,iabai svarbus mitingas. Turėsime
Lithuanian ■ tainę dykai tiems smetonlai- aptarti daug tokių dalykų, kurie in- 

composer:žiamSt Darbininkai jau pra-•^uos visus, kaip tai: “Laisvės” 
R balinai I t t t t •• t irJ'Vilnies” vajai ir naujų narių ga-1n. balinai !deda suprasti, kad jie negali ,vimas į Aldld.----  ‘ ‘ "

įremti fašistus.’ 1
Bet sklokininkai balsavo už; 

sumanymą, kad svetainę jiems [ 
____ _____ Tai reiškia, kad ■ 
sklokininkai pritaria Smeto-I 
nai. Tad dabar jau darbinin
kai pamatys, kas yra ir tie 
pruseikiniai.

Spalio 5 dieną tie patys de
legatai atsilankė ir į šv. Roko 
pašaipinę Draugiją. Susirin- 

fkime pasirodė daug priešingų, 
portrays ^aį padaryta pastaba, kad ta

me laiške nieko nereikalauja- 
’ ma. Todėl ir paliktas laiš- 

J kas ant stalo, 
therefore, important 1 !

Oh October 11th, is to be'm0 Draugija. Leista balsuoti 
held the first Proletarian Mu-jr didžiuma balsavo, kad ne- 

■ sic Lecture in Waterbury, duoti veltui.
Conn., at Venta Hall, 103jgaijma išrandavoti. Ir tai ge- 

į Green Street. The 
; well known 

j proletarian music 
and chorus leader, 
tė, of Brooklyn, N. x.

As with the class struggle [ 
materializing more and more 
into the revolutionary period, duoti veltui, 
so with our music. Our mu
sic is breaking away from the 

,old bounds— tempos are in
i' creasing, music and words 
[traveling hand in hand with 
the revolutionary spirit. Our 

i music, instead of depicting 
■fantastical bourgeois ideas or 
! immaterial things, 1 
I life as it is today—it’s hard-' 
(ships, sufferings, struggles 
1 vietpries,, > defeats, etc. 
j It is,

i teras rengia rergaies nanKietą. m- 
ŽmOllėS'rime paminėti savo partijos ant ba- 

'loto laimėjimus, kaip šalies, valsti
jos ir pavieto. Su draugais simpati- 
zatoriais pasidalinsite laimėjimo įs
pūdžiais, kartu pasitarsite apie pra- 
vedimą kelių skubių darbų iš Massi
lion, Ohio konvencijos nutarimų. To
dėl visi buvę delegatai ir simpatiza- 
toriai-darbuotojai kviečiami dalyvaus 
ti rinkimų kampanijos Pergalės Ban- 
kiete. Įžanga dirbantiems 25c., be 
darbiams 10c.

Kviečia Kom. Part. Rinkimų Kom« 
Ir Lietuvių Koinfrakcijos Biuras.

(242-243)

EAST WINDSOR, ONT.
ALDLD. 21 kp. rengia pasilinks

minimo vakarą ir šokius. Parengi- 
mas įvyks šeštadienį, spalio (Oct.) pietų. 
15 d., 8 vai. vakare,985 Marion Ave. 
Su įžangos tikietu yra galimybė iš- ■ 
lošt gerų knygų, kurios bus leidžia- Į 
mos išlošimui šiame parengime. Įžan- , 
ga tik 15c.

Draugiškai visus kviečia
(242-243)

Rengėjai.

WATERBURY, CONN.
• Liet, darbininku masinis susirinki- I *■

nias prisirengimui prie vajų gavi- 
mui savo spaudai skaitytojų ir nau
jų narių į savo nacionales organi
zacijas įvyks 12 spalio( Oct.), Darb.

i Draugijų svetainėj, 774 Bank St., 
prasidės 8 vai. vakare. Prašome vi- 

Wilkes Barre Aido Choras rengia Sų draugijų valdybų atvirutėmis 
šaunij balių atidarymui žieminio se- kviesti narius į šį mitingą. Visi 
zono. Balius atsibus Lee Park Ho- • <iraUgai, kurie skaitote šį pranešimą, 

rūpinkitės patys pribūti ir kvieski
te kitus darbininkus ateiti. Dar
bininkų organizacijų kuopų valdy
bos, taipgi atvirutėm imformuoklte 
savo narius apie tą svarbų susirinki

mą. (241-243)

j ZJVXXXJ. AJQXXXVXKJ

i se House, Lee Park, Pa., subatoje, 
Spalio 23 dieną yra rengia- 15 spaliu (Oct.) Kviečiame visos 

