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Drg. J. Jordan, sekretorius 
ALDLD. 210 kuopos iš Provi
dence, R. L, prisiuntė senų 
rių duokles ir vieno naujo 
rio. Tarp kitko draugas 
šo: “Aš patsai užmoku 
tuos narius, kurie negali 
bedarbės užsimokėti, 
atgausiu, kad draugai 
dirbti.”

Kuopelė nedidelė,
draugas padarė, kad už bedar
bius pamokėjo, pagelbėjo tiem 
draugam ir kartu ALDLD. 
Centro Komitetui, nes mums 
pinigai labai reikalingi, bai
giant knygą. Gerai padarytų 
ir kitos kuopos, jeigu jos iš 
savo iždų padengtų bedarbių 
lėšas, žinoma, kur negalima 
tas padaryti, tai centras pa- 
liuosuoja bedarbius.

Dig. J. Daubaras, ALDLD. 
176 kuopos sekretorius iš At
hol, Mass., prisiuntė $8 Komu
nistų Partijos Rinkimų Kam
panijai. Kaip žinoma, draugai 
energingai dirbo. Jiems buvo 
skirta kvota $5, o jie sukėlė 

* $8. Tai geras pavyzdis, kaip 
reikia remti savo klasės parti
ją rinkimų kampanijoje.

“Priekalas,” tai labai nau
dingas žurnalas, kuris yra lei
džiamas Sovietų Sąjungoje. 
“Priekalas” talpina daug nau
dingų raštų apie Sovietų Są
jungą, taipgi mokslinių straips
nių, eilių apsakymėlių, kriti
kos, bedieviškus raštus ir yra 
paveikslų. Geresnio ir nau
dingesnio žurnalo negali būti. 
Jo kaina 20 centų. Kas perka 
ne mažiau 5 egzempliorių, mes 
apmokame ir persiuntimą. Tu
rime ir visus numerius 1932

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o 1 ši almėsite 
Pasauli!

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 
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Seneliai Turi Užsidirbti 
Sau Duoną, Arba Mirt 
Badu
WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų cenzas pa
rodo, kad Amerikoj žmo
gaus darbininko senatvė 
nepaliuosuoja jo nuo už
darbiavimo del pragyveni
mo. Mat, šioj kapitalizmo 
šalyje nėra senatvės ap- 
draudos. Skaitlinės paro
do, kad net virš 65 metų 
amžiaus apie 58 nuošimtis 
vyrų turi užsidirbti sau 
pragyvenimą.

Apierikoj esama 3,308,- 
000 moterų, kurios jau 
persirito per 65 metų am
žių. Iš jų 8 nuošimtis tu
ri užsidirbti pragyveni
mą. U

Kaip Stovi ALDLD. 6-to 
ir LDSA. 5-to Apskričių 

Vajaus Maršrutas
Camdene prakalbos jau 

įvyko. Spalių 16 d. įvyksta 
prakalbos P h i 1 a d elphijoj, 
Moyamensing Lietuvių Sve
tainėje, 2-rą vai. po pietų, 
ir Richmonde, Muzikalėj

m. Užsisakykite visus, gausite i Svetainėj, kaip 7-ta vai. 
tik už $1.25 aštuonis numerius vak. Kalbė^ Bovinas ir 
nuo 1 iki 8. Užsakymus siųs- žaldokas. 
kite “Laisvei” arba ALDLD. 
Centro Komitetui. Spalių 23 įvyks prakalbos 

Chesteryj. Kalbės d. žaldo- 
Mandurijai, tai yra kaulas, | kas. Tą pačią dieną mano- 

už kurį begaliniai pablogėjo ma prakalbas surengti W. S. 
Japonijos ir Jungtinių Valsti- philadelphijo.j 
jų imperialistų tarpe santikiai. Iomgk žaidokas ir du 
Kada Japonija pradėjo grob- ! . ’ . .
ti Mandžuriją, iš karto Jungti-!sai kalbėtojai, 
nių Valstijų imperialistai į tą! Spalių 24 d. kalbės d. 
šalčiau žiūrėjo, nes jie manė, lomskas Baltimore], 
kad Sovietų Sąjunga negalės! Riverside ir Burlingtone 
pakęsti Japonijos plėšikiškus JraUg-aį turėjo bendrai su- 
žygius ir provokacijas ir bus ' . j w f klausi ir 
įtraukta karan. Bet tvirta 2 1
Sovietų Sąjungos politika už

Kalbės šo-
ru-

AUGŠČ. TEISMAS MANEVRUOJA, ATI
DEDA NUOSPRENDĮ PO RINKIMU

WASHINGTON. — Jung. 
Valstijų Augščiausias Teis
mas atidėjo išnešimą nuo
sprendžio delei Scottsboro 
jaunuolių apeliacijos. Ma
noma, kad nuosprendžio pa
skelbimas bus atidėtas iki 
po prezidentinių rinkimų. 
Mat, teismo šulai bijo susi-' 
kelti audrą prieš republiko-! 
nūs ir demokratus. Antra, 
šiuo tarpu įvyko pasaulinė 
audra protestų prieš pa
smerkimą mirtin tų jaunuo-

lių. Teismas manevruoja, 
nori palaukti, kada atmos
fera atšals. Mano, gal dar
bininkų masės nusiramins 
ir užmirš kovą už jaunuolių 
gyvybę. Tokiam atsitikime 
būtų ponams parankiau ape
liaciją atmesti ir leisti jau
nuolius sudeginti elektros 
kedėje. Bet darbininkai bu
dės. Darbininkai nesiliaus 
reikalavę paliuosavimo ne
kaltų jaunuolių.

JSIKŪRĖ NAUJA SOVIETU respublika
Gautas pranešimas, kad 
Barga Mongolija pasiskelbė 
Sovietine Respublika. Jinai 
randasi prie pat Mandžuri- 
jos rubežiaus ir naujoji 
Mandžurijos valdžia Barga 
mongolus savinosi. Japoni
ja vis skelbė, kad šitie mon
golai labai prielankūs Man- 
chukuo ir nori būti taip pat 
po Japonijos globa. Bet tai 
būta gryno melo.

— I Taip vadinamoji Išlauki
au j noji Mongolija jau senai gy-

vuoja kaipo Sovietinė Res
publika, bet Barga Mongoli
joj iki šiol gyvavo buržuazi
nė tvarka.

Jeigu tas tiesa, kad Bar
ga Mongolija pasiskelbė So
vietine Respublika, tai di
delis laimėjimas pasaulio 
pavergtiesiems. Tas parodo, 
kaip kietai yra prigiję ko
munistinės idėjos Azijos 

! liaudyje.

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA DAR 
BININKUS STOTI Į JOS EILES

tralinis Komitetas išleido 
platų atsišaukimą į visus 
Jungtinių Valstijų darbo 
žmones. Komitetas šaukia 
darbininkus ir varginguo
sius farmerius stoti į Ko- 

jie nutarė surengti prakal- munistų Partijos eiles ir po j 
taiką nugalėjo visas provoka-, bas. Dar nieko negirdėti iš komunizmo vėliava kovoti ; 
cijas ir tuom laikinai karas | Readingo, Eastono, Bethle- 
tarp SSSR ir Japonijos išveng-j hem ir Trentono.

So-

Komunistų Partijos Cen- kapitalo viešpatavimą Ame
rikoje.

Mes šaukiame lietuvius 
darbininkus ir farmerius 
stoti po revoliucinės parti
jos vėliava. Ypatingai rem- 
kite mūsų partiją ir jos kan
didatus dd. Fosterį ir Fordą 

; šiuose rinkimuose.

Rusijos Darbininkai iš
gelbėjo Mano Sūnaus 
Gyvybę

CLEVELAND, O. — 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas išrinko Ma
ry Mooney ir Ida Wright 
delegatėmis į Tarptauti
nės Raudonosios Pagelbos 
kongresą, kuris įvyks 
Maskvoje lapkričio 7 d. 
Tom Mooney motina pa
reiškė :

“Aš labai džiaugiuosi 
važiuot Į Sovietų Sąjungą. 
Aš myliu rusus darbinin
kus. Jie išgelbėjo mano 
sūnaus gyvybę ir aš va
žiuosiu jiems padėkavoti 
už tai. Tomas prašė ma
nęs tatai padaryti.”

Bandys Atsteigti Mo
narchiją Chinijoje

CHANGCHUN, Mandžuri- 
ja.—Japonijos p a s k i r t as 
Mandžurijos diktatorius Pu 
Yi atvirai sako, kad jo yra 
tikslas atsteigti Chinijoj 
monarchiją. Sakoma, kad 
jis jau laiko konferencijas 
su “chinų paslais” ir pla
nuoja tą perversmą pada-

(VAIRIOS žinutes
Jolo, Philippinai. — Val

džia siunčia skaitlingus bū
rius kareivių numalšinimui 
sukilusių morų. .Laukiama 

kraujo praliejimo, 
pasiryžus visus su- 
žmones išskersti.

didelio
Valdžia 
kilusius

tas. Iš antros pusės, Japoni
jos imperialistai ir tą suprato, 
kad dabar SSSR, yra galinga, 
kad tąi ne senoji caristinė Ru
sija.

ALDLD 6-to Apskr.
Sekr. A. J. Smitas.

ZINOVJEVAS, KEMENEVAS IR KITI 
OPORTUNISTAI IŠMESTI IŠ SOVIE

TU SĄJUNGOS KOMUN. PARTIJOS
MASKVA. — Sovietų Ko

munistų Partija išmetė lau
kan iš savo eilių dešiniuo
sius oportunistus Zinovjevą, 
Kamenevą, Uglanovą ir dar 
23 nepataisomus elementus 
ir konspiratorius. Pasiro
do, kad buvo susidarius op
ortunistų grupė ir varė 
konspiratyvį darbą prieš So
vietų valdžią už sugrąžini
mą Sovietų Sąjungoj kapi
talizmo. Veikė bendrai su 
trockistais. Zinovjevas ir j
Kamenevas žinojo tuos kon- Apie išmestųjų nukrypi- 
spiratorius, turėjo doku- mus ir “filosofiją” skaity- 

. mentus apie jų darbus, ir, kite šios dienos “Laisvėj 
matomai jiems pritarė. j straipsnį.

Keli metai atgal Zinovje- 
vas ir Kamenevas buvo ant 
išmetimo listo, bet atsipra
šė partijos, prisipažino prie 
klaidų ir prižadėjo būti išti
kimais partijai ir revoliuci
jai. Bet, matomai, buvo 
veidmainingai p r i ž a d ė ję. 
Dabar atsidūrė už partijos 
sienų. Jokiems konspirato- 
riams ir oportunistams ne
gali būti vietos bolšėvik<C~ 
partijoj.

M
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10,000 AIRIJOS BEDARBIU GRŪMĖSI
BELFASTE SU GINKLUOTA POLICIJA h

BELFAST, Airija. — Spa
lių 11 d. Airijos policija da
rė kruviną užpuolimą ant 
bedarbių demon stracijos, 
kurioj dalyvavo 10,000 dar
bininkų. -Panaudota buožės 
ir revolveriai. ...Vienas dar
bininkas nušautas, o daug 
Sužeista. Taip pat esą su
žeisti septyni policistai.

Bedarbiai tapo nugalėti ir 
išvaikyti. Visas miestas 
saugojamas ginkluotų karei
vių. Gatvėse veikia kariniai 
vežimai.

Tai pirmas šiame mieste 
toks darbininkų susikirti
mas su policija. Airiai be
darbiai parodė valdžiai, jog 
jie nebenori badauti.

MAIN1ERIAI SMARKIAI RENGIASI VAJUI

Japonija pasuko savo žy- Į 
gius į pietų pusę, į kitas Chini- 
jos dalis, o Mandžurijoje suor
ganizavo savo įrankį Manchu- 
kuo, neva kaipo nepriklauso
mą valstybę. Jungtinių Valstijų 
imperialistai apsižiūrėjo, kad 
tas įsigalėjimas Japonijos yra 
nesveikatai Amerikos plėši
kams ir pradėjo reikšti pro- 
testus prieš Japoniją.

“Pravdoje” tilpo ilgas pa
matinis straipsnis tuom reika
lu. Tame straipsnyje yra iš
dėstyta, kaip laipsniškai blo
gėja santikiai tarpe Amerikos 
imperialistų ir Japonijos ir 
kaip ritasi prie karo.
tilps “Laisvėje.”

Kansas City, Mo. Le
kiant orlaiviu iš motoro su
sidarė tiek gazų, jog keturi 
pasažieriai beveik užtroško, 
nusileidus žemėn buvo be 
sąmonės.

prieš kapitalizmą.
Republikonai, demokratai 

ir socialfašistai yra darbo 
žmonių priešai. Tiktai Ko
munistų Partija atstovauja 
visų pavergtųjų interesus.

• Visų kovingų darbininkų ir 
farmerių pareiga stot į mū
sų eiles ir subudavoti tokią 
darbininkų klasės politinę 
galią, kuri pajėgs nuversti

Popiežius Pijus XI 
l Prieš Gimdymo Kontrolę

Paryžius. —Franci jos val
džia įsakė tuojaus pradėti 
būdavot du nauju submari- 
nu. ' 
ginklavimo.
Franci jos atstovai 
apie nusiginklavimą!

Wilkes-Barre A p i e 1 i n kės 
Organizacijos Laikys Kon

ferenciją Spalių 16 d.
WILKES-BARRE, Pa. — 

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos 12-to Apskričio komite-

Jis

DU ŠIMTAI KAPITALISTŲ SUSIRINKO IR , 
SVARSTĖ PREKYBA SU SOVIETŲ SĄJUNGA

VATIKANO MIESTAS. 
Pijus XI rašo laišką katali
kams gydytojams ir reika
lauja, kad jie paskelbtų ne
permaldaujamą karą prieš 
gimdymo kontrolę. Jeigu 
popiežius būtų darbininkas 
ir turėtų auklėti šeimyną, 
kitaip jis giedotų apie gim
dymo kontrolę. O dabar 
kas jam? , ■. į ;
. Paskendęs turtuose, “nei 
sėja, nei pjauna, .bet živnas- 
tį gauna.” , ?

