
KRISLAI
Kas Yra Oportunistas? 
Leninas ir Oportunistai. 
Ko Jie Dabar Nori? 
Gyvi Pavyzdžiai. 
Bolševikiška šluota.

Kaso Komunistas

Leninas buvo nenuilstantis ir 
nepermaldaujamas kovotojas 
prieš visokį oportunizmą ir 
prieš visus oportunistus. Jis 
teisingai numatė, kad oportu-( 
nizmas darbininkų judėjime yra’ 
rezulthtas buržuazinės įtakos 
tame judėjime. Oportunizmas 
yra priešingas darbininkų inte
resams. Kur oportunizmas įsi
gali, ten darbininkų judėjimas 
virsta kapitalizmo įrankiu toli
mesniam vergimui ir plėšimui 
darbininkų klasės. Puikų tam

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IšlaimėsiteWorkers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Naujas Alkanųjų Maršavimas
pavyzdį davė oportunizmo suės
ta socialdemokratija prieš im
perialistinį karą, laike karo ir 
po karo.

30,000 DARBININKU DALYVAVO NU
ŽUDYTO BEDARBIO LAIDOTUVĖSE

Su išmetimu iš Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos Zinov- 
jevo, Kamenevo ir kitų, kaipo 
oportunizmo nugalėtų ir suėstų 
elementų, darbininkų klasė dar 
kartą mato savo akimis, jog 
oportunizmas nesuderinamas su 
komunizmu-bolševizmu. Komu- 

? nistinės partijos pasiliks išti
kimos darbininkų klasei. Jos 
niekados nevirs kapitalizmo 
įrankiu prieš darbininkus. Štai 
kodėl jos kovoja prieš visokį 
oportunizmą, valosi nuo jo, 
persergsti darbininkus prieš jį.

CHICAGO, Ill.—Spalių 12 
d. tapo palaidotas policijos 
nužudytas bedarbis Sposob. 
Tai buvo ne tik milžiniškos 
masinės laidotuvės, bet ga
linga Chicagos bedarbių de
monstracija ir protestas 
prieš sumažinimą bedar
biams pašalpos. Tai buvo

Apskaitoma, kad laidotu
vėse dalyvavo iki 30,000 dar
bininkų. Nuo Komunistų 
Partijos kalbėjo d. J. Wil
liamson. Kvietė darbinin-
kus suglausti savo eiles ir 
nepamiršti policijos nužudy-

1 to kovingo darbininko Spo- 
demonstracija prieš miesto sob. Jis žuvo, bet bedarbių 
valdžią, prieš republikonus j kova prieš alkį turi eiti pir- 
ir demokratus. I myn.

Išmetė per Langą Savo 
Kūdikius ir Pati Iššoko

MILWAUKEE, Wis. — 
Gyvanašlė Lawrence paėmė 
savo du kūdikiu, surišo 
jiems rankas ir kojas ir iš- 
tėškė iš viešbučio per lan
gą nuo aštuoniolikto augš- 
to. Paskui pati iššoko. Vi
si trys ant vietos užsimušė. 
Nusibodę jai gyventi.

Sako, Prasidėjęs
Sukilimas Bulgarijoj

BEDARBIU TARYBOS IŠDIRBO PLANA 
ENERGINGAIKOVAIUŽPAŠALPĄ '

Tuo jaus bus Pradėta Kova ant Vietos, Lokaliai, o Paskui 
Susidarys Masinis Nacionalis Alkanųjų Maršavimas į 
Washington?; Kongresui Atidarant Sesijas Gruodžio 5 d. 
Bedarbiai Priduos Savo reikalavimus del Pašalpos

Prieš Alkį ir šaltį Turi Susijungti Visos Darbininkų Kla
sės Jėgos; Bedarbiai Nieko Negali Laukti bei Tikėtis 
iš Kapitalistinių Partijų bei Hooverio Valdžios; Sudrū- 
tinimui Kovos Fronto Bedarbiai šiuose Rinkiniuose 
Privalo Remti Komunistų Partiją ir Jos Kandidatus 
d. Fosterį ir Fordą.

Prašo Prieglaudas pas 
Sovietų Valdžią

Europoje pagarsėjęs Sar- 
' rasani Cirkas nebegali išsi
versti delei krizio, tuo būdu 
kreipiasi prie Sovietų val
džios, idant priimtų ir per
gabentų Sovietų Sąjungon 
gyvulius, žvėris ir visus įtai
sus. Sovietų valdžia dar ne
davė cirko savininkams at
sakymo.

Talkon Daily Workeriui
Oportunistai moka puoštis I 

gražiomis frazėmis. Todėl kar
tais darbininkams nelengva jų 
darbus pažinti. Šiandien jie su
dėję rankas prie širdies bažija- 
si, kad jie pripažįsta leninizmą, 
kad jie yra tikrieji leninistai, 
kad jie nė colio nepasitraukia

Anais bet visiems darbininkams 
yra konvencija Adatos Ama
tų Industrinės Unijos, kuri 
pradėjo sesijas New Yorke. 

Bet taf tik! Jinai tęsis kelias dienas. Per

PRASIDĖJO ADATOS AMATŲ INDUS ATHENS.—Čionai gautas 
pranešimas, kad pietinėj 
Bulgarijoj, prie pat Grai-

TRINES UNIJOS KONVENCIJA *-n 1 n 4--1 n , o. 11 z-n Ii wi n n IZ

NEW YORK. — Didelės 
svarbos ne tik rūbsiuviams,

nuo Lenino mokymo, 
laikais, dar prieš rusų revoliu-l 
ciją, jie taip pat energingai kal
bėjo, jog jie yra Markso pase
kėjai, jog marksizmas yra jų į 
duona ir druska. __
žodžiai, veidmainingi žodžiai— paskutiniu du metu šita

CHICAGO, Ill.—Pabaigė 
savo sesijas Nacionalis Be
darbių Tarybų Komitetas. 
Posėdžiuose taip pat daly
vavo atstovai nuo bedarbių 
tarybų iš visų didžiųjų mie
stų. Susidarė apie šimtas 
delegatų.

Šis svarbus susirinkimas 
išdirbo* planus tuojautinei 
kovai už pašalpą, idant iš
gelbėjus milionus bedarbių 
ir jų šeimynas nuo bado na
srų. Susirinkimas priėmė 
manifestą į visus darbinin-

Kovoje Mes Laimėsime
Darbininkai turi išmesti 

iš savo galvų tą mintį, jog 
nieko negalima laimėti. Tu
rime daug pavyzdžių, kur 
darbininkai laimėjo, bet lai
mėjo kovoje. Štai St. Louis 
mieste kovos pagelba bedar
biai privertė valdžią vėl už
dėti ant pašelpą gaunančių 
listo trylika tūkstančių be
darbių šeimynų, kurias bu
vo išbraukę. Mes galime

šiandien ir rytoj eina rin
kimas aukų “Daily Worke- 
riui.” Reikia dešimties tūk
stančių liuosanorių. Mūsų 
tikslas surinkti $20,000, kad 
išgelbėjus Komunistų Parti
jos organą nuo finansinės 
katastrofos. Lietuviai dar-

k ' I 

binink'ai ir darbininkės, at
eikite talkon komunistiniam ‘ “ 
dienraščiui. Eikite rinkti 
aukų. Tuojaus susisiekite 
su vietos partijos įstaigom

valstiečių sukilimas Komu
nistų Partijos vadovybėje. 
Valstiečius puola milicija ir 
kariuomenė. Vietos polici
ja pasirodžius bejėgė.

ganizuoti n e o r g anizuotus 
darbininkus, daugiausia mo
teriškų drapanų siuvėjus ir 
kailiasiuvius. Vedė keletą 
streikų. Po 'naujos unijos 
vėliava laimėjo streiką kai- 
liasiuviai. Tai buvo įrody
ta, jog darbininkai gali lai- 

nauja kovinga unija su di-j mėti kovą prieš algų kapoji- 
dele energija stengėsi suor-'mą net ir krizio metu.

Bulgarijos Valdžios Žy
giai prieš Komunistus

apgavimui darbininkų.
visai kiti. Politika

frąžės 
Darbai 
griežtai skiriasi nuo frazių.

Kuomet siaučia reakcija, op
ortunistai sako: 
prieš 
vos. 
cijos. 
me!

Reakcija atslūgo, oportunis-; laike karinės demonstra-

Pasitraukime 
reakciją! Nekiškime gal- 
Prisitaikykime prie reak- 

Už reformas tedirbki-

Et, kam čia reikiata i gieda:
tos revoliucinės programos. Ei-; 
kime evoliucijos keliu. Paleng- 
va įšliaušime į naują visuome-: 
nes santvarką.

laimėti ir laimėsime, tiktai i partijiečiais ir gaukite, 
suvienykime spėkas. visas informacijas.SOFIA, Bulgarija.—Kaip 

jau buvo pranešta, Bulgari- ____t _____________
jos sostinės rinkimuose lai- Į kus, į visus bedarbius, 
mėjo komunistai ir išrinko 
daugumą miesto tarybos. 
Dabar federalė valdžia da
ro žygius, idant neleist ko
munistams užimti vietas 
miesto taryboj. Tuo būdu 
po visą Bulgariją Komuni- 

i stų Partijos vadovybėje 
! įvyksta masinės demonstra
cijos ir protestai prieš vai-' 

i kodėl Callicotte taip ilgai džią. Daugelyje vietų įvy-l 
- - - ’ j ko kruvinų susikirtimų su

—.............-... ................   =* i policija. Daug darbininkų
to, kad tie vadai pardavė tą suareštuojama. Bet ilgai- 

. Kelios savaitės niui kruvinosios valdžios 
atgal tas pats Hooveris pa- sprandas bus nusuktas, 
siuntė kariuomenę eks-kar- 
eivius mušti ir šaudyti.

CALLICOTTE SUSITIKO SU MOONEY
SAN FRANCISCO, Calif, nime nesu jūsų matęs.” 

—Paul Callicotte, kuris sa
kosi padėjęs baksą su bom-

“Taip pat aš niekados ne
su matęs jūsų,” atsakė Tom 
Mooney.

Callicotte ir Mooney kal- 
į kalėjimą ir kalbėjosi su. bejosi ištisą valandą. Moo-' 
Tom Mooney. Pirmutiniai (' ney daugiausia klausinėjęs, 5 
jo žodžiai buvo:

“Aš niekados savo gyve-! tylėjo apie savo darbus.

cijos 1916 metais, atsilankė

Imkime Sov. Sąjungos opor- į__ ___ _____
tunistus—Zinovjevu.s, Trockius. n i * c *i • •
Prieš pradėsiant Penkių Metų 143031* J3U OV61K1H3S1 SU . J“”
Planą, jie rėkė, kad niekas iš to Popu HOOVCHU '
plano neišeis, kad tai Stalino ______
sapnas. Ii visą laiką to plano a __ nTnin
pravedimą sabotažavo. Bet pla- WASHINGTON. — fa p 
nas baigiamas vykinti. Gimė, vadinamos Bonus Expedi- 
galinga stambioji pramonė, pa- tionary Force” vadai atvy- 
grindas.-socializmo. Tą darbi- ko pas Hooverį ir įteikė sa- 
ninkai ir, valstiečiai atsiekė saz vo reikalavimus. Hooveris 

juos pasitiko ir visi gražiai 
įjasisveikino. Hooveris ma-

vo locnomis rankomis ir pajė
gomis. Dabar oportunistai šau
kia: Nepakankamai smarkiai 
auga pramonė. Reikia šauktis 
pagelbos užsienio kapitalo. Rei
kia, kitaip sakant, grąžinti ka
pitalizmą pramonėje!

Farmeriai Šturmavo

visas informacijas.

Virš 60 nuoš. valstiečių su
ėjo į kolektyvus. O tie kolek
tyvai yra socializmo pagrindas 
žemės ūkyje. Bet kpjekfyvams 
priešingi kūlokai, vijoki buržu
aziniai elementai. Oportunistai 
Zinovjevai ir Trockiai šaukia: 
liekas neišeis iš kolektyvizaci
jos žemės ūkyje. Dideli sun
kumai. Meskime šalin. Grįž
kime atgal į senas žemėš ūkio 
formas! Vadinasi, grąžinkime 
kapitalizmą žemės ūkyje.

kur reikia kovot. Jie sušilę ki
ša koją Komunistų Partijos 
darbui, o paskui keikia tą par
tiją, kad jinai nenuvertė kal
nų. Trys metai atgal jie sakė, 
kad Amerikos kapitalizmas ne
sulaužomas, jaunutis, sveikas, 
gražus, tebežydi, šiandien jie 
bara mūsų partiją, kodėl mes 
to kapitalizmo dar nenuvertėme. 
O patys, bijodami reakcijos, 
prisitaikė prie reakcijos ir net 
atvirai talkininkauja valdžiai ir 
jos policijai.