Šitą koncertą apielinkės lietuvius dalyvauti šiame 
tnnnnc Vrn i baliuje kuo skaitlingiausia. Čia bus

* ’ c 'naminių dešrų su kopūstais ir vi
sokių gėrimų. Geri muzikantai; Ai- 

j do Choras duos gerą programą ir 
įžanga tik 25c. Dalyvaukit visi.

Aido Choras.
(242-244)

t ma koncertas.
rengia visos

—and our kviečiamas dalyvauti progra-Į 
youth—4t is their duty to step‘moje LDR. Choras.
in and keep the ball rolling!

! toward our class victory.
All phases of the new music dap nesenai sugrįžo iš Ita- 

will be thoroughly discussed lijos. šiame koncerte turi da- 
by B. Šaknaitė and, following lyvauti visi lietuviai darbinin- 
the speech, all questions will ]ęai. Dalyvaudami šiam kon- 
be answered. :certe paremsite ir darbininkų

Along with the lecture, a [ judėjimą. Taip pat mes 
surprise musical program has'gja girdėsime geriausią daini- 
been arranged. Vilijos Cho-(uillkę> d. K. Menkeliuniutę. Ji- 
ras will sing the new proleta-'naį daug toliau pažengusi mu-

Comin-Įzįkoje, negu kad buvo pir-
i miaus. O gerai žinome, kad 
jinai ir pirmiaus buvo geriau
sia

Plungės perskaito tą pąVį.: Na 
riai rėkia ant jų 
kų. Jie vienas kitą teisina 
Nariai reikalauja, kad jie’’bū- ' 
tų nubausti. Aleksiejus visai Į 
neprisipažįsta prie kaltės.

O pirmininkas, graborins 
Stankus palaiko skloką, bet 
nenori ir kitiems įsipykti. Ji
sai bandė sutaikyti. Bet vie
nok nariai privertė pirmininką 
leisti balsuoti. Paskirta du 
balsų skaitytojai, 
paliepia pakelti 
bausti Aleksiejų, 
vienas suskaito 29, 
15. Balsuoja išnaujo. 
dabar suskaito 33, 
ir 33, nebausti, pnnmmi- . >, -iii-i 1 continue ourkas nenori, kad butų nubaus
tas, tai pareiškė, kad ir šiuo 
kartu negerai suskaityta. Tad 
pirmininkas pareiškė, kad ji
sai pats “gerai” suskaitė. G 
jo skaitliam, tai 33, kad nu- 

—nebausti. Taip'

Paskirta
Pirmininkas 

rankas, kad 
Skaitytojai 

o kitas 
Bet 

kad bausti 
Bet pirminiu-

NEW YORK.—Demokratų 
Tammany Hall vadai, Curry, 
McCooey ir kiti surengė trukš- 
mingą pasitikimą grafteriui 
ex-majorui Walkeriui pereitą 
sekmadienį. Jis laivu “Euro
pa” sugrįžo iš Franci jos ir Ita
lijos. Pasitinkant Walkerį, 
gaisriniai miesto laivai leido bausti, o 37 
augštyn vandens šmirkšles, tas klausimas ir pasibaigė, 
griežė muzika, kriokė gatvi
nės Tammany dainos, skraidė I mas. 
aplinkui orlaiviai. Brooklyno I deikos.

kampo. . i demokratų bosas McCooey, | skolinęs kitam
Prakalboms pirmininkavo sveikindamas Džimį Walkerį, dolerių ir dabar negalįs atsi- 

jaunuolis tarpe 9 ir 11 metų gailėjosi, kad Walkeris nesu- imti, 
amžiaus, labai smulkaus sūdė- grįžo savaitę pirmiau;
jimo, bet pirmininkavo ir įžan
gines prakalbėles sakė nei kiek 