Tai vis didinimas apsi- tas šaukia į bendrą konfe- 
O. Genevoje ! renciją (kuri įvyks spalių 

gieda 16 d., 2-rą vai. po pietų, 325 i 
Crystal Ball Room, svet., 325'

_____ _E. Market St., Wilkes-Bar- 
_  Jaunųjų1 re) visas darbininkų organi- 

Krikščionių Susivienijimas Nacijas, draugijas, kuopas, 
pradėjo vajų už gavimą 10,- chorus, kliubus, sąryšius, 

Tai bur- komunistų frakcijas, lietu
vių frakcijos sub-biurą, Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopas, LDSA 4-tą ra
joną ir jo kuopas.

Konferencija šauki ama

LDSA naujus narius. Pri- 
siųskite kuodaugiausia at
stovų. Gali dalyvauti orga
nizacijų komitetai bei at
siųsti savo atstovus. Taip 
pat minėtų organizacijų na
riai kviečiami dalyvauti. Vi-, 
siems bus suteiktas balsas.

J. V. Stankevičius, 
ALDLD 12-to Apskr. Sekr.

New York.

000 naujų narių.
žuazinė organizacija nuodi
jimui jaunų vyrų proto reli
giniais nuodais.

NEW YORK. — Užsida- vių Eksporto Susivienijimas 
rymas S o vietų marketo' sušaukė įvairių'kapitalistų 
Amerikos produktams ne-į konferenciją to klausimo 

i apkalbėjimui. Nutarta tuo
jaus griebtis būdų del biz- 

Išrinktas 
j tam komitetas. Būsią ban- 
i dyta apsikeisti produktais 
su Sovietais. Konferencija 
nutarė, kad ji darbuosis,

i idant tuojaus pakelti su So- 
' vietais biznį iki tiek, kad 

Kiekvienas narys gauna apie Sovietai pirks Amerikos G* A « ** 1.4.1 X j / JL U - -------------- ---------------

produktų už $100,000,000, o kon, Norvegijon, Portugali-

duoda ramybės tūliems ka-l 
pitalistams. Jie nori biznį,T- ~ - -
varyti su proletarine vąlsty-jj? na(yprinimo 
be, bet susiduriama su dau-' _ 
geliu keblumų delei to, kad! - 
Amerikos valdžia nėra pri-! ~ - - - 
pažinus Sovietų Sąjungos.

Todėl Amerikos Darbda-

Pasaulio Jėzuitų Armija

Šiandien pasaulyje esama 
23,000 jėzuitų.

Italijoje—1,951, Vokieti
joje 3,167, Anglijoje—3,733, 
Francūzijoje 2,956, Ispani
joje—5,300, Jungtinėse Val
stijose 4,503, kitose šalyse 
1,345.

Jėzuitai neįleidžiami Gva- 
temalon, Ispanijon, Meksi-

BERLYN. — Valdžia sa
ko, kad per paskuUmus trįs 
mėnesius Vokietijos bedar
bių: armija sumažėjo - 300,- 
000/ todėl dabar beesą 5,- 
100,000 bedarbių.

\

London. — Valdžios pra
nešimas sako, kad šiandien 
Anglijoj randasi 2,852,000 
bedarbių, kurie įregistruoti 
ir gauną “pąšalpą”.

Už Pinigus Sūnus
Nužudė Savo Tėvą

Kauno spauda praneša: 
“Alytaus ap., Alovės vai., 

Kalesnykų k. Balys Stumb
rį s 19 m. rugsėjo 21 d., 10 
vai., visai šeimai išėjus į 
laukus, dviem kirvio smū
giais užmušė savo tėvą Jo-

tuo tikslu, kad išdirbai pla-,ną Stumbrį. 52 m. amžiaus, 
liūs: pasekmingam vajui už paėmė nuo jo 4,150 litu, su- 
“Laisvei” ir “Vilniai” nau- rinko geresnius daiktus ir 
jus skaitytojus ir ALDLD ir rūbus 1,000 litų vertės, vis-

Binghamton ir Roches-

Vajus jau prasidėjo. Dabar 
«ekvieno draugo ir draugės 

ireiga mestis darban gavimui 
naujų skaitytojų “Laisvei” ir 
“Vilniai” ir naujų narių į AL 
DLD, “L.” ir “V.” naujiems 
skaitytojams prenumerata nu
piginta, metams tik $4; pusei!$4 knygų ir dar gah pasirinkti 
metų $2, o į ALDLD. stojanti už $3 dovanų iš senesnių ALD 
darbininkai bus priimami be LD. leidinių. Taigi, visi drau- parduos savo produktų Am- jon, SSSR, Sveicarijori ir 
įstojimo, vien tik už $1.50. gaį jr draugės darban! . erikai UŽ $25,000,000. AŠAįedijon.erikai už $25,000,000. -ŠVedijon.

Paryžius. — čionai pribu
vo Rumunijos premjeras Ti- 
tulesco pasitarti su Franci- 
jos valdžia delei santikių su 
Sovietų Sąjunga. Rumuni
ja norinti žinoti, kaip Hen
rio t atsineša likui planuoja
mos nepuolimo sutarties 
tarp SSSR ir Rumunijos.

ter Lietuvių Atydai
BINGHAMTON, N. Y.— 

Lietuvių masinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 315 Clinton St

ROCHESTER, N. Y. — 
Pirmadienį, spalių 17 d. čio
nai lietuvių masinis susirin
kimas įvyks Gedemino' sve
tainėj, 575 Joseph Ave. 
Įžanga visiems veltui. Vi
si kviečiami dalyvauti.

• ■ ( . •

ką paslėpė kluone ir pats

dirbo iki 16 vai.
“Motinai paliepus, Balys 

nuėjo namo pakinkyti ark
lių ir linų parvežti.

Parėjęs namo, vėliau at
bėgo pas dirbančius ir su 
ašaromis pranešė, kad už
muštas tėvas. Vėliau tas 
pats Balys nuvyko į Alovės 
policiją ir pranešė apie 
žtfiogžudystę.”

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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ių,» ; betSTOKA DARBININKŲ, 0 KO
DĖL NELEIDŽIA PASILIKTI?’

PASKUI TROCKĮ

Augant krizini ir žiaurė- 
jant reakcijai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, daug 
darbininkų planuoja, kaip 
pasprukt iš “aukso” šalies. 
Nežiūrint, kad kapitalistų 
didieji geltonlapiai nuolat 
rašo ir džiugina darbinin
kus, kad jie tylėtų ir ra
miai lauktų ateinančio “ger- 
laikio,” kad netriūkšmautų 
ir nesiorganizuotų, bet dar-, 
bininkai nebetiki tiems vi
siems plepalams ir melams. 
Jie nerymauja. Vieni iš jų 
įsitraukia į klasių kovas ir 
energingai kovoja už kas
dieninius jų reikalavimus. 
Kiti planuoja, kaip paspruk
ti iš “aukso” šalies, o treti

Visa-Sąjunginės Komunistų Partijos kontrolės komi
sija nutarė prašalinti iš Partijos eilių 24 sugedusius as
menis, su Zinovjevu, Kamenevu ir Uglanovu priešakyje. 
Šitie asmenys kadaise buvo užėmę, atsakomingas Parti
joj vietas. Bet jie išsigimė į Pąrtijos ir proletaria
to1. priešus. Zinovjevas su Kamenevu buvo pašalinti iš 
Partijos eilių penkeri metai atgal. Po tūlo laiko, jie, ta
čiaus, padavė pareiškimą, išsižadėdami savo klaidingų 
pažiūrų ir pasisakydami, kad pildys Partijos discipliną.

Bet jie melavo! Kontrolės komisijos surinktomis žinįo- ’
mis, Zinovjevas su Kamenevu neparodė Partijai ištiki-1 f^a_r kokios tai lai-

1 mes ” " ■mybės. Puikiai žinodami, kad Partijoj veikia Riutino 
trockininkų grupė, varanti darbą prieš kolektyvizaciją

Partijos narių tos grupės veikimą. Tuo būdu j te tarnavo 
priešininkui. Vadinasi, jiedu begėdiškai sulaužė savo 
duotąjį pasižadėjimą būti ištikimais komunistais. Tai 
nesuderinama su komunistine disciplina. Negalėjo to
dėl Partija su jais kitaip pasielgti, kaip tik išvyti laukan, 
kaipo išsigimusius į darbininkų priešus elementus!

1 Sovietų Sąjungos J 
se darbuose.

Šiandie mes matome 
Jungtinėse Valstijose įvai
rių susikirtimų darbininkų 
su buržuazija, o ypač be
darbių; gatvėse, teismuose, i 
fabrikuose, streikuose ir tt. į

Teisingiausią poziciją už
ima tie darbininkai, kurie 
netiki kapitalistų spaudos

Nors klausimas naivui, 
tačiaus reikia į jį atsakyti. 
SSRS nėra koks prieglaudos 
namas, kuris galėtų viso ka
pitalistinio pasaulio bedar
bius sušelpt. Šiandien' be
darbių yra virš 40 milionų1, 
o priskaitant jų šeimynas, 
bus apie 120 milionų. Kiek
vienam turi būt aišku, kad 
Sovietų Sąjunga negal vi
sus;; bedarbius > priglaust. 
Dar blogiau, kad Amerikoj 
darbininkai badauja ne to
dėl, kad ten maisto stoka, 
bet todėl, kad nėra kur dėt. 
Sandėliai perpildyti, viskas 
pūna, o apie 10 mil. darbi
ninkų su jų šeimynomis bai
dau j a. Amerikoj daiktų ne
trūksta, šiandie ji yra tur
tingesnė, negu SSRS. Trūks
ta tvarkos.

Buržuazinė tvarka su jos 
visu aparatu supuvo, neat- (

sako plačiųjų darbo* masių 
reikalams ir ją reikia pa
keist Sovietų valdžia, įve
dant proletarų diktatūrą. 
Tada J. A. V. bus geros ir 
nereikės niekur važiuoti. 
Bus užtektinai duonos ir vi
sų gyvenimo reikmenų.

Amerikoj yra Komunistų 
Partija, kuri nuolat šaukia 
darbininkų ir biednųjų ūki
ninkų (farmerių) mases į 
kovą su buržuazija, už įstei
gimą Amerikoj Sovietų val
džios, kurios priešakyj sto
vėtų ne buržuazija, o darbi
ninkai ir biedni'eji ūkinin
kai, kurie reprezentuotų 
darbo < masių reikalus, o ne 
saujalės buržujų.

Kas nenori badauti ir 
skurst, kas nor likviduot ne
darbą, tas privalo stot po 
Komunistų Partijos vėliava 
ir kovot už Komunistų Par
tijos išstatytą programą ir 
principus. Amerikos pro
letariato vadu yra Ameri
kos Komunistu Partija.

P. V. žalpis.

dys pu
stengsis visus juos operuoti su 
mažesnėmis išlaidomis. Kuo
met biudžetas yra nukirstas be
veik iki pusėj ir kompanijos 
pelnai paliekami tie patys, tai 
nėra abejonės, kad niekas ki
tas nebus daroma, kaip tiktai 
darbininkų algos kertama daug 
maž iki pusės. Pirmiau irgi 
minėtoj kompanijoj < 
kai gaudavo tiktai 25c. 
dai.

Kiek Bolševikai Turėjo 
1917 M. Partijoj Narį?

Apie Rusijos Bolševikų 
Partijos narių skaičių buvo 
visokių davinių amerikinėje 
spaudoje. O tas yra svarbu 
žinoti revoliuciniam prole-

KANADOS GERŲ’LAIKŲ ŽENKLĄ!

artija šiandien paskendus dideliuo- melams ir nieko nelaukia, įu vjsa buržuazinė spauda, kad 
Pravedimas Penkerių Metų Plano ir įsto- ° kovoja ir stato savo rei- Kanadoj neužilgo sugrįš gerė

jimas j. antrąjį, kova už kolektyvizaciją žemės ūkio, už|kalavimus ir už juos gru- vės laikai pamatuodama tuom,

Visi atmena, kuomet du mė-j pagerinimas t darbininkų būvio, 
nėšiai atgal, laike Britų Impe
rijos konferencijos, šaukė gvol-

stiprinimą kolektyvų sudaro visą eilę kliūčių ir sunkumų. miasi su buržuazija ir josįkad suvažiavusieji kapitalistai 
Tįk^kietai užsigrūdinęs bolševikas, apsišarvojęs mark- visais agentais ir agenturo-
sizmu-leninizmu,’ persitikrinęs plieniniu socializmo lai
mėjimų įsitikinimu tegali pasirįžusiai kovoti su įvairiais 
priešais, nepaisant, iš kurios pusės jie ateitų. Silpnesnieji 
tuojaus suklumpa, įpuola baimėn ir nepasitikėjiman sa
vim ir proletariatu. Tai atsitinka vadovaujančiuose na
riuose dažniau, negu eiliniuose bolševikuose. ,

Kuris narys, nusigandęs tiu sunkumų ir skerspainių, 
ramiai pasitraukia, nekliudydamas didelių darbų pra- 
vedimo kitiems, puse bėdos. Bet kuris griebiasi.už or
ganizavimo įvairių sklokų, Partijos draskymo, vedimu 
slaptų darbų naudai ne proletariato, bet jo priešų rei
kalams, su tuo arba tais Kompartija be mielaširdystės 
kovoja. Zinojevas su Kamenevu rėmė trockistus.- Jie 
buvo Trockio talkininkais ir jo kontr-revoliucinių pažiū
rų skleidėjais dar 1926-1927 metais. -Keturioliktasis 
Partijos Kongresas aiškiai pasakė: “priklausymas 
trockistinei opozicijai ir skelbimas jos idėjų yra nesu
derinamas su priklausymu bolševikų partijai.” Arba ten, 
pas trockistus, arba Komunistų Partijoj! Zinojevas su 
Kamenevu pareiškė išsižadą trockistimų pažiūrų, pa
smerkdami jas, pažadėdami uoliai veikti Kompartijos ei
lėse. Tuomet jie buvo priimti atgal.