Jeigu mes paimsime Ameri- 
oportunistus, rasime tą pa-

Štai kodėl bolševikiška šluo
ta šluoja oportunistus laukan 
iŠ komunistinio judėjimo, štai 
kodėl išdulkėjo laukan iš Sov. 
Sąjungos Komunistų PartijosizUiusiuH, rusime uj pa- į oąj unguo nviuuiiwvu -cainjus 

Jie bėga iš kovos lauko, I grupė nepataisomų oportunistų.

’ ST. PAUL, Minn.—Penki «
šimtai farmerių, vyrų, mo
terų ir vaikų, spalių 12 d. 
ryte demonstravo prie How
ard Lake skerdyklos. Far- 
merius užpuolė šerifai ir po- 
licistai. Policijos galva pa- 
siuntė reikalavimą Minneso- 
tos gubernatoriui, kad at
siųsti valstijos miliciją far
merių numalšinimui.

Mūšyje su policija keturi 
farmeriai sužeisti. Vienas, 
buvo suareštuotas, bet buvo 
tuojaus paleistas. Valdžia 
pabijojo farmerių įnirtimo.

Ketvirta žiema Alkio
Manifestas nurodo, kad 

šiemet bus ketvirta žiema 
krizio, vargo ir alkio. Šian
dien bedarbių eilėse randa
si mažiausia šešiolika mili- 
onų (Jarbininkų. O kas mė- 

I nuo dar po 600,000 bedar- 
I bių prisideda. Dirbantiems 
1 algos nukapotos. Visa dar- 
' bininkų klasė įblokšta į bai
sią padėtį.

Visus Spaudžia, Visi Turi • • i. Marmurinis Laikrashs
Kovot

Toliau manifestas atsišau- ■ 
kia į visus bedarbius be skir
tumo pažiūrų. Prieš alkį visi 
turi susivienyti. Visus ly
giai spaudžia vargai, alkis 
ir kančios. Visi lygiai ken
čia . priespaudą. Tad su-'džiagos. 
jungkime spėkas kovai prieš 
tai. Tik su vieny to j kovo.ie 
pasireikš mūsų galybė, kuri 
privers valdžią ir bosus teik
ti pašalpą bedarbiams.
Ne Prižadų, bet Pašalpos
Bedarbių obalsis yra: Ne

ROMA.—Profesorius Cal- 
za, bekasinėdamas, rado se
novės marmurinį laikraštį. 
Tai buvo laikai, kuomet po- 
pieros dar nebuvo ir žmo
nės rašinėdavo ant šiaip me-

Sudege Trys Kūdikiai

. Valdžia Ne Piršto Nejudina
Bet Wall Stryto valdžia, ____

sako manifestas, nė piršto! prižadų mes norime, bet tik- 
nejudina delei suteikimo be- j ros pašalpos. Lai nebus nė I 
darbiame pašalpos. Tegul vieno bedarbio, arba bedar-

Suareštavo ir Kaltina
Vogime Bondsu

'CLEVELAND, O.—Čio-.milionai badauja, tegul mi-! 
nai policija suareštavo ketu-, Donai žūsta.

BALA, Ont., Kanada. — 
Farmerio Stock šeimynos 
trys kūdikiai žuvo gaisre, 
kuomet supleškėjo stuba. 
Ketvirtas kūdikis sunkiai 

j apdegė.

ris vyrus ir kaltina juos 
bandyme išmainyti ant pini
gų bondsus, vertės $1,250,- 
000. O tie bondsai buvę pa
vogti keliuose miestuose iš 
bankų.

Ar Mes Turime Badant?
NEWARK, N. J.—šį klau

simą gvildens profesoriuj 
Scott Nearing, šį sekmadie
nį, spalių 16 d., 8:30 vai. va
kare. Susirinkimą šaukia 
Profesionalų Lyga del Palai
kymo t Fosterio ir Fordo 
kandidatūros. Newarko lie
tuviai raginami pasiklausyti 
Nearingo prelekcijos. Susi
rinkimas įvyks Doelger’s 
Hali, 358 Morris Avė.

valdžią nepaiso. Bilionus 
dolerių sušeria bankieriams 
ir fabrikantams, bilionus' 
dolerių išleidžia karo reika
lams, o nieko neduoda mi- 
lionams badaujančių vyrų, 
moterų ir vaikų.

bio šeimynos, kuri neturėtų 
Buržuazine. tinkamo maisto, pastogės ir

Kruvina Reakcija
O kiekvienas bedarbių pa

sijudinimas prieš alkį val
džios sutriuškinamas. Be
darbiai be pasigailėjimo šau
domi. Policijos kruvini dar
bai Detroite, Cleveląnde ir 
Chicago j e. Bedarbių Tary
bų manifestas šaukia darbi
ninkus kovon prieš valdžios, 
terorą. Nei ugnis, nei gink
lai, nei teroras nesulaikys 
varguolių kovos prieš alkį.

nes pašalpos kiekvienam be
darbiui! Prie to turi būt 
pridėta po $10 kiekvienam 
bedarbio šeimynos nariui, 
apart pašalpos, kuri gauna
ma iš vietinių įstaigų. . 
“Reikalaukite bedarbių ap- 

draudos kaštais bosų ir val
džios.

Mes šaukiame Jungtinių 
Valstijų darbo mases į ga
lingą kovą už reikalavimą:

“Sulaikykite davimą bill- 
onų dolerių bankams ir tru- 
stams!

“Nė cento del karo. Visi 
pinigai turi eiti tuojautinei 
federalei bedarbių lapdrau- 
dai kaštais bosų ir val- 

- džios!”

drapanų!
Aplinkui šitą obalsį 

jungkime savo spėkas, 
kelkime tokią audrą, 
prieš ją sudrebėtų visa 
pitalistų klasė. Lai nei po
litiniai, nei religiniai skirtu
mai nestovi ant kelio linkui 
visų bedarbių vienybės.
Naujas Nacionalis Alkanų

jų Maršavimas
Bedarbių tarybos nutarė 

ruošti naują nacionalį alka
nų maršavimą į Washingto- 
ną gruodžio 5 d., kuomet 
kongresas pradės savo sesi
jas.

Manifestas sako: *
“Į Washington^! Reika-.(Daugiau Pasaulinių žinių 

laukite $50 federates žiemi-j K-tam puslapyj)

su-
Su- 
jog 
ka

/
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šešt'adien

valstybės teisė savęs apsigy-

nuro-

Japonija, gavusi smūgjį Shang-jar paaukos Japonija vaisius 
hajuje, vėl tęsia k&rhnūs žy- savo pergalių?”
gins Mandžurijoj. Tas iššaukia j “New York Times,” pasire- 
atatinkamą atsiliepimą Jungti- miant Učidos pareiškimu, kad 
nėse Valstijose. Rugpjūčio 8 d.
ponas Stimson, susirinkime “Ly- nimo galima ir už ^savo rube- 
gos del studijavimo užsienio žiu, už savo teritorijos, 
politikos”, pasakė prakalbą, ku- do: 
rioje konkretizavo tolimesnę 
Jungtinių Valstijų poziciją Toli- 

| mų Rytų klausime, išreikštą no- 
į toje Japonijai nuo 7 d. sausio ir 
i jo laiške senatoriui Borah. 
I Stimsonas toje prakalboje pa- 
! vadino Japoniją užgrobimo šą-'\ 

Sąryšyj su įvykiais Shangha-įJaP<>»ijos spauda labai] 
į val- 
veikti, 
. Bet

Toliaus Japonijos no,to j .bu
vo nurodoma, kad padarymo' 
tų sutarčių laiku dar buvo ne
permatoma dabartinė pasikei
tusi Chinijoje padėtis (“vieš
pataujantis chaosas”), o todėl, 
teh, reikia padaryti taiką irUžėmimas Mandžurijos buvo i Sovietų Sąjungos. Jos diplo-

ge- matija nudavė ‘'nematanti”, l°4:el J"taik?'n’a,s tų, Suta,rči?
Greta su kariniu kad Japonija vis toliau briauna- 

si į šiaurius. Bet griežtas nu
sistatymas Sovietų valdžios ne
sikišti į Japonijos-Chinijos kon
fliktą ir tvirta Sovietų val
džios taikos politiką išvengė 
ro.

gerai prirengtas japonų 
neralio štabo.
prisirengimu ėjo greitas “ideo
loginis” primosimas visuomeni
nės opinijos. Buvo išleista be
galinis skaičius knygų 'ir bro
šiūrų, buvo spausdinama straip
sniai žurnaluose ir laikraščiuo
se, laikomos lekcijos ir prakal
bos,—ir visa tai tvirtino “apie 
reikalą perkelti Japonijos gy
ventojų dalį kitur, apie nedatek- 
lių Japonijoj maisto.” Gyven- 

Girdi, Hawrylowicz pabė- tojams buvo įrodinėjama, kad

MJ

Sumuikintu Fanatikų Darbai ’’ePaatebgj
Kauno “Žinios” praneša, 

kad nesenai Tirkšliuose pa

jo, manydami, jog 
karvė pereina per jų saugoja
mą rubežių.

simetė tūlos Onos Tarvainie- gęg Į Lenkiją ii*'ten pasako- tuo metu, kada “Japonija ken-
nes 13-kos metų amžiaus sū-Į jas dabar “baisių dalykų.” 
nu$ Aleksas.. Tuč tuojausi Tikrai davatkiškai nusi- 
krito tamsiai motei iškei, meiuota. Kas žino ,ką nors, 
mintis galvon, kad tai puikiai žino tai, kad iš So- 
siąs žydų dalbas, nes žydai j Vjeį-L1 Sąjungos išVažiuoja į

čia nuo nedatekliaus teritorijos, 
reikalingumo žemės turtų, tai
greta su Japonija yra turtin- uni11C!

■ t iy dilio, 
giausi ir niekeno’neišnaudojami
žemės plotai, kaip ve Mandžu- 

, ’ ... v 'v. i'icvų Uttjuiiįįvo lovciz.iuujci Jrija ir Mongolija,” kuriu už-laukia savo metinių svenciU|llrv , i • i-, - J . .\ ; UZ1UDCZIUS aaug JOSIOS pilie- grobimas galėtu išrišti nedatek-ir todėl jiems krikščionių t J r ■
kraujas į eikalingas, tad jie pasaRoįį^ Rą jįe nol.p ueį ne_ 
bus jį pasivogę... Kadangi. reiki;l nei to Juk j Sovi<)tu 
tą dieną Tirkšliuose buvo jo-1 gąjungą važiuoja U.ūkstan: 
malkas, tai a*pe ičiai (jei ne šimtai tūkstan-
kaiP sako laikraštis, eių) vig0 pagaulio kl.a§tų tf]_

žaibo greitumu, paplito gan- ( ristų, rašytojų,koresponden- 
das, kad žydai pagrobę kaž^
kokį,vaiką tam, kad. jo kiau-,vaį Vypsįa įr išvyksta.

. jas reikalingas jų ritualui at-;, •
likti... Atsirado gaivalų, ku-: - - - -

ka-

gali būti pakeistas ir pabrė
žiama, kad “visi pakeitimai, 
kurie padaryti Mandžurijoj ir 
jos administracijoje yra rezul
tatas vietos gyventojų veiki- į 
mo.

—o—

Učidcs privesti įrodinėjimai, -- • 
yra kaip sykis tokie, kuriuos 
Vokietijos valdžia naudojo 
1914 metais, darydama pasi
aiškinimus del savo įsiveržimo ■

O “The Evening Post” per- 
! griežtai atsiliepė apie Stimsono j seigsti. Jeigu devynių vaistys 
prakalbą. Rugpjūčio 10 d. “! 
kyo Nici-Nici” nepatenkintai 
rašė:

! -- O--
Laikas bėgo. Oficialiai 

ponijos rateliai pradėjo vis 
čiau ir rečiau kalbėti apie “lai- kad paveikus į Japoniją. ~ 
1 -i—--- . m Mandžurijos tos pastangos pasibaigė susmu

kimu. Jungtinių Valstijų val
džiai ,pasilikusiai vienai diplo
matinėj kovoje ir perkaina
vus save, nepavyko priversti 
'Japoniją atsisakyti nuo visų 
jbs užkariavimų. Tokis Jung
tinių Valstijų valdžios persi- 
kainavimas buvo S t i m s o no 1 ne pirmu kartu 
laiškas senatoiiui Borah ii pei-l draugiškumo principus kas lie-

Jn- juje, Jungtinių Valstijų 
re- džia pradeda drąsiai

i bių sutartis gali būti nenu
baustai laužoma, tai mažai vil
ties, yra, kad ir jftrų karo lai- 

! vyno reikalu sutartys bus gva- 
“S t i m s o no prakalba yra i rantuotos nuo daužymo. Jung- '< 

bjauri propaganda prieš pri-Į tines Valstijos perdaug yra su- ; f 
pažinimą Mandžurijos valsty- 

j bes, sudarytos, pagal Stimso- 
j no manymą, per Jappnijos ag
resijas. Užsienio ministerija 

j pabrėžia, kad Stimsonas jaudinti politiką 
ne pirmu kartu mindžioja j nedrąsumo.”