.f neblogiau už suaugusius, ku
riuos kada esu matęs pirminin- 
kaujant; ir tuomi jo sugabu- 
mu ir išsilavinimu apie 300 
klausytojų labai stebėjosi. O 
kadangi veik visi susirinkę bu
vo žydų tautos žmonės, tai ir 
visos prakalbos buvo sakomos * 
žydiškai, išskiriant minėtą pir i bar demokratų partijos vyriau-

Pionierių Prakalbos 
ir Chuliganų Darbai

Penktadienio vakare, įvyko 
Jaunųjų Pionierių prakalbos 
ant kampo Manhattan Avė. *ir 
Moore St. Tai pirmos komu
nistinės prakalbos ant šio 
kampo.

been arranged.
ras will sing the new 
rian songs such as 
tern,” “Stand Guard,” “Onl™; 
the Line,” etc.

It is fitting at this time to 
drive for new 

members. We make a spe
cial appeal to the Lithuanian 
youth of Waterbury to join 

q i our ranks. This by no means 
excludes the older comrades, 11 “ Ii as we realize we must have

1 their experience to get 
ted on the right track.

Now is the time to 
our ranks, and ours is 
ture.

ELIZABETH, N. J.
I LDS. 33 kuopos mėn. susirinkimas j 
įvyks spalio 12 d., LDP. Kliube, 69 ■ 
So. Park St., 8 vai. vakare. Draugės ! 
ir draugai būtinai turime dalyvauti > 

■ susirinkime, nes bus daug svarbių [ 
klausimų apkalbėjimui. Taipgi yra.' 
svarbus laiškas iš centro vajaus klau- [ 
simu, kuris prasideda su 
na lapkričio men.

Sekr. V. K.

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

PHILADELPHIA,
Lyros Choras rengia pirmą dide- 

delį balių šeštadienį, 15 d. spalio 
(Oct.), Girard Manor Hall, 909-15 j 
W. Girard Ave., 7 vai. vakare. Įžan- į 
ga su drapanų padėjimu 35c. Bus' 
skanių valgių ir saldžių gėrimų, o [ 
svarbiausia, tai bus puiki orkestrą.' 
Visi atsilankykit, paremsit Cho
rą ir praleisit linksmai laika.

Maloniai kviečia
Lyros Choras.- i 

(242-243)

Iš Kovų Lauko
Kad ir mažas miestelis, 

veikiama ir kova plečiasi kiek
vieną kartą vis didyn. Bedar
bių Taryba veikia pagal savo 
išgalėjimą. Turi ir laimėjimų 
šiame miestelyje.

Viena, tai išsikovota teisė 
laikyti susirinkimai (prakal-j 
bos) gatvėse. Kitas laimėji-l 
mas, tai gauta vieta mokyklo-1 
je laikyti bedarbių susirinki-j 
mus.

Bedarbių šelpimas yra labai1 
vergiškas. Bedarbiai pinigi-[ 
nes pašalpos negauna! Jei 
kurie gauna, tai turi dirbti po1 
15-16 valandų, 
vadinamą 
(beans). Tad 
ri organizuotis
kad būtų duodama 
pašalpa.

Komunistų Partijos kandi-

Rugsėjo 25 dieną vietinis 
kliubas, kuris darbuojasi ,kad 
pagelbėjus Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai, ren
gė pikniką. Tą dieną buvo 
keli piknikai, bet galima pasa
kyti, kad mūsų kliubo pikni
kas pavyko gerai. Padaryta 
pelno virš $25. Tai bus gera 

' parama.
Piknikui valgomų daiktų 

aukavo šie draugai: P. Pū
kelis, W. Zinkevičia, J. Bu
čius, J. Gaigal, P. Vassel, S. 
Visman, Bellvin Bakery.

Tą dieną ir ;
rengė savo piknikėlį. Jie vos 
nevos sudarė vieną bušelį. Bet 
kiekvienas pasiėmė savo “sam- 
palų.” Sklokininkai kai ku
riuos darbininkus suklaidino, 

i Mes turime jiems išaiškinti ir 
parodyti, kad tie darbininkai 
klysta, kurie eina su Prusei- 

Visi darbininkai turi 
grįžti ir eiti su Amerikos Ko
munistų Partija.

ciją ir sako, kad reikia baust, 
pasitikimo demonstra- Kiti nariai priešinasi tam. Jie 

nurodinėja, kad čia asmeninis 
dalykas, neliečia kliubą, tai 
jie tegul susitaria. Juk ne 
kliubas skolino. Be to, 
yra broliai, tai gali <r susitar
ti tarp savęs. Juk kliubas ne
gali užsiimti kiekvieno asme
niniais reikalais.