Šitiedu vyrai, kaip matėme, labai nepastovūs. Jiedu 
buvo suklupę ir prieš penkioliką metų, kuomet ėjo klau
simas vertimo buržuazijos ir ėmimo į darbininkų ran
kas visos šalies; kuomet ėjo klausimas Lapkričio Revo
liucijos. Tai, buvo kritiškiausias momentas! Leninas 
tuomet juodu labai aštriai kritikavo, parodydamas, kad 
Zinovjevas su Kamenevu savo tokiu svyravimu ir baime 
pasirodo ne bolševikais; kad jiedu atlieka streiklaužių 
roles!

Kuomet Partija pasirįžo stoti didesnėn kovon už so
cializmą .5 metai atgal, Zinovjevas su Kamenevu, pama
tę sunkumus ir tuos didžiuosius darbus, vėl suklupo. -Vėl 
jiedu manė, jog £ai nenugalimi žygiai ir todęl organizavo 
opoziciją,- blokavosi su Trockiu, tarnaudami bdržudzijai. 
Dabar—ta pati istorija.- < *

Taigi nėra nieko naujo, niėkb nuostabaus, kad Zinov
jevas su Kamenevu atsidūrė Partijos išlaukyj. Komuni
stų priešai, žinoma, šauks ir džiaugsis, skelbdami, kad 
Komunistų Partija Sovietų Sąjungoj “įra”, kad ten taip 
ir kitaip. Lai šaukia!

- Mes gi sakome, jog pašalinimas tų dviejų desėtkų issigi- 
musių sutvėrimų su Zinovjevu: ir Kamenevu galvinyj, 
tiktai parodo nepaprastą, Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos stiprumą ir akylumą matyti savo priešų daro
mus žabangus ne tiktai buržuazijos liogeryj, bet ir pačio
se Partijos eilėse, ir su tais priešais tinkamai apsidirbti. |

Komunistų Partija dar ir dar sykį parodo,.kad ji neto-į 
leruos savo eilėse nei vieno elemento, krypstančio į vieną I 
ar kitą pusę (kadangi tiek’“kairieji”, tiek dešinieji visuo
met atsiduria tos pačios buržuazijos liogeryj!)! Lenino 
Partija ir jos Centro Komitetas žino, kad tiktai valymosi 
nuo svetimų įtakų partijos Viduj sąlyga bus galima pa
sekmingai mušti klasinį, priešą ir statyti socializmą.

mis.
Tie, kurie plasnoja spar

nais ir j ieško progos pa
sprukti ten, kur galima bū- 
tų ramiai gyvent, tie kartu-: 
su tais, kurie iranąjal laukia 
“gerų”
t a list ams klasių kovo jė. Jie 
silpnina ddrfifiihkiį frontą. 
Kiekvienas simuliavimas. iš 
klasių kovos fronto yra są
moningas ar nesąmoningas1 
paturėjimas buržuazijos lio- 
gerio.

Nežiūrint, kad “Laisvėj” 
ir “Vilnyje” buvo daug kar-
tų rašyta, kaip galima ir čių
kada negalima važiuoti į 
Sovietų Sąjungą, tačiaus 
daug draugų ir įvairių dar
bininkų rašo laiškus į “Rau- 

i donojo Artojo” redakciją ir 
man asmeniniai,, klausdami, 
kaip galima įvažiuot į Soįį 
vietų Sąjungą. Daugelis 
mėgina, kad ir apgavingai 
įvažiuot. Važiuoja turis
tais, o paskui nori pasilik
ti. O kada nepavyksta ap
gaut, keikdami važiuoja at
gal. Tokių atsitikimų yra 
daug.

Visiems laikas žinot, kad 
komunistinė spauda nėra ka
pitalistinė plepalų spauda, o 
visuomet stengiasi teisingai 
infomuot darbininkų mases. 
“Laisvė” ir “Vilnis” visuo
met; teisingai .informuoja ir 
visiems, norintiems važiuo
ti, patariu kreiptis pas dd. 
laisviečius .ar vilniečius, U 0 
ne j ieškot kontrabandos, kė.*- 
lių. Amerikoje yra tokie1 
pat draugai komuuilHM. 
Mes bolševikai pripažįsta
me darbininku revoliūcineš 
komunistines organizacijas 
kokioj šalyj nebūtų ir jot
inis visuomet pasitikimi .

| Nekurie draugai riišo? ir 
I net piktai klausia: “tu tą- 
I šaį, kad SSRS trūksta Vi
sur darbininkų, ir tuo pa-' 
čiu kartu rašai, kad'turis
tams negalima pasilikt. Ko
dėl taip yra, man visai ne
aišku.”

iš vist] Britiškosios Imperijos 
dalių susitars viens su kitu, 
kaip sutvarkyti gamybos apara
tą, kad jisai nepertraukiamai 
pradėtų tęsti gamybos procesą, 
i i Tūli manė, kad bedarbės 
klausimas pasiliks galutinai iš
kęstas, nes kapitalistai laike 
imperiškosios konferencijos su
sieis tampriais ryšiais tarp, vie- 
nūs kito, duos pasižadėjimus 
nieko nepirkti iš svetimų .'vals
tybių, 0 pirkti viską tiktai iš 
tų pramonės įstaigų, kurios .'ran
dasi Britų Imperijos teritori
joj. Tokią sutartį padarius ir 
ją pradėjus vykinti gyvenimai!, 
girdi, atsidarys dirbtuvės, vie
šieji darbai; miškų pramonė, 
bus didelis pareikalavimas kvie- 

į; tokiu būdu atsiras dauge
lis darbų ant farmų ir tt.

Kad sukelti didesnį entuziaz
mą tarpe nesąmoningų darbi
ninkų, . pirmutinėj konferenci
jos atidarymo dienoj—Kana
dos valdžia įsakė visiems kuni
gams susišaukti savo mulkina
mas aveles, kad pasimelstu die- 

; vui už jo gerą širdį. O tą vi
są mulkinimo ceremoniją apra
šė Kanados geltonlapiai stam
biausiomis raidėmis, pašvęsda- 
mi ištisus puslapius, kad, pras
linkus trim savaitėm laiko, Ka
nadoj bedarbį1 niekur nei su ži
buriu nebus galima r 
ir tą patį išbubnijo kunigai iš Į 
savo sakyklų.

Tokiomis utopiškomis žinio
mis pasiremdami, nesąmoningi 
religiniai darbininkai šūkavo iš 
džiaugsmo, nes, atsidarius dirb
tuvėm ir sugrįžus į darbą; pa
sitaisys ir jų suskurdęs ekono
minis gyvenimas. . ■> v

: Pas Sąnioningus,’ revoliucinius 
darbiųinkus^ tuomęį rtebuvo ma
tytis toą bępfesm^s ilidząjos, bet 
tesėsi rimta <kova del 5pagerini- 
m'o darbininkų būvio1, .

šalia imperialisUiįės; . konfe
rencijos, revoliucini ąi darbinin
kai tuomet, sušaukę;’ “darbinin
kų ekonominę; konferenciją” ir 
jšvarstė šių-dūmų Kanados dar
bininkų ; opiausius klausimus. 
Tas nepatiko. Kanados buržu
azijai su premjeru Be.nnetu 
pryšakyje. Jiųi negalėjo pa
kęsti to, kati. SųVažiaVę fręitais 
darbiu inkai į iš Visų tolimų1 ir 

,artimą Kandįol kampų svars
tytų šiiį Uėiiįehų ekonominius 
klausimus,; nurodydami, kad 
įmperialistinėj konferencija; yra 
kaip tiktai prisiruošimas prie 
naujos pasaulinės žudynės, o ne

4

darbiniu- j tariatui. Drg. J. M. Sverdlo- 
. valau- yas davė pranešimą VI-tam

Tad kur pirmiau dirbo 5- Bol. Partijos suvažiavime 
6 darbininkai, dabar paleis 2-3'1917 m., apie partijos narių 
jų iš darbo, ir likusieji tą pati’stovį. Tarpe kitko jis sakė: 
darbą turės atlikti prie nuka
potų, bado algų. Tai gražus įvykusios konferencijos bu- 
ženklai “prosperijos.” ’ ... - •

Ir kur tiktai bepažiūrėsi, vi
sur daroma tas pats; 
džiausiu kompanijų ...iki 
mažiausių dabar yra vartojama 
tie, p^ys metodai. Šų tuom 
kasdien darbininko būklė daro- j pasiskirstę” sekamai: 
si vis labiau neišbrendama iš i p-va jr jos rajonas turi apie 
bado nasrų, nes tie patys dar-: 50,000, prie to dar nuo eilės 
bai turi būt atlikti už pusę pir- organizacijų iš tos srities 
mykštės kainos. O kad darbi-1 ngra. atstovu. Petrograde 
ninkas to nematytų, jam skel-'yra apie 41,000 nariu, iš to 
biama visokios “gerlaikio” iliu- skaičiaus Petrogrado orga- 
zijos, kad jis ramiai sau ran-Į •• • • • -•
kas sudėjęs sėdėtų ir nekreip
tų domės į dabartinį darbinin
kų judėjimą Kanadoj ir visam 
pasaulyj'.

Drauge lietuvy darbininke, 
netikėk kapitalistinėms iliu
zijoms apie gerlaikį, bet visų 
pirma stok į revoliucines darbi
ninkų organizacijas: į ALDLD 
kuopas, kurios randasi beveik 
visuose Kanados žymesniuose 
miestuose, ir stok į tarptautines 
darbininkų organizacijas, į Ka
nados Darbininkų Apsigynimo 
Lygą, Bedarbių Tarybas ir kt., 
nes tik tvirtai susivieniję dar
bininkai gali pataisyti savo bū
vį, reikalaudami Įvesti apdrau- 
dą bedarbėj, pakelt algas dir
bantiems, sustabdyti deportavi
mus kovingų darbininkų, duoti 
spaudos ir žodžio laivę ir tt.

Jeigu nesi narys tų .organi
zacijų, tuojau įstok į jas ir 
tęsk;kovą su. plėšriuoju kapita
lu! . •

“Laike balandžio mėnesį

vo atstovai nuo 78 organiza
cijų ir 80,000 Partijos narių.

iiu° di- Dabartiniu laiku mes turi-
pačių • nle atstovus nuo 162 organi-

L zacijų su 200,000 Partijos .
; narių. Pagal srytis, spėkos

: Mas- •

Darbininkų ekonominė kon
ferencija pastatė klausimą: 
kaip kapitalistai gali pagerinti 
darbininkui būvį, jeigu pas 
juos nėra net svarstoma visuo
meninė ekonominė padėtis, bet 
tiktai atskiri kapitalistiniai in
teresai? Darbo klasė sudaro 
skaitlingiausią visuomenės dali. 
Darbininkų gi reikalus Kanados 
ir visos Britų Imperijos kapita
listai paneigė..

Dar daugiau. Darbininkams 
demonstratyviai išėjus iš eko
nominės darbininkų konferenci
jos, prieš Kanados parlamento 
rumus, pasitiko juos Benneto 
policija su; buęžėmįs ir skaldė 
darbininkų' galvas, ‘kad ’ pasta
rieji nereikalautų apdraudos 
laike ’ bedarbės, apmokamos ka
pitalistų lėšomis; kad jie, ne
reikalautų dirbantiems darbi
ninkams pakėlimo algų, spaudos 
ir žodžio laivės ir kt. Revoliu
ciniai darbininkai gerai supra
to kapitalistų daromus žygius 
ir, pažindami kapitalistinę 
struktūrą, sakė, kad nieko gero 
iš imperialistinės konferencijos 
nebus, nes maža viltis iš to ti
kėtis, kad atsiras darbų, atsi
darys dirbtuvės. Nes kas gi 
pirks jų prekes, kuomet pini
gai susikaupę į saujelės kapita
listų rankas, o nesant pirkėjų, 
tai kvaila būtų prekes gaminti. 
Juk ir dabar daugelis prekių su
pūsta, surūdyja sandėliuose, ne
pasiekdamos vartotojo, neatsi
žiūrint į tai, kad tų pačių pre
kių milionai darbininkų pagei- 

surasti; ’ dauja.
Kad išjudinti gamybos apara

tą, reikalinga suteikti plačioms kviečiami konferencijoj daly- 
masėms galimybę įsigyti visokių Į vauti.
reikalingų pragyvenimui pro-Į 
dūktų, tai yra: pakelti darbi-Į 
niekams algas, sutrumpinti dar
bo valandas, kad visi bedarbiai 
galėtų gauįtif darbą. Tai tuo
met tiktai 'atsirastų perkamoji 
galia; su tuo ir prekių parei- 
kąlavimas pakiltų ir išsijudin
tą daugelis'dirbtuvių. Bet aiš
ku, kaip dieną, ^kapitalistai prie 
to neprisileis, nes tai reikštų jų 
pelnų sumažėjimą. j 

(Negalima' palikti nepaminė- 
ju£, kas dabar dedasi Kanados •• 
^gerovėje”, kuri taip plačiai 
kapitalistų buvo bubnijama. 
štai jau kokių yra rezultatų.

£9 d. rugsėjo buržuazinis 
laikraštis “Toronto Evening Te
legram” paduoda, kad Cana
dian National Railway Co., kų- ' i • I ( f J •

ri turi kelioliką tūkstančių my
lių gelžkelių Kanadoj ir Jung
tinėse Valstijose, sumažino savo 
biudžetą, nuo 108 milionų iki 
6|!;',miŲono dolerių. O ką reiš
kia tas sumažinimas? Reikia 
atminti, kad* kompanija nenuar-

V inkšna.

BOSTON, MASS.

Planavimo Konferencija
Spalio 15 Dieną

Tarptautinė Bedarbių Tary
ba laikys savo planavimo kon
ferenciją spalio (Oct.) 15 die
ną, 3 vai. po pietų. Konfe
rencija įvyks po numeriu 113 
Dudley St., Roxbury, Mass.