Bet tiesotiną Japonijos mi- 
nisteriui atsakymą duoda laik
raštis “The Baltimore Sun:”

“Amer.’koniškas A t 1 antiko 
laivynas,—rašo tas

l laikraštis,—pasiliks Ramiaja
me vandenyne iki sausio mė-

kiną okupavimą
ii- apie “greitai” ištraukimą ka- 
riuomehės. Vėlesniuose pareiš
kimuose buvo jau pabrėžiama 

’ reikalas “apginti” ne tiktai ja- 1 ' 1ponų, bet jau ir korėjiečių rei- 
o ant galo buvo iškelta 

“idėja” apie “didelę Japohijos 
misiją—sudaryme rojaus Man- 
džuriįai su jos 30,000,000 gy
ventojų.” Įduotas Pautų Lygai vasaiio 25 | Japoniją ,ir ypatingai rie-!

Kitoje pusėje Ramiojo okea-’į*’ metais. _ Tas laiškas | patenkinta tuomi, kad toji kai-1 
no, Washingtone, nuolatos aty- iškėlė ir praplėtė Amerikos' 
džiai sekė Mandžurijos įvykius.]110^ nu0 d. sausio. šia.me 
Jungtiniu Valstijų užsieniu rei-!^a^^e Stimsonas nurodinėjo, 
kalu minister, tylėjo iki to lai-'J^ Washington? sutartis yra 
ko, pakol Japonijos kariuomenei tktai dalis ishsos eilės su
ėjo į šiaurius-linkui Sovietu i tarc,\ ir susitaikymų, kurios 
c . i • i -vi • U visos buvo tampriai suristos irSąjungos. Bet jos olympiškasis 1
ramumas buvo sugriautas, kada 
japoniškoji kariuomenė apsisu
ko į pietus, ant Cinžau. Rug
sėjo 27 dieną ponas Stimsonas, 
pareiškė: “Rodosi, kad Japo- j 
nijos armija išėjo iš proto.”;
Amerika pradeda energingai!jos spaudoje, 
spausti ant Anglijos ir Franci- ei” 2
jos, kad bendrai paveikus ant 
Japonijos. Bet Japonijos ar- čius žingsnius Chinijos 
mija, sausio 2 dieną, jau užima įninku i 
Cinžau miestą, o .sausio 5 d. tarpe 
prieplauką ,Choludao, pravary- Japonijos.

siinteresavusios Ramia jame 
vandeilyne ir mūsų prekybdš 
reikalai ant tiek yra dideli, 
kad mes galėtume sau pasive- 

pasyv’škumo ir

čiu kiekvieną dieną. Jie gali! liaus ir perdidelio gyventojų su
sigrūdimo bei maisto klausimus. |

Aštrus ekonominis krizis pa
greitino Japonijos grobikiškus 
išstojimus, bejieškant išėjimo iŠ 
to krizio. Visos Japonijos vieš
pataujančios klasės grupės, to
dėl, palaikė užgrobimą Mandžu- 

tų ir darbininkų. Jie lais-1 rijos.
Iš kitų valstybių, Francija 

■Jie, tuo būdu, sugrįžę gali (nuo pat pradžios grobimo nuo- 
. Angli

ja nesipriešino. Jungtinės Val
stijos su užslėptu neramumu at- 

' .. v , .. Įsinešė linkui užgrobimo per Ja-itokl neismanehai, kad jielponij?l pietinės Mandžurijos, 
savo karvėm taip Į bet vis nekliudė.
“emigruoti” per ru- 
j Lenkiją, kuomet 

Sovietų Sąjungoj 
(miestuose) pasireiškia sto
ka valgomuosę daiktuose? 
Davatkų1 laikraštis tai turė
tų suprasti.

i N orimas tp a š m e i žti 
Sovietų Sąjungą, tiems žmo-

I. • « riidiiauv v cii u, i

visą įvykį išpūtę dar dau-|juk rašyti ir kalbėti (ir kai- latiniai rėmė Japoniją.
giau. Susikurstė jomarke pi- ba), ką nori.

-.Mečiai ir minia apie 300 asme-j Kita, nejaugi bolševikai

Abromavičių namus, reikalau-1 
damar išduoti “pagrobtąjį” vai
ką. Jei, girdi, nebus atiduo
tas gyvas ar negyvas, apipilsią 
žibalu namus ir padegsią, i . 
Kiti iš minios jau pradėjo 
veržtis į vidų. Apsuptojo na
mo < gyventojai aiškinosi nieko 
nežjną, bet vaiko gi nėra...

Šiaip vtaip pavykus :apgin-t 
ti Abromavičiaus

laisvai 
bežių

šiek tiėk tamsiai govėdai iš-! nėms atima paskutinį logi- 
siblaivius,.pagalinus atsira-Į kos lašą!
do ir vaikas. Jis paaiškinęs,! --------
ka^: įžulikystės Lietuvos

niekas jo negrobęs ir žydų|.. . 
visai nebijąs. Buvęs tik už- 
ėjęs į vieno žydo kiemą savo, 
“reikaliuku” ir vėliau išėjęs j 
ir motinos neberadęs toj vietoj, j nas rašo, gavęs žinių iš Ber- 
kiw paliko, nuėjęs į Mažeikius i 
pas bobutę Gedvilienę, pas ku
rią ir nakvojęs.

Panašių pasakų—ir tom 
pasakom pasirėmus padary
tų pogromų—senojoj Rusi
joj buvo tūkstančiai. Tai 
vis anti-semitizmo pasėka. 
Fašistų Lietuvoj, kaip se
niau caristinėj Rusijoj, ku
nigai ir kitokį gaivalai,, prieš 
žydus varo bjaurią propa
gandą, juos persekioja ir 
niekina. Visai neįstabu, to
dėl, kad toki “cūdai” ten 
kartojasi.

Paėmus darbininkam ga
lią j savo rankas Rusijoj, 
tas Viskas išnyko ir ten šian- 
died Vra broliškiausias viso
kių tautų darbo žmonių $u ■ j 
gyvenimas. Taip bus ir Liei j n i v; g ir aaa 
tuvoj, kuomet, darbininkai JJ31/;“*.0 
išmes fašistinį ir klerikalini Darbininko Laidpluvėse

Chicagos menševikų orga-

brudą ir patys šalį valdys.

Japonijos valdžia savo dekla
racijoje nuo 24 d. rugsėjo, 1931 
metų, paskelbtoje tą dieną ja
ponų vakariniame laikraštyje 
'‘Tokyo-Arachi’' ir kituose laik
raščiuose nurodo, kad japonų lino armiją už didelės chinų šie 
tikslas pradėtame veikime .yra i\os. ,,
apgynimas Pietinio-Mandžurijojs 
gelžkėlio, kuris yra Japonijos 
rankose, ir japonų nųęsąvybės 
bei gyvasties. Toje deklaraci
joje sakoma, kad tai yra tik 
laikinus užėmimas Mandžurijos 
ir užbaigiama sekamai:

“Bereikalinga kalba, kad

prigulėjo viena nuo, kitos ir 
kad bent kokis nesiskaitymas 
su viena sutartimi sugriauna 
jas visas.”

Stimsono laiškas iššaukė 
audrą nepasitenkinimo Japoni- 

, “Tokyo Nici-Ni- 
vasario 26 d. rašė:
Tas laiškas paakstina plą- 

kari- 
ir paaštriną sąntikius 
Jungtinių Valstijų ir 

Tokio pobūdžio lo-

1 ba pasakyta kaip tik tada, ka-Į 
da Tautų Lyga užimta paga
minimu raporto apie Mandžu- 
riją.”

O laikraštis “Dzi-Dzi,” savo 
editoriale 10 d. rugpjūčio, kas manyta, 
del Stimsono prakalbos, rašė:

“Jeigu ištiesų Stimsonas pa- j utskų salų, su tikslu ištyrimo 
dare tokį pareiškimą, tai tas ' panaudojimo tų salų kaipo ba- 
yra šmeižimas prieš Japoniją, i zės del oro laivyno.” (Tos sa-

didjūrio

Laivynas baigė savo 
išorinius peržvelgimus Ale-

darni chinų generolo Chąn-Sių- Šimas žodžiais pacifisto (Stim-
v šono), tuom kartu trokštančio straipsnį.

a^sa- vėlina i 
pavojingas *r | ją, pavadindamas

i „ b■ Tuom pat metu Japonijos 
valdžios po priedanga apsaugo
jimo gyvasčių ir privatinės nuo
savybės Japonijos piliečių, ku
riems “grūmojo” pavojus i 
chinų boikoto, prasidėjo siunti
mas karo laivų ir armijos į

i Shanghaių ir kitus svarbius 
Amerikos

Mes negalime prileisti, kad at- ’ los yra visai arti Japonijos.— 
sakomingas J. V. diplomatas j Vert.)‘ ‘ 
skleistu šmeižtus prieš Jap. Kel 1 
loggo paktas nędraudžia savęs! a^a aponijos 
apsigynimo del valstybės ir Ja- ! ūengo 
ponijos veikimas Mandžurijo- 
je neprieštarauja tai sutarčiai. Į 
Todėl mes ir grąžiname Stim- ' 

j šonui jo notą iš 7 d. sausio, 1 
šių metų, su ‘atmetimai (
šių,’ kaipo paprastą akademiš- Įno pakarščių, Jungtinių Vals- 

x €. Stimsonas pasi-'tijų valdžiai dabartiniame lai- 
neleistinai pulti Japoni- jhe prisieis sutraukti savo ka- 

i 'ją užgrobi- jro 'laivyno jėgas į Ramųjį van-
1 mo šalimi. Stimsonas džiau- j denyną. Jungtinės Valstijos 
giasi tudm, kad jo 
mas kas liepiai Chiniją

agentūros 
pranešimą, tai pagel- 

ibininkas Amerikos karinio lai- 
Įvyno ponas Janki pareiškė:

“Akyvaizdoje vis daugiau 
I aštrėjančių santikių tarpe val- 

tei-'stybių. ant Ramaus vandeny-

kraujo j ir užimančio 
komingą vietą 
apgailėtinas.” 

1 . <
Japonijos spaudos puolimai 

apt Amerikos dar padidėjo, ka- 
iš! da Jungtinės Valstijos sutrau

kė veik visą savo karo laivyną 
į Ramųjį vandenyną ir pareika
lavimas Amerikos bankierių iš 
Japonijos mokėti auksu. Jung
tinių Valstijų bankieriai atsisa-

išgalvoji- priverstos bus laikyti Ramiaja-
i,, ‘at- me vandenyne 80

metimas teisių* yra palaikytas (savo karo laivyno vieton 40
__ _ _ * _ . * ___

nuošimčiu

nuošimčių.”

“Prasitęsė” manevrai Ameri
kos karo laivyno, o taipgi ap
žiūrinėjimas Aleutinių salų 
del karo orlaivyno bazių, del pa
naudojimo jų, kaipo punktų, iš 
kur Japoniją ypatingai galima 
pulti, iššaukė nemažai piktumo 
ir išvedžiojimų Japonijos 
do j e.

per Tautų Lygą. Patsai 
sonas laužo tos sutarties 
bą ir patsai pabloginėja 
tautinius sentikius. Tas 
nemalonu del japonų ir

Stim- 
svar- 
tarp- 
labai 
užsi-

Japonijos valdžia bilk neturi Chinijos punktus, 
jokių teritorinių Mandžurijoje jungtinės Valstijos jau aiškiai 

■(pamatė, kad jos partneris (Ja
ponija), kovoj už viešpatavimą 
Ramiajame vandenyne, nemano 
apsistoti užimdamas Mandžuri- 
ją, bet stato sau ir kitus, daug 
didesnius ir gilesnius tikslus.