Paskiaus paima balsą Mr. 
Merkis. Ir ar jūs žinote, 
draugai, ką jisai pasakė, aš 
pats netikėjau, kad galima taip 
toli rnueiti., Jisai pareiškė, 
kad jūs Raudonieji galite» eiti 
sau su Lideika! Ką tas reiš
kia, juk “raudonaisiais” darbi
ninkus vadina kapitalistų visi

ciją Tammany Hall sumobili
zavo kokius penkis tūkstančius 
žmogystų. Kokis supuvimas! 
Walkens buvo priverstas at
sistatydinti iš majorystės, kai- 

| po didžiausias grafteris; o da-

mininką, 
kai.

Taipgi 
mergaitės apie 12-14 metų am
žiaus, 
kožna. 
O po 9 
suaugęs 
žydiškai 
vai. ir susirinkimą uždarė.

Apie prakalbas nieko 
galiu sakyti nuo savęs 
sprendžiu iš klausytojų, 
buvo gana geros, 
plojimu kiekvieną 
ilgai lydėjo.

Tai pirmu kartu dar savo 
gyvenime mačiau, kad jaunuo
liai atlieka tokius didelius dar*- 
bus, be suaugusių. Garbė tė
vams, kurie taip gražiai išauk
lėjo savo vaikučius.

Čionai biskutį apie Moore 
St. chuliganus. 1 
vaikai nuo 12 iki 18 metų am
žiaus, ir dar stebėtinas daly
kas, kad ir vieno bedarbio “sū
nelis” prie jų prisidėjo. Be
darbių Taryba tą bedarbį gynė 

»nuo išmetimo iš namų ir iško-

si lyderiai rengia jam trium
fus, kaip “didvyriui.”

Tatai matydamas, Walkeris 
sako: žmonės man pranaša
vo politinę mirtį; bet “jeigu 
tatai yra mirtis, tad ištikto yra 
puikus mirimo būdas.”

Kas padarys Galą toms 
Begėdystėms

----- I M 

nes rankų tį supuvimui ir šmugeliui, 
kalbėtoją šluodama į šiukšlyną kapita? 

listų partijas.
Darbininkai, šią savaitę už

siregistruokite, kad galėtumė
te paskui, lapkričio 8 d., ati
duoti savo balsus Kom. Par
tijos kandidatams. Kurie dar 
pirmą kartą rengiatės balsuo- 

_ ti, turėsite imti raštiškumo 
Susitaisė 81 kvotimus; reikės biskį angliš

kai paskaityti gal dar žodį ki
tą parašyti, jeigu neturėsite 
liudijimo apie baigimą bent 
6 “greidų” pradinės mokyklos 
arba liudijimo apie lankymą 
vakarinės mokyklos.

laiko reakciją. Gi pats Mer
kis pirma buvo pats “raudo
nas” taip, kaip “cviklinis bu
rokas.” Dabar tas žmogus j<a> 
jau pasiliko geltonas, kaip 
morka. Tai parodė jo išsitari
mai. Jam, kaip ir Hooveriui, 
komunistai yra tik “raudoniem 
ji,” o jisai save skaito prie 
baltųjų. Tas žmogus dangs
tėsi labai ilgai po komunizmo 
vėliava, bet dabar jau pasiro
dė pilnoj nuogumoj, 
cialfašistai taip 
“raudonųjų,” kaip 
bar daro Merkis.

Kuomet taip pasirodė Mer
kis, tai dabar jau pamačiau, 

Kvoti- kad ta visa skloka priklauso,

kia bendrai su Bedarbių Tary
ba. Jie šaukia masinius mi
tingus ir į juos šaukia republi- 
konų ir demokratų partijų kan
didatus parodyti savo progra
mą ir diskusuoti bėgamus dar
bininkų klausimus.