Šita konferencija yra šaukia
ma išdirbimui planų bendro 
fronto konferencijai, kuri įvyks 
greitu laiku, šios konferenci
jos tikslas bus, kad geriau su
organizuoti kovą prieš bedar
bę ir dabartinį krizį. Taip pat 
bus reikalaujama bedarbiams 
apdraudos.

Todėl visos draugijos, kurios 
laikys savo susirinkimus šią 
savaitę, rinkite delegatus į mi
nėtą konferenciją. Taipgi ir 
pavieniai draugai darbininkai

W.J.M.

zacijoj 36,000; rajoninėje 
organizacijoje—4,000 ir ka
rinėje organizacijoje—1,000 
narių. Uralo sryties kon
ferencijoje atstovai buvo 
nuo 22,000 narių. Donbasas 
turi delegatus nuo 16,000 
narių. Kijevo rajonas pri
skaito apie 10,000. Kauka
zas—Baku, Tiflisas ir Groz- 
nyj turi atstovus nuo 9,000, 
bet tai ne pilna narių skait
linė. Finlandijoje partija 
turi iki 12,000 narių. Pa- 
baltiko kraštas—14,000. Pa- 
volgė iki 13,000. Odesa su 
Chersonium ir Sevastopo- 
lium apie 7,000. Sibire mės' 
tvirtai susirišę tik su dviem- 
trim punktais, bet Partija 
ten priskaito apie 10,000 
narių. Minskas su savo ra
jonu turi apie 4,000. Kari
nėje organizacijoje mėnesis 
laiko atgal, laike jos suva
žiavimo, buvo apie 26,000 
narių. Abelnai aš priskait- 
liuojū, kad partija turi apie 
240,000 
No.

nariu.”—“Pravda”
218, 1932. i

BOSTON, MASS.
Bostono Žinios

Bostono kailių ir skūrų dar
bininkai, kurie buvo išėję į 
streiką, laimėjo algų pakėlimą 
nuo 10 iki 25 nuošimčių ir ga
vo pripažinimą Needle Trade 
Workers Unijos.

Dabar išvedė daugiau šapų 
į streiką Lynne ir Bostono ap- 
eilinkėje. Bosai gązdina vi
sokiais būdais darbininkus, kad 
išeis iš biznio; kiti sako, kad 
išsikraustys į kitą miestą. Dau
giausia gązdina, kad unija yra 
bolševikų; “raudonųjų,” bet 
nieko negelbsti, nes darbinin
kai pamatė, kad be kovos nie
ko nelaimės.

Taigi visų privalumas orga
nizuotis į kairiąsias unijas ir 
varyti agitaciją už Komunistų 
Partiją. Streikiere.

‘PRIEKALO’ AŠTUNTAS NUMERIS
“Laisvėje” ir ALDLD Centro Komitete yra par

davimui “Priekalo.”, Dabar turime sekamus 1932 me
tų numerius: 1-2; 3. 4. 5. 6. 7 ir 8. .Pirmas ir antras 
numeriai yra vienoje laidoje. Kiti kiekvienas sky
rium. Pavienio numerio kaina 20 centų, su persiunti
mu 25 centai. Kas perka nemažiau 5 egzempliorių K, 
vieno nuiųęrio, tai gauna už $1.00 ir persiuntimą - 
apmokame. Kąs pirks visus nuo 1 numerio iki 8, tai 
gaus už $1.25. . • • ,

Siųskite užsakymus. Platinkite vajaus metu. 
Parsitraukite sau Visus numerius, arba tuos, kurių 
neturite. . “Priekalas” yra labai naudingas žurnalas. 
Daug straipsnių, eilių, apysakų, kritikos, bedievių^ 
skyrius, žinių apie Sovietų Sąjungą ir kitus kraštus.

Kreipkitės pas “Laisvę” arba pas ALDLD 
: CK Sekretorius:

D. M. šokmiskas
46 Ten Eyck St.

‘ Brooklyn, N. Y.
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IDSA. Vajaus Eiga Penktame Apskrityje PHILADELPHIA, PA.t

giasi dideliam karui Man- ’5al ^zanus-

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

KONSTANCIJA MENKELIONlūTE

4
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NEW YEAR’S EVE
30 Spalių (October), Lawrence, Mass.BRONX COLISEUM

6 Lapkričio, Worcester, Massž pigią

B

LDSA 14 Kp.

BINGHAMTON. N. Y

ma

in atyt,

Tai yra d. Sophie Isenstein. Jai

Choras dalyvaus pirmu sy-

LAPKR. (NOV.) 13

GRAND ASSEMBLYpri-1

Brooklyn, N. Y.

TURTINGA PROGRAMA

r 
3

spalio, 
smagų 

šokiais.' 
jame.

14 kp., 
ir gina

ti mūsų darbuote? Ar vajus j 
LDSA. 5-me Apskrityje davė Į 
teigiamų rezultatų? Ar kiek-;

k f 
<» Jlf

We call upon all Organizations to keep this day free

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

i A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas ‘
Į 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 8046 CHENE ST., DETROIT, MICH.bąiygos stojimui mus orga- naujų narių į kuopą. Tas ^e-, 

nizacijon lengvos, prenumera-J raj. Tikimės, kad draugės sa- 
tos kaina “Darbininkės” nu-! vn nrižnda išnildvs. Lauksi-,

Ten draugai vyrai taip-j 
gi turėtų padėti draugėms jų '

Kuopos turėtų tankiau pra- 
nešti apie savo veikimą Aps- 

i kričiui. Nelaukite paragini- 
| mų, bet stokite darban tuo- 

Apskričio valdyba pri-

dedasi Baltimore 28
Galimas daik-

23 Spalių (October), So. Boston, Mass. 
f

Pradžia 8-tą Valandą Vakare.

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

■

lilt

Puslapis trečias
.............................. **1-<g

EASTON, PA.

Su virš du mėnesiai prabė- kime pavyzdį bent i draugių 
go, kaip eina LDSA. vajus ga- chicagiečių, jos moka dirbti, 
vimui naujų narių į mūsų or- moka pasiekti darbininkių ma- 
ganizaciją, bei skaitytojų vie-'sės. 
nintėliui darbininkių 
laikraščiui "Darbininkei.

Dirbkite, draugės, visos 
moterų Į sutartinai, sistemačiai, o pa

matysite, darbo vaisiai nuste
bins jus pačias.

Easton, Pa., 14 kp. turi 6 
Darbininkei.”

LDSA 14 k p. pradeda su- 
brusti ir deda pastangas, kad 
mūsų vajus gavimui naujų na
rių į kuopą ir skaitytojų "Dar
bininkei”, būtų pilnai atsiek
tas su kaupu. Tiesa, dar ne 
visos draugės išsijudino prie 
darbo, bet manome, kacf* ir 
tos draugės, kurios nieko dar 
neveikė vajaus klausime, ma
tys reikalą stoti darban ir pa
sekmingai atliks savo užduotį. 
Ypatingai skaitytojų mūsų 
laikraštukui yra nesunku gau
ti. Prenumerata pigi, laik
raštukas geras ir darbininkės 
noriai jį užsiprenumeruoja.

štai dvi draugės tik pradė
jo dirbti, o jau gavo 6 prenu-į 
meratas, o kas būtų,’ jeigu vi-1 . i . - f - . . - - , - ,
sos su noru ir energija pradai:200 ,lietuvišklL platformų ir sirinkit, draugai, sekamoj vie-; 
tume veikti? Tik pasidžiaugti ■ 200 angliškų ir

Su pradžia vajaus mes visos 
pasižadėjome daug dirbti, kad 
pasiekus šimtus neorganizuotų skaityt ojas 
lietuvių darbininkių, kad jas Nors skaitlinės sako tik 3, bet 
įtraukus į mūsų eiles. Mesi šiomis dienomis siunčia drau- 
pasižadėjome išpildyti visus L: ges dar trijų prenumeratas. 
DSA. Suvažiavimo tarimus, į Toj kuopoj dirba tik kelios 
priėmėm jo planą budavojimui i draugės, o turėtų visos steng- 
mūsų organizacijos, padarant j tis šiek tiek pasidarbuoti. At- 
ją tikrai masine darbininkių i sisakymo, išsisukinėjimo nuo 
arganizacija. Mes pasitikome i darbo neturi būti. Bandyki- 
vajų entuziastiškai, pasįžadė-į me, draugės, gauti bent kelias 
jome neapleisti nei vienos dar-'naujas nares į kuopą. Miestė- 
bininkės, 
stubelę su mūsų agitacija, mū- j šimtų lietuvių darbininkų, ma-Į 
sų literatūra, raginant darbi-įnau, visgi rasis moterų, kurios i ...

(stotų mūsų organizacijon. Tik į kad draugės eis poromis ir ap- 
reikia noro ir darbo.

Lietuviai Darbuosis Daily 
Worker Tag Day 

I t • * ■

Spalių 9 dieną buvo susirin
kimas veiklesnių draugų ir 
draugių, kuriame nuodugniai 
buvo diskusuojama trukumai 
reikale rinkimų kampanijos 
vedimo. Lietuviškos organi
zacijos nedaug tenuveikė toj 
linkmėj. Po diskusijų visi 
draugai entuziastiškai pasiža
dėjo dirbt iki pabaigai rinkimų 
dienos, kad tuomi pataisius 
klaidą ir kad sumobilizavus 

Į liefiįvius darbininkus po revo- 
' liucine vėliava Komunistų Par- 
jtijos. '

Kad patvirtinus Įai. darbu, 
ant vietos 20 j dalyvių nupirko

.deliai bus . išplatinta: 1,000 
platformų.

Taipgi nutarta surengti ma
sinis Tnitingas ir kviesti visų 
sriovių organizacijas, kad jos 
ir prisidėtų' prie to mitingo ir 
statytų savo kalbėtojus. Tam 
darbui išrinkta komisija ir 
energingai darbuojasi.

Pasižadėjo 13 draugų ir 
draugių eiti rinkti aukas Dai
ly Workeriui spalio 15 ir 16 
dienomis. Tai tik pusė rei
kalaujamos kvotos. Daugelis 
sąmoningų darbininkų nedaly
vavo susirinkime. Juos drau
gai pasižadėjo matyti ypatiš- 
kai, kad tam darbui sumobili
zavus.

Taipgi kviečiame visus sąmo 
ningus darbininkus prisidėti 
prie taip svarbaus darbo. Su-

Mukdenas. — Pranešama, džurįjoje, idant išnaikinus 
kad Japonijos vadžia ren-

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

mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

aplankyti kiekviena; lis mažas, tiesa, bet iš keliu; , , . . . jrtpnumyu KicAvieiKji J galėtume savo darbo vaisiais.
I I

Mūsų kuopa yra nutarus,! mų.
ninkes stoti mūs organizacijon, 
skaityti mūsų laikraštį ir abel- 
nai darbininkišką spaudą. Mes 
supratome, kad tik nenuilstan
čiai dirbant, tik energingai vi
soms veikiant, mes galėsime 
įkūnyti gyveniman planą, už ' 
kurį mes visos pasisakėm.

lankys kiekvieno Eastono dar
bininko stubelę su mūsų agi
tacija ir literatūra. Ar visos 
draugės prisirengę prie to? 
Eastono lietuviai darbininkai 
yra širdingai kviečiami koope
ruoti ir remti LDSA 
kuri visuomet stovi už 
darbininku reikalus.

Subatoje, 15 d. 
LDSA 14 k p. rengia 
draugišką vakarėlį su 
Malonėkite dalyvauti

(Bus gera muzika, skanių už- 
kainą ga- 

d'^Mu'lo P^s^e £'auti pilną vakarienę) 
. . . • , vj • Turėsime

Sąjungos 
. j _ -v j-. ■ oamanmi ir stengsimės turėtikalbėjus, drauges pasižadėjo 2 . .. .... . „ .. Sovietų mineralinių vandenų,pradėti veikimą ir mano gauti, ,T 1 . _ . . 1i Narzano ir Borjomo. Tai nau

jiena Eastone. Todėl nepra
leiskite progos turėti smagų 

į laiką ir sykiu paremti mūsų 
veikimą. Visas pelnas skiria
mas darbininkiškiems reika
lams, rinkimų kampanijai ir 

Įžanga veltui. Visus kvie-

1 1 kitokios lite
ratūros. Kuomet iki šiol tebu- 

! vo parduota vos 100 paltfor- 
Draugai pasiryžo išpla

tinti bent 1,000 platformų į 
porą savaičių laiko. Ir nėra Į 
abejonės, kad iki sekamai ne-

toj : 995 N. 5th St., šešta-j
dienį, spalio 15, taip ir sekma 
dienį, 16. Tad, draugai, da
lyvaukite kuo skaitlingiausiai i 
ir suteikite dienraščiui para
mą.

DAILY WORKER 9th ANNIVERSARY 
WILL BE HELD DECEMBER 31st

Įvyks Sekamose Vietose:

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

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

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

Naujai susitvėrus Reading, 
Pa., 3 k p. jau gavo 2 naujas 
nares. Tai puiku,, kad drau
gės deda pastangas kuopą iš
auginti. Ten lietuvių visai ma
žai, bet draugės energingos,

Ir štai, po dviejų mėnesių • veikia gerai, tad galima tikė- 
vajaus, ar mes galime pasigir-[tis gerų pasekmių. Nepamirš

kite plačiai išplatinti mūsų or- 
-------- "Darbininkę,” draugės.

