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Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 14, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIVZinovjevas, Kamenevas ir Ug- 
lanovas išmesti laukan iš So-
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos. Su jais prašalinta dar 
keletas. Tie žmonės manė, kad 
jie nekliudomai galės naudotis 
Komunistų Partijos vardu ir 
varyti pirmyn savo kontr-revo- 
liucinį darbą. Nusisuko vyrai 
sprandą. Politiniai sugedo ir 
supuvo.

No. 245

V-',’ 'T1,200 MAINlERiy SUAREŠTUOTA ĮU

Laidoj Lapkričio 7 d.
Ryšyje su paminėjimu Ru

sų Proletarinės Revoliucijos 
penkiolikos i
vių, Komunistų Partijos or-' 
ganas “Daily Workeris” iš-Į 

Bandė iš- eis specialėj laidoj. Admini- 
------  ---------- Jie stracija prašo organizacijas 

bandė socialistinės statybos sun- , jr individualus siųsti Sovie-

VIENĄ DIENĄ TAYLORVILLE, ILL
KAIRIŲJŲ INTELEKTUALU MANIFES- 

;TAS Į PROFESIONALUS DEL RINKIMU
Ateina žinių iš Peipingo, | __________

Japonija Užgrobsianti 
Sovietinę Bargą

Garines Bombos, ir Buožės prieš Kovojančius Proletarus; Pa.r|'iūs fe"Hal?s F?*j ir ForZ
;tų Partijos or- Illinojaus Nacionalė Gvardija Paleista Darban Laužyti šią naują Sovietinę Baigos | dą, pries Republikonus, Demokratus ir Socialistus; pnes

Jie bandė sulaikyti socializ
mo būdavo j imo ratą, 
mušti revoliuciją iš kelio.

kumus išnaudot sugrąžinimui 
kapitalizmo. Pakėlė oportunis- 
tinį, kontr-revoliucinį obalsį, 
kad žemės kolektyvizacija nepa
vykus, kad reikia griauti kolek
tyvus ir grįžti atgal į seną so
dietišką žemės apdirbimą su 
tuom senu valstiečių pasidalini
mu Į buožes, viduriečius ir var-l 
ginguosius. Anais metais jie 
kalnus vertė prieš Penkių Metų 
Planą. Sakė, kad niekas neiš
eis. Tada bandė sutrukdyt so
cialistinės kūrybos darbą. Bet 
“susiprato”, atsiprašė partijos, 
prisipažino prie oportunistinės 
klaidos. Partija dovanojo, ma
nė, kad pasitaisė. Bet apsirik
ta. Jau tada tų elementų būta 
nepataisomai sugedusių.

tų Sąjungos darbininkams 
ir valstiečiams pasveikini
mą per “Daily Worker}”. 
Adresas toks: 50 East 
St., New York, N. Y.

— pati valdžia surengė mainie- 
Spaliu 12 d. nacionalės gvar- riams teroro puotą. , . .. .

Prieš mainierius paleistos^moja Japonijos plesikiskiem 
interesam.

TAYLORVILLE, Ill.

dijos kareiviai negirdėtu
i 4. i-i 4-1 darban gazmės bombos iri brutaliskumu t e r o r i z avo., v_ . ... . . . i. ... ... . i buožes. Ginkluoti kareiviai)13th maimerius. O maimenai i mu~ yaikg įr areštavo mai. j 
buvo susirinkę paminėjimui i nierjus. į vieną dieną sua- 
Virden kasyklos aukų, kri-1reštuota 1,200 darbininkų!

Ne 11.000,000. Bet Bus tusių nuo policijos kulkų dar. Paskui dauguma jų paleista, 
’ ’ ’ ir U 1898 metais. Tai buvo bai-, įsakant tuoj aus nešdintis

15,000,000 su Kaupu si skerdynė kovojančių mai-j ten, iš kur buvo atvykę.
1 * * * Tai tiek mainieriai turi

Neverkiame mes Zinovjevų ir 
Kamenevų. Sąmoningai ir tiks
liai jie pasirinko renegatų ke
lią, kaip kad mūsiškiai Prusei- 
kos ir Butkai. Mes sveikina
me Sovietų Sąjungos Bolševikų 
Komunistų Partiją. Jos stipry
bė veriasi tame, kad jinai nuo 
pat įsikūrimo mokėjo ir moka 
išvalyti savo eiles nuo politinio 
buržuazinio brudo.

WASHINGTON. — Sako
ma: “skaitlines nemeluoja, 
bet melagiai moka skaitliuo
ti.n Taip ir su Hooverio 
valdžia. Savo raporte sako, 
kad šiandien Amerikoj tėra 
11,000,000 bedarbių. Tyčia 
slepia tikrą skaitlinę. Šian
dien Amerikoj bedarbių ar
mija siekia 15,000,000 su ge
ru kaupu.

Kroatų Sukilimas Auga

Aje, žinoma, išmestieji šauks 
ant viso svieto, kad jie tapo 
“nuskriausti.” Dabar garsiai 
užgriaus ponas Trockis prieš 
Komunistų Partiją, kam ji iš
grūdo laukan iš savo eilių jojo 
talkininkus. Daugiausia teks 
draugui Stalinui, kaipo parti
jos vadui. Bet kas gi jų klau
sys? Buržuazija, tai viskas. 
Buržuazija bandys išnaudoti 
juos, kaipo lemonus, kėlimui 
alaso prieš Sovietų Sąjungą.

BELGRADE. — Jugosla
vijos valdžia pasiuntė tris 
tūkštančiūs kareivių numal- 
.šinimui kroatų sukilimo. Tai 
tautiniai pavergti žmonės, 
ir laikas nuo ' laiko bando 
pasiliuosuoti iš po valdžius 
jungo.

menų. Dabar mainieriai 
susirinko kritusius kovoto- laisvės kapitalistinėj Ame- 
jus pagerbti. Bet ir vėl ta rikoj.

; respubliką ir prijungti ją Kapital zmą, už Proletariato Kovas
i prie Mandžurijos. Mat, bu-1 ----------------
vimas sovietinės valdžios] NEW YORK. — Virš 50 tai pasisako už komunistų 

.Mandžurijos pašonėje grū-1kairiųjų rašytojų, artistų ir kandidatus ir išdėsto prie- 
profesorių išleido platų ma- žastis, kodėl jie paskelbė ko- 
nifestą į Amerikos intelek-1 vą republikonams, demokra- 
tualus. Plačiai skleidžiamas, tams ir socialistams. Šau- 
tarpe profesionalų laike šių kiami visi sąžiniški, radika- 
rinkimų. liai nusistatę Amerikos pro-

Aną sykį šie intelektualai | fesionalai suremti pečiais už 
pasisakė už rėmimą Komu
nistų Partijos kandidatų 
Fosterio ir Fordo. Dabar 
savo manifeste jie vėl griež-

Suareštavo ir Bandys 
Deportuot Darbininkus

AIRIJOS BEDARBIAI BUVO PASISTATĖ 
BARIKADAS KOVOJE SU POLICIJA ‘

3,000 Policijos ir Anglijos Kariuomenė Numalšino Bedar
bių Sukilimą prieš Badą

taip pat vieną troką anglies. 
Už tai sumobilizuota trys 
tūkstančiai policijos ir at
siųsta armija lieti alkanų 
bedarbių kraują!

Bedarbiai buvo pasistatę 
barikadas vienam miesto 
distrikte. Dabar policija 
daro kratas tarpe darbinin
kų ir verčia juos išardyt ba-

BELFAST, Airija. — An
glija skubiai atsiuntė skait
lingą kariuomenę numalšini
mui bedarbių sukilimo. Ant 
vietos tapo sumobilizuota 
trys tūkstančiai ginkluotos 
policijos tam pačiam darbui. 
Nežinomas bedarbių skai
čius sužeistas. Policija sa
ko, kad ji turėjus šaudyti į
bedarbius, idant neleidus rikadas ir sudėti akmenis .ir 
jiems maistą iš krautuvių; plytas taip, kaip pirmiau 
imti. Vadinasi, alkanus, ba-I buvo.

i-| Bet ateis laikas, kuomet 
N HamncIllfA Vaktiini' na kulkomis. ! barikados laimės kovą. Šios
11. 11 lipo IC i loUJ J j koks becĮarbįų baisus I bedarbių barikados buvo 

“ “prasižengimas”: Jie paėmė prieš kapitalizmą. Tai pir-
Mūsų korespondentas iš maistą iš vienos krautuvės, mieji žaibai bręstančios re- 

Nashua praneša, kad Komu- vjSa vežimą pieno užgrobė, t voliucijos Airijoj.

rr i D I i imu. vacunasi, aiKanus, oakompanija ant DalOtC“ daujančius bedarbius maiti

DULUTH, Minn.—Čia su
areštavo du darbininku ir 
laiko išdeportavimui. Jais 
yra jugoslavas John Ro- 
sichz ir italas Oscar Man-' 
nisto. Abudu bus bandoma 
atiduoti fašistinėms val
džioms. Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas kovos 
prieš jų išdeportavimą.

Laivy Biznio Krizis

komunistus. Tai bus jų 
protestas prieš kapitalizmą 
su visomis jojo kriminalys- 
tėmis.

AMERIKOS DOLERIAI IR GRŪDAI EIS 
KOVAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ CHINIJOJE

Į Jungtines Valstijas at
vyko Paul Linebarger, Chi-

ko, kad pernai gauti Ameri
koj 5,000,000 bušelių kvie-

nijos valdžios patarėjas. Jis &U buvo ta spėka, kuri su-
yra amerikietis, bet tarnau- laikė bolševizmo plėtimąsi 

Yangtze upės klonyje. Jei-
ja Chiang Kai-shekui, kai- Nanking0 valdžia negau. 
po Amerikos imperialistų - *
agentas.

Šitas Linebarger j ieško

sianti Amerikoj paskolos, 
tai jos dienos gali būti su
skaitytos.

Nėra jokia paslaptis, kad 
Amerikos imperialistai vi
sais būdais remia Chiang 
Kai-sheko kampanijas prieš 
Sovietinę Chiniją.

NEW YORK.—Delei eko
nominio krizio mažiau žmo
nių šiandien trankosi- po pa- didelės Amerikoje; paskolps 
šaulį. Štai Amerikos laivų delei Nankingo valdžios ko- 
kompanijos praneša, kad'vai prieš komunizmą. Jis 
šiemet vasarą pasažierinis į nori gauti 200,000,000 uncijų 
trafikas tarpe Amerikos, i sidabro. Linebarger pareiš- 
Kanados ir Europos uostų • kė, kad tai vienatinė beliko 
per Atlantiką buvo mažės-!priemonė sulaikymui komu- M<UIlI6riuS
nis 50,980 žmonių. nizmo augimo Chinijoj. Sa-

Ruošime Sukilimo
PRADŽIA ‘LAISVĖS’ VAJAUS

Didysis mūsų dienraščių 
(“Laisvės” ir “Vilnies”) ir A 

1 LDLD vajus faktinai jau pra
sidėjo. Kai kurie draugai jau 
pradėjo rinkti skaitytojus. Ma
tosi pas draugus gražios ener
gijos ir nemažai pasiryžimo. 
Tik štai kas reikia nepamirš
ti: NEPALIKIME VISO DAR
BO KELIEMS DRAUGAMS. 
Vajus turi būti karšta mūsų vi
sų rugiapjūtė.

Visi mūsų kalbėtojai 
kaustę darbui. Kai 
draugai išvažiuoja su maršru
tu. Iš rytinių valstijų centro 
d. Kaškiaučius važiuoja Mas
sachusetts valstijon. Dr. Siur- 
ba traukia Connecticut. Drg. 
šolomskas ir draugė Senkevi- 
čienė aplankys kietosios anglies 
mainierius. New Yorko apie- 
linkę apdengs draugai Mizara, 
Tauras, Bovinas ir kiti. Drg. 
Bimba važiuoja į vakarus, Chi- 
cagon ir jos plačiose apielinkė- 
se.

pasi- 
kurie

nistų Partijai pavyko uždė
ti savo kandidatus ant balo
to New Hampshire valstijo
je. Sako: “Dabar mes dar
bininkai turėsime savo par
tiją, už kurią galėsime bal
suoti prezidentiniuose rinki
muose. Lietuviai darbinin
kai ir darbininkės privalo 

. darbuotis už savo klasės 
kandidatus, draugus Fosterį 
ir Fordą.”

Užgrobė du Uostu
ASUNCION, Paraguajus. 

—Valdžia oficialiai skelbia, 
kad jos armijai pavyko už
grobti nuo Bolivijos dar du 
uostu, būtent Lara ir Cabo 
Castillo.

10,000 LIUOSANORiy DEL SURINKI-

Tik reikia, kad kolonijų drau
gai gerai prisirengtų prie tų 
masinių susirinkimų. Susimil
dami, draugai, nelaukite ste
buklų be darbo. Visi rūpinki
tės susirinkimu. Visi garsin
kite ir visi pačiame susirinki- 

• me darbuokitės delei gavimo 
dienraščiams skaitytojų ir 
draugijai narių.

Lietuvių Darbininkių Susivie
nijimo Amerikoje vajus jau ge
rai įpusėjęs. Jos sako, kad jų 
vajus tęsis iki pat naujų me
tų. Mūsų draugės dienraščių 
ir ALDLD vajaus masiniuose 
susirinkimuose turi verbuoti 
narius į LDSA. Kitur abie
jų organizacijų kuopos bendrai 
rengia prakalbas. Tas gerai. 
Sujungkimė visas spėkas į daik
tą. Pamatysite, nepaisau', sun
kių ekonominių .sąlygų, vajaus 
rezultatai bus geri, ,

McALESTER, Okla.-—Val
stijos policija suareštavo 
dvidešimts mainierių. Pen- 
kioliką jų kaltina prieštara
vimu skebams, o penkis — 
suokalbyje kelti riaušes.

Drg. S. Pečiulis iš Merlyn, Pa., rašo: “Aplaikiau pa
kvietimą dalyvauti vajuje, darbuosiuos.”