Laisniuotas Graborins
Pennsylvania ir New Jer-

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

Spalio 3 dieną ALDLD. 6 
kuopa laikė savo susirinkimą. 
Narių atsilankė nedaug, bet 
svarstė reikalus rimtai. Kal
bėta apie vajaus reikalus. Iš
rinkta didelė komisija darbuo
tis vajaus mėnesio laike. Va
jaus darbą pradėsime su 10 
diena šio mėnesio,
daryta geri planai, kaip 
pasiekti kuo daugiausia 
vių darbininkų ir gauti

Vietinė ALDLD. kuopa Ten-' 
gia vakarienę, kuri įvyks ne-- 
dėlioję, spalio 16 dieną, Ven-į 
grų Name, 9 Wait St. Įžanga [ 
bus tik 75c. Vakarienė bus' 
labai gera. Gaspadinės vei
kia gerai, kad visi būtų paten- i 
kinti.

Bus ir gera muzika. Tad vi-1 
si draugai darbininkai turime 
dalyvauti šiame pokylyje. Pra
šomi ir didesnių kolonijų drau
gai nerengti tą dieną nieko, oi 
dalyvauti mūsų vakarienėj.

Berželis.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

M.
M.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai
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VIETINĖS ŽINIOS
Pasikėsinimas ant Colum- 

j bijos Universiteto 
Darbininkų Algų

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Laisvės’ Koncerto 
Reikalais

Kodėl Reikia Organi
zuoti Pionierius?

šiom dienom “Laisvės” kon
certo komisija tariasi su dviem 
svarbiais operų dainininkais, 
tenoru ir baritonu del dalyva
vimo mūsų koncerto progra
moje, 13 d. lapkričio.

Kaip greitai bus pasirašyta 
kontraktai, taip greitai pa
skelbsime jų vardus ir jų įgy
tą karjerą scenoje.

Tuom tarpu jau turime 
džiaugsmo pranešti, jog pro
gramoj dalyvaus Konstancija 
Menkeliuniutė, kuri jau žino
ma visai Amerikai, kaipo lie
tuvių “Prima Donna.” Taip
gi jau džiaugiamės pasižadėji
mu programoj dalyvauti Ade
lės Valatkiutės iš Detroito, 
Mich., kuri vakaruose įsigijo 
puikios reputacijos kaipo dai
nininkė, soprano ir dabar 
lanko muzikos konservatorijai 
Philadelphijoj.

Apie pabaigą šios savaitės 
jau bus pilnai sudaryta pro
grama ir paskelbta dienrašty
je.

Koncertas atsibus Grand As
sembly, 318 Grand St., Brook-

NEW YORK. — Columbijos 
Universiteto valgyklų darbi
ninkams žadama nukirsti al
gas 10 procentų, beveik panai
kinti apmokėjimą už vakacijas 
ir šventes, ir kitaip pablogint 
sąlygas. Maisto Darbininkų 
Industrinė Unija šaukia Co
lumbijos valgyklų darbininkus 
nepasiduot jokiems nukapoji- 
mams. Universitetas negali 
argumentuoti nei tuom, kad 
reikia lėšas taupyt. Nes jis 
išleidžia viešom »ceremonijom 
po $12,000 per metus; prezi
dento Butlerio fondui paskirta 
$20,000; jo naminiams rakan
dams $2,688; prezidento re
zerviniam fondui $36,533 ir

Ketvirtadienį, 13 d. spalių, 
“Laisvės” svetainėje yrą šau
kiamas susirinkimas tėvų ir 
vaikų, kad suorganizavus pio
nierių grupę. Kodėl reikia 
darbininkams tėvams organi
zuoti savo vaikus į klasinę 
organizaciją? Buržuazijos spe
cialistai nuodija vaikų protą 
mokyklose, jie ruošia iš jų iš
tikimus badui ir vargui gyven
tojus. Pionierių organizacijos 
yra klasinės vaikų organizaci
jos. Williamsburgo dalyje specialiams jo daromiems su- 
būtinai turime 
organizaciją, 
tėvai, motinos,

Telefonas: Stagg 2-tlOB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

Williamsburgo
sutverti tokią
Ateikite visi,

sirinkimams $5,000.

ir atsiveskite gajsus žmonių Susigrūdimas 
savo vaikučius nuo 8 iki 15 , _ , (( £ , °
metų. Bus geri kalbėtojai, ku-.tlCS LcUVU KCX
rie išaiškins organizacijos 
svarbą.