Pagalios, kur mūsų Baltimo- 
Hiena narė nors dalinai atliko!re> 28 kp.? Kur Chester,! 
savo užduotį, ar gavo nors vie-81 Rodos, kad jų kancj£iu (už
ną naują narę bei skaitytoją?į n^ra ant žemlapio. Mūsų Ap-Į,.^.^^ --
Ar visos' mrpą oin npr dnrhi SIŪČIO organizatorė G. ,./vi visos nares ėjo pei aaroi-i ° v i]r nnnkstų gėrimu,
ninkin stiriris su mnsn «<ritn-I kiute man Praneša, kad buvo . < 4 o • /ninKių siuuas su musų agita-1 . . . .importuotų Sovietu
cija? Atsakymas vienas. Ne! nuvykus } Chester^ kur P^1-j saldainių 
Kodėl taip, draugės? kalbėjus,

, .. . _ 1 ...... .
Sąlygos stojimui mūs orga- naujų narių į kuopą.

nu- . vo prižadą išpildys.
mušta ant žemiausio laipsnio, i me.
Ekonominės sąlygos, krizis, .
bedarbė verčia nors ir atsili- darbe, nes man teko girdėti,
kusį darbininką susirūpinti, Į kad draugai vyrai nedaug krei-

* mąstyti, kas bus, kur išeitis ? | pia atydos į moterų veikimą.
Darbininkai, kuriems buvo i Tas blogai. Kooperuokite, >cia’

.sunku išaiškinti apie organi- draugai, vieni kitiems, o dar-!
A6 cijos reikalingumą, kurie bu- hag bus našesnis ir pasekmės
I vo tiesiog neprieinami, šiandie- j geresnės.

ną prielankiau žiūri į tatai, į
nes pradeda suprasti, kad tiki Kas v.
organizuotai darbininkų klasė i ^P-’ nezlnome.

Todėl šiandieną tas’ kad ten drau^s rengiasi]gali laimėti.
yra auksinė proga pasiekti ne 
organizuotų darbininkių 
sės, nurodyti joms , tikrą kelią 
iš to prakeikto bado ir skur-Į 

*do, nurodyti reikalingumą oi- 
ganizacijos, naudą darbinin
kiškos apšvietos ir jeigu tik 
dirbsime atsidavusiai, neatlai- 
džiai, galėsime pilnai pasi
džiaugti darbo vaisiais.

Su pradžia vajaus mes iš
šaukėme LDSA. 6 Apskritį 
(mainų apielinkėj) į draugiš
kas lenktynes-kompeticiją. Tas 

j parodė, kad pas mus buvo no-
Vas veikti. šeštas Apskritys j suomet turėjo gerą vardą, 
priėmė mūsų pasiūlymą, nors 
tenais Apskritys yra silpnas, 
kuopų visai mažai, bet drau
gės nepabijojo, ėmėsi už dar-l 
bo, kad tik sumušus Penktą jr 
Apskritį. Ir, kaip matyti 
skaitlinių, draugės ten dar-i 
buojasi neblogai ir jeigu dar j 
kiek prisispaus, tai lengvai ga-j 
Ii mus sumušti, jeigu mes ne
pajėgsime išsijudinti, neįdėsi- 
me daugiau pasiryžimo į mū
sų darbuotę.

Tarptautiško Darbininkų 
slaptai prie didelio darbo. O j Jaunuolių Choro šio sezono 
gal jos jau daug atliko, tik! pirmos pamokos jau įvyko, 
neduoda apie save žinoti. Iš Į Jaunuolių atsilankė 18. Dabar 

i antros pusės, gal nieko nėra j choras turi naują ir labai ga- 
veikiama. O kuopoje randasi ibią mokytoją, kuri 
gan smarkių ir darbščių drau- kad tuo darbu interesuojasi, 
gių. Kame dalykas? Praneš
kite, draugės, kaip pas jus va- pagelbsti d. Olga Tabaka, 
jus sekas, perstatykit mums 
savo problemas, bandysim pa- j kiu šiame sezone lapkričio 6 
dėti arba šauksimės į Centrą d., Lietuvių svetainėje, kuomet 
patarimo ir pagelbos. Bet, I įvyks prakalbos su muzikaliu 
draugės, turite įgauti noro 
daugiau dirbti pačios, juk tai 
būtų gėda atsilikti užpakaly
je kitų kuopų. O 28 kp vi-

programų paminėjimui Sovie
tinės Revoliucijos 15 metų su
kaktuvių.

Ateinančios choro pamokos 
įvyks pėtnyčios vakare, Lietu
vių svetainėje, nuo 7 iki 9 vai. 
vakare. Visi lietuviai darbi
ninkai, kurie tik turite jau
nuolių savo šeimynose, esate 
kviečiami raginti juos, kad jie 
dalyvautų šiame chore ir kad !valo tuojaus sušaukti platų pa- ..." 1 1: . -i i i tz • - I būtinai ateitu i pamokas laiku.;isitanmą reikale d. Karosienes I - 1 B Z !

! maršruto Apsnrčio ribose'
i Centran reikia greitai praneš
ti, ant kiek dienų d. Karosie- 
nė turės mūsų Apskrityje pa-l 
silikti. Tas yra labai svarbu' 
atlikti tuojaus. Draugė K. I

Negalima sakyti, kad visos, yra ne tik gera kalbėtoja, bet 
draugės nedirba. Yra drau-i jr organizatorė ir todėl mums 
giy, kurios nuo pat vaja.us; reikia, stengtis padaryti išanks- 

^Ipradžios ėmė energingai veik- to planus, kad pasiuntus d. 
ti ir jų darbo rezultatai jau Karosienę į tas vietas, kur nė- 
matosi skaitlinėse, kurias Cen- ra mūsų kuopų ir tenais tverti 
tro sekretorė kas savaitė pa- naujas kuopas. v l
duoda mūsų spaudoje.

Štai kaip LDSA. 5 Apskri
tys stovi vajaus klausime: Phi-j 
ladelphia, Pa., 
naujas nares, 
yra draugių, kurios 
bet to dar nepakanka. Kuo
pa turi suvirs 60 narių. Jei
gu visos subrustų prie darbo, 
tai lengvai gautų ne 6 nares, 
bet 60. Kur "Darbininkės” 
skaitytojos? Miestas didelis, 
dirva plati, ne šimtai, bet 
tūkstančiai darbininkių už
mūsų organizacijos sienų. Im-

Draugė organizatorė ir ki-1 
tos apskričio valdybos narės, 

" l l kp» gavo 6 Pasitare» tatai tuojaus atlikite./ 
? Tas parodo, kad N,uo gero suplanavimo pri- [ 

veikia ^*ausys Pasekmingumas mūsų i 
__ nrrrunivnpinin dorhnorganizacinio darbo. ;

Tad, draugės, energingiau1 
imkimės už darbo, lai LDSA. j 
5 Apskritys nepasilieka pas- ■ 
kutinis ir jeigu jau ne raudo-1 
ną vėliavą, tai nors "honora-| 
ble mention” užsitarnauja.

LDSA. 5 Apskr. Sekretorė,
B. E. Senkevičienė.

Tai tik tiek šiuo tarpu Mass, valstijoje ir teturėsime 
koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliuniutč.

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

DUOS KONCERTĄ

Įžanga \>
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Puslapis Ketvirtas

J. Nalivaika
r

NAUJĄ SKAITYTOJĄ?
papuošimo, atsiminimo reginyš.

Saulė leidosi 20 minučių iki 10 valandos. 
Jai pasislėpus kur tai už . augštų kalnų,,

A
K'w0M

IIISPūDŽIAl KELIONES J SOV. SĄJUNGĄ 
'1^— LIETUVĄ IR ATGAL _

(Tąsa)

Mes jiem sakėm, kad atvažiuosim Lietu
von su raudona vėliava. Jie atsakė: “pra
šom.” Ir kuomet jųjų laivelis ėmė trauk
tis nuo mūsų, kepurėmis pamosavo ir tarė: 
“Sudiev, broliai.” Tai buvo mūs pirmas po 
ilgų metų susitikimas su tikrais Lietuvos 
darbininkais. Jie skundėsi, kad mažai dir
ba ir sunku gyventi.

Lietuvos ekskursantams išlipus, mūs lai
vas vėl ėmė trauktis į platumą jūros, bet 
propeleriai visai pamaži maišė vandenį. 
Reiškia, jie žino, jog Helsingforsas ir Fini- 
ja nepasitrauks iš savo geografinės vietos, 
tad ko čia skubintis. Nors finai ekskur
santai jau išbuvę laive 11 parų, tačiaus da 
ėmė vieną parą, kol jie gavo progą atsiskir
ti su laivo gyvenimu. Sekmadienio ryte, 10 
vai., laivas sustojo netoli miesto ir pribu
vę mažesni laiveliai pasiėmė sveikakojus 
keleivius, nes kaip jie pradėjo šokti birželio 
antros dienos vakarą, tai prašoko visą At- 
lantiką, Baltijos jūras ir Kielo kanalą. Ne
reikia suprasti, jog jie šoko vienu pradėji
mu, ne. Jie šokdavo popiečiais ir vakarais. 
Jie turėjo savo muzikantus. Tai buvo ^ma
gi grupė žmonių.

Kada finai sulipo į mažesnį laivelį ir 
ėmė palengvėle šalintis nuo mūs, vienas iš 
mūsiškių kyštelėjo kumštį augštyn, žiūrė
damas į finą darbininką, kuris stovėjo ga
le laivelio. Tasai draugas visu keliu su 
mumis simpatingai kalbėjo ir, norėdamas 
atsisveikinti draugiškai, irgi iškėlė kumštį.

Jūs būtumėt matę, kaip buvę laivelyj visi 
policijantai atkreipė ant jo savo—žiūras. 
Čia mes ėmėm barti saviškį, kuris visur 

, nori pasirodyti pirmutinis, kad kad vengtų 
tokių provokacinių išsišokimų, nes atidavi
mas draugo policijos nuožiūrai,—tiesiog yra

; išdavystė. JTačiaus, jis argumentuoja, kadix_______ 7 ________ __
komunistas visur turi pasirodyti komunis-įda čia imti specialę vizą! Tačiaus, prie

plaukoje pasirodė, jog jo pasas jau tik 
archyvinis dokumentas, ir kaip bematant 
su pačia gavo “divorsą”. Pačią įsileido, o 
jį paliko laive. ' Buvo mušta telegrama į 
Maskvą, kas daryti su tokiu žmogum; lai
vai stovėjo ir laukė atsakymo. Atsaky
mas nebuvo prielankus nei laivui, nei ke
leiviui. Abudu nuplaukė atgal į Angliją. 
Mat, laivų kompanija yra kalta tame, kam 
veža žmogų į kokią nors šalį be tinkamo 
leidimo. Taigi, kaip girdėjau, ji parsiveš 
tą keleivį namo, išgaus iš tenai esančįos 
Sovietų vyriausybės vizą ir vėl atveš atgal. 
Kažin, ar šiame pasakyme nebus perdėji
mo?

Laivas plaukė atgal,, jo pati verkė, o 
tuom pačiu sykiu inspektoriai peržiūrinėjo 
mūsų bagažus. Viena žydė vežėsi prisikai- 
šiojus skrynioj kelis šmotus šilko; jie iš jos 
buvo atimti. Taipgi buvo prisidėjus ma
žiems vaikams drabužėlių, ir nors ji aiški
nosi, kad veža savo sūnaus vaikams, ta
čiaus ir jų neišdavė.

Iš chicagiečio J. Gendvilos paėmė ALD- 
LD išleistą knygą “Religija”. Buvo saky
ta, kad mums čia tokių knygų nereikia, ku
rios religiją platina. Nors knygos savinin-

lyg ir pritemę spinduliai, raudona spalva 
raižė vakarų padangę. Rodosi ir girdisi 
saulės balsas: “Nenusigąskite mano nusilei
dimu, aš ir vėl išsikelsiu.”

Ir tie spinduliai, matomai, traukia lin
kui rytų pusės, o naktis neina tamsyn. Įlan
koje vanduo tykus, mažiausios žuvytės pa
sijudinimas viršuje jo neišbėgtų iš akių 
globos.

Stoviu vienas sau ir misliju: čia šios nak
ties laiku negalima pasiganyti arklių pono 
pievoje, nes perdaug šviesu ir toli ma
tosi. ..

*■ \

Viršuje laivo išbuvom iki pirmos valan
dos, bet nakties spalva nesimainė. Saulės 
tekėjimo nesulaukėm, nes nuėjom miegoti 
jau 13-tą naktį laive.

Leningrade
Ryte, daug anksčiau, negu kitais rytais, 

sargai ėmė daužyti duris, sakydami: “Kel
kitės, nes Sovietų viršininkai jau laive, ren
giasi peržiūrėti pasus ir suregistruoti pini
gus ir kitas brangenybes.”

Šiame pašaukime mes buvom vikrūs, ir 
be ceremonijų, nors mes jų ir kitur netu
rėjom, apsiprausę ir apsirėdę, nuėjom pas 
Sovietų viršininkus, kurie atliko viršuj mi
nėtą dhrbą.

Apie 10-tą valandą, 13-tą dieną birželio, 
jšliįknn iš laivo ir savo kojomis palietėm 
darbininkų valdomos šalies žemę. Bet iš 
mūsų grupės ne visi turėjo tos laimės. Vie
nas draugas, iš pavardės. Sidney, važiavo iš 
Amerikos atgal su senu pasportu ir manė, 
kad jis Sovietų išduotas apie keturi metai 
pirmiaus, tad vistiek jįs bus geras,štai kam

tu, nepaisant nieko. Aš su jo tokiais strak- 
čiojimais nesutinku.

Minima finų ekskursija buvo vadovybė
je tautininkų, fašistų. Vieną vakarą buvo 
surengę koncertą iš saviškių keleivių. Iš
pildyme programos galėjo dalyvauti kas ką 
mokėdamas. Vienas iš jų pasisiūlė pasa
kyti eiles ir buvo priimtas, bet kuomet jis 
ėmė deklamuoti jas laike programos, tai

• daugelis iš klausytojų raukė snukius. Mat, 
; eilės pasakojo, kaip 1905 metais kunigai

vedė darbininkus prie caro, ir kaip juos te
nai pasitikę budeliai iššaudė. Tos eilės aiš-'

• kiną, kad kunigai, religija eina ranka ran
kon su visa išnaudojimo darbininkų klasės 
sistema, tai kur čia patiks tiems, kurie nori 
ponauti ir naudotis ne jiems priklausan
čiais turtais. Šitą programos nuotikį mums 
papasakojo augščiau minėtas draugas.