Kaip pranešė “Tokyo Nici- 
Nici” ir kiti Japonijos laikraš
čiai nuo 8 sausio, 1932 metų, 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
valdžia 7 d. sausio įteikė Japo
nijos ir tuom pąt kartu Chinijos 
valdžioms savo notas, kuriose 
pabrėžė:

“Jungtinių Valstijų valdžia 
nesiriengia pripažinti bent 
kokią sutartį arba sutikimą, 
padarytą tarpe Japonijos ir 
Chinijos, kuris galėtų padaryti 
nuostolių Jungtinėms Valsti
joms arba J. V. piliečiams gy
venantiems Chinijoje, taip jau 
susitarimą arba sutikimą, ku
ris l’estį teritoriją,' feifrba5 ne
priklausomybę, * bei ' adminisf 
tratyvę ar teritorinę Chinijos; 
pųąę—bei teįsę žinomą po yar- 

;idu ‘politiką ątcįarų durų’.”*
Japonijos valdžia, atsakyda

ma savo notoj nuo 16 sausio,! 
gudriai ir cifii’škai^ pareiškia:-

. , i ; ,' • į v ,
“Japonijos valdžiai gerai ži- 

noma, kad ji visada gali pasi
tikėti ant Jungtinių Valstijų 
valdžios tame, kad pastaroji 
padarys viską, del palaikymo 
Japonijos krypčių del pilno ir 
visiško pravedimo gyveniman 
Washington© sutarties dėsnių 
(pagal tą. sutat^į Japonija, 
Suvienytos Valstijos ,įr kitos 
imperialistinės valstijos priva
lo nepaliesti Chinijos tęritori- J ' I *

tikslų. Mes pageidaujame tik
tai, kad Japonijos piliečiai ga
lėtų ramiai užsiimti savo dar
bu. Pareiga kiekvienos val
džios apsaugoti teises ir eko
nominius reikalus, kuriais nau
dojasi tauta arba atskiri as
menys.”

Tą pat dieną, tuomlaikinis Ja
ponijos atstovas Francijoje Jo- 
sizava rašė Tautų Lyfeos komi
tetui :

Japonijos valdžia , jau at
šaukė didelę dalį savo kariuo
menės į Pietinės Mandžurijos 
gelžkelio zoną, kitur Mandžu- 
rijoje pasiliko nedidelės armi
jos dalys. Ji (Japonijos, val
džia) giliai susidomėjusi iš
sprendimu tų reikalų ramiu, 
taikos keliu ir kuogreiči'ausiai. 
Japonijos valdžia pavėlina

t •• • • ; tarnauja pasigailėjimo, nes taske teikti Japonijai naujas pa- r__ . < K *. . ,.. .. .... | blogina tarptautinius sąntikius

i lyno, kad fašistų Lietuvos 
atstovybėse susektos žuliky- 
stės arba korupcija. Sako
ma, Sidzikauskas, kuris bu
vęs Smetonos pasiuntiniu 
Vokietijoj, “baltinamas taip 
pat dalyvavimu rusiškų auk
sinių daiktų bei červoncų 
šmugelyje.” Į tų šmugelį 
įveltas ir poetas Jurgis Bal
trušaitis, Smetonos valdžios 
atstovas Maskvoj. Sidzikau
skas, beje, kaltinamas “pa
sisavinimu didelių sumų pi
nigų, skirtų labdarybės tiks
lams...”

Dabar, girdi, vedamas ty- sau manyti, kad 'Tautų Lygos 
rinėjimas. Į Berlyną pasių
stas adv. Petras Leonas 
tuos dalykus tyrinėti ir, vei
kiausiai, užglostyti.

po

• • • • • v* 1« 1 •ir pasitikintį atsinesimą linkui 
Amerikos.”

Amerikoniškoji birža savaip 
tijų prekybos ministerio-sekre- atsinešė linkui polemikos apie • 
toriaus) žmonos, prasidėjo or-

skolas, pratęsti tas, kurių lai-1 
kas išsibaigė. Po vadovyste bu
vusio ministerio Bakerio ir La- 
monto (dabartinio (Jung. Vals-

spau-

Davatkiškai Meluoja
• So. Bostono davatkų orga
nas; (“Darbininkas”) tlumo-.
čija sekamą žinią:

Sovietų Rusijos komisarai 
neišleidžia sava piliečių j kitas 
valstybes, bijodami, kad jie 
neapsakytų apie komunistų su

kurtą “rojų.” Pereinančiu 
per rubežių rusus komisarai 
šaudo be jokio pasigailėjimo.

Studentas Hawrylovvicz su
galvojo gudrų- būdą, * Jis- užsi
dėjo karvės odą ir bolševikai j

“Vilnis” praneša, kad 
licijos nužudytojo darbinin
ko, Juozo Sposobo, laidotu
vėse dalyvavo virš 15,000 
masių ir visokių 'tautų ir 
amžiaus darbininkų. Laik
raštis nurodo:

; Policija priversta buvo lai
dotuvių demonstracijai duoti 
liuosai maršuoti gatvėmis nuo 
Darbininkų svetainės, 338 S. 
Hajsted St., iki Union parko, 
kame eilė kalbėtojų, nuo Ko
munistų Partijos, Bedarbių 
Tarybų ir kitų darb. organiza
cijų* kvie,tė darbininkus kie
čiau suglausti savo eiles ir

Stimsono prakalbą: ji numaži- į 

ganizavimasis boikotavimo Ja- no kursą Japonijos vertinių po 
O reikia žino- pievų ir popieros pinigų. Nau 

. ją pabloginimą tarpe Japonijos 
ir Jungtinių Valstijų santikių 
iššaukė Japon. užsienio reika
lų ministerio Učidos pareiški
mas, kurį jis padarė 25 d. rug- 
pj., 1932 m., parlamente. Uči- 
da kalbėjo:

“Japonijos valdžia įsitikinu
si tame, kad pripažinimas nau
jos Mandžurijoj valstybės yra 
vienintelė priemonė del stabi
lizavimo tenykščios padėties ir 
sudarymo sąlygų del nuolati
nės taikos Tolimuose Rytuose. 

: Japonijos veikimas Mandžuri
joj e neperžengia nei Tautų 
Lygos įstatymų, nei Kelloggo 

' pakto, n si susitar’mo devynių 
valstybių.”

Kas del atsinešimo linkui 
Jungtinių Valstijų, , vienas iš 
seijukai partijos vad.ų, būtent 
Mori, apkalbant Učidos pareiš
kimą sakė: “Laukti pagerėji
mo santikių su Ameriką nega
lima; greičiau galima laukti 

Įju dar didesn'o pablpgėjimo.” 
O adaci partijos vadas, būtent 
Nakano Seigo pridėjo: “Stim- 
scno prakalba . iš 8 
pjūčio yra jau mestas 
timas Japonijai.”

Učidos deklarhcija 
hsti ų atsiliepimą v j- iy i • • r *■ ■
valstijų spaudoje. “World Te- Kerta Darbininkam Algas 
legram,” 26 d. rugpjūčio rašė: ;______

‘‘Stimsono politika,, išdėsty- CAMDEN, N. J.—New

. ..... i;---------------- ------- ---------- ’’ėjo Shanghajaus įvykius. Po- pareiškimaT'nbsuteikia dirvoi
j sėlpą, .taipgi bausti tuos, kurie (įstatymams;, Japonijos valdžia lemika tarpe amerikinės ir ja- del
atsakorningi už bedarbio S po-Tąj^mgai gavus tą patvirtini- poniškos spaudos įgijo aštru po- mų) 
sob nužudymą. |n>ą.” - ' ' V ■ 1 • b(idj. • '

tarybai su pąsitikėjimu; atsi- 
neš prie teisingo Japonijos 
noro tatai pray esti gyveni-

,, . i i ■ .
man.

j Bet vienu kartu su Japonijos 
valdžios deklaracija a^ie “laiki
ną okupavimą” Mandžurijos, ja
poniškoji kariuomeijė greitai 
plėtė užėmimą vis platesnių 
Mandžurijos teritorijų šiaurių 
link... ,, '

Pasaulinė buržuazija .su di
deliu nekantrumu laukė prasi
dėjimo karo tarp Japonijos ir

ponijos prekių.
ti, kad apie 40 nuošimčių Japo
nijos eksporto eina į Jungtines 
Valstijas. Amerikos bankai fi
nansuoja Japonijos užsienio 
prekybą ir pagal jų malonumą, 
ant tam tikro laipsnio, tai pa
kyla, tai nupuola Japonijos pi
nigai* kurių kontroliavimas jau 
pereitais metais gruodžio mėne
sį išpuolė iš Japonijos valdžios 
rankų. Į organizuojamą Jung
tinėse Valstijose boikotą prieš 
Japonijos tavorus, Japonijos 
pusiau oficialis užsienio reika
lų ministerijos organas “Japan 
Timęs”, 1 d. kovo, persergstan 
čiai pareiškė: \

“Jis, (boikptas) būtų nepa
lyginamai baisesnis, ^ negu pa
sikartojimas žemes drebėjimo 
1923 metų, negu bombardavi
mas iš Amerikos oro karo lai
vyno

spau-
japo-

—o---
Dabar dalis Japonijos 

dos smarkiai puola ant 
niško skyriaus “National City
Bank,” kaltinant jo darbinin
kus, kaipo šnipus. Pamatinės 
priežastis yra ,matomai, tame,:’ 
kad nuo to banko tikrumoje 
priguli vertė Japonijos popie- ■> 
rinių pinigų. *

Rugsėjo 15-tą dieną Japonija 
“pripažino” Mandžurijos-Man- 
chukuo valstybę. Šis žingsnis 
Japonijos valdžios jau iššaukė - 
gyvą svarstymą Amerikos laik- 

! raščių Špaltose. Neabejotina, 
mes turime reikalą su tolimes
nių prieštaravimų pasireiškimu 
tarpe Japonijos ir” Jungtinių 
Valstijų. s

Vertė D. M. šolomshas.

Bažnyčia Nepasiduosianti *

spirti bosus ir jų valdžią su
teikti bedarbiams tuojautiųę 

. pašelpą.
f Milžiniška darbininkų minia
Union parke pasisakė už griež-
tą kovą apsigynimui nuo bado, jr administratyvių re:kalų, 
pasmerkė policijos terorą, pa- taipgi ir Chinijos neprigulmy-
reikalavo paliuosuoti visus 
kurie areštuoti kbvoje už pa-

bes), ir o pakto, kuria
me paskelbtas karas priešingas

pramoninio Japonijos 
centro apie Osaką, 
reikštų laipsnišką 
Japonijos, paralyžių jos pra
monei ir suirutę žemės ūkio. 
Atsakymu i boikotą būtų tas 
gi, koks yra atsakymas j Chi
nijos boikotą, būtent — KA
RAS. Japonija neleis povaliai 
ją nunharinti.”

Amerikoniška buržuazija taip
gi nepasiliko skolna. Ji šaukė 
prie ekonominės blokados f prieš 
Japoniją, kad sulaikius jos ag
resijas, 'smulkmeningai apraši-

Boikotas 
marinimą

d. rug- 
pakvie-

- v MADRID. — Popiežiaus
. atstovas Tedeschini atsilan

kė pas premjerą Azana ir 
pareiškė, kad katalikų baž
nyčia nepasiduosianti, kovo
sianti prieš naujus įstaty- - 
mus, nukreiptus prieš kuni- 
gus ir davatkas.

iššaukė i I 
Jungtinių 1

ta 8 d. rugpjūčio it* Učidos

kompromisų (nusileidi- 
Arba viena, arba kita 

šalis turi pasitraukti. ]

York Shipbuilding kompani
ja paskelbė nųkapojimą ai* 
gų vįšiems darbininkams,.

Kasžin | ant 15 RUOŠ.
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,'bininkus paleisti kur nors prie dirbtuvės 
i vartų ir kitu darbu.

V V _ L.

Šalygatviais eina pėksti žmonės irgi į
Matau, prie vieno kampo sė-

MONTELLO, MASS. .!“ ’9 i . : t : i

Puslapis trečiai

• : Todėl subruzdo patriotai ir 'jo priešingai, bet jo: kalbd iiė-1 AR ‘ESATE PAVARGĘS, 
PnXini-n’: Ir r. zj 4-.. L.irlrrx NERANGUS, NETINKĄS ?

jūs nemėginote NUGA-TONE, tą 
rekomenduota gydytojaus specialisto 

kuris grąžino 
Jūs niekuo nerizikuojate.

fašistai, kad tuos lakūnus !pą-< vyko. 
gerbti ir vakarienę surengti.! Vilijos Chore yra keli jau- 
Kokia tai komisija buvo atė- nuoliai, kurie dirba del darbi- 
jus į draugijas ir prašė pa-: ninku naudos meno srityje, 
ramos tiems negeistiniems sve- Bravo, jaunuoliai! Dirbkite 
čiams, kad padėtų sukelti dalį gerą darbininkų klasės naudai 
pinigų, kurie yra !
bet susipratę ir mūsų idėjos! f 
draugai darbininkai davė gerą ma 
pavyzdį, kokią “naudą nešė” 
mūsų pagelba pirkti visokį Še
rai visokiems meklioriams. I

Bet vienok atsiranda dar 
pruseikinių, kurie nori tą daly
ką paremti. O kas tau, dar
bininke, iš tų didvyrių ? Ar 
jau neužtenka, kad mumis ir 
taip kapitalistinė sistema yra 
prispaudusi ? Gana jau viso
kių mekliorių, mes turime rū
pintis savo reikalais, remti 
tuos, kurie dirba del darbinin- 

, o ne 
kokiais fašistais, kurie tik gy
vena iš darbininkų triūso.