Drg. A. Račkauskas ir Girardville, Pa., prisiuntė savo 
prenumeratą, du naujus ir rašo: “Draugai, čionai siun
čiu savo prenumeratą, kuri neužilgo baigsis ir taipgi Tiems grūmoja didelė bau''
siunčiu du metiniu nauju skaitytoju.” mė.

Drg. R. Aučius iš Paterson, N. J., rašo: “ALDLD 84 -------------------M0 $20,000 DAILY WORKERIUF; ku°Pa išrink0 Plači% konūsik del užrašinejimo “Laisvės” Rezoliucijomis Bombarduoji 
[ ir “Vilnies” ir gavimo naujų narių į ALDLD. Prisius- AmkocaJa
i kite mums daugiau kortelių del užrašinejimo naujų skai- . 11 4
tytojų, ir taipgi prisiųskite 12-ką knygų “Pirmoji Pagal- ĮKCnyns 
ba Ligoje ir Nelaimėje”.

Drg. M. K. Sukackienė iš Worcester, Mass., prisiuntė 
tris naujus “Laisvei” skaitytojus ir pasižadėjimą dar
buotis. Vajaus pradžioje jau turi po sekamą skaitytojų, 
skaičių šie draugai ir draugės: M. K. Sukackiepė, Wor
cester, Mass., 3;1 A. Morkis, Toronto, Can., 3;’ A. Rač
kauskas, Girardvilleį Pa.,2; J. Bimba, Paterson, N. J., 2; 
J. Žemaitis, Hartford, Conn.,2; A. Gudžinskas, Schenec
tady, N. Y., 1; F. Balch, Easthampton, Mass., 1; J. Gai- 
dis, Maynard, Mass;, 1; Staseli, Cliffside, N. J., 1; 
P. Žirgui, Rochester, N. Y., 1; M. Duobinis, Newark, N.

Spalių 15 k 16 dienomis visas kitas informacijas ga- 
po visą plačią Ameriką ‘bus. lite gauti jūsų miesto Ko- 
rinkimas aukų Komunistų' munistų Partijos raštinėj. 
Partijos _ organui “Daily |  
Workeriui”. Partija, ir dien-'n v . vi *i i t 
rastis atsišaukia į visus kla- \asaulas >ero‘
siniai sąmoningus darbiniu- ristu Vadas Kunigas 
kus ir prašo padėt aukas 
rinkti. Obalsis yra, kad at
sirastų dešimts tūkstančių 
liuosnorių, ir per dvi die
nas surinktų $20,000. Tai 
būtų didele finansinė para
ma komunistų dienraščiui;

Mes raginame lietuvius 
klasiniai sąmoningus darbi
ninkus ir darbininkes ateiti 
Komunistų Partijos orga-. 
nui talkon. Jeigu susidarys 
armija rinkikų iš dešimties 
tūkstančių, tai bus lengva 
surinkti dvidešimts tūkstan
čių dolerių. . Iš lietuviųf po 
visą Ameriką turi atsirasti 
mažiausia tūkstantis rinki- 
kų.

Aukoms rinkti dėžutes ir

BERLYN.—Kasdien šim
tai rezoliucijų suplaukia j 
Amerikos ambasada, kurio- 
š'e^darbininkų organizacijos 
reikalauja p a 1 i u o s a vijno 
Scottsboro jaunuolių.

MEXICO CITY. — Gua
najuato valstijoj tapo pa
šautas kunigas Padre Angu
lo. Jis yra klerikalų tero
ristų vadas. Sakoma, kad 
jis padėjo dinamito po pasa- 
žieriniu traukiniu. Vienas 
vagonas nušoko nuo bėgių, 
bet niekas nebuvo sužeistas.

HILLSID7, N. J.
ALDLD. 200 kuopa rengia vaka

rienę. Vakariene atsibus nedelioje, 
16 d. spalių, po antraSu, 9 White 
St., 6 vai. vakare. Klabės d. P. 
Ęuknys, “Laisves” administratorius. 
Skaitlingai susirinkite pasilinksmin
ti ir išgirsti prakalbas taip svarbiu 
momentu. ' • ;

Tai tokia yra pradžia mūsų vajaus. Mes tikimės, kad 
draugai iš visų didelių kolonijų greitai prisius po gerą 
skaičių naujų skaitytojų. Kiek mums yra žinoma, Bos
tonas, Montello, Waterbury, Worcester, Hartford, Brid
geport,. Wilkes-B&rre, Shenandoah, Binghamton, Scran
ton, Philadelphia ir eilė kitų miestų rengėsi prie vajaus. 
Taigi, visi draugai ir draugės, kaip organizacijų nariai, 
taip ir skaitytojai, prie darbo! Jeigu visi energingai dirb
sime, jeigu sųkelsime 1,000 naujų skaitytojų “Laisvei”, 
tai “Laisvės” nuolatinė prenumerata pasiliks tik $5.00 
metams. Dabar, vajaus metu, “Laisvė” naujiems skai
tytojams tik $4.00 metams ir $2.00 pusei metų. Seniems 
skaitytojams “Laisvė” tik $5.00 metams., •

“Laisvės” Administracija.

Partneriai Kovoja su
Samdytais Skebais 

, ANOKA, Minn. — Mais
to trusto bosai samdo iŠ 
miestų mušeikas ir pastato 
juos prie trokų už vežikus 
gabenti farmų produktus į 
miestus. Tai tikri goriloj 
streiklaužiai. Spalių 12 d. 
čionai net penkiolika tokių 
gorilij susitarę važiavo per 
pikieto liniją. • Farmeriai 
juos pasitiko ir buvo susi
rėmimas.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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Kaip Sveikatos Mokslui Tarnauja 
Kapitalistai‘‘Labdariai’’

*

stačiai vėžys: tyrihėjamas ir > -. •
bei gydomas, kol jis bus ata- i Amerikoj Turėsiąs Prakalbos Gatvėje

Petered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Subruskime, Drauges ir Draugai!
Rytoj, spalių mėn. 15 d., prasideda mūs dienraščių 

“Laisvės” ir “Vilnies” ir ALDLD vajus. Mūs dienraš
čiams reikia kuodaugiausiai naujų prenumeratorių, o 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūrbs .Draugijai 
—kuodaugiausiai naujų narių.

Netenka kalbėti apie svarbą ir rolę, kurią atlieka 
ALDLD ir mūs dienraščiai; “Laisvė” ir “Vilnis”. , Apie 
tai jau buvo kalbėta ir rašyta. Kiekvienas mūs veikė
jas, kiekvienas kiek tiek klasiniai sąmoningas darbinin
kas puikiai supranta. Prisieina mums, kiekvienam iš 
mūs, aiškinti tai toliau nuo revoliucinio darbininkų judė
jimo stovintiems darbininkams ir įtraukti juos į mūs ju
dėjimą. Kitaip mes jų neįtrauksime, jei nesuteiksime 
jiems žinojimo, jei neparodysime jiems faktais, kodėl jie 
turi stoti su mumis, su komunistais, su viso pasaulio re
voliuciniu darbininkų judėjimu. Išaiškinti gi jiems gali
me geriausiai per komunistinę spaudą—laikraščius ir 
knygas.

Taigi švietimo ir organizavimo lietuvių darbininkų į 
komunistų ir komunistines organizacijas pareiga gula ant 
mūs visų. Todėl visi privalome mestis* darban: gauti kuo
daugiausiai naujų skaitytojų “Laisvei”, ir kuodaugiausiai 
naujų narių į ALDLD.
>’ Vajus prasideda rytoj—spalių 15 d. ir baigsis su pabai
ga lapkričio mėnesio. Per tą laiką “Laisvės” kaina tik 
$4 metams naujiems prenumeratoriams ir $5—atsinauji
nantiems. Per tą laiką kiekvienas darbininkas, stojas į 
ALbLD, paliuosuojamas nuo mokėjimosi įstojimo duok
lių (50c). Tasai nupiginimas daromas del bedarbės, del 
krizio, apimančio milionus Amerikos darbininkų.

Podraug, tenka pastebėti, jau nuo seniau' savo vajų 
paskelbė ir Lietuvių Darbininkių Susivienijimas Ameri
koje—moterų darbininkių organizacija—už naujus narius 
ir savo organo’“Darbininkės” prenumeratorius.

Tą viską privalome mokėti suderinti taip,, kad dirbus, 
bendrai ir padarius kuodidžiausios naudo.s.

Taigi -su ryt diena, draugės ir draugai, meskimės pa- 
smarkintan darban už apšvietą, už stiprinimą mūs kul
tūrinių ir kovos organizacijų, už stiprinimą viso revo
liucinio judėjimo!

Dnieprostrojaus Šviesa

Rockefelleris yra išleidęs 
milionus dolerių neva kovai 
prieš ligas. Tikrumoj Roc
kefelleris tik sau garbės 
jieško; nori pasilikti istori
joj, kaip “nemirtinas žmo
nijos geradarys:” Jeigu 
jam žmonių sveikata vapė
tų, jis geriau elgtųsi su 
darbininkais. Bet Rocke- I : . I ' > ' !

ifelleris pirmas pradėjo mė
tyti laiikah visus- darbinin
kus, sulaukiančius 45; bei 40 
metų amžiaus, kaipo perse-’ 
nuš.! Tokie darbininkai at
siduria didžiausiame skur
dė, o iš skurdo gema ligos; 
pirm laiko žmonės mįršta. 
Jeigu Rockefelleris arba ki
ti tokie “žmonijos draugai” 
paisytų žmonių sveikatos, 
jie. stotų už bedarbių ap- 
draudą. Dabar gi jie viso
mis keturiomis kovoja prieš 
bedarbių šelpimą kaštais 
kapitalistų ir valdžios. O 
kad ir vieni bedarbės me
tai be pašalpos kiek pasėja 
ligų, pirmlaikinių mirčių, 
saužudysčių! Tos žalos 
Rockefelleris nei per šimtą 
metų neatitaisytų su savo 
pinigais, kuriuos duoda ty
rinėjimui ligų, jieškodamas 
garbės, sykiu, suprantama, 
garsindamas savo biznį.

Anglijos Daktariškų Ty
rinėjimų Tarybos 'sekreto
rius Dr. Walt. Moreley 
Fletcher pažymi, kad Ame
rikos milionieriai yrą išlei- 

:dę didžiausias krūvas, pini
gų, pavyzdžiui, delei 'vėžio 
ligos tyrinėjimų. O kokios 
iš to p a s e k m ės?—Labai 
menkos. • ' '

Minimas Anglų daktaras 
kritikuoja tamsūnus tur
čius, kaip jie duoda pinigus 
moksliniams ligų tyrinėji
mams. Sako, štai tiek ir 
tiek duodu, bet turite tyri
nėt šią, o ne kokią kitą ligą. 
Turėdami daugiau pinigų,

tas būtų kapitalistiškiems 
“mokslo draugams” ir nepa- 
g e i d a ujama. Pasirodytų, 
kad dauguma reumatikų 
kenčia nuo blogų darbo ir 
gyvenimo sąlygų. Bet to- 
kis labdarys būna girdėjęs, 
kad įvairios ligos pareina 
nuo bakterijų; todėl ir sa
lt o savo pas amdytiems 
mokslininkams, “tyrinėkite 
bakterijas, darančias reu
matizmą.”

• r » ....

Grįžtant prie vėžio, Dr. 
Fletcher sako, kad treč
daliu turėtų sumažėt ope-^ 
racijos, kurios dabar yra 
daroma, besistengiant iš- 
pjaut vėžį. Bet pirm to rei
kia nuodugnaus, ištyrimo, 
kaip užkirst kelią vėžiui. O

kuo j amas, taip sakant, iš m* v' 
fronto. Prisieis tos ligos till luHZyil 
atsiradimą ir išsivystymą 
pas žmogų tyrinėti iš toliau, 
apimt kur kas platesnę sri
tį; tai' 'bus atakavimas li
gos ne iš priekio, o iš šalies, 
kas, anot Dr. Fletcherio, ir 
duoda geresnių vaisių įvai
riuose medikaliuose tyrinė
jimuose. . ; J

Kai del pačios vėžio ligos, 
kas ji tokia yra; tai tas žy
mus gydytojas ;sako, kad ji
nai' bus panašios veislės 
nesveikumas,' kaip .vidun au
ganti karpa. Tokios kar- 
poš, neabejotinai, atsiranda 
iš tam tikrų Ilginių'nuodų; 
jais galima ir kitus užkrės
ti' šiomis karpomis. Tad 
vėl kyla klausimas, ar tik 
ir vėžiu negalima užsikrės
ti tam tikrose sąlygose?

PATENKINTAS GYVENIMU SOVIETU 
SIBIRE DRG. ANTANAS DELTUVA

Sako, Ko Labiausiai Trūksta, tai Tik Darbininkų

“Dnieprostrojaus Vandens-elektros pajėgos stotis švie
čia ypatinga pajėga nematyto iki šiol kapitalistinio pa
saulio krizio tamsoj. Kapitalizmo elektros lempos švie
sa baigia gęsti... Tiktai Sovietų Sąjunga gali žengti pir
myn plėtime industrinių pajėgų, statančių tvirtus pama
tus augimui darbo žmonių gerbūvio.”

Šjtaip rašo Maskvos “Pravda,” už spalių 10 d.—die
ną, kurią buvo formaliai atidaryta Dnieprostrojaus elekt
ros pajėgos stotis, kuri yra viena iš didžiausių pasaulyj, 
ir kuri užbaigta steigti dviem mėnesiais pirmiau, negu prie tų ligų priežasčių, rei- 
nustatyta Penkerių Metų Plane.