Prie Helsingforso laivas išstovėjo šešias 
valandas. Pirmos klasės pasažieriai išva
žiavo miesto apžiūrėti, mes pasilikom 'ant 
viršaus laivo. Turėjom pakankamai laiko 
žvalgytis, žiūrėti į tas iš vandens kyšančias 
mažas, plikas salutes; miesto mūrus, da 

. Rusijos carizmo pastatytus fųrtus, kanuo- 
les; apie laivą plaukiojančias'žingeiduolių' __ _
.rankiniais irklais, o kitų žibalu varomas pareiškė, kad ši knyga’priešreliginė, 

vienok jam nedavė jos. Aš gi turėjau tą 
pačią knygą, tai yra, paskutinio leidinio, 
ir nieko nesakė. Mano turtą peržiūrėjo 
kiti žmonės.

O tų, kurie važiavo gyvent Sėjatel Komu
noje ,tai, pamatę ant bagažo jos užrašą,-— 
neatidarė nei uždangčio. Senelis, žiūrėda
mas ir šypsodamasis, tarė: “Vaikai, ką čia 
vežatės, tai jūsų turtas.”

Tačiaus maišiuką sėklų pasiuntė labora
torijai išegzaminuoti ar jos nėra kuomi už- 
nuodintos. Nes Sovietų Sąjungos socialis
tinei kūrybai pasaulio buržuazija stato pin
kles kiekvienam žingsnyj. Ir va del šių 
priežasčių jie turi budėti visose valandose 
savo darbo. ' ’ ,

(Bus daugiau)

valteles, ir į pulkus lakstančių žuvėdrų.
Pasivažinėjimo valtyse matėsi žmonės 

gana madingai pasirėdę. Mat, pasipuošę 
šventės rūbuose, tai viena, antra, žibalu 
varomose valtyse jau važinėjau didelė ar 
maža buržuazija, tad ji visada geriau ne
šioja, negu darbininkų klasė.

Ketvirtą valandą laivo propeleriai vėl 
ėmė maišyti, drumsti Finijos įlankos van
denį ir plaukti į mūsų paskutinę stotį—Le
ningradą, kurio taip nekantriai laukėm pa
matyti.

Šalimis laivo nesimatė nieko tokio, kas 
turėtų šiek tiek svarbos parašyti. Tik vė
liaus visi keleiviai susmeigėm akis į saulė
leidį, lyg į milžiniško miesto degimo gais
rą. Tai tikrai gražus žmogaus gyvenimui

Ketviftad., Spalių 13, 1932

AR JAU GAVOTE “LAISVEI

Daugelis draugų jau prisiuntė po vieną kitą. Tačiaus dar visai
t I

mažai. Iki šiol turime dar tik 32 naujus metinius skaitytojus. 
Reikia gauti po 170 naujų skaitytojų į savaitę, vajaus laiku, no
rint išpildyti kvotą. Stokime j darbą visi ir visur.

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų nuo 15 Spalių iki 30 Lapkričio

z “Laisve” 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.

Reguliare • “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 $ PUSEI METU

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 SKAITVTOJŲ 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.

I

Kartu su Prenumeratom Siuskite 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.
3 naujus metinius skaitytojus gausite veltui “Laisvę” šešiem mėnesiam.

Brooklyno Atydai, kur Reikia Štampus Lipyti
. . ■ ■ ; ■ • i 1 ■ < ’ . ! . “ ’ ,

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.
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Puslapis .penktas

VIETINES ŽINIOS Daily Worker!!) Tag Baltarusijon Pribuvoi'

Coolidge Reklamuoja 
Republikonų “Gerovę”

“Prohibišinai” Žada Dar 
Smarkiau Darbuotis

Days 14,15,16 Spalį ® LenMarbininkij
Raudonos vėliavos, revo

liuciniai obalšiai,. didžiausi 
gyvų gelių bukietai papuo-

NEW YORK. — Paskutinė
mis dienomis vienas federalis 
teisėjas liepė atrakinti smuk
les, kurias, sako, blaivybės

NEW YORK.— Antradienį 
buvęs prezidentas Coolidge 
kalbėjo Madison Square Gar-1 
dene; susiriesdamas agitavo | agentai neteisėtai buvo .užra-' 
balsuoti už republikonų kan- kinę. Tuo būdu vėl atsidarė 
didatą į prezidentus Hooverį; 1017 smuklių. Bet “prohibi- 
gąsdino, kad jeigu būtų iŠ-‘žinai” persergsti, kad butlege- 
rinktas į prezidentus demokra-1 riai tuom perdaug nesidžiaug-i 
tas Rooseveltas, tai šalis fi-’tų. Jie darysią vis daugiau 
nansiniai visai nuvirstų nuo Į kratų ir areštų. Pirmadienį už 
koto; nesigėdijo Coolidge per pusbačkio alkoholinio alaus'ikiais laikais, 
akis meluoti, būk republikonai atvežimą į skiepą po num. 63 
tai esą “gerovės” partija. Pui-)W. 90th St. jie. areštavo du kaiičiose vietose: 
ki “gerovė :” 15,000,000 darbi-Į vežėjus ir bartenderį. Bet pa- - — ---
ninku be darbo, be jokio aprū- žymėtina, kad; tie ponaičiai ne- 226 Thro'op Avė. 
pinimo su šeimynomis badmi- landžioja į milionierių gertu- 
riauja desėtkai milionų; < 
bankams, gelžkeliams ir trus-viešbučių stogų, 
tams iš valstybės iždo šinkuo-J------------------
jama pinigai bilionais dolerių;! 
karo reikalams eikvojama vėl' 
nauji ir nauji bilionai dolerių.! 
Gerovė stambiems 
tams; badas, šaltis 
nesuskaitomoms 
bo žmonių.

Bet nereikia 
del Roosevelto. 
ko nepakeistų, 
taipgi šimtaprocentinis kapi
talistų įrankis prieš dirbančius 
ir bedarbius, kaip ir Hooveris. 
Būdamas New Yorko valsti
jos gubernatorium, Roosevel
tas taipgi terorizuoja ir badu 
marina bedarbius, kaip ir Hoo- 
veris. Rooseveltas lygiai ber
nauja stambiam kapitalui 
prieš darbininkus, kaip ir Hoo- 
veris. O kai del krizio, tai 
jo neikiek nepalengvintų nei 
demokratai.

Darbininkui visai nėra kas 
pasirinkti tarp republikonų ir 
demokratų bei socialistų, kurie 
yra tik trečia kapitalo parti
ja. Viena tėra darbininkų 
paitija, tai Komunistų Partija. į 
Tik už ją ir balsuos kiekvie-j A UI IfllR/
nas susipratęs darbininkas. jlTv- • • _•

Darbininkės ir darbininkai, Į 
užsiregistruokite šią savaitę, ■ ®
kad galėtumėte atiduoti savo i OolooV1TY1119 
balsus Komunistų Partijos DuivXlV1II1U1 
kandidatams, Fosteriui, Fordui  
ir kitiems.

WORCESTER, MASS.

Visiems Worcester™ ir Apielin- 
kės Lietuviams

T.D. Apsigynimas rodys judižus iš 
Sovietų Sąjungos, spalio 16, 17, ir 
18, Royal Theatre, 625 Main St. 
arti Wore, market. Paveikslų vardas: 
“The Diary of a Revolutionist” (at
siminimai revoliucionieriaus). Kal
ba bus rusiškai o antgalviai bus an- 
gelskai. šiuos paveikslus bus gali
ma matyti tiktai po 6-šių vai. bile 
vakarą. Įžanga 25c. Visi dalyvau
kite Worcester!© ir apielinkės lie
tuviai nes kitos progos nebus šiuos 
paveikslus matyti o paremsite T. D. 
Apsigynimą.

nas skiriamas, darbininkiškiems rei
kalams. Eastono ir apielinkės lietu-, 
viai darbininkai ir darbininkės yra 
širdingai kviečiami atsilankyti į va
karėlį, o^būsite patenkinti. Bus ge
ra muzika šokiams, skanių valgių ir 
gėrimų. Malonu bus sueiti su drau
gais, pasikalbėti ir kas myli, pasi-' 
šokti.Minsko “Raudonasis Ar

tojas (rugs. 25 d.) rašo:
“Rugsėjo 15 d., apie 9 vai. 

vak. per Sovietų Baltarusi
jos parubežinę stotį “Nego- 
reloje” 
atvyko

Mes pirmieji pasitiksim

Kasykloj Prigėrė Devy
niolika Mainierių 

LONDON. — Pranešama, 
kad besileidžiant Plank 
Lane kasyklon, Leigh mies
telyj, trūko virvės ir 20 mai
nierių, uždaryti keltuvo klėt- 

nukrito į žemės gel- 
Tai giliausia kasykla 
Anglijoj. Devyniolika 
prigėrė, klėtkai įkri- 

gaunamos se-• traukte traukia į stotį, prieitus į purvą, o tik,vienas ka-

Centraliniam Komun. Par
tijos organui, Daily Workeriui 
reikia sukelti $40,000 idant jis 
galėtų gyvuoti ir vesti kovas 
už dirbančių ir bedarbių rei- 

j kalus. Tuo tikslu yra ruošiama 
ir rinkliavų dienos, Tag Days,j 
einant su dėžutėmis į gatves, į 
stotis, namus ir tt. Tos dd. bus kovos 
šį penktad. ir šeštadienį ir sek
madienį. Reikia gerai padir
bėt, kad paremti savo revoliu
cinį Daily Worker! šiais sun-j

Dėžutės yra

Įžanga visiems veltui.
Kviečia Komisija.

(243-245)

(243-244)

ROCHESTER, N. Y.

brangi.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

apie tai atvykusieji

Naujienybė Darbininkams

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

iš Lenkijos kalėjimų 
40 revoliucionierių.

Rengėjai.
(243-244)

draugus ant rube- 
Gilaus džiaugsmo ki- 

s.taiga užsidega

Orgąnizatorė.
, (244-245)

mes. 
visoj 
iš jų

patalpos, kur galėtų 
didžiausios žmonių

Kviečia Komitetas. | 
(243-245)

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn,. N. Y.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių už Komunistų Partijos 

Kandidatus Balsuotojų Kliubo susi
rinkimas įvyks 14 d. spalio, 7:30 v. 
vakare, 29 Endicott St. Visi kliu
bo nariai < 
stovai ir visi darbininkai ir darbinin
kės, 
kite 
mai

SOVIETŲ SALDAINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Markete

MAYNARD, MASS.
LDS. 114 kp. rengia šokius spalio 

12 d. (Columbus Day), Rusų svetai- 
.,6 vai. va

kare. Įžanga 25c. Kviečiami visi 
atsilankyti ant šitų šokių ir linksmai 
laiką praleisti.

lenkų 1 rubežiaus. Bet čia 
tuoj aus prisimena, kad vi
siems prie rubežiaus patekt

Vakarienė atsibus nedėlioję, 
po antrašu, 9 White 

Kalbės d. P. 
Laisvės” gaspadorius. Tai-

visi įsigykite tikietus iškalnoT*
Rengė ja j.
(243-244)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD. 200 kuopa rengia vaka

rienę.
16 d. spalių.
St., 6 vai. vakare.
Buknys,
gi

draugijų bei kuopų at-Į p , s į1. , , . . . . . .. neje, 20 Powder Mill Rd.’i Joi’hininkoi iv Uavhnnn_ v 7 
piliečiai ir nepiliečiai, malonė- i 
dalyvauti, nes tik du susirinki- 
tebus prieš rinkimus.

Kliubo Sekr. V. N.
(244-245)

miestas

s*

Prašome prisiųsti man .... svarų tikro medaus už 
$........ šiųomi prisiunčiu ir minėtą mokestį.

vardas adresas
Laiškus adresuokite sekamai:

Medus iš Končiaus jĘitinmkystšs. yra tyras ir.' tikras.
Bitininkas KONČIUS, į apliptas' bitėmis'. Už tokias de
monstracijas jis yra gavęs svarbių doyapų kontęstuose
Ypač užėjus šaltam orui, kada žmonės greit pagauna 
šaltį, šis medus daug pagelbsti prašalinimui jo.

Kas norite tikro, nevirinto medaus, tikrų bičių su
nešto nuo grynų žolių žiedų su nupiginta kaina.

Prisiunčiame ir apmokame persiuntimą
5 svarai $1.25 »1O svarų $2.30

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery N. Abington, Mass.

žiaus. 1
birkštis

l kiekvieno darbininko krūti
nėje ir nesulaikoma jėga

Brooklyn: 61 Graham Ave.;
; 31 Atlantic 

Ave.; 73 Myrtle Ave.; 46 Ten
o ves kliubuose ant puikiausių Eyck’St.; Br. Plaza W. Club, negalima.

kapitalis-! 
ir mirtis' 

masėms dar- *

apsirikti nei 
Jis taipgi nie- 

Rooseveltas

Papjovė Pačią Penkių 
Vaiku Motina. 4- C-

Legionierių Kuopa
Gina Darbininką

PHILADELPHIA, PA
Svarbus , pranešimas visoms Phi- 

ladelphijos ir apielinkės progresy- 
viškdms organizacijoms. . “Laisvės,” 
“Vilnius” ir “Darbininkės” skaityto
jams. ( Vįsi šių organizacijų ir šių 
laikraščių simpatižatoriai yra kvie
čiami , į masinį susirinkimą, kuris 
įvyks penktadienį, 14 d. spalių (Oc
tober), Rusų Name, 995 N. 5th St. 
kaip 8; vai. vakare. Todėl draugės 
ir draugai, nepamirškit į šį susirin
kimą ateiti visi, nes turėsime ap- 

I svarstyti mūsų darbininkiškų laik- 
j raščių ir narių gavimą į mūs orga- 
Jnizacijos vajų. Ateikite ir padekite j 
išdirbti mums planus, kad šių metų 
mūs laikraščių vajus padaryt pasek
mingais.