Tai 
tonika _ _  .
Tonikas, kuris grąžino tūkstančius J nor- 
malumų. Jūs niekuo nerizikuojate. Kiek
vienas butelis NUGA-TONE parduodamas nu 
pilna garantija._ . 
nepatenkinti II... 
jums L" 
turi NUGA-TONE. 
dien.

Du Piknikai Viei^a Diena
Spalio 2 d. tulps; bižnierkos 

surengė pikniką prie Maluko 
prūdo, užsivardinclamos “Be
darbių Komitetu” ir visas pel
nas skiriamas bedarbių pašal
pai. 4

Matau tokį apgarsinimą, 
man rūpi, kame yra dalykas, 
kad Bedarbių Komitetas tame j 
nesirūpina ■ ir klausiu vieno ir 

, rengia ir 
įkokiai naudai. Paaiškėja man, 
kad Bedarbių Komitetas nie
ko nežino apie tą pikniką. O 
susidčjusios kelios bižnierkos 
daro pikniką savo naudai, tik 
vartodamos- Bedarbių Komite
to vardą ir apgaulioja publi
ką. Manau, kad Bedarbių 
Komitetas turėtų ką nors da-Į.kų ir mūsų organizacijų, 
ryti apie tokį šmugeliavimą 
vardo. Jeigu vieną sykį pavy
ko, tad jos pradės ir kitų mū- 

.1 organizacijų 
vardus naudoti ir sau pelnus 
daryti.

Tad yra bjaurus pasisavini
mas svetimo vardo ir daryti 
kokį biznį. O Bedarbių Komi
tetas nerengė pikniką tą die
ną ir protestuoja prieš tokį 
sauvališkumą. 

. —o—
Tą dieną turėjo piknikėlį 

ir sklokininkai TND. parke. 
Kiek patyriau, publikos buvo 
mizernai. žinoma, neapsieita 
ir be svaiginančių gėrimų. 
Pruseikiniai, bevykindami pru- 
seikizmą, tiek nusilakė, kad 
kojomis nepastovėjo, o ką be- 
klausti apie Stasį. Tas žmo
gus vis dar jieško išganymo 
pruseikizme.

Kad patyrus daugiau ir kas 
rengia tą pikniką, tai pasiro
dė, kad gaspadoriauja būtie- . 
gėris su Kaziu. O tas žmo- svetainės 
gus yra įrankis pruseikizmo . 
ir darbininkiškų organizacijų 
niekintojas, kurios vėda kovą! 
už prisidėjimą surengt prakal
bas Tom Mooney motinai. Pru- dalyką nušvietė pusėtinai ge-

Bet būtų geriau, kad jau- 
o kurie nuoliai tOkitiosė sūsirinkimuo- 
ir pra- se kalbėtų lietuviškai, tai susi

darytų geresnis įspūdis.
Po trumpų diskusijų, kliu- 

i bas nutarė duoti svetainę cho- ' ■!••• • i /f* -4 Į
Bet negalima praleisti nepažy-: 
mėjus T. Matas, kaipo sočia-! 
listas ir namų agentas. Jisai, 
kalbėjo prieš tą sumanymą ar-j 
ba prašymą. Bet kalbėdamas' 
ir jisai pripažino, kad Vilijos' 
Choras užsiima tik daile (me-j 
nu). Vienok 
“vienpusiška.’ 

laivų, alie- ma politika.
malonų aromatą. O mūsų pulkas labai pa- , jaus šaltinių ir kiti organiza- ba nepadarė į narius įspūdžio 
traukia vietinių gyventojų atydą ir tankiai1 toriai. Dar vienas sandarietis kalbė-

Philadelphia

111

WATERBURY, CONN.
4

rinkimą atsilankė Vilijos Cho- J 
ro du jaunuoliai ir prašė, kad Į 
kliubas nuleistų kainą nuo

o

Sovietų Kaukazo Šaltinių

O

o
Kam?

O

lv. . v T 1 v v vi* •UlUVJfllU& LUJI 1111.

medžiai žaliuoja, darže įuose zydi| Kėlė jau <.tautą” visokių at- O
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o

Pao

o

o Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N.

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės
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įvyko 11
Vienas 

žauskas,

o

o'

i

I
I i
i

i

o

"o

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St. , 

Brooklyn, N. Y.

jam ta dailė 
Girdi, maišo-1 

Bet Mato kal-

Į Pirmas veikiantys Sovietųj 
kalbinis paveikslas su išaiš-Į 
Akinimais anglų kalboje.
[ Taipgi ir Sovietų žinių) 
pranešimai.
Tris dienas: Nedėlioję, Pa-Į 
žiedelyje ir Utarninke, Spa-Į 

lio 16, 17 ir 18 d.
: Į

į Įžanga 25 centai ypatai |

Spalio 6 dieną įvyko 103 
Kliubo susirinkimas. Į susi-

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORE
495 Grand Street, kampas Union Avė.

šius į istoriją, kokius “žymius 
didvyrius” turim.

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir S040 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. ' Kampas Stagg SL
Telefonas Stagg 2-2452

Kituose Miestuose ir Valstijose

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
9 William Street Pittston,

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ
Union Avė. kampas Scholes Street.

DAILY WORKER 9th ANNIVERSARY 
WILL BE HELD DECEMBER 31st

NEW YEAR’S EVE.
BRONX COLISEUM

We call upon dll Organizations to keep this day free

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys) .

LIĖTUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryte

KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

jo

2
51
2

o .

Vilijos Choro pre-j 
parengimui, kurios 
ęlieną saplio.
jaunuolis, C. Stri- 
kalbėjo angliškai ir

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

Duokite kapeiką.” Kaip kas jai

P. MARčIUKAS, RESTAURACIJA
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

“ Atėmus kūdikį, tą priemonę gavimui au
kų, atidavus jį vaikų a.ikl iji no darželiu, ji 

i pati galėtų užsidirbti pragyvenimą, nes ji 
yra vidutinio amžiaus 5 r atrodo nesugru-

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

3.1

5
o'

i WORCESTER, MASS.
: ■ :

Į ROYAL THEATRE |
: • |
[623 Main Street, Worcester, Mass.j 
i : li
t :

Į “REVOLIUCIONIERIAUS;
ATSIMINIMAI”

kitų. Tie abrozai reprezentuoja arba paša- Mes vedam kritiką prieš kapitalistų įves- 
ko, kad šitais vardais buvę carai valdė Ru- tą skubinimo sistemą, bet kaip jie tenai tū- 
siją. Už tai viešpatavę valdovai savo vadi- lose vietose nerangiai dirba, tai irgi nėr- 

’‘z*' •' . r<f*t“ • ■ • v• • < . • • ‘

Jūsų pinigai atgal, jeigu 
Mė>»e8inis treatmentas kainuos 

tik vįeną^ dolerį. Jūsų vaistininkas 
L“_ _Z2._, Nusipirkite butelį žian«

Ne būkite pusiau žmogum.

I

__
__

__
__

__
__

(Tąsa)
Tai va, taip besidairant, prabėgo rytas 

ir, rodosi, visai nejučiomis atėjo pietūs. 
Pavalgę, išeidami laukan, vienas iš mūsiš- miesto pusę,
kių, kuriam buvo pavestas raktas, nes buvo di moteris su rankose liūliuojančiu vaiku 
paskutinis kambaryj, užrakyti duris—už-j ar mergaite, nes giliau nežiūrėjau, ir pra-'kito, kas tą pikniką 
miršo. Jis teisinosi, kad buvo besirengiąs šo: 
užrakyti jas, bet kas tai pasakė, jog čia duoda, 

^viskas saugu. Sugrįžę kambarin, radom 
išnešta jo overkautą ir mano kepurę. Už 
mano naują kepurę palikta sena ir da ma
ža del mano puodynės, o už overkautą ne
palikta nieko. < i • i

< Praeitą sezoną man Amerikoje apmainė! sen
dvi skrybėles, o Leningrade—kepurę; seka-1 - .....
si gana puikiai! 

i •. . t

Neveizint, kad mes buvom parėję iš prieš kad kitas ir tinginiu a p 
religinio muzėjaus, matę gražių ir brangių kas, ir ji daugiau per dimą prisirenka ka- 
dirbinių, tačiaus tasai apvogimas sugadino I peikų, negu darbininkė dirbtuvėje uždirba, 
mums ūpą. Amerikonas, overkauto savi
ninkas sakė, kad aš, sugrįžęs namo, niekam 
nekalbėsiu kad man jį pavogė, bet aiškin
siu, kad pardaviau už gerus rusiškus pini
gus.

. i

Tą cerkvę, ką dabar paversta priešreligi-! maldų kaulijimas,” 
nįu muzėjum, statė 50 metų. Kiek joje yra į 
įdėta tu r t 
nom, kad ]

Sugrįžęs namo ir priėjęs prie savo vado- 
i vės, klausiu: “Ar da ir jūs čia turite ubą- 
igų?” “Ką, kas nors prašė pas tave pini
gų?” klausė manęs. “Ne pas mane, bet pas 
kitus. Ten sėdi moteris su vaiku.”

ią rusišką šelpimo biedim ma
dą, aiškina ji man. da yra tokių žmonių, I 
kurie ir šiandien duoda pinigus, nepaisant, į sų ’ progresyvių 

netęs kaulina au
ka-

aiškinau savo vadovei.
I

“Kad kūdikis yra priemonė gavimui iš- 
....  ---- ; maldų,—tą gerai žinom, bet tokios prievar-

>tuipai, pa-; £0S, atėmimas vaikų iš tėvų rankų, 
kiekvienas, mes nenaudojam. Laikui bėgant, tas vis- 

- . | kas savaimi išnyks,” paaiškino man.
Pabaigus kalbėtis, priėjo prie manęs vie- 

“Aš einu į paš-

mums neaiškino. Tik tiek ži-i
___ ,___ ie altoriaus stovi du stulpai, pa ■

• daryti iš kokio mėlyno metalo ir 1________ ,
kainuoja po milioną auksnių rublių. Pas-! 
kui tie paveikslai, ką pirmiaus artisto buvo 
išpiešti visokiomis spalvomis, o paskui ki
tas mechanikas sudėjo irgi spalvuotus nas rusas turistas ir sako: 
brangius akmenėlius, taip kad paveikslai ’ tų nusipirkti krasos ženklelių, 
kainuoja šimtus tūkstančių rublių, o jų te
nai yra nemažai.

“Gerai, einu ir aš su tavim.”
Įėję vidun, tėmijom, kaip viskas atrodo.

Šalę didžiojo altoriaus sudėti “šventųjų”' Žmonių nedaug, tačiaus reikėjo laukti il- 
4paveikslai: Katarinos, Elzbietos, Mykolo ir gokai, kol gavom savo pirkinį.

kitų. Tie abrozai reprezentuoja arba pasa-

namiems patronams brangiais akmenimis 
apkaustė žandus, kad jie kur iš išsvajotų 
augštybių žiūrėdami nerėktų ant jų už tokį 
pasiutišką pinigų eikvojimą, paliekant liau
dį alkaną ir basą.

Ir šiaip visame muzėjuje daug ko gali
ma pasimokinti, nes tenai yra pridėta jau 
įolševikų tinkamų vaizdų, kurie parodo, 
kaip dvasiški j ar prisidengdama visokiomis 
religinėmis skraistėmis, sau turtus krovė 
iš tikėjimiškai apnuogintii žmonių.

Muzėjuje ateina žmonės darbininkai gru
pėmis, ir kiekviena grupė turi vadą, aiški
nantį tuos reginius, del ko tas viskas taip 
buvo daroma. Kova vedama prieš religiją 
pe kumščiu, bet apšvieta.
-^Muzėjaus bokštą inspektoriai pripažino 

‘^netvirtu, krypstančiu. Tad dabar nuo že-| 
I mes iš vidaus pastatyta geležinės rištavo- 

nės ir jo griuvimui jau nėra pavojaus. Ši- 
tą apsaugą įdėjo jau dabartinė darbininkų į 
valdžia. Vadinasi, naikinimu istorinių lie
kanų jie neužsiima, bet da deda pastangas 
palaikyti jas. O juk mums ne sykį kapita
listinės sistemos palaikytojai sakė, kad bol
ševikų valdoma šalis paliks barbarinis rai
stas, nušluojantis šimtmečių budavotą kul
tūrą.