Šisai milžinas, ši Dnieprostrojaus stotis tai yra vienas gelį žmonių; tyrinėt jų pir- 
iš svarbiausių ir ryškiausių piliorių visam Penkerių Metų mesnes gyvenimo sąlygas, 
Plane, kurį buržuazinė spauda tiek daug sykių jau buvo darbą, maistą, poilsį, ir įvai- 
palaidojusi. Jo, pastatymas lėšavo virš 200 milionų aukso 
rublių. Vienu kartu prie Dnieprostrojaus dirbo virš 25.- 
000 darbininkų, kurių didžiuma buvo “žali”, paimti tie
siai,1 nuo farmų ir kolektyvų.: Vadiriasi, per šiuos kelis 
metus Dnieprostrojus nieko Sovietų Sąjungos darbo žmo
nėms nėdaVė;-o ‘viskas; reikėjo dėti į jį. Tai išaiškina 
priežastis tų didelių sunkumų'ir šiurkštumų,kuriuose ten
ka Sovietų Sąjungos darbo žmonėms kol-kas gyventi ir 
dirbti. - ! • • ’ '

Dniėproštrbjaus kolosališka stotis turės suvaidinti ne
paprastą vaidmenį Sovietų Sąjungos‘socialistinės indust
rijos plėtime. Tėn pat statoma milžiniškas fabrikų kom
binatas, kurių ratus, suks Dnieprostrojaus stoties elektra.

“Ošime upės Dniepro bangų, puolančių per užtvanką, 
galima girdėti pergalingas žygiavimas socializmo, geri
nančio darbo žmonių gerbūvį. Dniepro pajėgos stotis 
/eiškia naiijus namus it daugiau duonos darbo žmofrem,” 
sako “Pravda”. Toliau laikraštis pažymi: “Sovietų ša
lis tvirtai pastatyta socialistiniam kelyj. Galinga indus
trine baze padėta perstatymui viso Sovietų Sąjungos 
ūkio. Nauja kolektyvių ūkių sistemą auga ir stiprėja. 
Gamyba bendrai naudojamų daiktų auga greitais tem
pais.” . ;

Tegul priešai šaukia ir kaukia, kad Sovietų Sąjungos 
Penkerių Metų Planas nėįkūnijamas. -Jiems teiks škau- 
džiaf lindi Vilti, kaip jait nė kartą teko! Tai parodo ir 
Dnieprostrojas.

Drg. Antanas Deltuva iš 
Sovietinio* Vakarų Sibiro 
rašo drg. J. Pacauskui į 
Lost Creek, Pa.:

Pas mus, Leninsk Kuzba- 
sse, vasara graži, derlius 
bus didelis (rašyta liepęs 
mėnesį.—lied.). Visokie im 
dustriniai darbai eina gerai. 
Bėda, kad .visur, darbininkų 
trūksta, kaip kasyklose, taip 
ir kitbšė pramonėje; o dar
bininkų būvis jkasdieną gė-> 
rėja, ant kai 'kurių dalykų 
labai žymiai. '

Dabar, vasaros laiku, mes 
mainieriai einame visi dirb
ti ant lauko ūkio po tris die
nas; orgaųizuotu būdu išei
name šimtais, dienomis, ka
da nedirbame kasyklose; iš
einame dainuodami revoliu
cines dainas. Mat, mūsų 
kasykla turi farmą; turi už-

negu proto ar žinojimo, tie | sodinus bulvių 125 hektarus 
(hektaras yra apie pustre
čio akro plotas), agurkų 175 
hektarus, kopūstų 160 hek
tarų. Kiek farma turi kar
vių, arklių ir pievų šienui, 
tai nežinau; ją vadiname 
pienine farma.

Kai del pagelbėjimo įva
žiuoti į Sovietų Sąjungą, tai 
šičia nieko negalėtume pa
gelbėti ; reikia apsirūpinti 
reikalingais delei įleidimo 
dokumentais pirma, negu 
pradedi važiuot.

Tam jūsų anglui mecha
nikui aš laiškų nėrašinėsiu. 
Jeigu jis nori tikrų žinių 
apie Sovietus, tegul skaito 
Daily Workerj ir Working 
Woman ir tegul tuos laik
raščius platina tarp angliš
kai kalbančių; tuo būdu ga
na gerai susipažins su So^- 
vietų Rusija .ir kitus supa
žindins; mes neturime nei 
laiko' rašinėti, ypač nepažįs
tamiems ir nedraugams. 
Pas mus kiekviena minutė 
laiko apskaitliuota ir ūžim^ 
ta.

Dabar pas mus į Vakarų 
Sibirą amerikiečiai tegali 
atvažiuoti tiktai kaipo , .tu
ristai, o grupėmis negali. 
Mūsų organizacija daugiau 
nebeims amerikonų. Ame
rikoje būdami, vadinome 
save komunistais, čia pri

ponai nesupranta, kad tie
sioginis ligos tyrinėjimas 
dažnai neduoda naudos. Im
kime kad ir reumatizmo bei 
vėžio tyrinėjimą. Kad moks
liškai, laipsniškai prieit

kėtų metų metus tėmyt dau-

rias kitas gyvenimo sąly
gas; žiūrėt ypač, . kokis 
maistas patarnauja vėžio li
gai/o kokis nuo jos sulaiko, 
ir tt.

Bei “labdarinei” nežinė- 
liaij milionieriai diktuoja: 
tyrinėkite) tiesioginiai tą bei 
tą, ir viskąs^ Nuo .reuma
tizmo, * sakoma,: Anglijoj ir 
Amerikoj kehčia daugiau 
žmonių, negu nuo kurios ki
tos ligos; ir yra nuolat da
roma tiesioginiai' tyrinėji
mai tyrinėjimų už pinigus 
iš “geradarių” turčių z rpai- 
šų. Daugumoje atsitikimų 
yra tam tikrų šviežių gam
tiniu maistu ir pagydoma 
eilė visokių ligų, kurios pa
prastai būna vadinamos 
bendru vardu . “reumatiz
mas.” Lengvaį rodos,, butų 
dasiprotėti arba nešunku 
patirt, nuo kokio maisto ir 
oro daugiausia išsivysto .re

umatizmas. Bet veikiausia

buvę, ateiviai sudarėme šioj 
vietoj didelę didžiumą, kai
po komunistai;, o’ tikreny
bėje tie “komunistai” pa
sirodė; trūkšmadariais ir 
pirmos rūšies oportunistais. 
Kai kurie iki tiek dasigyve- 
no, kad gavo vilko bilietą 
iš visų organizacijų. Vie
nas jugoslavas jei nemes 
s d v o bjaurų būdą, tai gal 
gaus . ir areštuoti. Ameri
koj; bųdaiųas,.' vadino save 
komunistu, o tikrumoj tai 
vilkas avies kailyj buvo ir 
tebėra. Čia mus labai grei
tai permato, kas ko vertas 
taip, kaip pats žmogus mato 
save gerame veidrodyje.

Dabar pribuvo grupė vo
kiečių mainierių iš Vokieti
jos; šie žmonės, tikimės, 
bus 100 procentų geresni; 
pribuvo 200 žmonių: 122 
darbininkai; kiti vaikai ir 
moterys.

Amerikiečiai gi -pas mus 
baigia nykti. Greitu laiku 
vienas rusas amerikietis 
vardu Digro sugrįš atgal 
Amerikon; tai netikęs sut
vėrimas. Amerikos darbi-

CARNEGIE, Pa. — Spalio 
d. įvyko masinis mitingas 

Šitą masinį mi- 
Tarpt. Darb. 

vietinė ! kuopa.

8 
atvirame ore. 
tingą surengė 
Apsigynimo 

nuo 1915' Kalbėjo draugai J. Hawkins 
metų iki 1931 kas metai vi-j ir E. Brisco. Kaip pirmas, 
dutiniai mažėjo po 2 procen-.taip ir antras kalbėtojai palie
tus; bet 1931 ir 1932 metais!tė Plačiai aPie Scottsboro 9 
juo labiau sumažės gimimai Inegrus Tom Moo-
is piiezasties krizio. _ 1929 njnj{ų klasės kalinius. Kvietė 
metais. Šioj Šalyj gimė veik'visus susirinkusius protestuoti 
19 kūdikių ant kiekvieno; prieš mirčia nuteisimą devynių 
tūkstančio gyventojų; šie-j nekaltų negrų jaunuolių ir rei- 
met gi veikiausia gims mai 
žiau kaip po 17 ant tūkstan' 
čio-kaip kad apskaičiuoja!„^.‘"Taipgi’p7isiminė“apie“be- 
Metropolitan Lifę Insurance^arbę ir bedarbiams dalinamą'. 
Kompanija., i i *

Iš priežasties baisaus kri
zio gimimai Vengrijoj ii 
Vokietijoj sumažėjo apie 9 
nuošimčiais. Graikijoj 7% 
Lenkijoj virš 6< nuoš., Itali- • • v -»—> • • • j v !

Gimimų skaičius Jungti
nėse Valstijose nuo 1915

kalanti jų besąlyginio paliub- 
!$avimo. Taipgi Tom Mooney,’ 
į Billings ir visų politinių kail

inių. Taipgi prisiminė apie be-

j pašalpą ir bedarbių apdraudą.
. Buvo renkamos aukos, kiek su

brinko aukų, neteko sužinoti.
Į Buvo išparduota nemažai 
įvairios literatūros. Tame skai- 

D čiuje '10 egz.
er.” 

joj 5 nuoš., Francijoj 4 nuoš. [kai. 
ir ttK b

Prie gimdymu l..___ . v. , , ,v-.. . j. - . . . virs valanda laiko,mažėjimo, girdi veikiausiai' jai irairius 
prisideda ir plačiau besi-!paįį grj 
skleidžiantis Žinojimas-apie Jsimus ir į visus teisingai atsa- 
gimdymo kontrolę. Ikė. Drg. E. Brisco yra Meta-

Jungtinėse Valstijose, be-P0 Dai'b. Industrinės Lygos or- 
veik sustabdžius ateivybę, “
jau dabar vos gema tiek, _ j 
kad palaikyt tą patį -gyven- masjnis susirinkimas 
tojų skaičių. Toliaus-gi, sa-1 labai gerai . 
ko Metropolitan • Insurance | Darbai
Kompanija savo raporte, 
gyventojų skaičius šioj ša
lyj turės mažėt. Gi daly
kas'pasitaisytų, jeigu grįž
tų gerovė, bet nei pati Me
tropolitan Kompanija nebe- 
pranašauja, ar galės < kada 
sugrįžti gerieji laikai Ame- 

i rikai, kol f viešpataus kapi
talistinis surėdymas.

Labor Defend- 
Publikos buvo vidutiniš- 
Ant pabaigos prisirinko 

'daug jaunuolių, kur draugė 
skaičiaus Brisco su jais diskusavo su- 

’ ’ ” . Jaunuolai 
klausimus. 

Pati Brisco statė jiems kiau

Drg. J. Hawkins 
yra negras, patyręs mainierių 
organizatorius (NMU). Šitas 
______ ____ ____ j pavyko

Bulvių Augintojai Turės;
Didžiausius Nuostolius

PRESQUE, Me.—Aroos-. 
took pavieto farmeriai be
veik išimtinai augina tik 
bulves. Šiemet jie turės 41;- 
760,000 bušelių bulvių. Bet 
bulyės taip atpigę; jog far
meriai ne tik kad nieko ne
pelnys, bet dar turės grynų 
nuostolių apie $18,000,000!

bu; o kur visos kitos mai-
ninkai ’turėtų jį tinkamai ^s,ir vi,sa. ^ta Pramonė? 

iLk: Dirbame kai kada dviem at-
mainom (šiftais); o nedir
bamomis dienomis einam 

4 i padirbėti ir ant ūkio. J X v • •Šiuom tarpu as jaučiuosi 
x sveikas, drūtas, ir sveriu 

daugiau, negu Amerikoj bū
damas.

Vaikas virsta didėliu 
portininku; išvažiavo 800 

~ yxx x ■ ~ j kilometrų į kitą'miestą su 
Aš laūkiu nuo jūsų, drau- .sportininkų gi upe, dabai 

' ' - jau I turi praleidęs 15 (jhenų

pasitikti, kaip kokį rudį. 
Jis išmestas iš Kom. Parti
jos ir unijos.

Aš tuo tarpu stoviu geroj 
pozicijoj; už d a r b.š t u mą 
gaunu dovanų; gegužės mė
nesį gavau dovanų 11 rub
lių 63 kapeikas, o birželio 
men. 13 rub. 93 kap. Ir ki- • 
ti, kurie gerai dirba, gau-' 
na dovanų virš hlgos.

EAST CARNEGIE, PA. — 
The Columbia Steel and Shaf
ting Co. Šioje dirbtuvėje pir
miau dirbo 5-6 šimtai darbi
ninkų (gerais laikais dirbo 
apie 8 šimtai). Dabar dirba, 
tiktai 40-50 darbininkų. Dirba,’ 
taip sakant, tik po 8 valandas 
į dieną; pirmiau dirbo po 11 
valandų dieninis “šiftas,” o 
nąldjnis po 13 . valandų. Mo
kestis 35, centai ir .mažiau į 
valandą; • Darbas yra labai' 
surikus ir necystas, gryzuotas.

* Darbininkų išnaudojimas yra 
labai didelis. ’'

Darbininkai neorganizuoti/ 
tai bosai su jais daro, ką no
ri. Darbininkai turėtų prade-, 
ti organizuotis, nes tik orga
nizuoti galėtų pasipriešinti- 
tam nežmoniškam išnaudoji
mui. Daug darbininkų dirbo 
po kelias dienas į mėnesį, bet 
dabar visiškai atleido, atėmė 
ir kortas ir pasakė, kad būtų, 
namie, o kaip bosams reikės 
darbininkų, tai jie pašauks. 
Bet kada reikės, gal niekadą*

Superior Steel Corp. ir . Įgu
bai mažai dirba, nes kelios die
nos atgal aš patikau vieną , 
darbininką, italų tautos, kuris 
man parodė “pėdės” čekį ver
tės $1.95; tai jis sakė, kad 
visa jo pėdė už rugsėjo mėn., 
nes tik vieną dieną gavo tą „ 
mėnesį dirbti.
ar dviem turi išgyventi visą 
mėnesį, nes iš welfare, jeigu 
vieną dieną dirba į mėnesį, 
tai pieko neduoda.