ALDLD. 1 Kp. Komisija-

T. D. Apsigynimo 17
Kp. Susirinkimas

per di- 
iriasi iš- 
prisidėt

Vaikinas, į Merginą 
Persirengęs, Bizniavo 
Narkotikais

NEW YORK.—19 metų vai
kinas, William Linares, persi
rengęs kaip mergina, pardavi
nėjo narkotiškus svaigalus, he
roiną, opiumą ir kitus. Per 
dvejus metus niekas jo nepa
žino, kad tai ne mergina. Bu
vo užsiauginęs ilgus plaukus; 
raitė juos ir dažė ir dailiai 
mergiškai rėdėsi. Tarnavo 
Greenwich Village artistų ir 
šmugelninkų užeigose, šokių ir 
gėrimo svetainiukėse, ir labai 
prie jo gretinosi vyrai, kaip 

. prie gražios merginos vardu 
“Mildred.”

Ta dirbtina “mergina”’ buvo 
suimta Loew’s Lincoln Squa
re teatre, kurio vedėjas nu
žiūrėjo, kad “jinai” po pus
tuzinį sykių ateina į tų pačių 
dalykų rodymą. Pranešė po- 
licmanui. Tas ir užkalbino, 
beišeinant “jai” iš moterų toi- 
leto. Atidarė šernuolę; žiū
ri, $300 pinigais ir narkotiškų 
svaigalų dėžutė. Pasirodė, 
kad “Mildred” prisitaikant 
pardavinėjo svaigalus tarp te
atro lankytojų.

Policijoj “Mildred” pasako-

NEW YORK. — Sekmadie
nį bent 15,000 žmonių, dau
giausia italų, užsimokėję po 
25 centus, buvo įleista į at
plaukusį Italijos naują laivą 
“Rex.” Tai yra didžiausias 
ir. sakoma, puikiausiai tech
niškai įrengtas pasaulyje lai
vas. Dar 40,000 minia ap
linkui per dieną grūdosi, bet 
negalėjo būt visi suleisti pama
tyt, kaip laivas atrodo iš vi
daus. 200 policmanų darba
vosi sušilę bandydami palaiky
ti tvarką. įvyko eilė mušty
nių; gavo apkult policmanai 
nuo žmonių, o žmonės nuo po
licmanų. Daugelis, patriotiš
kai įkaitę, vienas kitam per 
galvą lipo, kad pasigrožėt 
nauju “tėvynės” Italijos stebu
klu. . .

KETURIASDEŠIMT PIRMAS
“Keturiasdešimt Pirmas,”— 

tai vardas naujo krutamojo 
paveikslo iš Sov. Sąjungos, ku
ris dar pirmu kart. Amerikoj 
bus rodomas spalių 15-23 d., 
Fifth Ave. Teatre, ant 28th 
St. ir Broadway, New Yorke.

Judis perstato 1918 metų 
veiksmus. Raudonosios Gvar
dijos kareivių būrys užstrigo 
p ū sty n ė j e; alkani i r 
džiausius vargus jie 
klampot į pajūrį ir
prie savo revoliucinių draugų. 
Tyrlaukyje jie sugauna caris- 
tą oficierių, baltagvardietį. Jis 
bando romansuot su šaule mer
gina Mariutka; užbaiga išeina 
karžygiška ir nustebinanti. 
Verata pamatyt.

šis veikalas pagamintas va
dovybėje sovietinio direkto
riaus Protanazovo. Jame vei
kia minios, bet veiksmai išski
ria ir tam tikrus asmenis, ku-. 
rių ypatiška istorija taipgi in
teresingai išsivysto.

Kiekvienam darbininkui verg
ta pamatyti šis revoliucinis 
judamasis paveikslas; ir rodo
mas jis naudai revoliucinių 
darb. organizacijų.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10. iki. 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Tarptautinio D a rb i n i nkų 
Apsigynimo 17-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, spalių 12 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi bū
kite susirinkime, kuris svarbus 
visiems nariams. Bus daug ra
portų iš TDA. veikimo; taip
gi bus lietuvis kalbėtojas; sa
vo prakalboje jis išaiškins, ar 
reikalinga priklausyti prie šios 
organizacijos ir kodėl. Kurie 
dar mažiau susipažinę su šios 
organizacijos programa, tai iš 
prakalbos galės susipažinti,— 
kokią svarbią rolę darbininkų 
judėjime vaidina Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Kodėl dauguma mūsų narių i
nesilanko į susirinkimus ? Na-lnauJas rcioRslo terminas Wor- 
gi, todėl, kad nesupranta šios i ^ers School, 35 East 12 St.