Susirinkimas ALDLD 50-tos kuo
pos bus 18-tą dieną spalių (Oct.) 
Gedemino Svetainėj, 575 Joseph Ave. 
pradžia 7:30 vai vak. draugai ir drau 
ges dalyvaukite šiame svarbiame su
sirinkime, nes yra gana daug svar
bių dalykų kuriuos turėsime atlik
ti. Nepamirškite, kad bus prakal
bos 17-tą d. spalio (Oct.) kalbės drg. 
A. Bimba, dalyvaukite visi ir gar
sinkite kad visi Rochesterio lietu
viai šias prakalbas žinotų ir jose 
dalyvautų.

Raštininkas John Evans.
(243-245)

žiu kaip išlindo ir išliko gy
vas. Pasirodo, kad keltuvas 
buvo labai senas ir dratinės> 
virvės buvo surūdiję. Bo
sai nepaisė naujas, įdėti.

ybė ne-
Jamaica:’ 148-29 Liberty Ave.,I Desėtkai tūkstančių Min

sko įvairių tautų darbo žmo- Jiems mainierių gyv 
nių nori visi kartu, viena1 
valanda , sutikt ir karštai 
proletariškai sveikint savo 
kovos draugus. Bet čia nėra 
tokios 
sueiti

| Jamaica; 107-42 128th St.,I 
Richmond Hill.

Lower Bronx: 569 Prospect 
Ave.; 1400 Boston Road; 1157 
So. Blvd.; 614 W. 177th St.; 
801 Prospect Ave.;

Upper Bronx: 2700 Bronx 
Park East; 1610 Boston Road; 
2075 Clinton 
184th St.; 3882 Third Ave.

Down Town East Side: 96

BROOKLYN. — Amerikos
Legiono skyrius Brownsvillej 
paskyrė $25 bylai delei apgy
nimo ,ex-kareivio streikierio ___
Samuel Weinsteino nuo grę- Avė.” C • 257 E. 10th~St.
siančių jam ilgų metų kalėji
me. Weinsteinas buvo areš
tuotas laike rakandų darbinin
kų streiko. Bosai su policija 
padarė prieš jį suokalbį, pri
mesdami Weinsteinui kokią ten į 
žmogžudystę.

Legiono viršininkai smar
kiai priešinosi, bet nariai paė
mė viršų ir žadėjo kiek ga-

595 E. minios

Clinton St.; 196 E. Broadway;
134 E. 7th St.; 15 E. 3rd.St.

NEW BRITAIN, CONN.

Iš Lietuvių Darbininkų 
Veikimo

Žino
draugai ir nežiūrėdami į sa
vo džiaugsmų, nuovargį, pa
siskirstę grupėmis vyksta 
tiesiai į Minsko dirbtuves, 
kur, gaudžiant motorams, 

! fabrikų darbininkai sveiki- 
i' no atvykusius iš ponų Len
kijos kalėjimų draugus, ra
portavo jiems apie atsiektus 

engia i socialistinėj statyboj laimė- 
apie MOPR’c ------- ’

me viršų ir zacteio KieK ga- ALDLD. 27 kuopa rengia | SOČIU 
lėdami kovot prieš įkalinimą ■ diskusijas kiekvieną nedėldie-1 jimuS, 
to revoliucinio darbininko. Va- n| j diskusijas pradeda lie-1 zacijos veikimą, 

tuviai darbininkai gerai lan-! 
kytis. Ateina katalikų, tauti-| 
ninku ir kitų pažvalgų žmonių.'

Bet yra taip vadinamų pro- 
gresyviškų lietuvių darbinin
kų, kurie niekur neina ir save 
vadina Susipratusiai darbiniu- apimti, iš visų miesto ,kam- 
kais.
bė, trumpa su pinigais.
diskusijas eiti nereikia pinigų.
Čia gali ateiti ir be pinigų.

Pereitos diskusijos įvyko 9 
dieną spalio, Workers Center

At-

dinasi, klaninis susipratimas! 
skleidžiasi ir tarp legionierių, j 
nors jų vadais vis dar liekasi! 
fašistiniai oficieriai.

Jie sakosi, kad bedar- 
Bet į

New Yorke prasidėjo regis- svetainėje, 53 Church St. 
tracija balsavimams rinkimuo- įdarius diskusijas, draugas V. 
se. Kas šią savaitę neužsiregis- j. Valaitis paaiškino apie dar-

! Užsiregistruokite, kad galėtu- 
i mete atiduoti savo balsą Ko

DETROIT, MICH.
ALDLD 32 kp. susirinkimas atsi

bus nedėlioj, spalio 16 dieną, 1:30 
I vai. po pietų, Lietuvių svetainėje,

# ’ j 25th ir Vernor Highway. Visi drau- 
apie MOPR’o organi- ! gai būtinai turite dalyvauti, nes jau

I prasideda vajus del naujų narių ga-
• | vimo.

N. Astrauskienė.
(244-245)Rugsėjo 16 d., 7 vai. vak. 

p didžiausio j Minsko salėj 
| “Kultūra” įvyko masinis 
darbininkų mitingas. > ?

NEWARK, N. J.
LDSA. 10-tos kuopos susirinkimas 

, įvyks 14 dieną spalio, naujoj vietoj, 
Nepaprastų iškilmių Ūpu Kavaliausko svetainėje,. 105 Jackson 

i St., Newarke. Visos narės dalyvau
kite, nes ^turime apsvarstyti daug 

pu, skuba žmonių būriai į svarbių dalykų.
“kultūra.”

v •

itruos, visai negaus balsuoti, bininkų padėtį, dabartinį kapi
talistinį krizį ir darbininkų 
vargus. Jisai palietė ir da-1 

BROOKLYN. — Kontrakto- ' munistų Partijos kandidatams, bartines partijas, kurios daly-'
Nurodė, 

remti 
0 rinkimuose kapitalistines par

ito tijas, kurios yra išnaudotojų i 
partijos ir jų reikalus gina.

Darbininkai turėtų organi
zuotis ir kovoti už savo reika
lus. Darbininkai viską pada
ro, sutveria, tai jie turėtų ir! 
valdyti. Draugas Valaitis nu-i 
rodė, kad tik Komunistų Par- j 
tija yra darbininkų part'ja. Į 
Tad kvietė visus darbininkus1 
balsuoti už komunistus kaiidi-1 I 
datus šiuose rinkimuose irt 
remti Komunistų Partiją.

Darbininkai tik po Komu
nistų Partijos vadovybe galės 
nuversti kapitalistinę valdžią 
ir įsteigti darbininkų ir f ar
mėnių valdžią. Ragino lietu
vius darbininkus organižuptis, 
lavintis ir skaityti darbininkų 
laikraščius ,kaip kad “Laisvę,” 
“Vilnį,” “Darbininkę” ir kitus. 
Ypatingai dabar, kuomet eina 

j vajus tų laikraščių ir ALDLD. 
organizacijos, tai reikia vi
siems likti darbininkų laikraš
čių skaitytojais.

“Laisvė” vajaus laiku tik 
l$4, o įstojimo į ALDLD. vi
sai nėra. Tik metinių duoklių 
peikia užsimokėti po $1.50. 
Paskiaus narys gauna knygų' 
apie $3 vertės.

Paskiaus sekė diskusijos. 
Draugai darbininkai ėmė bal
sus ir kalbėjo apie rinkimus ir i 
kitais svarbiai klausimais. Ki
tos diskusijos įvyks 16 spalio, 

i toj pačioj vietoj.
Vergas. i

rius Fiori Pignataro išvežė už Penkias dienas 
miesto, papjovė savo pačią, 
penkių vaikų motiną; paliko 
lavoną automobiliuj ir laiki
nai buvo pabėgęs, bet tapo 
suimtas. Jis bandė automobilį 
sudaužyti, paleidamas jį į me
dį, matomai, tikėdamasis, kad 
mašina eksploduos ir sudegs 
su moteries lavonu.

registravi-1 vauja ' rinkimuose.
mosi vietos bus atdaros vaka- kacĮ darbininkai neturi 
rais nuo 5 iki 10:30 vai.;
šeštadienį nuo 7 vai. iš

10:30 vai. vakare.iki

Streikai

Policmanas. Plėšikas

NEW YORK. — Streikuoja 
Bronxo Vario liejyklos darbi
ninkai, 2 W. 137th St., prieš 

j $3 uždarbio nukirtimą. Vado*- 
įvauja Industrinė Metalistų
Unija. *

Sustreikavo World metali
nių sagų (guzikų) darbinin-

NEW YORK. — Policma-| 
nas W. P. Williams pusantrų 
metų atgal buvo įsiveržęs i 
valgyklų tarnautoju unijos . . , , , _ , ., , ,J kai, kuomet bosai sumanė kaikliubą; grūmodamas revolve-!, . , , .. T., , .. ... . ■ kuriems algas nukapoti. Jiemsnu, jis sustatė keliolika nariu!. . , . . .. • • i-i i ‘ l ‘ i irgi vadovauja minima unija,prie sienos; jo tikslas buvo! 
apiplėšt; bet vienas, paspru-‘[n v . . ' U
kęs pro langą darbinihkaš; ragautasM 
pranešė kitam policmanui.i NEW YORK. — Trys 
Mėlynsiūlis plėšikas tapo su-irai iš užpakalio pašovė, 
žeistas ir areštuotas. į kiaušiai mirtinai, tūlą Vincen-

Pereitą pirmadienį jis bu- tą Mellesarį, 
vo “nubaustas,” bet tik štai gatve New 
kiek—tą kriminalį “tvarkda- ' Veikiausiai šovikjii buvo gai- 
rį” tiktai suspendavo iš poli-!valai iš priešingos kriminalis- 
cijos tarnybos. ; tų šaikos.

vy- 
vei-

beinantį 69-ta
Yorke. Pabėgo.

X PHILADELPHIA, PA.

PIRMAS DIDELIS IR LINKSMAS BALIUS
RENGIA LYROS CHORAS

šeštadienį, 15 d. Spalio (October), 1932
G2RARD MANOR SVETAINĖJE

909-15 W. Girard Ave. Philadelphia, Pa.
PRADŽIA 7 VAL. VAKARE

ĮŽANGA SU DRAPANŲ PADĖJIMU 35 CENTAI
Bus skanių valgių ir saldžių gėrimų. O svarbiausia, tai kad 

bus geriausia orkestrą. Lyros Choras kviečia kaip Philadelphi- 
jos, taip ir visos apielinkės jaunuomenę ir suaugusius kuo skait
lingiausia atsilankyti ir linksmai laiką praleisti 5

Lyros Choras.

PHILADELPHIA, PA
Komunistų Partijos pritarėjų kon-' 

ferencijose ir šiaip susirinkimuose 
mes pasižadame remti Komunistų 
Partijos kandidatus šiouse rinkimuo
se. Tad nuo žodžių eikime prie dar
bų. Subatoje ir nedėlioję, 15 ir 16 
dienas spalių, yra paskirtos kolekta- 
vimui pinigų rinkimų kampanijos 

' naudai. Subatoje susirinkime į Rusų 
svetainę, 995 N. 5th St., 2 vai dieną, 
o nedėlioję, 10 vai. ryte ir iš Čia vis- 
kuom aprūpinti eisime rinkti aukų 
toše vietose kur komitetas nurodys. 
Lietuviai darbininkai pasirodykime 
skaitlingai.

(243-245) J 
i • ‘ I

i ■ .......... ..-■■■■ i

r PHILADELPHIA, PA
j Komunistų Partijos kandidatas į ■ 
' prezidentus Wm. Z. Fosteris Phila. 
! kalbės 21 d .spalių, 7 vai .vakare, Vi
si susirinkime ant 21 ir Christian 
Sts., iš čia sykiu su drg. Fosteriu 

: maršuosime iki 13th St. ir Christian, j 
j nuo čia, iki 13th ir Thompson St.I 
; čia atsibus prakalbos vajaus Komu- j 
1 nistų Partijos rinkimų kampanijos ir 
darbininku klasinio solidarumo.

i ‘ (243-245) !

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras rengia 

šaunų balių atidarymui žieminio se
zono. Balius atsibus Lee Park Ho
se House, Lee Park, Pa., subatoje, 
15 spalių (Oct.) Kviečiamą visos 
apielinkės lietuvius dalyvauti šiame 
baliuje kuo skaitlingiausia. Čia bus 
naminių dešrų su kopūstais ir vi
sokių gėrimų. Geri muzikantai; Ai
do Choras duos gerą programą ir 
įžanga tik 25c. Dalyvaukit visi.

Aido Choras.
(242-244)

EASTON, PA.
Lietuvių Darbininkių Susivieniji-! 

mo Amerikoje, 14 kp. rengia pirmą 
| rudeninio sezono vakar.lį su šokiais, ' 
subatoje, 15 d. spalio, Easton Ba- ‘ 
king Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Visas pel- į

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

Pasiųsti

I KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautu

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

Šiais darbininkų tėvynes 
produktais aprūpina jus

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon S116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir 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.

DR. Z I NS 110 EAST 16th SI. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 Pi M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai

y..—-- m—J-
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į Atlantos kalė-
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ir

56
Telephone, Evergreen 6-5310

New Yorke bu- 
kratos, per ku- 
agentai suėmė

Smagus Balius
Pirmutinis šio sezono balius 

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

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui1 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
"Laisves”

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

Telephone, Stagg 2-440S

A. RADZEVIČIUS

Puslapis šeštas LAISVI 1 Ketvirtad., Spalių 13, 1932

VIETINES ŽINIOS
‘LAISVES’ KONCERTO PROGRAMA

Tėvai, Motinos, Vaikai 
ir Kiti į Susirinkimą 

Šiandie Vakare!