( Bedarbis.
‘----- : -1 ■ ■ ------ — •

Su tuo doleriu

Pabėgo Kareivis su 
Šimtu Revolveriu

ge, greito laiško; nepatingė
kite parašyti. Mes kai gau
name gerai parašytus laiš
kūs iš Amerikos ar Kana
dos, tai dedame juos į vie
tinę spaudą, padarę verti
mą rusų kalbon; o vertėjų 
turime visokiomis kalbomis. 
Labai įdomūš mums tokie 
ląiškai, kur aprašoma dar
bininkų gyvenimas dabarti
niu laiku.

Aš gi jums greitai para
šyt laiško negalėjau, nes 
pas mus yra' didelė darby- 
metė; trūksta daugiau kaip 
400 darbininkų tik vienoj lotumėte laišką.parašyti.”—r del- .atsteigimo.

MITCKEL FIELD, L.I.— 
Policija sušilus jiėško vieno 
kareivio, kuris pabėgo iš ar
mijos. Taip pat tuo kartu 
dingo šimtas armijos revol
verių. Sako, kad pabėgusio 
kareivio brolis, yrą būtlege- 
ris. Tad policija spėja, kad 
tuos revolverius padovanos 
tam būtlegeriui.

su £rupe. Tą , grupė t turį 
savb tam tikrą vadą ir gy
dytoją.

Antuiiaš Deltuva '
Zap. Sibirskij Kraj, 

Leninsk Kuzbass
(Inostfarin. Rabocije) 

USSR.
Drg. Deltuva skundžiasi, 

kad buvę draugai aiherikiė- 
čiai jam nerašo. Sako, “aš 
žinau, kad šiandie Ameri
koj penktukas tokjs didelis, 
kaip birkavo vežimo ratas, 
bet -vis su gerais norais ga- monarchistams,

toj kasykloj, kurioj aš dir- Red.

r

Berlin. — Soeialdemokii- 
tų “Vorwaerts” skelbia, kad 
Bavarijos, kunigaikštis Rup
precht, padedant kitiems 

darbuojasi 
Vokietijoj*

monarchijos.
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* Chesterio Žinutės OREGON CITY, ORE.
MEDIA, Pa.—Spalio 4 die

ną teisėjas McDale nuteisė ko
munistų veikėją d. Leną Ro
senberg kalėjimai! ant vienų 
metų ir pasilaikė boną ($1,- 
^00), kad jinai nepasirašė. Už 
tą nepasirašymą teisėjas, supy
kęs, vėl ją įkalino nerubežiūo- 
tam laikui.

Draugė Rosenberg buvo 
areštuota liepos 22 dieną. Ją 
areštavo už veikimą del darbi
ninkų ir r_______-c ______ .
beliui, kuris norėjo bedarbiui 
šeimyną išmesti į gatvę. ! —o—

Reakcija čia puola darbinin- ! _ . . . . ,
kų veikėjus be jokio pasigaile- ... .. . ... „T . , , . deio diskusuoti apie rinkimus.Ijimo. Jau penktas komums-L. .. . . .. . . , .. .. .... ... . .... Veik visi sutinka, kad reikiatas veikėjas pakliuvo kaleji- ,. r. . . . . .. .... __ . remti finansiniai ir moraliaiman nuo metų iki 20 metų uz 1 
tai, kad veikia darbininkų 
naudai ir šviečia ateitį, kaip 
išsiliuosuuti iš bado sistemos.

O kaip su miesto valdonais?! 
Kuomet ponas William T. | 
Ramsey, buvęs Chesterio majo- Į 
ras ir paskiaus taksų rokuoto-j 
jas, “išeikvojo” iš publikos su-; 
mokėtų mokesčių $270,000, i 
tai tas teisėjas nuteisė vos 1 
nuo 5 iki 10 metų kalėjimo į. 
Eastern Penitentiary. Jei ši
tas ponas taip būtų pasielgęs 
Sovietų Sąjungoj, tai būtų bu
vęs sušaudytas. Bet 
jam labai lengva bausmė. Mat, 
čia grafterių šalis.

Bet darbininkai, kurie jo- 
rkios niekam skriaudos neda- 

roę tai teisiami iki 20 metų, 
kalėjimo.

Čia miestas pakėlė taksus 
gyventojams nuo 6 iki 8 dol 
į metus 
iš vienos 
tos kelia 
dar tyli, 
jie tylės?

Negeriau ir su vandeniu. 
Už vandenį gyventojai turi 
mokėti augštus mokesčius, bet 
vanduo supuvęs, negalima ger
ti. Kompanija visai nesirūpina, 

4<ad davus geresnį vandenį, o 
mokesčius reikia mokėti.

Bedarbis.

LDS. 106 kuopos susirinki
mas įvyko spalio 2 dieną. Na
rių atsilankė nemažai. Rapor
tai iš kuopos veikimo buvo 
geri. Pas narius matosi ener
gijos darbui.

Taip pat buvo skaityta ke
li laiškai iš Centro. Visi laiš
kai vienbalsiai priimti. Kuo
pa nutarė aukoti į Bedarbių 
Fondą 3 dol. Sekančio mene-

r pasipriešinimą konste-!sio 26 dieną nutarta laikyti ba'

čia tai

daugiau. Vadinasi 
pusės vagia, o iš ki- 
taksus. Darbininkai 
Bet nežinia, ar ilgai .

i • • v • •Komunistų Partija siuose rin- I c
• ■ kimuose.

Todėl draugai pradėjo pirk-
. tis rinkimų vajaus koponuS., 

Išpirkta už $3. Pinigai ’ bus [ 
pasiųsti į Centrą per sekreto-į 
rių, kuris apsiėmė tai atlikti. I

—o—
Spalio 4 dieną čia kalbėjo 

Y?? | Norman Thomas, socialistu tik ■ 4. ! partijos kandidatas į Jungti- 
i nių Valstijų prezidentus. Bet 
reikia stebėti, kad jį pasitiko 
visi miesto viršininkai su viso
mis ceremonijomis.

Mat, jau ir iš to matyt, kad 
jisai nėra pavojingas kapita
listų klasei. Paskiaus Tho- 

' mas nuvažiavo į augštos kla
sės hotelį su visais ponais. Va- 

! kare jisai kalbėjo. Teko ir 
man girdėti jo kalbą.

Jo kalba, tai buvo maišatis. 
Daugiau juokai, negu kalba. 

’ Todėl žmonės mažai ir klausė
si jo kalbos. Apie darbininku 
padėtį jisai nieko nesakė.

šita Thomaso kalba dar sy-
[ kį parodė, kad kapitalistų par
tijos nieko gero nežada darbi
ninkų klasei. Darbininkai tu
rime organizuotis ir jungti jė
gas kovai.
Komunistų

i didatus.
1

Visi turime remti 
Partiją ir jos kan-

Jaunuolis.

DAILY WORKER 9th ANNIVERSARY 
WILL BE HELD DECEMBER 31stNEW YEAR’S EVE.

BRONX COLISEUM
We call upon all Organizations to keep this day free

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

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

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

Įvyks Sekamose Vietose:

23 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 chpro-nariai.

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

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

30 Spalių (October), Lawrence, Mass

6 Lapkričio, Worcester, Mass

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

Tat'iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

Į VISUS LIETUVIUS DARBININKUS
J. V. IR KANADOJE

1 t. • r

Darban už stiprinimą revoliucinių organizacijų ir judėjimo, darbininkiškos spaudos ir apšvietos; 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugija kviečia kiekvieną darbininką talkon į kovos 

vajų šviesos su tamsa!tamsa!

PHILADELPHIA. PA.

DRAUGE, LIETUVI DARBININKE!
Ar jūs savo gyvenime esat matę tokį nepapras

tą laikotarpį, kaip šis, kuriame mes gyvename? 
Drąsiai atsakysime, kad ne! Virš 15,000,000 be
darbių tik vienose’ Jungtinėse Valstijose. Visam 
pasaulyj jų randasi arti 50 milionų. Milionai te
dirba tik dalį laiko, bet ir tų, kurie dirba, algos 
apkramtytos, darbo sąlygos pasunkintos; valan
dos ilginamos. Milionai bedarbių pusbadžiai gy
vena, baisiame varge trūnija, kuomet saujale pa
razitų, turinčių' savo rankose šalies turtus, pra
bangoj skęsta. Sekanti žiema atneša bedarbiams 
ir beduoniams dar didesnius vargus ir kančias,— 
kančias, kokių jie nėra matę savo gyvenime.

Išnaudotojų klasė, turėdama savo rankose val
džią, kiekvieną darbininkų pasijudinimą už i dar
bą arba duoną policijos buože vaišina, kalėji- 
muosna meta. Tolydžio, išnaudotojų klasė—ne 
tik Amerikoj, bet visam pasaulyj—ruošiasi prie 
naujo imperialistinio karo; vyriausiai prie karo 
ant Sovietų Sąjungos—darbininkų šalies, kur nė
ra bedarbės, kur darbininkai, nusikratę išnaudo
tojų, pasekmingai stato socialistinę visuomenę.

Prieš darbininkų akis, tuo būdu, šiandien sto
vi du baisūnai: bedarbė—badas ir imperialistinis 
karas. Kiekvienas sutiks, kad tai baisūs dalykai. 
Kiekvienas sutiks ir su tuo, kad darbininkų klasė 
prieš tai turi kovoti. Lietuviai darbininkai, kaipo 
dalis visos darbininkų klasės, turi kovoti vadovy
bėje revoliucinės Amerikos Komunistų Partijos. 
Bet kad kovoti, reikia būti organizuotiems ir rei
kia žinoti, kaip kovoti. Dar tūkstančiai ir tūks
tančiai lietuvių darbininkų, sakysim, yra įtakoje 
kunigų, katrie^sulaiko juos nuo kovos už duoną; 
vietoj kovos, jiems kunigai siūlo poterius. . . ku
riuos kalbėdamas nieko nelaimėsi, apart vargo ir 
mirties. Katalikai darbininkai, reikia traukti iš 
po kunigų ir kapitalistų įtakos; reikia šviesti; 
reikia padėti jiems susiprasti, kad matytų kelią, 
kuriuo eidami galės padėti sau ir kitiems savo 
broliams.

Visi darbininkai reikia traukti j apšvietos orga
nizaciją—Amerikos Lietuviu Darbininkų Litera
tūros Draugiją—kuri keliolika metų savo gyva
vimo jau atliko milžiniškus švietimo srityj dar
bus !
kišką spaudą—mūsų dienraščius “Laisvę 
nį”,—kad galėjus pažinti gyvenimo bėgamus rei
kalus ir, bendrai, susipažinti su savo, kaipo dar
bininkų uždaviniais. • 1 . . ■

Kiekvienas darbininkas, priklausąs Amerikos 
Lietuvių-' Darbininkų Literatūros Draugijai, gau
na jos leidžiamas knygas veltui. Tų- knygų į me
tus išleidžiama nemažiau dvi stambios, jo;,kai ka
da ir trys. Gi metinė į ALDLD mokestis — tik 
$1.50. šiemet ALDLD nariai jau gavo Dr. Matu
laičio parašytą knygą “Religija” ir dabar gaus 
puikią knygą apie Sovietų Sąjungą—Sovietų Są
junga Penkioliktais Metais. Greta to, ALDLD 
nariai, per kuopas ir apskričius remia.-kitais bū
dais bendras darbininkų kovas.

Su 15-ta d. spalių mėn. ALDLD ir mūs dienraš
čiai skelbia vajų už naujus narius į ALDLD ir 
gavimą naujų prenumeruotojų “Laisvei” ir “Vil- 
nia .

Per šį vajų kiekvienas lietuvis darbininkas, 
stodamas į ALDLD, bus priimtas be jokio įstoji
mo mokesties, kuri paprastai esti 50c.

Per šį vajų, tu, drauge darbininke, ir mes visi 
privalome darbuotis visu pasirįžimu ir patvaru-

Tokie darbininkai turi skaityti darbinin-
”, “Vil-

WATERBURY, CONN.
Darbin’nkai Be Reikalo 

Nusidžiaugė

mu, kad įtraukus kuodidžiausį skaičių.. . _ j darbinin
kų į mūsų organizaciją; kad sutverus kuoskait- 
lingiausiai naujų ALDLD kuopų, kad praplati
nus kuoplačiausiai mūs spaudą; kad atidariusnūs kuoplačiausiai mūs spaudą; kad 
akis kodicPžiausiam skaičiui lietuvių darbininkų ir 
padarius juos sąmoningais gynėjais savo ir visus 
darbininkų klasės reikalų.

Kiekvienas lietuvis darbininkas, kuris užsisa
kys per ALDLD Centrą dienraščius “Laisvę” ar
ba “Vilnį’’, gaus iš ALDLD Centro Komiteto do
vanų vieną iš dviejų stambių ir labai naudingų 
knygų: D-ro J. J. Kaškiaučiaus nepąvaduojama 
knyga (apie 600 puslapių, iliustruota), “Darbi
ninkų Sveikata” arba d. A. Bimbos (apie 600 pus- 

s lapių) “Klasių Kovos Istorija Amerikoje”. Abi 
knygos labai' svarbios ir vertos kiekvienam dar
bininkui ne tik perskaityti, bet studijuoti; reika
lingos turėti savo knygynuose.’

Drauge, lietuvi darbininke! Mes kviečiame jus 
į sąmoningų darbininkų eiles. Gal iki šiol jūs 
manėte, kad šis surėdymas, kapitalistinė sistema, ♦ 
nėra taip bloga, kaip ją piešia komunistai ir kiti 
sąmoningi darbininkai, šiandien patys matome, 
prie ko ji privedė darbininkų klasę. Prie vargo, 
skurdo ir bado. Nesilieka kitos darbininkams iš
eities, kaip tik stoti i savo klasės draugų eiles, 
drauge šviestis, lavintis, ir kovoti už tuojautinj 
darbininkų būvio pagerinimą ir nuvertimą tos 
piktos sistemos; už darbininkų ir farmerių val
džią.