", organizacijos tikros svarbos; 11 kursus susiregistravo 50 pro- j JJjyjjigruS BtllillS 
taip ir palieka nuošaliai savo į cen^u daugiau mokinių, nei 
organizaciją, kuri 
kad kiekvienas narys 
veiklus.

Darbininkų Mokykloj 50% 
Daugiau Studentų

NEW YORK. Atsidarė

New Yorke prasidėjo regis
tracija balsavimams rinkimuo
se. Kas šią savaitę neužsiregis
truos, vifeai negaus balsuoti. 
Užsiregistruokite, kad galėtu
mėte atiduoti savo balsą Ko
munistų Partijos kandidatams.

Penkias dienas registravi-1 
mosi vietos bus atdaros vaka
rais nuo 5 iki 10:30 vai.; o 
šeštadienį nuo 7 vai. iš 
iki 10:30 vai. vakare.

ryto

mokinių, __
reikalauja i Pernai šiuo laiku. Visos kla- 

būtu!sės ne tik užpildytos, bet per
pildytos, dieninėse klasėse. 

L a n k y d ami susirinkimus, Daugiausia studentų užsirašė į 
i_i kursus: komunizmo principų, 

politinės ekonomijos, darbo
mes geriau suprasime organi
zacijos tikslus ir savo pareigas 
ir išvystysime didesnį veikimą.

Taipgi visi turite užsimokėt 
už šiuos metus narines duok
les, nes kai duoklės perilgai i 
užsivelka, tai paskui būna jau 
sunku užsimokėti, 
nariai, kurie dar neturite na- 
rinių knygučių, visi būkite šia-iKia’ 
me susirinkime, o gausite kny- sav0 Bedarbių Tarybos.

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

Šį linksmą balių rengia LD 
unijų strategijos ir organizaci-' SA. 1 kuopa iš Brooklyno ir 
nio veikimo pagrindų.

Bet vakarais dar būtų vie
ptos norintiems šią mokyklą: čiami dalyvauti šiame paren- 
lankyti.

Taipo pat r’ems mokslas veltui, turi pa-lti. 
sinaudoti šiąja proga. TZ~ ’ 

tai gauti paliudijimą

91 kuopa iš Maspetho.
Visi draugai ir draugės k vi e

kutes.
Darbininkai ir darbininkės, 

kurie dar nepriklausote prie 
TDA., ateikite

Ypač bedarbiai, ku- gimė ir smagiai laiką praleis- 
bus §okiai prįe geros or- 

Ko rei-! kestros, užkandžių ir minkštų 
iš:gėrimų. Taip pat bus trumpa, 

bet labai gera programa, ku
rios dalyvius pranešime vė
liau.

jo, kad jam nesisekė, kaipo i 1ateiKlte pi įsirašyti ir 
muzikantui pianistui; paskui į Padėk'te šiai organizacijai ko-

Du Plėšikai žmogžudžiai 
Pargabenti Teismui

HUNTINGTON, L. I

Komisija.

{Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)
bandė gyventi iš plėšimų, bet’vot. už mūsų ?olitini^ kalinių Baltimorės tapo pargabenti J.
greit papuolė policijai į nagus, j Paliuosavima ir prieš ateivių 
Tuomet tarė sau, “jeigu nega-1 darbimnkų deportavimus, 
liu pragyventi, kaip vyras, tai!
pabandysiu uždarbiaut, kaip • --------------------
meir8"kaip matome, Wm. iĄ Kariški Manevrai 
naresui mergiškoje rolėje ga-!
na sekėsi per dvejus metus.! NEW YORK. šiandie
Dabar laikomas 1
$500 parankos iki teismo.

Organizatorius.

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 Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnėsio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste. Valandos: nuo 10-4 
kasdien. Vakarais—panedėMais, 
seredom, ketvergais ir subatom 
nuo 6-8. Sekmadieniais sulig su
tarties. Eidami atsineškite šį 
skelbimą.