Viduryj muzėjaus, ant grindų, įtaisytas 
apskritus kaip, ir stalas, o iš bokšto kabo 
nuleista besijudinanti švytuoklė. Šią švy
tuoklę kaip paleidžia, tai iš sykio eina tie

ji šiai, paskui nuo paskirto tiesumo ženklo 
tolinasi ir tolinasi. • Tas parodo, jog žemė t 

| sukasi. Tai gražus mokslinis eksperimen- 
į tas.

Šį vakarą mano kelionės draugai, Sikors- 
i kis ir Gendvilas, išbuvę Leningrade biskį 

daugiau paros, išvažiavo Maskvon. Jie ma- . . .
nė, jog greičiau gaus darbą, bet buvo vel-J 

į tui.
Aitras Leningrade rytas. Atsikėlęs, ap- 

i> siprausęs ir apsirėdęs, išėjau pasidairyti 
lauke. Ne vos upės vandenį, kaip ir pir- 

j miaus, laiveliai nemielaširdingai maišo. Jie 
į jau darbe. Gatvekariai, sukabinti po du, 

pilni prisikimšusių žmonių, eina vienas pa
skui kitą linkui miesto. Reiškia, veža dar-

vuoja.
Pavalgius pusryčius, pas mus vadovė už- 

j klausė, kur norime važiuoti: į dirbtuvę ar į
Carskoje Selo? Mes diduma nusprendėm 
pamatyti buvusių carų palocius, o kiti pa
sirinko dirbtuvę.

j Mus visus busu nuvežė į gelžkelio stotį 
i ir iš ten traukiniu drožėm paskirton vie
ton.

Kelionė traukiniu ir pėsčių ėjimu užėmė taip nelaiminga yra ir kad įra- 
daugiau valandos laiko. Oras šiltas ir gra
žus ; ] 
kvietkos ir savo kvapsniais teikia nosims'statymo"bendrovių

girdisi žodis: “turistai.”
Štai ir> palocius. Įėjus koridoriun, visi! 

j ant čeverykų užsidėjom audeklines nagines, 
ir apsiraišioję kojas, kaip vištos, kad ųe- 
draskytų rafcodą, lipom trepais augštyn.

Palociuose vaikščiojant permažai dviejų ; 
akių viską įsitėmyti. Vienas kambarys iš- • 
dirbtas auksu, kitas sidabru, burštinu ir ki- Į 
tais brangias perlais. O pasilinksminimo, 
šokių svetainėj, jeigu kas miegantį atneštų, 
tad pabudęs tikrai nežinotum, kur randie- 
si. Rodosi, jog sveiko proto žmogus ne
galėjų sunaudoti tiek aukso vien saviems 
smagumams.

Carai manė, kad kazokų, armija, kurios 
atjojantis pulkas nupiešta ant vieno kam
bario sienos, visada jam ištikimai tarnaus; 
tad, neatsižvelgiant į mužikų būklę, plėš jų 
paskutinį kailį ir šoks, kaip idiotas auksi- 

iniuose rūmuose. Bet pasibaigė jų dienos. 
Juos iš ten ištrenkė proletariato kumštis.

Tuose rūmuose visko yra. Ten įdėta ir 
1 stalas bolėms šaudyti. Bet pasaulinio ka- i 
ro metu užklojo jį žemlapiais, kad, neišvy-

kiam fronte eina laimėjimas arba pralaimė
jimas, tai taip ir dabar stovi.

Carų miegamas kambarys paprastas. 
Mat, jie tuomi norėjo parodyti svietui, kad 
mes vieni nenorime puošnių įrengimų. O 
jeigu ką darome, tai kitų malonei, ir kad 
kas nevadintų mus kiaulėmis.

(Bus daugiau)

pinigų, kurie yra užbrėžta, j darbą.
Spalio 22 dieną yra rengia- 

diskusijos prezidentinių 
rinkimų klausimu. Diskusijos 
įvyks 103 Green St. svetainė-; 
je. Visi dalyvaukite.

103 Kliubo Narys.

Žinotina Visiems
Spalio 23 d. yra rengiamas 

didelis koncertas, kuriame dai
nuos garsiausia Amerikos lie
tuvių dainininkė, Konstancija 
Menkeliuniutė, Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje, 2 vai. 
po pietų. Visų mylima daini-! 
ninkė tik ką sugrįžo iš Italijos, 
po 2 dviejų m. atsidavusio lavi
nimosi. Tai bus malonu ir 
žingeidu girdėti Menkeliuniu- 
tės žavėjantį dainavimą.

Tėmytojas-

seikizmo pasekėjai nieko ne-' rai. Bet būtų geriau, kad jau- 
dirba kitose draugijose, 
dirba, tai tuos kohoja 
vardžiuoja.
Sumanė Pasipinigauti.

Spalio 12 d. čia žada at-iro paskaitai už $5 vieton $15 
lėkti lietuviai lakūnai iš Chi- 
cagos, kurie miestas nuo mies
to skraido kaulydami nuo žmo
nių pinigų savo reikalams ir 
“pakėlimui tautos,” kuri jau

“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 
vieno numerio, tai gauna už $1.00 ir persiuntimą, 
apmokame. Kas pirks visus nuo 1 numerio iki 8, tai

•. gaus Už $1.25. ; f .
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:

NEVIN BUS DEPOT
W. 31st SL, CHickering 4-1600

ROUND TRIP 375
HOURLY

BALTIMORE ___
BOSTON ________

2.00

WASHINGTON __ 
RICHMOND ____
PITTSBURGH _ _

One Way I 
________ 14.00 
________ 3.00
EXPRKSS 
SERVICE 
________ 4.75 
_________7.50 

8.00
DETROIT______

><s 
> u:
!«i 

i

i 
i

i 
i

i 
i

i 
i

i 
i

i 
i

i 
ii

CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY _ 4.00

ROUND TRIP _ _________ 5.00

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaino vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jogos. Kaina 15 centų už puskvortį.

“LAISVE”
427 Lorimer St., « Brooklyn, N. Y

b

Ę



Puslapis Ketvirtas

Kasdieniniai Detroito Nuotikiai

už Komunistus

Šeškupis.

LAISVĖS99ii

Koncertas
Nuo

13 Lapkričio

Grand Assembly

Brooklyn, N. Y.

kuo- 
val- 
turi

Protestus, rezoliuci- 
pavergimą ir terorą, 
choras priima.

• sidomėti, bet dauguma darbi-

Darbininkai Kovos, o 
Ne Badaus

lauko nuotikius. O tuom 
mūsų darbininkiška spau- 
Todel, Detroito darbinin- 

stiprinkime mūsų spaudą!

del 
. Ar ne laikas pa- 
tokiom niekšys-

15 d. Spalio Prasideda 
Spaudos Vajus

vajaus tikslas ir yra, kad 
darbininkišką spauda

Dabartiniu 
gabų ir 
mokina 

dainų, 
ir suža-

Užsinuodijo Darbininkai 
Maistu

tusi “Vilnis, 
bininkė.” Kad kiekvienas De-

gą kiekvienam darbininkui at
silankyti į pa'rengimą. Įžan
ga moterims 35c., vyrams 45c. 
Tai visiems prieinama ir verta 
pasinaudoti proga. Taigi, vi-

Bedarbei vis didėjant, didi
nasi darbininkų skurdas ir ba
das. Užėjus žiemai, skurdas ir 
badas pasididins. Parkų gy
venimas užsidarys, pastogės

“KOMUNISTAS”
LKP. CK. organas
Eina kas antras mėnuo

Kaina 1932 metams: Lietuvoj: ats
kiri ekz. — 25 cent. Amerikoje: me
tams—60 cent.; atskiri ekz.—10c.;

i Vokietijoj: metams — markė; atski- 
; ri ekz — 20 f.; SSRS.: metams — 1 
rub.; atskiri ekz.—20 kap.

3*1

šeštadien., Spalių 15, 1932

žuronas išmokino ant greitų
jų choras dainuos parengime. 
Taipgi duetų, kvartetų, solis
tų bus koncerte. Draugė Pe- 
trušionienė ir kiti bus geri dai
nininkai.

Draugas žuronas tikrai ge- 
i sutaisęs programą, 

nesigailėsit išgirdę ją. Progra
moj dalyvaus ir patsai žuro
nas, kurisai turi gerai išlavin
tą balsą, taigi verta išgirsti 
jį. Tiesa, iš priežasties dide- 

I lės bedarbės, darbininkai neiš-

Detroito jaunimas smarkiai 
susidomėjo daile. Aido Cho
ras susideda 80 nuoš. iš čia gi
musių jaunuolių. Dainas mo
kinasi ir dainuoja labai gerai. 
Kas pagirtina, tai kad jie lin
kę daugiausiai dainuoti revo
liucines dainas. Aido Choras Į raj turi 
visame darbininkų judėjime ir 
revoliucinėse o r g a nizacijose 
turi savo atstovus ir dalyvauja 
veikime, 
jas prieš 
visuomet

Todėl Detroito darbininkiš-j gali daug praleisti pinigų, tad 
kom organizacijoms ir ir dar- už tai Aido Choras ir padarė 
bininkams yra didelė parama Į žemą įžangą, kad davus pro- 
iš visų atžvilgių, 
momentu choras turi 
gerą mokytoją, kuris 
gražių ir revoliucinių 
įkurtomis palinksmins 
idins kovingesnius jausmus be-į si į pirmą lietuvių darbininkų 
darbės suvargintų darbininkų. | koncertą.
Mokytojas pareiškė, kad tuoj i _ .. . _

. vxi j • I Reikia Organizuotispradės mokyti ir angliškų dai- •
nelių, kurios patiks čia girnų-j šiandieninė darbininkų pa- 
siam jaunimui ir tarptauti-1 dėtis ant tiek bloga, kad ver- 
niuose parengimuose bus gali- ta kiekvienam darbininkui su
ma dainuoti. . , _

Aido Choro nariai labai pa- i ninku rūpinasi, kad kaip nors 
tenkinti nauju mokytoju, drau
gu žuronu. Ir ištiesų d. žu
ronas yra vertas pasitikėjimo, 
nes yra energingas žmogus ir 
gerai pažįsta savo amatą ir 
moka prisitaikinti prie daini
ninkų. Mokyti chorą jam la
bai sekasi ir ateinančiam kon
certe, kuris įvyks 23 d. spalio 
zrx.x x T- l_ • __ I

rikoj. Niekas kitas nepataisys 
darbininkų padętį, kaip tik or
ganizuotas revoliucinis judėji
mas.

Todėl Detroito darbininkai 
turi tuoj stoti į Auto Workers 
Uniją, į T. D. Apsigynimą, į 
Bedarbių Tarybas, kad sunai
kinti tą skurdą ir bado siste
mą. Reikia neužmiršti ir tarp- 
savinių pašalpos ir apdraudos 
organizacijų, nes darbininkų 
kelias yra labai erškėčiuotas 
ir kiekvieną minutą darbinin
kas randasi pavojuje. Todėl 
jam ir būtinai yra reikalinga 
parama. Tokią paramą ir po
mirtinę galima gauti vien tik 
prigulint į LD Susivienijimą.

Kad palengvinti darbinin
kams įstoti į LDS. ir kad kuo 
daugiausia gauti narių į tą or
ganizaciją, nuo 1 d. lapkričio 
(Nov.), prasidės I/DS. vajus. 
Centras padarė pigesnį įsto
jimą į organizaciją ir Detroi
to 21 kp. pereitame susirinki
me padarė tarimą, kad neims 
jokio įstojimo. Vien tik užsi
mokės aplikantas daktaro iš- 
kaščius, vieną dolerį.

Todėl, draugai darbininkai, 
naudokitės proga. Stokite į

prastumti dieną, tai ir viskas. 
O kaip iš tos padėties išeiti, 
tai, tarytum, tiem darbinin
kam visai nerūpi. Jie tikisi, 
kad kokis melagių inžinierius 
Hooveris, ar tai Rockefelleris 
su Morganu tuomi rūpinasi ir 
už mėnesio kito “gerlaikis” 
ateis. Tai nepateisinamai klys- 

(Oct.), Lietuvių svetainėj, De- ta tie darbininkai. Niekas ki- 
troito darbininkai turės pro- tas, kaip patys darbo žmonės 
gą išgirsti, kaip puikiai cho-:turės padaryti tą gerlaikį, nu- 
ras dainuoja. Taipgi ir kele- i versdami šią kapitalistinę tvar
tą naujų dainelių, kurias drg.’ką ir įsteigdami Sovietus Ame-

išplėšti tų darbininkų gyvybę.
Darbininkai^ mirštą ’ badu, 

užsinuodija išmatomis vien del 
to, kad visko yra per daug, 
kad tą perteklių ir viską už
rakino plėšrūs parazitai 
savo pelnų, 
daryti galą 
te m ?