žiūrėkit į Sovietų Sąjungos darbininkus. Jie 
jau švenčia 15-tas metines sukaktuves. Penkio
lika metų atgal jie nušlavė išnaudotojus, patys 
paėmė į savo rankas šalies vairą ir iš labiausiai 
atsilikusios šalies ūkiškai ir kultūriškai, šiandien 
padarė pažangiausią šalį. Panaikino bedarbę; 
sėkmingai vykdo penkmečio planą į ketverius me
tus; įvedė šalį į socialistišką kelią. Amerikos ir 
viso pasaulio darbininkai padarys tą patį, nepai
sant visų sunkumų ir kliūčių. Bet prie to reikia 
ruoštis. Prie to jūs, drauge darbininke, turite 
prisidėti, nepalikdami visko ant kitų.

Šiemet yra rinkimų į šalies prezidentą metai. 
Darbininkų klasė šiuose rinkimuose turi išstačius 
savo kovos prieš badą ir karą programą ir kandi- 
didatus, Wm. Z. Fosterį į prezidentą ir James 
W. Fordą į vice-prezidentą. Jūs, kaipo darbinin
kas, turite agituoti ir balsuoti už savo klasės kan
didatus, prieš republikonus ir demokratus—stam
baus kapitalo atstovus ir jų bernus socialistus! 
Tuo būdu jūs paduotas balsas reikš balsą už so- 
cialę apdraudą, prieš aFgų kapojimą, prieš im
perialistinį karą; prieš tą baisų išnaudojimą ir • 
skurdą ir badą,kuris stovi prieš milionų darbi- < 
ninku akis.

ALDLD Centro Komitetas ragina kiekvieną 
savo narį, kiekvieną simpatiką, kiekvieną pritarė
ją ir nuošalyj stovintį darbininką sukrusti. Mo
mentas nepaprastai svarbus. Mūsų organizacija 
turi gauti nemažiau 1,000 naujų narių! Mes tu
rime gauti kuodaugiausiai naujų skaitytojų mūs 
revoliciniam darbininkų dienraščiam—“Laisvei” 
ir “Vilniai.”

Visokiais reikalais galite kreiptis pas vietinę 
ALDLD kuopą, kur ji gyvuoja, o jai ne—kreipki
tės tiesiai į Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro Sekretorių, kurio ant
rašas yra sekamas: D. M. Šolomskas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ALDLD CENTRO KOMITETAS.

Daily AVorkerio Tag Days 
Spalio 15 ir 16 Dienomis

Kasdieną Komunistų Parti
ja vis gauna daugiau ir dau
giau plėsti kovą, prieš išnau-. 
dotojus ir pavergėjus. Nau
jos darbininkų masės išsiver
žia į kovą prie badą, prieš al
gų kapojimą. Daugelyj atsi
tikimų suklaidina darbininkus 
kapitalistiniai agentai. Kad at- 
mušus visokius kapitalištų ag
entus ir pasukus darbininkus 
tikron kovos pusėn, reikia pa
dvigubintai veikti. Reikia dau
giau išleisti literatūros ir viso
kių lapelių.

Komunistinio dienraščio “D. 
iWorkerio,” padėtis yra kri- 
Į tiška’. Piniginis stovis taip 
i blogas, kad kasdieną gręsia 
suspendavimu. Tad, kad užtik
rinus gyvavimą komunistiniam 
dienraščiui, “Daily Worke- 
riui,” ir kad vedus sėkmingiau 
rinkimų kampaniją, spalių 15 
ir 16 dienomis bus Tag Days. 
Tad lietuviai darbininkai daly
vaukite kuo skaitlingiausiai .

Lietuviai išeis iš sekamos 
vietos, 995 N. 5th St. O ku- 

[riems neparanku į minėtą vie
tą, tai galite gauti “kenukus” 

Isekamosę, vietose: 912 S. 3rd 
’St.; 1208 Tasker St.; 801 Rit>. 
|ner St.; 2222 Master St.; 715 
i N. 6th St. ir kitose Komunistų 
Į Partijos ir darbininkiškų orga- 
[nizacijų svetainėse.
I Tad, draugai, kuo skaitlin
giausiai dalyvaukite minėtose 
vietose.

Komitetas.

DUOS KONCERTĄ

LAPKR. (NOV.) 13

grand assembly

Brooklyn, N. Y.

TURTINGA PROGRAMA

Žema Įžanga

duoda.
sykį į dieną šiokios tokios sriu- 

įbos. Bet ta sriuba (zupė)
taip pat tik išalkusiam galima 
valgyti, kuris turi valgyt jau

Pas mus darbininkai jau tik-1 prievarta. Paskiaus duoda 
rai buvo nudžiugę, nes manė, | duoda jiems pergulėti vienoje 
kad tikrai darbai pagerės. Kai'senoje bažnyčioje, 
kurios dirbtuvės jau pradėjo! 
imti darbininkus ir pradėjo 
dirbti. Darbininkai jau manė, 
kad grįžta “geri laikai”. Bet 
neilgai tas gerbūvis tęsėsi.

| Padirbus apie 5 savaites ir vėl 
darbininkus pradėjo 
gatves.

O kurie darbininkai dar pa
likti dirbti, tai dirba tik po 2- 
3 dienas į savaitę. Kiti dar ma
žiau, gauna darbo tik į dvi sa

kaites po, 2-3 dienas padirbėti. 
, Bet kapitalistų spauda rašo, 
|kad jau bedarbės nėra, viskas 
į eina gerai.

Apie metai laiko atgal mies- 
[ tas buvo įsteigęs neva bedar- 
i biams paramą ir duodavo dar- 
įbo kai kuriem net po penkias 
! ir šešias dienas į savaitę, bet j 
dabar jau duoda tik po 2 die-, 
nas. Ir tai duoda tik tiems 
darbininkams, kurie turi dide
les šeimynas. O kurie turi tik 
po 2-3 šeimynos narius, tai 
gauna padirbėti' tik 1 dieną. 
Paskiaus dar duoda supelėju- 
sio maisto, kuris veik niekam 

[ nevertas.
O pavieniai darbininkai

| gauna darbo,, nei maisto

Jie gauna tik vieną ir dabar. O jei kapitalistai kad jūsų apielinkėj arba kur 
jos bijo, tai jie gerai žino, kad kitur darbininkus namų savi- 
Bedarbių Taryba organizuoja 
darbininkus ne maldauti, bet’! greitai praneškite Bedarbių j 
kovoti už savo teises.

Todėl mes turime visi stoti • • -
. t> , , . rp u • ti, kad miestas užmokėtų ran-l Bedarbių Taryba ir veikti , . • , , . , . v.;da ir duotų maisto ir šilumos 
joje, kad galėtume laimėti ge- tokiems bedarbiams.
resnio maisto ir tinkamą guo- įjy Taryba jau keliems išrei- 

Vienas bedarbis darbininkas 1'! bedarbiams darbininkams.
pakalbino iš šių darbininkų į ^ad mes batys stokime į Be-
vieną, kad ateitų ir

Persekioja Darbininkas 
Bedarbius

ninkai jau meta iš namų, tai

[Tarybai, 774 Bank St. Bedar-, 
bių Taryba stengsis išreikalau- 

. ti, kad miestas užmokėtų ran
dą ir duotų maisto ir šilumos

Bedar-i

Rekomenduoja Nebrangi]
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reutnatiškų gėlimų. Net galvot 
skaudėjimą, danties gėlimų, gripų ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

F. P.
Bloomfield, N. J.PAIN-EXPELLER

kalavo randą ir maistą. i 
Organizaciniai Bedarbių Ta-' 

ryba nėra labai tobula, bet į i 
ją bedarbiai rašosi. Tad sto-j 
kime ir mes visi ir veikime. 
Nereikia vieni kitiems daryti I 
užmetimus ir ginčytis nereika-, 
lingai, bet reikia veikti. Prie 

k,v., Visi * tamsesnių darbininkų užsipul-
darbininkai, kurie bedarbiai ir Į dinėjimai neprieisime.

Bedarbis.

nevi uininnu i *
prisirašytų I Taryba ir kitus kalbiu-

leisti į j prie Bedarbių Tarybos, - kuri*^ime 11 J0Je ve^ti. 
čia pradėjo organizuotis. Tai 
kitas darbininkas paskundė 
tos pašalpos viršininkėliui. 
Tuomet tas bedarbis buvo pa
šauktas į raštinę kamantinėji
mui. Jam bosai pasakė, kad 
jisai turi užsidaryti savo bur- ... . v. .
ną, o jei ne, tai bus išvarytas dirbantieji kviečiami dalyvau- [ 
. e 1 . fl MinwYn oil oi vy Ir 1 w» A xxzYct •
ir. negalės nei pernakvoti toje I .

. IV v • • • • * Ir 11

senoje bažnyčioje ir negaus 
nei tos netikusios sriubos.

Mat, parazitai bijos, kad 
darbininkai nesusiorganizuotų, raportų iš įvairių komisijų vei
kėt jie nesulaikys darbininkų ! kimo. Taip pat bus kalbama 
nuo organizacijos. Ponai bi- apie demonstraciją gatvėse, 
jo, kad darbininkai susiorgani
zavę gali pareikalauti ne su
smirdusios sriubos, bet tinka
mo maisto. 

t

Bedarbių Taryba Jau Veikia

Draugai darbininkai, Bedar
bių Taryba dar jaunutė. Ji
nai turi dar tik 100 narių, bet 
jau veikia. Tad mes jau mato
me, kad kapitalistai jos bijo'veikia.

Bedarbių Tarybos Susirinkimas

Bedarbių Tarybos susirinki
mas įvyks spalio 20 dieną, 
Darbininkų svetainėje, 774 
Bank St., 8 vai. vakare.

ti šiame susirinkime., Atsives- i 
; kite ir kitus darbininkus, ku- I 
, riuos galite sueiti.
I ! i

Šiame susirinkime bus daug
[SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVĘ’’

ne-
ne-

Ateina jau žiema, mes turime 
reikalauti šilumos ir maisto 
bedarbiams iš miesto valdžios. 
Jei nesirūpinsime savais reika
lais, tai niekas kitas nesirūpins 
mūsų reikalais.
Re’kalaukime Randos Užmo

kėjimo ir Maisto

Draugai, Bedarbių Taryba
Kurie tik sužinote,

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

PHILADELPHIA, PA.

PIRMAS DIDELIS IR LINKSMAS BALIUS
RENGIA LYROS CHORAS 

šeštadienį, 15 d. Spalio (October), 1932 
GIRARD 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

Lyros Choras.
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J. Nalivaika
be, didelis ir ruimingas. Iš ten įėjom ju-(Tąsa)

Išėję iš muitinės, susėdom busan ir ne
lygiu keliu važiavom j miestą—trečios ka
tegorijos viešbutį; palikdami prieplauką, 
tą didelį kiemą, kuriame priversta daug 
nulupto apskritaus medžio popierai dirbti. 
Palikom ir tas darbininkes moteris, kurios, 
raudonomis skepetaitėmis apsirišę galvas, 
dirba kieme; neša ant nasilkų prisidėję 
krūvas skiedrų. Del šių moterų darbo ame
rikietės buržujės, nuo laivo žiūrėdamos, 
gana nemandagiai šaipėsi.

Atvažiavusiems iš Amerikos, kurie pir
miau geriau gyveno, da atrodo biedna. Mū
sų turistų, ypatingai tų, kurie daug šneka, 
pirmiausia jų veiduose pasirodė kokis tai 
nepasitenkinimas. Visur laukia didelis 
darbas taisyti, statyti namus, išlieti asfaltu 
gatves ir kelius. O dabar da to visko, toli 
gražu, didelė stoka. Stubos priemiestyj 
gana neprielankios gyvenimui. Jas reikės 
nuversti ir statyti naujas. Bet tas, žino
ma, ne vienų metų darbas.

Kaip tik įėjom viešbučio koridoriun, tuo
jau vienas šovė namui pašaipos kompli
mentą: “Norėčiau žinoti, kiek jame gyvena 
žiurkių.” Eina į viršų ir šaiposi.

Tiesa, namas nėra šešiolikinė gražuolė, 
kuri bile durniui gali patikti. Jis yra pa
gyvenęs daug metų ir turi europinę struk
tūrą. Vienok vidus nėra apleistas, švariai 
užlaikomas. Štai kad ir mūs. kambaryj: 
stovi dvylika vienam gulėti geležinių love
lių ir tinkamai paklotų. Tegu tik visi dar
bininkai turi po tokią lovelę, tai da ant ko
munistų vadovaujamos šalies nebus už ką 
burnoti. Bet jie prasigyvenę įsitaisys ir 
geresnes.

Pirmas Valgis Sovietų žemėje
Įėję viešbučio valgyklon, susėdome prie 

stalo. Stalas, tiesa, nedidelis. Ant vidaus 
pastatyta vazonas su gėlėmis, bonka van
dens ir vienas stiklas, Jo mes keturi, čia, 
vėl tūlas nepasitenkinimas. Na, kaip gi da
bar visiem gerti iš vieno stiklo? Gerią 
•vandenį, plauna stiklą ir dairosi, kur išpilti 
tas pamazgas. Stalų patarnautojoms iš 
syk pasirodė, jog esam ponai.

Štai ir valgis jau garuoja po mūsų nosi-lras 
mis ir dilgina apetitą. Lėkštė miltinės 
sriubos ir da jos viduryj įdėta boliukė 
maltos mėsos. Visi griebiamės už juo
dos ruginės duonos, ir pradėjom pietus. 
Paskui gavom porciją veršio ar karvės mė
sos, tas nedaro skirtumo, jie vistiek yra gi
minės; ant galo po stiklą arbatos ir po tokį 
blynuką.

Pabaigę pietus, vienas sako: “Jeigu vi
sada gautum taip pavalgyti, tai būtų gali
ma gyventi.” Ant rytojaus gi jau atsirado 
tokių, kurie ėmė reikalauti sviesto ir pra
dėjo šnekėti, ko čia mes atvažiavom.

Kalbant apie sviestą, reikia pabrėžti, kad 
visoje Europoje nėra mados dėti ant stalo 
sviestą, kaip kad Amerikoje yra daroma, 
nepaisant, kad jo ir yra užtektinai. O So
vietų Sąjungoje jo šį metą trūksta. Ot, va, 
čia jau pasirodė savotiška saumylystė mū
siškių tarpe.