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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 ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus, Puikiausios
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

AteikijrPersitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omla, ir chronilkaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odas. 
Padarau iityrim* kraujo ir ilapuaaa. 

DR. MEER
156 W. 44th St., Room l«3 

New Tork, N. T.
Valandai Priiatimei 

Byte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo I 
Iki 0 vai. vakaro 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Riuomi pranešu saro kostume- 
riams, kad verkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4405

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKI!

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

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

ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom rūpinasi 

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE 
Broadway ir 28th St. 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

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

jsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės i “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

ir 
kalėjime polkoj Amerikos armija ir lai-

I vynas daro manevrus, j 
gimui “apginti” New 
nuo “priešo” laivyno armotų. 
Vis tai yra repeticijos, besi
rengiant prie naujo imperia
listinio karo, ir sykiu kursty
mas patriotiškos dvasios.

PAJIĖŠKOJIMAI
i PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
( arba našlės, mylinčios draugišką 

puolimo SU tikslu išplėšt Hun- Į gyvenimą.. Ne jaunesnes 45 metų.
, • -.v , , . , . (Geistina, kad būtu be vaikų ir mokė-tington judzių teatro kasų, bet i tų rašyt’i As esu vaiklnas 45 metų, 

nieko nelaimėjo. Dabar bus' turiu biznį. Meldžiu atsišaukti: 
teisiami,, kaip pirmo laipsnio! J0S NORKUS,

IP. O. Box 1387, Dickson City, Pa. 
(242-244)

Davėm ir W. Kennedy, kurie 
nušovė konsteibelį G. Probec- 
ką. Taip jie padarė laike už-

GEORGE N0B1LETTI

žmogžudžiai.

pr®ren i Šerai Nupuolė po $10
Y orką NEW YORK. — IPer

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 4 kambariai po ant
rašu 8742—126 St., Richmond Hill, 
N. Y. Oi jei kas norėtų, tai galėtų 

j pirkt ir nameli, parduosiu pigiai, nes 
esu pavienis ir pasirįžau važiuoti į 
Lietuvą. Mano gyvenimo antrašas:

LAISVE

į >cS< rfSc jOc AoOc A jOoAc kVkx km mV A A i

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

Platinkime Kom. Partijos 
Rinkimų Platformas

NEW YORK. — Jau ne 
nai mėnuo beliko iki rinkimų 
dienai; o Kom. Partijos dis- 
trikto centre, 50 East 13th 
St., dar yra 50,000 platformų, 
kuriose išdėstyta mūsų parti
jos rinkiminė programa. Kiek
viena darbininkų organizacija 
privalo pasiimti tų platformų 
pardavinėti bei platinti, ypač 
tarp amerikonų.

pil

pir
mas aštuonias dienas spalių 
mėnesio Wall Stryto Šerai nu
krito po $10.06 viduriniai kiek
vienas. Šiuo tarpu, kaip jau 
esame minėję, nusibankrutavo 
ir didelis Wall Stryto bankas T- Laucus, 227 So. 2nd St. apt. 17,
S. W. Straus and Co. Bet 
pirm užsidarant bankui jis 
daugelį žmonių dar prigavo1 
naujais beverčiais savo Šerais.

Kaliniai Surungė 
Legionierius

Sing Sing kalėjimo futboli
ninkų tymas puikiausiai nuga
lėjo f aš. Am. Legiono tymą, 
laimėdamas 12 prieš 0. Lo
šimą matė, apart 2000 kalinių/ 
dar 700 pašalinės publikos.

Brooklyn, N. Y.
(238-243)

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

analizai
107 E. 17th STREET

Neąr 4th Ave. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedeliom: 10-12

Už Pilną Egzaminaciją $2

Pianistas ir Mokytojas,
Mokytojauja Nuo 1921 ,

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Pareigas po

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

TeL. Bensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

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

MATHEW P. BALLAS 
(B I EL A U SKA S) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. ’ TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO* 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

KMKJUOOOnCJOOnOt MJnOfJQCIQCMM MM MM MX MM MMMMKMKJf 1

DfiKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

M'TII'-II! m

DR H. MENDLOW1TZ
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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