Balsuokit

nei maisto nėra ir nėra vilties, tys ir užrašykite ar prikalbin- 
Vietoj jieškoti kite užsirašyti savo gimines, 

pažįstamus ir draugus. Taip 
veikdami, supažindinsite De
troito darbininkus su kovos ei
ga ir sustiprinsite darbininkų 
spaudą!

Priežiūra Beždžionėm— 
Badas Darbininkam

J. Millen, Zoolog. Parko ve
dėjas (Detroit Zoo), pranešė, 
kad viena beždžionė, vardu 
Jo Mendi, smarkiai susirgo pil
vu. Ir vedėjas yra labai dė
kingas ligoninės gydytojams 
už gerą priežiūrą. Taipgi ir 
geros širdies piliečiams dėka- 
voja už aplankymą ligonio, 
kurių atsilankė suvirš 20,000, 
sunešdami daugybes gražiau- dirbdavojkaip kad jam mies- 
sių 8'yyų gėlių. _ j tas mokėdavo. * Jisai' arėštuo-

Gražiausios gėlės, puikiau- (taVQ kiekvieną nužiūfifną au- 
sia priežiūra ir medikalė grei- tomobilistą, kuris tik jam pasi- 
ta pagelba beždžionei, šunims, ]<acĮ turi pinigų ir ėmė 

iš jų tiek, kiek tik galėjo gau
ti. Teisme policistas prisipa

kur jį gaiitiį 
maisto, tai miesto majoras 
Murphy jieško dauginus poli
cijos, kad numalšinti baduo- 
lius. Darbininkai taipgi nema
no sušalti arba badu numirti 
patvoryj. Jie rengiasi į griež
tą kovą, drūtina savo pozicijas, 
organizuoja Bedarbių Tarybas, 
šaukia bedarbių konferencijas, 
drūtina savo organizacijas. 
Lietuviai darbininkai organi
zuoja Bedarbių Tarybą West 
Sidėj. Reiškia, abi pusės mobi- 
lizuojasi.

Ir kuomet kyla griežtesnės 
kovos, tuomet darbininkai1 turi 
turėti sąžiningus organizato
rius, vadus, pranešėjus iš ko
vos 
yra 
da. 
kai, 
žiūrėkime, kad kiekvieno De
troito darbininko stuboj ras- katėms ir kitiems gyvuliams.

Laisvė” ir “I)ar- Bet badas, mirtis ant suolelio 
arba patvoryj, be medikalės - 

troito darbininkas turėtų tei- j pagelbos ir jokios priežiūros i- 
singas ir kasdienines žinias iš darbininkui, kuris jį (parazitą), 
kovos lauko ir, be abejonės, ■ jr j0 šeimyną maitina, rengia 
darbininkai gaus jas, nes “Vii- jr visokius smagumus suteikia, 
nies” ir “Laisvės” rėmėjai tu-1 p,r darbininkai ilgai leis para-į

žino, kad jisai imdavo pinigus 
nuo nužiūrėtų ypatus o ne 
nuo įstatymų laužytojiį.

Ko gero norėti Šalyje, 
met tokie valdininkai ją 
do! Todėl darbininkai
būtinai balsuoti už Komunistų 
Partijos kandidatus, jei jie no
ri, kad juos neplėštų ant kiek
vieno žingsnio Walstryčio ber-~ 
nai.

Kuomet norėjo atstatyti iš 
darbo policistą Louis Albrihit, i 
todėl, kad nebuvo iš ko jam 
algą apmokėti, tai policistas 
prašėsi, kad jį paliktų darbe, 
nes jisai dirbsiąs už dyką, del 
miesto. Policistą paliko dirb
ti.

Pasirodo; kad jisai (policis
tas) daug daugiau algos už-

Darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės dvisavaitinis laikraštis

“BALSAS” '
Kiekvienas lietuvis darbininkas 

privalo skaityt “Balsą”. Atskiro ekz. i 
kaina Lietuvoj — 15 centų. “Bal- < 
są” galima užsisakyti Vokietijoj Til
žės mieste šiuo adresu: Deutschland, 
Redakcija, Max Laborius. Užsaky
mus galima daryt ir per paštą.

“Balso” kaina 1932 metams
Tilsit, Pr., Memelstrasse 26, “Balso”

Vokietijoj, Francijoj, Belgijoj, 
Liuksemburge, Latvijoj ir Lenkijoj: 
metams 2 markės; 6 inėn. f— 51 
markė; atskiras eks. 10 fenig. ■ •

Amerikoj ir kitosę valstybėse: mi
tams—T dol.; 6 mėn. — 60 cen.; 1 
ekz.—5c. * •* • .

SSRS.: metams — 2 rub.; 6 mėn. 
—1 rub.; 1 ekz—10 kap.

’ ** ii vioviYlUO diliau uni uo ouivniici.

. ___ — __ rėmėjai tu-!Rr darbininkai ilgai leis-para-!
LDS., nes jūs nežinote ,kas jūs‘ri suorganizavę Koresponden-|zitams taip bjauriai tyčiotis ir! 
rytoj laukia. Prie to, kuopa(tų Biurą, šito Biuro pareiga'badu marinti, juos? 
nutarė, kad kiekvienas narys'yra pranešti darbininkams 
privalo gauti nors vieną naują smulkmeniškai visus nuotikius. 
narį į kuopą. Todėl visi kuo-' 
pos nariai rengkitės prie dar
bo ir išpildykite savo užduotį! Bedarbis-Jonys ir jo žmona: 

Lydia, randasi ligoninėj, blo- Į 
goj padėtyj. Užsinuodijo su- i 
puvusiu maistu. Jonys labai ’ 
senai nedirba ir visai baigiau- ■ 
tis jų sutaupytiems skatikams ; 
pirko prasčiausią maistą, kad j 

ir ii-1 
gyvybę. !

šio 
mūsų 
rastųsi kiekvieno Detroito dar
bininko namuose. Kaina laik
raščių vajaus metu yra nupi
ginta iki 4 dolerių metams, 2 ilgjaus ištekti skatikų ir ii- Į 
dol pusei metų. Todėl naudo- giau palaikyti savo gyvybę. ! 
kites proga. Užsirašykite pa-Į Bet parazitai vis vien rengiasi I

i “Partijos Darbas” * 
!
; LKP CK. organas paskirtas dar- 
i bo klausimams
j “Partijos Darbą” privalo skaityt 
kiekvienas LKP ir komjaunimo są
jungos narys.

Kaina 1932 metams: Lietuvoje: at
skiri ekz. — 25c.; Amerikoje metams 
—1 dol.; Vokietijoj: metams—2 m.; 
SSRS.: metams—2 rub.

“Komunistą” ir “Partijos darbą” 
galima užsisakyt “Balso” adresu.

Draugai, Talkon Rinkti Naujus Skaitytojus Savo Dienraščiui
“Laisvė Remia Darbininkų Streikus, Ji Kovoja prieš Algų Kapojimus; “Laisvė” Šaukia Darbininkus Kovoti už Apdraudą Bedar-

* * *

biams; Jinai Kovoja Prieš Imperialistų Ruošiamą Karą ant Sovietų Sąjungos ir Chinijos; “Laisvė ” Skelbia, Jog Darbininkų Klasė Pa-
k

siliuosuos iš Kapitalistinės Vergijos Tik Nuversdama Tą Tvarką ir Įsteigdama Sovietinę Tvarką. Tuomi “Laisvė” Skiriasi nuo Bur
žuazinių Lietuviškų Laikraščių ir Todėl Darbininkai ją Turi Skaityti, nes Ji Rodo Darbininkų Klasei Teisingą Kelią—Kovos Būdu Pa- 
siliuosuoti iš Vergijos.

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų 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.

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

UŽ $4 VISIEMS METAMS IR Už $2 PUSEI METŲ
Puiki dovana ir seniem skaitytojam: kurie gaus vieną naują skaitytoją laike va

jaus, tie galės atsinaujinti savo prenumeratą už $5 visiems metams arba už $2.50 pusei 
metų. Tad, draugai, stokime Visi į darbą!

Gaukime 1,000 Naujų Metinių Skaitytojų laisvei
Jei gausime 1,000 naujų metinių skaitytojų šiam vajuj, tai pastovi “Laisvės” pre

numerata bus tik $5 metams. Iš savo tru^o šiame vajuje turėsime net ir patys sau 
tiesioginę naudą.

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

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

Duodama Proga Bedarbiams Užsidirbti Prenumeratą

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

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

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

Gave Naujas Prenumeratas Siuskite: “Laisve”, 427 Lorimer SI., Brooklyn, N. Y



PHILADELPHIA. PA. Naujienybe Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINISSvarbūs Pranešimai.

Už Komunistų Partijos kan-

PRANEŠIMAI IŠ KITURAido Choro Mer

HILLSIDE, N. J.

i įdomų piano duetą.

demons-

(Tąsa iš 6-to pusi.)

Mat, čia irgi

<t> 10

<♦>

<t>

aktyve judžių įstaigose
<♦>

WATERBURY, CONN.

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

ŽYMĖTINI POSAKIAI 
Iš INTELEKTUALŲ 
BANKIETO KOMU
NISTŲ RINKIMAM

baritonas A. 
smuikinirikas

Vis-j 
WmJ

<♦>

0

<h

<Į>

i rinkimai eina masinėse

Yra pakviestas dainuoti pa
sižymėjęs 
niauskas ir 
Endziulis.

Dalyvaus
ginų Sekstetas, kuris mokinasi 
specialį veiksmą šiam koncer
tui. Taip pat dainuos ir vi-į 
sas Aido Choras.

Mūsų garsios

BERLYN. — Pagal įsaky 
>, vi-i

vaka- 
nedčlioje,

ALDLD. 200 kuopa rengia 
Vakarienė atsibus 

po antrašu, 9 White 
vakare.

“Laisvės”

Keliolikos Skirtingų Rūsių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainčs Amerikos 
Markete

tautų darbininkai eis per stu
bas su vajaus literatūra ir 
rinks aukas. Lietuviai susi-

aktyve judžių įstaigose apsižiūrėjo, I 
bet dabar, beje,‘^as yra per paukščiai tie sklo-i

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

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

Kląmpyniečiai paskutiniame 
i savo gazietos numeryje verks-! 
J Iena ir keikia lietuvius komu-į

sako, per komunistų i ? vai. 
; turėję labai ■

TAYLORVILLE, Ill. —! 
Penkios miliciantų kompa-: 
nijos4uri užėmę nuėsto gat-' 
Ves. Maįnieriai terorizuo-i

KONSTANCIJA MENKELIONIūTE
Garsioji dainininkė, kuri tik dabar sugrįžo iš Italijos po 

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

ir spirs kapitalistus išpildyt1 
masių reikalavimus.

Rep.

....... '•----------- Tėmykite vė-;
galima, | apgavystė jiems nelabai vyko. I lesnius pranešimus.

i Rep.

I

9
•

' v
i

■ ..