Po pietų, neilgai laukus, mus busu išvežė 
parodyti Leningrado miestą. Visur mato
si, kad reikia pridėti daug darbo, kol mies
tą ištaisys.1 Tiesa, jis yra taisomas. Na
mai ne tik remontuojami, baltinami, nauji 
statomi, bet kuris ir senesnis namas, o turi 
gerą fundamentą, tai ant jo viršaus muri
nama po porą augštų. Mat, stoka kam
barių.

Vienur taiso gatvių bruką, kitur asfal
tuoja ir dirba net dvejomis pakaitomis. Ant 
to pleciaus, kur 1905 m. kunigo atvestus 
darbininkus sušaudė, ne.t naktinė pakaita 
dirbo. Mat, ir Leningrade saulė leidosi 20 
minučių iki 10 vai., tad nakties, kaip, ir 
nėra.

Žodžiu, miestas paskendęs darbe. Judė
jimas didelis. Žmonių parėdalaine vienoki, 
vienų geresni, o kitų net ir permenki. Pro- 
sytų siūtų ir kelinių da mažai matosi.

Pravažiuojant, sustojom darbininkų kliu-

džių salėn. Ten kiek matėsi susirinkusių 
žmonių, tai drapana vidutinė. Ypatingai 
jaunimas jau mokinasi prisitaikyti rūbą.

Vakare atėjo viešbutin dvi poros švedų 
darbininkų, kurie dirba Sovietų angliaka- 
syklose, ir prašė, kad mainytum pas juos 
amerikoniškus dolerius ąnt rusiškų rublių. 
Pirmiausia, priėjęs prie manęs, ėmė mal
dauti gavimui “Dėdės Šamo” valiutos, no
rėdamas sukelti- manyje simpatijos. Daly
kas šitokis, jis man aiškino, mes anglių ka
syklose išdirbę 10 mėnesių, gavom du mė
nesiu atostogų, ir tuo laiku norėtume ap
lankyti savo gimines Švedijoj. Tad ame
rikoniški doleriai tenai daugiau giliuoju, 
negu rubliai. Man pareiškus, kad valiuta 
Sovietams reikalingesnė, negu Švedijai, ir 
jos nekeisiu, tuomet tarė, kad mes nesiti
kę jom iš darbininkų turistų gauti tokį ne
draugišką atsakymą, ir nepasitenkinę išėjo 
iš viešbučio. Jų buvo dvi šeimynos ir tik 
jis vienas kalbėjo angliškai, jis yra dirbęs 
Amerikos mamose.

Tą patį vakarą buvo užėjęs jaunas dar- 
bininkas-komunistas. Jo paklausė kiti mū
sų keleiviai, būtent, kodėl dėvite tokį men
ką rūbą. Jis atsakė, kad čia yra mano 
kasdieninė drapana; einat teatran arba iš
ėjimo dienoje, tai yra, šventėje, mes tada 
apsirėdom geresnėm. Žinoma, mes da ne
galim lygintis su jūsų papuošalais. Tuo 
pačiu sykiu pabrėžė, kad jeigu mums ne
reikėtų iš savo algų aukoti pinigų apsigyni
mo tikslams nuo imperialistų puolimo (o 
kad jie mus puls, tai nėra jokios abejonės), 
mes galėtum irgi nusipirkti brangesnius 
parėdus.

Tuo momentu maršavo gatve kariško am
žiaus liuosnorių vyrų pulkas', ir jis, rody
damas pirštu, pridūrė, kad šitas viskas 
mums jau nereikalingas būtų^ bet del ap
gynimo revoliucijos .laimėjimų mes būtinai 
turime budėti. ■ . , .

Sulaukę ryto ir pavalgę pusryčius, vėl iš
važiavom pažiūrėti istorinių vietų. Nuve
dė didetėn cerkvėn, kur buvo laidojami bu
deliški carai ir jų giminės. Cerkvė augšta 
ir brangiai padaryta, o ant grindų tai tik- 

kapinynas. Kapai aklai užpečėtyti ir
taip stovi. Tik tų auksinių karūnų nėra, 
nes badmečio laiku jas nuėmė ir už tą auk
są pirko darbininkams maistą.

Iš tenai nuėjom Petro-Povylo drūtvietėn. 
Savo laiku ji buvo pastatyta apsigynimui 
nuo Švedijos, bet, laikui bėgant, nustojus 
savo vertės, tapo paversta kalėjimu. Te
nai yra biskis urvų. Juose laikė geriausius 
revoliucionierius, nes iš jų buvo maža vil
ties pasprukti laisvėn ir vėl griebtis tokio 
pat darbo, kuris galutinai davė carizmui 
smūgį ir įsteigė darbininkų valdžią.

Vaikščioti tuose urvuose nėra jokio ma
lonumo. Ir nereikia stebėtis, kad kaip ku
rie atsiėmė sau gyvybę, nepakęsdami to
kio žiauraus gyvenimo. Tačiaus, dabar, iš
skyrus tris, visi tušti. Vienam'kambaryj 
stovi kalinio figūra ir net pasistiepus žiūri 
per langą į laisvę. Kitam gi vėl parodoma, 
kaip kalinys miega lovoje. Pačiam kori
doriuje žandaras prikišęs ausį prie durų 
klauso, ar neišgirs revoliucionierių kokio 
konspiratyvio darbo, o prie stalo sėdi du ir 
SU nekantrumu laukia raporto. Kad ir ne
norėtum suprasti kalinių padėties, pergy
vento laiko, tai tos figūros pasako./’

Paskui nuėjom pažiūrėti tuosna kamba- 
riuosna, iš kurių drg. Leninas laike Lapkri
čio Revoliucijos, kuomet buvo trenkiama 
kerenskinė demokratija, davė nurodymus 
darbininkam užimti bankus, vandenį ir ki
tas būtinai Reikalingas įstaigas, be kurių 
paėmimo būtų sunkiau buvę vesti proleta
riatą prie galutino laimėjimo.

Da ir dabar stovi kambaryj ta lovelė, 
kurioje gulėjo Leninas, minkšti krėslai, Le
ningrado darbininkų atnešti jam iš caro; 
Žieminio Palociaus. Jie, kaipo savo vadui 
suteįkė istorinę dovaną, tik visa bėda, kad 
jis juose mažai turėjo laiko kada sėdėti.

(Bus daugiau)

ATLIKIME SAVO UŽDUOTI*

Šiandien prasideda “Laisvės” vajus, Daugelis draugų jau pri
siuntė po vienų ir po keletą naujų prenumeratų. Laukiame iš 
visų senų skaitytojų nors po vienų naujų. Eikime pas darbinin
kus j stubas ir kalbinkime juos užsiprenumeruoti “Laisvę”.

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

“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.

Reguliaiė “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 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 Skaitytojų 'Laisvei’
i f.' ’i i‘ '1 t : V ■' ’ '. ’ ■ L . f * 1J 1 M * t * ’ i ' ’ į 1'1 L i 1 L į i 'C J t 'Jei ’’gausime 1,000; naujų pietinių s'kai’tytojų' šiam vajuj tai madtbvi?“Laisve$* pfe- 
$ ’ • ■’ ;; •». > 5 j ■. • • .i ■ , i ■1 - ( 111*1! 1 f I r • -i r ■ I 't I f r t 1numerata bus tik $5 metalus. ‘Iš savo truso šiame vajujeUuresime nėt 'ir patys sau

tiesioginę naudą. ...

< .» * y ... * ‘ ,

Kartu su Prenumeratom Siųski te 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
1 ; ' i■ < •. •

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: “LAISVES” ADMINISTRACIJA

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
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Puslapis penktasVIETINES ŽINIOS■iai“p°iitik°s
Stebėtinai Įspūdingas 
Rinkimų Bankietas, 
Suruoštas Profesionalų

sako, pasipiktinę esame kapi-' fhunistų Partijoj nėra vietos 
i supuvimu, j tiems, kurie stoja už baltųjų 

buržuazijos tvarkos niekšišku-' Pirmenybę Prieš negrus arba 
mu, cynizmu; neberemsime iuž amerikonų pirmybę prieš 
kapitalistų politikos;

jos; buvo, ir ddf“ kėjiįbfe šimtinės) donoji Aymiją pliekia' juos|hrse vietose kur komitetas nurodys, 
ir np-nkiasdpšiml.inėR nuo as- ■Iv. .Lietuviai darbininkai pasirodykime

iš 6-to pusi.)
truputį susižeisti, 
rašytojas Charles

(Tąsa
net 

kad
Harrison; bet jie to ne

gavo 
kaip 
Yale 
paisė.

Rinkimų bankietą rengė ne 
komunistai. Jį suruošė Inte
lektualų Komitetas ir Profesi
onalų Grupių Sąjunga, susibū
rę balsuoti už komunistų kan
didatus Fosterį į prezidentus 
ir Fordą į vice-prezidentus ir 
varyt už juos agitaciją tarp 
“proto” darbininkų. Tai dau
giausiai laisvesni (liberaliai)

WORCESTER, MASS, 
h

ROYAL THEATRE
|(|623 Main Street. Worcester, Mass

“REVOLIUCIONIERIAUS
ATSIMINIMAI”

Pirmas veikiantys Sovietui 
Į|kalbinis paveikslas su išaiš-j 
akinimais anglų kalboje.

Taipgi ir Sovietų žinių] 
^pranešimai.
Tris dienas: Nedėlioję, Pa- 
inedėlyje ir Utarninke, Spa

lio 16, 17 ir 18 d.

Į Įžanga 25 centai ypatai

! ateivius darbininkus. coctIIIU f

■ New Republic žurnalo lite- 
ypač ' ratinis kritikas Malcolm Com- 

Jų tarpe yra pašau- šiame krizyje. Mes žinome, ly, žinomas, kaipo 
liniai garsūs Theodore Dreiser,! kad ne patys padarysime re- ] '' ' 
Sherwood Anderson, John Dos voliuciją; tą padarys darbiniu- hale, išsireiškė, 
Passos, profesorius H. W. L. kų klasė; bet mes, intelektua-) mas tramdo pačios 
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rašytojai, artistai, mokytojai, 
daktarai, inžinieriai, moksli-' nusivylę senaisiais keliais/ku-! 
ninkai-tyrįnėtojai ir kiti profe- rių bankrutas pasirodo -vl 
sionalai. raudonas” 

redaktorius tame liberalų žur- 
, jog kapitaįiz- 

j kultūros 
lai, galime padėti darbiniu- Į plėtojimąsi, jog krizis taip’-pa- 
kams sulaužyti kapitalistinį su-i lietė protinius darbininkus, kad 
rėdymą. . J jiems nebelieka kitos logiškos

John Hermann, „autorius vei-: ^cities, kaip tik solidarizuotis
- - -• -• ■ - • 1 • !sū darbininkų judėjimu, ku

riam vadovauja Komunistų) 
Partija. Jis taipgi nurodė,’ 
kad daugelis padoresnių in
telektualų, nors būdami ir ge-| 
roję medžiaginėje padėtyje, o

Passos, profesorius H. W. L. 
Dana, Waldo Frank, Edmund 
Wilson ir desėtkai kitų labai 
pasekmingų savo profesijose 
žmonių.

Nors abiejose svetainėse di-jkalo Big Short Trip, nupiešė, jSl 
| džiumą sudarė darbininkai,) ką jis patyrė tarp kovojančių /’ 
tačiaus suėjo ir daug šimtų farmerių vakarinėse valstijo- 
vadinamų inteligentiškų pro
fesijų žmonių. Tatai 
kaip Komunistų Partijos įta
ka nepaprastai paaugo tarp 
protinių darbininkų; per šiuos“ 
tris krizio metus. ' Patys pro
fesionalai kalbėdami išsitarė, 
kad keli metai atgal jie ne
būtų tikėję, kad galima būtų 
sutraukti tiek inteligentijos į 
pramogą, suruoštą vardan bal
savimo už revoliucionierių, j tų Sąjungoj tegali mokslinin- 
Komunistų Partijos kandida-J kai ir artistai laisvai vystyti 

i tus rinkimuose. j savo gabumus iki augščiausio
šiuos žodžius rašančiam te- čiukuro.

! ko būti Manhattan Lyceum ' Maxine Elliot scenoje gabiai 
prie stalo dešimties draugų lie-1 atvaizdavo tą mumiją Hoove- 
tuvių. Tvarka puiki; viskas1 rį, patiekdamas gyvą karika- 
prirengta dailiai, švariai; va-Jūrą to kapitalistų meitėlio, 
karionė sutaisyta su geru sko- j 

' niu.
i giškai-kultūringas.

Į vakarienė atrodytų lyg maž 
Į možis, palyginant su'
Iitaujančia 1 i n k u i-komunizmo mas, 
L dvasia ir programa. Į

Čia
Sidney Hook, filosofijos dak-: blogesnis. 

! taras.
įsephson, vienas iš New Repu- kalą baltųjų Ųarbininkų vieny-1
I blic žurnalo štabo narių, Pro^bės su negrais darbo • žmonė-) vas Charles Walker užtikrino 
!fesionalų Sąjungos atstovas; mis ir atžymėdamas, jog Ko-j šimtinę nuo savo organizaci-

se ir kaip farmeriai daro vie
šu revoliuciniais 
Ragindamas bal-

rodo, na frontą
darbininkais. . „_______  __ . ....
suot rinkimuose už komunistų remia Kom. Partiją josios ko- 
kapdįdatus) jis pareiškė, kad vWe dėlei kapitalizmo panai- 
ir geriausias kapitalizmas yra l<inimo- 
blogesnis už komunizmą. Daly-1

ir penkiasdeširp(inės: nuo as
menų bei grupių; paskui ėjo 
dešimtinės, penkinės ir smul
kesnės aukos.

Darbininkų Labo ratorijos 
Teatras patiekė reikšmingą po
litinę satirą, per 
sakant, 
visoms 
.tijoms, 
k on am 
vaidinime dalyvavo 
jaunų darbininkų.