Kairiosios Kriaučių 
Unijos Suvažiavimas

Šį vakarą “Laisvės” svetai
nėje yra susirinkimas tėvų ir 
vaikų. I tą susirinkimą šau
kia A. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos pirmos i 
kuopos komisija. Susirinki-j 
mo tikslas—padiskusuoti apie ; 
reikalą organizuoti darbinin-1 A 
kų vaikus. Į ką jie norima i 
organizuot? į klasinę darbi-1 
ninkiškų vaikų organizaciją, į 
Jaunuosius Pionierius. Kito
se tautose Jaunieji Pionieriai 
jau pusėtinai gyvuoja ir vei
kia; vaikai eina tokia linija, 
kaip ir susipratę jų tėvai. Pio
nieriai—darbininkų talkininkai ’ 
žingsniuos už savo ir savo, 
motinų bei tėvų būklės pageri
nimą. Pionierių organizacija 
yra taipgi naudingiausia vai
kams politinė mokykla. Be 
kitų veiksmų, Pionieriai mikli
nąs! ir dalyvauja įvairiuose 
sportuose. Pionierių organi
zacija suteikia atsispyrimą 
prieš buržuazinius nuodus, ku
riuos vaikams pumpuoja kapi
talistinės mokyklos.

Visi tėvai su vaikais, būkite 
šiandie vakare “Laisvės” sve
tainėje. Ateikite ir bevaikiai. 
Geri kalbėtojai pasakys pra- 
kalbėles; po to bus diskusijos, 
kuriose esate visi kviečiami 
dalyvauti.

NEW YORK.—šį penktadie
nį vakare prasidės nacionalis 
suvažiavimas Industrinės 
vėjų Unijos. Jis įvyks 
Star Casino svetainėje.

i rinks šimtai delegatų iš 
; šalies kampų.
Imo bus ir
' — : Freiheit Choras ir Man
dolinų Orkestrą, Raudonieji 
i šokikai ir Workers Interna- 
. tional Relief Orkestrą. Suba
toj bus bankietas. Suvažiavi
me kalbės L. Hyman, Ben 
Gold ir kiti. Lietuviai Amal- 
gameitai, būtinai turėkite 
savo delegatus.

Siu- 
Nęw 
Susi- 
visų

Prie suvažiavį- 
muzikalė progra-

Miesto Finansai Vėl 
Ant Bankruto Kranto

Prakalbos Atvirame 
Ore Šeštadienį

NEW YORK.—ŠLų metų va
sario mėn. miesto valdyba už
sitraukė $150,000,000 pasko
los iš bankininkų; sutiko jiem 
mokėt po $5.75 procentų nuo 
šimto dolerių.

Su paskola ir įplaukusiais 
taksais dabar miesto ižde be
lieka jau tik $6,000,000. Nau
jų taksų įplauks tik gruodžio 
mėnesį. Tuo būdu miestas 
negalėsiąs lapkričio 1 d. jau 
išmokėt algų mokytojams ir 
kitiems tarnautojams bei dar
bininkams, jeigu nebus gauta 
nauja paskola. Bet majoras, 
komisionieriai ir kiti augšti 
valdininkai lupa sau desėtkais 
tūkstančių algas, .tuo pačiu 
laiku įkalbinėdami nusimušinė- 
jimus algų darbininkams 
tarnautojams .

ir

Kaip Nori Supainioti 
Komunist. Piliečius

Vietose užsiregistravimo bal
savimams rinkimuose demo
kratai ir republikonai viršinin
kai naudoja visokias gudry
bes prieš komunistinius pilie
čius. Vienur meluoja, būk 
Komunistų Partijos visai nėra

Iki šiol jau galime pasigir
ti sekamais talentais “Lais
vės” koncerto programoje: D. 
Cariona, tenoras, kuris yra 
dainavęs eilėje pasauliniai 
garsių ' operų, o pastaroji! lai
ku dainuoja Philadelphia 
Civic Opera Co. Jau minė
jome, kad pasižadėjo dainuo
ti Adele Valatkiutė, detroitie- 
tė, ir jau susitarta su garsiuo
ju baritonu N. Hodarik.

Aido Choro Merginų Seks-1 
tetas, vadovybėj garsios šoki
kės, E. Segal mokinas aktą 
šiam koncertui. Gi mūsų pri
ma donna Konstancija Menke-

liuniutė, kurios visi, laukia iš
girsti po dviejų metų mokslo 
Italijoje, pilnai pasirodys 
“Laisvės” koncerte. Aido 
Choro koncerte ji, sunkiai sirg
dama, tik porą dainelių su
dainavo.

Aido Choras,
B. šalinaitės, jau mokinasi 
cialių dainų koncertui.

Bus ir daugiau talentų, 
riuos paskelbsime vėliau.

Koncertas įvyks 13 dieną 
lapkričio, ' Grand Assembly, 
318 Grand St., Brooklyn, N. 
York.

vadovybėje 
spe

k u-

Kalėjime Išmoko Pi
nigus Padirbti Paranku Khstwotojas

BROOKLYN. — Dante Ca- 
cici teisme prisipažino, kad 
jis, pirmiaus sėdėdamas Atlan
tos kalėjime, išmoko dirbti t 
formas (plates) delei spausdi
nimo popierinių pinigų. Jo 
kambariuose buvo surasta for- 

! mos dirbimui'penkdolerinių ir 
dvidešimtkių. Cacici liko da
bar už tai nuteistas vėl še
šiems metams 
jimą.

Nepersenai 
vo padarytos 
rias valdžios
$43,000 falšyvais popieriniais 
pinigais.

Du tokių pinigų skleidėjai, 
O. Serena ir P. Valazzo buvo 
nuteisti po 12 metų kalėti; 
bet kad jie paliudijo prieš Ca- 
cicį, tai jiems bus bausmė 
mažinta.

Nėra Reikalo Sakyt, 
už Ką Balsuosite

NEW YORK. — Registruo- 
j antis darbininkams balsuoti, 
tūli politikieriai prižiūrėtojai 
meluoja, būk Komunistų Par
tijos nesą ant rinkimų baloto; 
kiti gi šniukštinėja, už ką bal- 

Visai nėra jokio rei- 
klau-

suosi ?,
t r

kalo atsakinėti į tokį jų
simą. >" ,

Reikalauja Bedarbiams 
Tuščių Namu

šeštadienį, vakare, spalių 
15 d., Lietuvių Komunistinių 
Balsuotojų Kliubaą šaukia vi
sus į prakalbas ir masinį mi
tingą ant kampo Union Avė. 
ir Grand St., Brooklyne. Bus 
geri kalbėtojai, jų tarpe jau
nuoliai. Už trejeto savaičių į 
įvyksta rinkimai šalies prezi- 
dertto, miesto majoro ir kt. 
Tad šiose prakalbose bus pa
matiniai aiškinama rinkimų 
klausimai: keno reikalus ats
tovauja katra partija, ką ža
da bedarbiam ir ex-kareiviam i
republikonai, demokratai ir so-'ant baloto; kitur pakiša blan

kas su vardais visų partijų, 
tame skaičiuje ir komunistų. 
Bet jau patirta iš pereitų rin
kimų, jog kas besiregistruoda
mas pasirašo, kad balsuos už 
komunistus, tą paskui visai 
balsuoti neleidžia.

Eidami registruotis, norėda
mi paskui balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus, vi
sai nieko nerašykite dabar į 
blankas, kurias politikieriai

NEW YORK. — Astuonių jpakiša> norėdami sužinoti, už 
metų vaikas Leonard Sirota Ibalsuosite. 
rašo Daily Workeryj, kaip iš i 
bado apalpo vienas septynių 
ir pusės metų vaikutis, kurio npo ,5 . 1 0,3? VV , , -i „ . T .
tėvai nesidėjo prie Bedarbių bat°J registravimasis balsavi- kampas Ten Eyęk ir Lonmer 
Tarybos, išvien su kuria gale- mams bus nuo 7 St Brooklyne
tų išsikovot pašalpos. vai. is ryto iki 10:30 vai. nalj-j . Taipgi turtbatovisieipą ir vi-

sbms žinotina, kad LDSA. 1 
į kp. su Maspetho draugių kuo
pa bendrai rengia linksmą, va
karėlį spalių 16 dieną, ateinan- 

,tį nedėldienį, “Laisvės” sve
tainėje. \

cialistai; už ką kovoja Ko
munistų Partija, ir kaip gali
ma būtų laimėti darbininkų 
reikalavimus.

Patys eikite ir kitus vadin
kite į šį masinį mitingą atvira
me ore subatoj. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Apalpo Išbadėjęs Kūdikis

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

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

ganizacija paramai laivų darbi
ninkų streikui, kuriuom

Marine Workers Ind.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th
< NEW YORK

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

jsigys tikietukus •
Tuojau kreipkitės į "Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

rūpinasi 
Union
AVĖ

st.

RepuHikontj Vadas

BROOKLYN. — Republiko- 
nų vadas keturioliktame dis- 
trikte, Merrick V. Nittoly pui-j 
kiai pelnydavosi iš areštuoja-Į 
mų butlegerių; statydavo pa
rankas už areštuojamus mun- 
šainierius ir gaudavo riebiai 
apmokėti už savo patarnavi
mus. Bet dabar pasirodė, kad' 
jis klastuodavo dokumentus, 
liudijančius apie turtą, kuris 
užstatomas, kaipo kaucija. To
dėl jis pats tapo areštuotas ir 
po $6,000 kauc. laikomas iki 
teismo.

Šį linksmą balių rengia LD 
SA. 1 kuopa iš Brooklyno ir 
91 kuopa iš Maspetho.

Visi draugai ir draugės kvie 
čiami dalyvauti šiame paren
gime ir smagiai laiką praleis
ti. Bus šokiai prie geros or- 
kestros, užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Taip pat bus trumpa, 
bet labai ger 
rios dalyvius 
liau.

programa, ku-
pranešime vė-

Komisija.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

PARDAVIMAI
BROOKLYN. - Williams-'

burgo Piliečių Komitetas rei-^ure), dar visi nauji. Reikalas ver- 
kalauja, kad miestas panau-įčia tuojaus apleisti miestą, bet par- 
dotų tuščius didelius namus d?osiu uz. visaiJ . ninką galima matyti bile laiku: Mrs.
gale Broadway, kaipo prie- , Stanaitienė, 20 Ainslie St., Brooklyn, 
glaudą bedarbiams, kurie da- N. Y., ant' antro aukšto.
bar bando miegoti ant Wi- j (243-245)
liamsburg Plazos suolų, pat-1 
voriuose ir siauruose tarpna-1
minose; sako, kad miestas la- reikalinga 
bai pigiai galėtų nupirkt 
namus.

LDSA. Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Lietuvių Darbininkių

REIKALAVIMAI
senyva moteriškė 

tuos j prie namų darbo ir prižiūrėjimo 10 
. metij vaiko. Delei atlyginimo ir dar- 
bo sąlygų asmeniškai susitarsime.

I Jurgis Kundrotą, 216 McKee St., 
. Floral Park, Long Island.

(244-249)
prie 
pra-

Įmeskite vienijimo Amerikoj pirmos kp.' 
susirinkimas įvyks spalių (Oc-I, tas blankas tuščias į dėžutę.

Registarcija eina vakarais tober) 13 d., ketvirtadienio va- 
Bet su- kare, 8 vai., “Laisvės” salėj

'REIKALINGAS pagelbininkas 
ūkio. Kas mylėtų tą darbą, 

Susi- 'šau atsišaukti sekamu antrašu:
1 ANDREW KOROLCHEN, 

’ i R. D. 5 Richfield Springs, N.
(243-245)

REIKALINGAS kambarys vedusiai 
porai.

subway,

N. „Y.

Geistina, kad būtų netoli 
Williamsburgo apielinkėje. 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 

(243-244)

25 PĖDŲ VALTYJ PER 
VANDENYNĄ

ROCKAWAY. — Ex-jūri- 
ninkas estonas Carl Lehmus 
prisirengęs savo 25 pėdų il
gio žeglinėje valtyje plaukti 
per vandenyną į Afriką.

Kp. Organizatorė,,
O. M. Višniauskiene.

KUR TU ČIA GAUSI 
PINIGŲ B KUNIGO?

Žmogžudys Ex-Policmanas
BROOKLYN.

County teisme prasidėjo by-j laišką reikalavo iš Kazimiero 
la prieš buvusį policmaną Ed. i bažnyčios kunigo Gėrv. Ku- 
J. Kochą; jis nušovė savo my-!beco padėt į paskirtą’ vietą 
lėtinę Daratą Newcombienę, i $15,000, kuriuos Sussman ga- 
kada ji atsisakė duot jam pi-lietų pasiimti; o kad ne, tai 
ni£ų. Keli polięma'nai prieš; kunigas būsiąs nužudytas, 
jį liudija. Jis buvo vedęs, bet į Dvasiškis tuoj aus , pranešė po- 
Daratą turėjo “iš šalies. licijai; senjs areštuotas.

BROOKLYN. — 69 
KINGS Į senis Walter Sussman

metų
per

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, mylinčios draugišką 
gyvenimą. Ne jaunesnės 45 metų. 
Geistina, kad būtų be vaikų' ir mokė
tų rašyti. Aš esu vaikinas 45 metų, 
turiu biznį. Meldžiu atsišaukti:

, JOS NORKUS,
P. O. Box 1387, Dickson City, Pa.

(242-244)

Telefonas i Stagg

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOSj

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

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M. 

215 E. 
Tarp 2nd 

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedčliom nuo 10 iki 1 .

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

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 menesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę._ Jis turi 
vieną iš geriausių 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

ir Medi-

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 1 
Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

ji iY '• j.. j

R pi

GEORGE NOBILETTI

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Rugsėjo 1 (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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiai Ir chronilkaa yyni Ir 

motarq Ilgai kraujo ir adaa. 
Padarai iityrimy kraujo ir ilapuMo.

DR. MEER
W. 441 h St., Room Ml J 

Naw York, N. T. 
Valandos Priiaalmai

Ryta nuo 10 iki 1, Po ploti] naa I 
iki 9 vai. vakaro 

8«kMadienlaia nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
'Telefonas Lackwanna 4-2180

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagysles, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
Š12 Marion St., 
kamp. Bread
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-118J

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Igbalzamuoja ir laidoja numirusiue 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

462

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

ŠKA1TYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”
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NOTARY 
I PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(NC.MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAŠANČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

į PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

; PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

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

LU.-

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
JOOOTWW V W K/KXKXXX V \ xVxVraxWWSuOirfV A pootV AAA/
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
> į Telefoną*, Midwood 8-6261
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