Užbaigos prakalbą pasakė., 
j d. Earl Browder, Kom. Parti
jos Centro Komiteto narys, 
! pamatiniai nurodydamas neiš*- 

Tj” brendamai kriziuojantį kapita- 
] lizmą, kur vis kiečiau verčia 
darbininkus prispaustais ver
gais ir stačiai šios “tvarkos” 
kankiniais. Drg. Browder 
reikšmingai' perstatė augančią 
revoliucinę vienybę farmerių

kurią, taip 
buvo nunertas kailis 

trims kapitalistų par-; 
demokratam, republi- 
ir socialistam. Šiame 

desėtkai

... Balto ir juodo darbininkų su darbininkais, negrų su bal
dydamas anąmet revoliucinių vaizdingame šokyje buvo perėtaisiais rankpelniais ir dabar- 

in.v.iaii n.mTv.r, statyta vienijimasis negrų šu,tįnį masinį intelektualų pasvy-
patyrė, (baltaisiais. šokį sudirigavo Nma i Kom. Partijos pusę, 

kad šiais laikais tiktai Sovie-1 - .................. ■ ■ 1

rašytojų tarptautiniame kon
grese Charkove jis

lei “Laisvės” koncerto.
. Michael Gold, autorius pa

garsėjusios knygos “Jews 
Without Money,” savo kalbo
je, it kokiais paveikslais, iš
rodė veiklios (ne tik žodžiais) 
kovos reikalą už kasdieninę 

Komunistų kandidatas į N. i darbininkų būklę einant linkui 
Publikos laikymasis drau-) Yorko miesto majorus Wm. i darbo klasės paliuosavimo. ■ 

Bet pati ] Patterson, pradėdamas savo' Viena iš gabiausių kalbėto- 
j vykusią kalbą, pataisė rašyto-1 jų buvo poetė Adelaidė Wal- 

viėšpa-ijo Hermąnno mintį, žymėda-1 ker jauna mergina, Kentuc- 
___ , kad nors šiandie kapita-)ky mainierių streiko veikėja. 

Ilizmas yra labai darbininkam) Jinai taipgi atsišaukė paau- 
vakarui pirmininkavo blogas, bet rytoj jis bus darjkot Kom. Partijos rinkimų;

Pasakė įspūdinga l kampanijos reikalams ir abel- 
Kalbėjo Matthew Jo-! prakalbėlę, pabrėždamas rei-'nam jos revoliuciniam darbui. 

) Profesionalų Sąjungos atsto-

fUIMIVI

visus ir -Nankingo valdžią 
sykiu.

PRANEŠIMAI Iš KITUR I <

SCRANTON, PA.
ALDLD. 39 kuopos susirinkimas 

atsibus sekmadienį, spalio 16 d., 2 
vai. po pietų, 111 W. Market St., 
Leonards svetainėje. Visiems gerai 
žinoma vieta. Todėl visi draugai pri
valo dalyvauti ir atsiveskite po nau
ją narį.

Org. A. Ruseckas.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių už Komunistų' Partijos 

Kandidatus Balsuotojų Kliubo susi
rinkimas įvyks 14 d. spalio, 7:30 v. 
vaka're, 29 Endicott St. Visi kliu
bo nariai draugijų bei kuopų at
stovai ir visi dąrbininkai jr darbinin
kės, 
kite 
mai

piliečiai ir ncpilieciai, mžilonė- 
(jalyvauti, nes tik du1 susirinki- 
tebus prieš rinkimus.

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

Edith Segal, kuri dabar moki- Pastebėjo, kad ir pirmaujanti 
na ir Aido Choro Sekstetą de- proto darbuotojai eina su mu-1 

mis. 
liuciniam judėjimui, ir 
darbininkiškai sąžiningi : 
nės bus naudingi sovietinei kū
rybai po proletarinės revoliu
cijos Amerikoje.

Webster Hall kalbėjo prof. 
Scott Nearing, Waldo Frank ir 
kiti ir buvo panaši programa, 
kaip Manhattan Lyceum.

Visą tai padarė gilų įspūdį, j KaValiaUSko svetainėje, 105 Jackson

ANTRAS METINIS KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA CHORAS PIRMYN, GREAT NECK, N. Y.

DURIS

Brooklyn© Aido Choro Sekstetas
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Subatoje, 15 d. Spalių-Oct.,1932
COMMUNITY CHURCH HOUSE SVETAINĖJE

3RD ST., KAMPAS STONER AVE., GREAT NECK, N. Y.
(Prieš Kensington (Public School) Mokyklą)

ATSIDARYS 6 VAL. VAKARE PROGRAMA PRASIDĖS LYGIAI 7:30 VAL. V. 
PRIEŠ JR PO PROGRAMO ŠOKIAI, WILLIAM NORRIS ORCHESTRA

ĮŽANGA 75c. VAIKAMS 25c. VIEN ANT ŠOKIŲ PO PROGRAMOS 50c.

§
/

DRAUGĖS'IR DRAUGAI! Choras Pirmyn apvaikščiodamas dviejų metų savo gyvavimą, 
turi už garbę pakviesti visus Great Neck’o, Long Islando ir viso didžiojo New Yorko, lie
tuvius darbininkus į šį milžinišką Koncertą ir Balių. f

Draugės ir Draugai! Choras Pirmyn yra darbininkiškos dailės organizacija ir daug kartų 
yra dalyvavęs darbininkiškose parengimuose ir pilnai yra užsitarnavęs Jūsų paramos, šiame 
mūsų rengiamame koncerte.

Programos išpildyme dalyvaus apart Choro Pirmyn, didis Aido Choras vadovaujamas drg. 
L. B. Šalinaitės ir pagarsėjęs Aido Choro Merginų Sekstetas iš Brooklyno N. Y. Bus duetų, 
smuiko solų, duetų ir piano solo. Taip pat bus dar ir kitokių Pamarginimų.

Kviečia Visus Atsilankyti KOMISIJA.

skaitlingai.
(243-245)

PHILADELPHIA, PA
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, 
nuo Čia, iki 13th ir Thompson St. 
Čia atsibus prakalbos vajaus Komu
nistų Partijos rinkimų kampanijos ir 

j darbininku klasinio solidarumo.
(243-245)

DETROIT, MICH.
T. . . ..... i • ALDLD 32 kp. susirinkimas atsi-i
Jie VISI leikallllgl levo- į,us nG(]eliOj, spalio 16 dieną, 1:30

• visi vai.
žmo-

po pietų, Lietuvių svetainėje, 
25th ir Vernor Highway. Visi drau
gai būtinai turite dalyvauti, nes jau 

i prasideda vajus del naujų narių ga
vimo.

N. Astrauskienė.
’(244-245)

NEWARK, N. J.

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
nas skiriamas darbininkiškiems rei
kalams. Eastono ir apielinkės lietu
viai darbininkai ir darbinifikės yra 
širdingai kviečiami apsilankyti 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. Įžanga visiems veltui.

Kviečia Komisija.
(243-245)

ROCHESTER, N. Y.

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.
bos 17-tą d. spalio (Oct.) kalbės drg.

Nepamirškite, kad bus prakftl-

| LDSA. 10-tos kuopos susirinkimas1 A. Bimba, dalyvaukite visi ir gar- 
Įvyks 14 dieną spalio, naujoj vietoj, sinkite kad visi Rochesterio lietu- 

i viai šias prakalbas žinotų ir jose 
ypač ką tik besiartinančiam !.St., Newarkc. Visos narės dalyvau-1 dalyvautų.

‘ ' apsvarstyti daug Raštininkas John Evans.
(243-245)

prie Kom. Partijos jaunimui 
kuriam labai imponavo dide
lės protinės ir artistinės pajė
gos, remiančios komunistinį ju
dėjimą.

Iš sklokos sušutusių inteli
gentėlių-nebuvo matyt nei vie
no.

'kito, nes turime 
svarbių dalykų.

Organizatore.
(244-245)

Rep.

Farmerių Susikirtimas

PHILADELPHIA, PA
Svarbus pranešimas visoms Phi- 

ladelphijos ir apielinkės progresy- 
viškoms Organizacijoms. “Laisves,” 
“Vilnies” ir “Darbininkės” skaityto- ‘ 
jams. Visi šių organizacijų ir šių 
laikraščių simpatizatoriai yra kvie-i 
čiami j masinį susirinkimą, kuris' 
įvyks penktadienį, 14 d. spalių (Oc
tober), Rusų Name, 995 N. 5th St. 
kaip 8 vai. Vakare. Todėl draugės. 
ir draugai, nępamirškit į šį susirin-1 
kimą ateiti visi, nes turėsime ap-' 
svarstyti . mūsų darbininkiškų laik- Į 
raščių it narių gavimą į rtiūs orga- 

i nizacijos vajų. Apeikite ir padėkite 
i išdirbti mums planus, kad šių metų 

-v. J. 1 n X..r. iii n i. n .1 r. n ..C T. rirmlz

Naujienybč Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingų Rūsių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainčs Amerikos 
Marke te

ST. PAUL, Minn.—Ir- čia 
eina farmerių streikas. Spa^ 

lių 12 d. įvyko susikirtimas^ 
tarpe pikietuojančių farme- i 
rių ir tų, kurie nori Streiką. mūs laikraščių vajus padalyt’ pasek- i mingais. <

i Kviečia Komitetas,
i ' ■ (243-245)

sulaužyti. Kįeturi žmonės 
sužeisti. Streikuojanti far
meriai laimėjo.

Giria už Paklusnumą
NEW YORK.—Protesto- 

nų vyskupas Manning suši
lęs giria tuos negrus, kurie' 
tarnauja bažnyčiai. Sako, 
kad jie labai nuolankūs ir 
darbštūs del dievo, nes, mat, 
jie yra tamsūs, neapsišvie- 
tę.

PHILADELPHIA, PA
Komunistų Partijos pritarėjų kon- j 

ferencijose ir šiaip susirinkimuose I 
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 j Rusų Į 
svetainę, 995 N. 5th St., 2 vai dieną, 
o nedėlioję, 10 vai. ryte ir iš čia vis-1 
kuom aprūpinti eisime rinkti aukų

Užmuštos 3 Moterys

CONNELLSVILLE, Pa. 
—Spalių 12 d. rasta negy
vos, užmuštos trys moteriš
kės—močiutė, motina ir 
duktė Tresslerių šeimynos. 
Piktadariai nesuimti ir ne
žinomi. Užmuštos kirvio 
penčia. f

I

Automobiliu Nelaimė

| WHITE PLAINS, N.Y. — 
| Čia susidūrė du automobi
liai. Nelaimėje viena mo
teriškė ant vietos užmušta, 
vienas vyras pavojingai su
žeistas, o kiti keturi leng
viau sužeisti. Viena maši
na užsidegė ir supleškėjo.

Penki Karai Chinijoj

SHANGHAI. — Chinijoj 
šiandien eina penki karai 
tarpe įvairių miltaristinių 
gnipių. O komūništų Rau:

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

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautu

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

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

JUOZASKAVALIAUSKAS
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 1116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mešlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 

I ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima-del išsi- 

y'- . mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme
naudojama X-Spinęluliai, Kraujo Tyrimai ir 

/ Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR« ZBNS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. Iki 8 P. M.
Nedčlioin—9 A. M, iki 4 P. M.

Kalba Lietuviškai 
įsikūręs 25 Metai



LAISVI j

VIETINĖS ŽINIOS
xs kad ji paskambins ir solo.

Julius ir Elizabeth yra stu
dentai muzikos profesoriaus J. 
Hachtmanno iš Bay Sides.

Iš New Jersey bus daininin-į

Puslapis šeštas

Nepavėluoki! Užsire
gistruot Balsavimui

Svarbus Siuvėjų Suva

pridengti revoliucinėmis fra
zėmis.

Kas privertė Volkszeitungą 
užsidaryti? Ogi vokiečių ame
rikiečių darbininkų kairėjimas, 

kas Višniauskas; kurie jį pa- masinis jų krypimas į Komu- 
žįsta ir yra girdėję dainuo- nistų Partijos pusę, 
jant, visi karštai apie jį atsi
šaukia,™vima« Šiandie sauT kalpapie puiklJt da!:|I. W. W. IšsigimėliaiZIdVinido OldlKUc mninką. Dabar mes patys n &

/

Šiandie ir rytoj yra pasku
tinės dienos užsiregistruot bal
savimui rinkimuose, kurie įvyk
sta lapkričio (Nov.) 8 d. Kas 
šiomis dienomis neužsiregis
truos, visai negalės balsuoti.

Užsiregistruokite, kad galė
tumėte atiduoti savo balsą 
Komunistų Partijos kandida
tams.

Šiandien galima užsiregis
truoti vakare nuo 5 vai. iki 
10:30; rytoj, subatoj, regis
tracija tęsis nuo 7 vai. iš ryto 
iki 10:30 vai. naktį.

Kiekvienas už komunistus 
paduodamas balsas bus spy- 
rimas buržuazijos šelpti be
darbius, sustabdyti uždarbių 
kapojimus, išmokėt ex-karei- 
viams bonus ir kt. Jeigu šian
die bei rytoj neužsiregistruoja
te, tai veltui pragaiš tas jūsų 
balsas.

Rytoj Vakare Sužinokit, 
Už Ką Balsuoti

Dabar mes patys jį 
išgirsime ir galėsime spręsti, i 

Nepamiršikite taip pat, kad 
Choras Pirmyn irgi gyvuoja. 
Jam vadovauja žymus chorų 
mokytojas Walter Žukas.

Pasimatysime
Community Church House sve 
tainėje, Stoner Ave., kampas 
3rd St., Great Necke, N. Y. 
Svetainės durys atsidarys 6 
vai. vakare. Programa pra
sidės 7:30 vai. Įsigykite ti- 
kietus iš anksto už 60 centu,, 
nes kurie pirks tik prie svetai
nės durų, tie turės mokėt po 
75c. Svetainė randasi tik už 
trijų blokų nuo stoties, prieš j 
pat Kensington Public School, i 
vienas blokas nuo Middle i 

Industrinė Unija laimėjo šim-j‘^ec^ R°ad. 
tus streikų, kaip ji vedė ko-. Visus Kviečia Komisija, 
vas, ir dalyvauti išdirbime pla
nų tolesnėms kovoms už reika
lus siuvimo pram-onės darbi
ninkų.

O kad ir ne kriaučių ama
to darbininkams būtų svarbus 
pasimokinimas, kaip už savo 
reikalus kovoti dabartinėse są
lygose vis aršėjančio krizio.

NEW YORK. — Trečias su
važiavimas Industrinės Siuvė
jų Unijos atsidaro šiandie va
kare, spalių 14, New Star Ca
sino svetainėje, 107th St.- ir 
Park Ave., New Yorke. Pra
kalbas sakys drg. Amter, Hy
man, Ben Gold ir kt. Bus ir 
muzikalė programa: Freiheit 
Choras ir Mandolinų Orkestrą, 
Raudonieji šokikai ir daininin
kai.

Amalgameitai privalo turėt 
suvažiavime savo delegatus; 
turėtų dalyvaut ir kiti adatos 
darbininkai, kaip organizuoti, 
taip neorganizuoti; pamatyt, 
kaip revoliucinėj vadovybėj

NEW YORK. — Aidoblistų 
(1WW.) vadai pasmerkė Jū
rinių Darbininkų Industrinę 
Uniją ve už kokį dalyką. In- 

rvi vakare ldUStrinČ UniJa Wrino mažų 
c e|laivukų darbininkus streikuot 

prieš kirtimą algos po $10 ir 
daugiau per mėnesį. Aido
blistų vadai prisidėjo prie 
Maherio ir kitų geltonųjų ly
derių, kurie streiką vadina 
“raudonųjų užmačia.” Taip 
išsigimė 1WW., virsdama iš
naudotojų tarnaite.

Stebėtinai Įspndingas 
iRinkimų Bankietas, Su 
ruoštas Profesionalu

Telefonas i Btagg 2-91IB i >

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK'

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDUL1U DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOM i

Nuo • vai. ryto iki M vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

V0K1ETYS 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 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirfikinimais

Ir

Penktad., Spalių 14, 1932

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite 1

SAVININKAI MARGIUKAI
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.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 
jimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau 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- 
pui kiaušiai.

Policijos Pogromas ir 
Areštai Deportavimui

BROOKLYN. — Trečiadienį! 
vakare policija vėl 
Darbininkų Centrą, 31 
tie Avė. ir areštavo 
darbininkus. Tai jau 
toj vietoj užpuolimas 
vienos savaitės .

Per paskutinį užpuolimą 
tapo areštuota keturi darbinin
kai. Du iš jų nugabenta į 
Ellis Islandą. Hooverio vai-Į 
d žios agentai nori juos depor- 
tuot iš Amerikos. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas; 
veda bylą, kad neleist juos de
portuoti, ir šiandien vakare 
šaukia masinį mitingą atvira
me ore ant kampo Atlantic 
Avė. ir Columbia St.

Įsiveržus į minimą centrą, 
policija kelis darbininkus ap
kūlė, jų tarpe ir vieną tikrą 
amerikoną. Policmanai grū
mojo visai suardyti tą centrą. 
Bet jiems nepasiseks, nes šim
tai darbininkų mobilizuojasi, 
kad ir per tiesioginę kovą ap- 

* ginti savo organizacinę buvei
nę. ...

užpuolė į - 
Atlan-1 j 
keturis 
trečias 
bėgyje

Visus nustebino tokis nesva
jotai didelis suplaukimas žmo
nių į komunistinių rinkimų 

! bankietą trečiadienio vakare. 
Į | Užpildyta ir perpildyta sve- 
jčiais dvi dideles, Webster Hall 
; ir Manhattan Labor Lyceum, 
svetainės; o ir tai šimtai žmo
nių negalėjo dasigauti vidun. 

lYpač prie Webster Hall su- 
Isirinko tokia masė, jau1 nebe
galinti įtilpti, kad įsikišo poli
ciniai “tvarkdariai.” šimtai 
darbininkiškai nusiteikusios pu 
blikos turėjo grįžti atgal. Per 
didelį susigrūdimą kai kurie

(Tąsa 5-tam pusi.)

Great Necke Didelis 
Talentų Koncertas

Rytoj Vakare
Greatneckiečiai, būkite pri

sirengę masiniai dalyvauti ry
toj vakare tame dideliam kon
certe.

Port Washingtonas pasiža
dėjo šimtu procentų dalyvau
ti; kitos kolonijos taip pat ža
da neapsileisti.

Šis koncertas bus apvaikš- 
čiojimas dviejų metų Choro 
Pirmyn gyvavimo. Tad, kurie 
atmenat choro užgimimą, tai 
rytoj vakare turėsite progos 
pasigėrėt jo pasiektu laipsniu 

j dailės srityje. .
Kaip žinoma, Choras Pir-i 

myn užgimė iš buvusio jaunuo
lių choro.
simenat, kaip tie 
dainuodavo, kokie 
sūs buvo ir kaip 
balsai skambėjo, 
jūs tų jaunuolių galią negalė
site nei pažint, nes jie, bent 
didžiuma, jau suaugę ir yra 
Pirmyn nariai. Prie to jų 
bent pusė tuzino pasirodys, 
kaipo solistai, duetistai ir 
našiai.

Pereitą sykį aš žadėjau pa
garsint vardus programos da- tems; bet abejotina, ar jis ka- lio 147 Thames St., Brooklyne, 9:30 

dirbti nei tiek, kiek buvo agen- vKl i tad dabar tėmykite. naujo pradės eiti.
‘ ‘ ‘ ” Fortley pasi- Programoj dalyvaus

_  . . _ m___—

šeštadienį, vakare, spalių 
15 d., Lietuvių Komunistinių 
Balsuotojų Kliubas 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 
įvyksta rinkimai šalies prezi
dento, 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 
republikonai, demokratai ir.so- 
cialistai; už ką kovoja Ko
munistų Partija, ir kaip gali
ma būtų laimėti darbininkų i 
reikalavimus.

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

Bedarbiai Šturmavo Žuli- 
kišką Darbų Agentūrą

NEW YORK.—Darbininkas 
Steve Fortley buvo gavęs dar
bą per Holden darbų suradi
mo agentūrą, 101 W. 49th St. 
Bet iš darbo jis buvo taip grei
tai paleistas, kad negavo užsi-

Smagus Balius
I

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

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

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 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26 Brooklyn,

N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 
ofise

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios

Architektūros

56

ir

Jūs, be abejo, at- 
jaunuoliai 

jie nedrą- 
jų vaikiški 
Bet rytoj

aKaput” N. Y. Volkszei- 
tungui, Virtusiam 

Socialfašistiniu

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

Visi draugai ir draugės kvie 
čiami dalyvauti šiame paren
gime ir smagiai laiką praleis
ti. Bus šokiai prie geros or
kestrus, užkandžių ir minkštų 
gėrimų. Taip pat bus trumpa, 
bet labai gera programa, ku
rios dalyvius pranešime vė
liau.

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Komisija.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Cnln ir chroniikaa vynj ir 

moterų liga* kraujo ir oda*. 
Padarau iityrimg kraujo ir ilapuuau.

DR. MEER
W. 44th St., Room 111 

New York, N. Y.
Valandoa Priiaalmei 

Rytu nuo 10 iki 1, Po pietų nuo a 
Iki 0 vai. vakare 

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

116

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiuu 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Aventife
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

402

SKAITYKIT. PLATINĖTI
“LAISVĘ.”

BROOKLYN, N. Y.

GEORGE NOBILETTI

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

pa-

tad

i

darbių komitetas įėjo vidun miute iš Brooklyno su Birute,'geriausi darbininkiški elemen-f

SloaUIYU pvilVIJcJ y i ~ | V UllYoAUl LU 11& □ L'VVVJ

Pasekmėje liko'Kurie dalyvavo Choro Pirmyn riaisiais socialistais

■

«OOŲOLMX><M»MWO<W inoOi nuo<x\A

Tt

St.

turi

Telefonas, Midwood 8-6261
pazipus su pianu.

OI

prie
pra-

SC 
X

L

TEL. STAGG 
2-5043

tų būti, prof, šalinaitės.
Duetus dainuos Aldona Kli-

rūplnasi 
Union
AVĖ

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li- 
, teratūros Draugijos 55 kuopos susi- 

dienraščio leidimą trims savai- rinkimas įvyks sekmadienį, 16 d. spa-

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

!val. ryte. Visi nariai būtinai turite 
'ateiti ir atsiveskit naujų narių.

K. Nečiunskas.

NEW YORK. — New Yor
ker Volkszeitungo leidėjai pa
skelbė, kad suspenduoja savo ;

PARDAVIMAI
PARSIDUODA keliems kambariams 

įruošimui namų rakandai (furni
ture), dar visi nauji. Reikalas ver
čia tuojaus apleisti miestą, bet par
duosiu už visai žemą kainą. Savi
ninką galima matyti bile laiku: Mrs. 
Stanaitiene, 20 Ainslie St., Brooklyn, 
N. Y., ant antro aukšto.

(243-245)

REIKALINGAS pagelbininkas 
ūkio. Kas mylėtų tą darbą,

šau atsišaukti, sekamu antrašu:
ANDREW KOROLCHEN,

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

$

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

analizai
107 E. 17th STREET

Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedčliom: l'j-12

Už Pilną Egzaminaciją $2
f

turai įmokėjęs. Fortley pasi-. rr°gramoj dalyvaus Aiaoj 
skundė Bedarbių Tarybai. Ta-; Choras ir Aido Choro Mergi- 
ryba sušaukė protesto mitingą Į . Sekstetas abu po vadovys- 
prieš agentūrą; reikalavo su-j te L. B. šalinaitės, arba turė- 
grąžinti nuskriaustam darbi
ninkui pinigus. Didelis be-

Volkszeitung turėjo istorinę 
praeitį. Jį 1878 metais pra-j 
dėjo leisti socialistai ateiviai iš i 
Vokietijos, pabėgę nuo Bis-; 
marko persekiojimų. Ilgą lai
ką apie Volkszeitungą spietėsi

^lOOOOOOOOOCOOOdŲOOnOOOOOnOOOOOOOdOdOOOOOOUOU 
AA jOoAc xx km arte A A aOc mm AAAA A

NOTARY
PUBLIC

INC

su tuom reikalavimu. Agentū
ros poneliai pasišaukė policiją; 
įvyko kova.
sutriuškinti agentūros rakan
dai. Areštavo Fortley ir du 
kitu darbininku. Bet agentū
ra tapo pamokinta.

“Keturios Dešimts Pirmas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centralinėje 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.
BUS RODOMA 5th 

THEATRE
Broadway ir 28th 

NEW YORK
* i

Darbininkiškos draugijos __
veDdai platinti to paveikslo tikie- 
tus ir tuomi pagelbsti laivų dar
bininkams laimėt kovą
Ižaiiga 20c tiems, kurie išanksto 

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų 
platinimui; Į

Klimiute iš Great Necko; jdmjtaj. Laike, pasaulinio karo 
akompanuos pianu Šalinaitė. į volkszeitung stovėjo su kai- 

prieš so-
S u s ikūrus ( 

i 1919 metais Amerikos Komu-1 
nistų Partijai, jis tapo vienu Į 
iš Kom. Partijos organų. J 

192.5 metais Volkszeitungo j

. Little Neck parengime, dar ir1 ciąl-imperialistus. 
dabar negali atsigrožėti jų-Į 

. dviejų duetais.
Smuiko solo išpildys jauna, 

bet labai gabi Peggy Digriutė, 
. kuri yra dar tik 13 metų, o 

jau praktikuoja muziką ketu
ri metai; ji yra daug kartų 
gerai pasirodžiusi privatiškuo- 
se koncertėliuose (violin reci
tals), gabiai grieždama tokius 
kūrinius, kaip Kreislerio, Šu
berto, Wagnerio, Paderewskio 
ir kt.; o grieždama ji dar ir 
lošia artistiškai, šiame kon
certe Peggy taip pat, matyda
ma reikalą, grieš smuikų dū

lėtą su Juliu Baranauskučiu, 
(kuris irgi yra gerai pasirodęs 
Įsu smuiko solo ir praktikuoja 
[muziką jau apie Šeši metai. 
Elizabeth Baranauskaitė akom
panuos pianu Peggei ir Ju
liui soluose ir duetuose. Jinai j vx 
taipgi studijuoja muziką jau torius. 
apie šeši metai ii ^erai susi- skleidė socialfašistinę propa-

, Laukiama,[gandą, kurią Lore dar bandė

REIKALAVIMAI
1 REIKALINGA senyva moteriškė 
j prie namų darbo ir prižiūrėjimo 10 

' redaktorius Ludwig Lore buvo.metų vaiko. Delei atlyginimo ir dar- 
■ iŠ Kom. Partijos išmestas UŽ bo sąlygų asmeniškai susitarsime, 

priešingumą revoliucinei poli- F,0»al Park. Loįg island. - 
tikai; toliaus Lore padarė, (244-249)
Volkszeitungą šlamštu šmęiži-1 
mų ' prieš Komunistų Interna
cionalą ir Amerikos Kom. Par-' 
tiją ir prieš Sovietų Sąjungą. 
Tuo pa'čiu laiku jis stengėsi 
prigauti vokiečius darbininkus 
savo veidmaniškais revoliuci
niais žodžiais. j

Pernai metais tasai Lore bu-' 
vo priverstas pasitraukti iš 
Volkszeitungo už nusukimą pi
nigų Socialistų Pašalpos Drau
gijos. Nuo to laiko Volkszei- 

[tungą redagavo socialistų par
tijos ofeialiai paskirtas redak- 

. Pastarasis jau atvirai

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

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 $-6993

MATHEW P. BALLAS 
, ’ (BIELAUSKAS)

G R A B O R I U S
UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSų ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS^ PĄRVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČlAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINEI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, 6 MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

^ąiiisiiistiiailĮaiiioiiioiiisiiiainūitiaiiioiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiioiiisiHOiiioiiiaiiioiuoiiioiii

DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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