šeštadien., Spalių 15, 4932 Puslapis pe:

VIETINES ŽINIOS
, laisvės’ Koncerto
> Programos Artistai

“Klampynė” .įieško 
“Skundikų”

Vokietijos Valdžia 
Puola Komunistus

Isios Piramidos dr džiaugė^ 
gamtiniu vaizdu. Tuo tar
pu koja paslydo, Hęrroh 

j krito žemyn ir ant vielos už- 
j simušė.

|didatus vąjus Philadelphijoj mą valstijos prokuroro, ( 
įsoj Vokietijoj policija darė 
kratas visuose Komunistų 
Partijos centruose. Jieško- 
ta nelegališkos literatūros. | 
Tai bjaurus Hindenburgo: 
valdžios užpuolimas ant ko-j 
mUnistų, idant sudemorali-! rienę. 
žavus Komunistu Partijos 'Į,6 (L sPalui-

J St., 6 va), vakare. Kalbės <1. P.
>' Buknys, “Laisvės” administratorius, 

nauji reichstago rinkimai ■ Skaitlingai susirinkite pasilinksmin-! 
įvyks lapkričio 7 d. Numa-1li ir “«irsti i>rakaltas taii> sva,biu

. , t . . . I momentu,
tomi dideli komunistų lai-j 
mėjimai. Tai siuntazVokie-■ 
tijos buržuazija.

eina plačiu ruožtu.
Spalio 21 d. d.'Fosteris kal

bės per radio iš stoties 
IWPEN, nuo 8 iki 8:30 vaka- 

_!re. Toje pačioje dienoje 
j atsibus parodos. Prasidės 
; nuo 21-mos ir Christian gat- 

vakare. Paroda 
maršuos iš čia link 3-čios ir 

šioj paro- ! rinkimų kampaniją. Mat, i 
suorganizuota daug 

mašinų ik trokų. Visi, kurie 
tik turite mašinas, vykite į mi- 

. nėta vieta. Su paroda 
iželių stacijas, kurias jie iš-,'tl.uos ir j Fosteris. 
j vaikščiojo bejieškodami publi-į 
I kai žadėtų judžių. Nueina į i 
i vieną sovietinių filmų įstaigą 

imunistams, šį karta negalės'niekP nepeš.a- Kreipiasi į ki-j 
j tą firmą—čia is jų pareika-, 

■balsuoti; tai bedarbiai, kurieJauja šimtą dolerių užsistaty 
; neturi pastovios gyvenimo vie-, 
tos, kaip kad reikalauja rinki- 

!mų įstatymai, ir tie, kurie ne- 
'gali užsimokėti balsavimo mo- 

Adelė Valatkiutė yra pasi-1 kesčių, kurių yra reikalaujama' 
žymėjusi dainininkė, dramatiš-, daugelyje valstijų, 
ka soprano, iš Detroit, Mich, 
kuri dabar Philadelphijoj lan 
ko muzikos konservatoriją, mažiau jiiliečių, 
Visa New Yorko ;
^džiaugiasi proga išgirsti drau- tas už komunistus balsas reiks,' “užfiksinę, 
gę Valatkiutę “Laisvės“ 1 
certe Brooklyne. Tai bus 13 | tai piliečių ir nepiliečių darbi-j Sovietų draugus, 
d. lapkričio, Grand Assembly, j ninku. Komunistai išnaudoja I jaučius tas judžių filmas 
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.'balsavimus, kiek tik j 

j bet balsavimuose ne viskas. | Atsakomingi žmonės sovietinių dalyvaus i vįs0 ko pamatas yra ■ 
ai”; klasių kova;

Adele Valatkiūte

Į Mūsų garsios pianistės B.. nistus; sako, 
ĮŠalinaite ir N. Val.’nčiūte duos ! įskundimą jie 

daug vargo, kol gavę šiokį to-j įį;ol„p;on'gat'vilj; 
kį sovietinį judamąjį paveiks-'^0: ^us 
lą delei savo vakaruškų Mas- 
pethe pereitą sekmadienį.

“Klampynė“ aprašo savo gi-! 
kurias jie iš-'

Ant rytoj aus jis
• 'Market Arenoj, kur 
f j 15,.000 žmonių. Ta

! kaštuoja daug pinigų, už ku- 
_: rią darbininkiškos organizaci- 

'ti, 'o paskui atmaino nuomonę Uos pasiryžę sukelti iš kalno, 
■ir visiškai nenori jiems duoti j nes kitaip negalima būtų gan-į 
i sovietinių judžių. Ir klampy-'ti.
I niečiai tik “po ilgų barnių,“ 
i sukeldami skandalą, galų ga- 

Tuo būdu ' Negavę kokią filmukę apie 
į dabar Pennsylvanijoj užsire- j abelną Sovietų Sąjungos gy- 
gistravo balsuot pusė miliono i vemm3-

> nekaip 1928; Pruseikiniai urzgia, kad lie- 
apielinkė metais. Bet kiekvienas paduo-' tuviai komunistai jiems

liežuvį

kalbės
sutelpa

svetainei Bandys Neprileisti Be

PHILADELPHIA, PA.II
' ALDLD. 6-to Apskričio Prane
šimas Delei 105 Kp. Rengiamų

i PrakalbuĮ *
j Prakalbos buvo rengiamos 2.3 d.
I spalio, W. S. Philadelphijoj, bet li
kosi nukeltos iki 6 d. gruodžio, kur 
bus rengiamos bendrai su visais.

„ Apskr, Sek r, A. J. Smitas.

Draugijom, bei krautu
vėm, kurios ims G dėžutes 

! kaina 29 centai už dėžutę, 
už 12 dėžučių, kaina 27c. f 
už dėžutę. Persiuntimą ap
mokame. Pinigus kartu 
siųskite su užsakymais.

šiais darbiniųkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. — Ir New
Spalio,io ir 16 dienas visų: Yorko valdžia daro skyma, 

; kad neleidus tam tikriems 
Į bedarbiams balsuoti šiuose 

rinkite 10 vai. ryte, po num. rinkimuose.
Aukas rinksi- gyvuoja reakcinis įstaty- 

NT''-jmas kuris uždraudžia bal-|
7 I

--------Lsuoti tiems, kurie “gyveno!
- ! pašalpos įstaigose. laigi,

995 N. 5th St. .
čia Į me iki vėliausiam laikui. Ne- 

i.v.v.- tas už komunistus balsas reikš,1 “užfiksinę,“ liežuvį pakišę. I paisykite kokiu laiku galėsite 
kon-! kad už jo stovi desėtkai ir šim-; Renegatai, mat, norėjo apgaut ateiti, visados rasite : __

kontroliuo- kuris nurodys gatves ir aprū-j 2 v. . . . . . .
Bet pins visu kuo. Tėmykite ve-; tūkstančiai bedarbią, kunei 

i neturi jokios pastoges, bet! 
i priversti prisiglausti viso- i 
j kiose flopauzese bei salavei-! 
šių armijos urvuose, gali ne-! 
tekt balsavimo teisės.

šiame koncerte
pasauliniai žinomas rusas 
nininkas. Taipgi turėsime pro- j į'T/UnVinUi LVnkričin’ R Y’! U—' a’ < • +-i i• y...•_._xi j.ii.u... x .... i salia linkimų lapKiicio » «•> j kinmkai. Suprato jų tikslus: 

'eina kitokie rinkimai, tai į dar|Sovietų šmeižikai, provokato- 
bo žmonių kongresą; tie antri riaį? nori pamulkint mažiau 

orga- susipratusius darbininkus; no- 
nizacijose, bedarbių miniose, į rį pasirodyti Sovietų draugais 

farmerių ir jr tuom pasipinigauti; stengia- 
I oi jjciou vuj vi, kad ii* jie esa 

tsidarant ša-1 “komunistiniai.“

gos išgirsti du kitus žymius ru-j 
sus dainininkus, tenorą ir bari-! 
toną; apie juos matysime vė 
lesniuose pranešimuose.

Dainuos ir drg. Konstancija tarp ex-kareivių,
Menkeliuniutė, kuri nesenai su. kitų, kurie sueis ir suvažiuos įsį pasirodyti 
grįžo po dviejų metų mokini-, į Washingtona, ai 
mosi Italijoje. lies kongresui gruodžio 5 d.

Įvyks Sekamose Vietose:

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

Apart Menkel’uniutės, šiame koncerte dalyvaus ir se
kamos dailės spėkos:

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

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

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

30 Spaliu (October), Lawrence, Mass

6 Lapkričio, Worcester, Mass

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis*

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 apielinkes jaunuomenę ir suaugusias kuo skait
lingiausia atsilankyti ir linksmai laiką praleisti

Lyros Choras.

D a r b i n i n k i š k ų o rga n i z a 
narių, “Laisvės,” “Vilnies 
kitų laikraščių skaitytojų su
sirinkimas vajaus klausimų 
įvyko spalio 12 dieną. Susi
rinkimą atidarė d. J. Strižaus- 
kas, kuris ir paaiškino susiriii- 

. Nuo šio vajaus. H 4

priklauso ne tik ,sustiprinipąas 
lietuvių- darbihinkųi' organizaJ

lici jos, Tęsia Kovą !

ANGLŲ KALBOJE KOMUNISTINIS DIENRAŠTIS
Visi darbininkai, kurie tik moka anglų kalbą, priva- 
skaityti ir platinti jį.

KAINA $6 METAMS, $3 PUSEI METŲ
Turiningas raštais ir ilustracijomis iš klasių kovų lau

ko. Paduoda vėliausias žinias iš Amerikos darbininkų 
judėjimo ir iš viso pasaulio. Daug pamokinančių 
straipsnių, geriausių revoliucinių rašytojų, telpa kas
dieną.

Tuojau Užsiprenumeruokite; Antrašas:
DAILY WORKER

50 East 13th St. New York

ESS

Sovietų draugai, matydami, 
kame dalykas, pokštelėjo sklo-, 

i kai moralį smūgį panašų, kaip kimo tikslą, 
kad Daily Worker, Kom, Par-1 --
tija ir Tarptautinis Darbiniu-'i 

, kų Apsigynimas, kurie atmetė! 
purvinas sklokos aukas. Ir i 
kaip dar kitaip galima būtų j 
elgtis su tokiais gaivalais, ku-1 

1 rie išvien su buržuazija sklei-j 
i džia provokacijas prieš Sovie-' 
tus, meluoja, būk komunisti-1 Pat ant vietos, 
niai laikraščiai Amerikoj pa- j prinimas mūsų pačių jėgų ir 
silaiką “Maskvos“ auksu, būk!judėjimo ant vietos.

(Sovietai “marina“ mokslą ir 
būk Sovietuose “bloga“ iš tos, 

I kitos ir trečios pusės ?
i 

Atsakomingiems draugams,! 
vis tiek kokioj tautos jie būtų, 
yra žinoma, kaip sklokininkai 
vogė ir grobė komunistinių or- 

:ganizacijų iždus. Kokis tad 
j užtikrinimas, kad jie nepasi
grobs sovietinių judžių fil
mas?

; i
; * Sklokos vadai veidmainiau-1 i.,,.. . nas trečdalisja’, būk jie norėję pasitarnau- 
!ti Sovietams, paskleisti už juos 
propagandos. . . Tikrumoje jie i 
yra bjaurūs Sovietų kenkėjai, i . . • ,
dar žalingesni už socialfašis- 
tus. Taip įkainuoja tokius 
elementus, kaip Butkus ir Pru- 
seika, amerikinė i 
Partija, Komunistų Internacio- ’ posėdis nedarė 
nalas ir Sovietų vyriausybė.1 met įlaskelbė iššaukimą New j 
Bandydami prisidengti raudo-1Yorkui gavime naujų skaity-i 
na skraiste del savo biznio, | tojų “Laisvei“ ir “Vilniai,“ ! 
tuo pačiu laiku sklokininkai! taip pat ir organizacijom na- 
tarnauja social-fašizmui, besi-Irių. Beje, tame pačiame susi

rinkime buvo išrinkta korės-! 
pondentų biuras, 
žinutes iš darbininkų gyveni-j 
mb į mūsų laikraščius.

ėijų,‘laikraščių,‘ bet! ir vietinio J^mi. Plkietas draskomas, 
veikimo. Gavimas naujų skai- Bet mainiei’iai laikos kovos 
tytoju, narių į organizacijas, lauke. Jie ketina nepasi- 
tai yra organizavimas didės- duoti skebams.
nės darbininkų armijos kovai! _______________
prieš visus išnaudotojus čia v* • n i* • i

Tai reiškia sti- Mas na ir Darbininkas
Iš Clevelando darbininkas 

Visa eilė draugų ėmė balsą' korespondentas rašo “Daily 
i ir dalyvavo diskusijose, kaip • Workeriui”:
•j reikia geriau išdirbti planai i “Ąg dirbdavau Otis Steel 
įveikimui laike vajaus. P° kompanijos dirbtuvėje. Bet 
diskusijų, pirmininkas paklau- .. . . ,*
sė, kurie apsiims liuosnoriai1 Jle lVe.de automatis- 
užrašinėti laikraščius ir gauti; lllllšiną, kuri lešavo $10,-Į 
naujų narių į mūsų organiza-i 900,000. Pmeš tos mašinos i 

penkiolika ' 
apsiėmusių dar 
draugai gelbėti, 
draugų yra vie- i 
moterų. Garbė!

Waterburio darbininkams, kad j 
tokis skaitlingas darbininkų ' mestuj 

| draugų būrys apsiima daly-j

ci j as. Apsiėmė
draugu! Be 
apsiėmė šeši 
šiame būryje

įvedimą, dirbdavo 1,000 dar
bininkų. Dabar ten bedir
ba penki darbininkai. 995 
darbininkus išmetė iš dar
bo Aš eoti vienas iš tu ’iš- 

ūjų. '
‘Negalima nei pi

Į. dirbt lives, nes 40 kareivių 
Rugsėjo 25 dieną Connect!- j pastatyti saugoti. Dirbtu- 

eut valstijos darbininkų orga-' viduje turi įtaisę kulka- 
Komunistų ! nizacijų Apskričių Komitetų cyaidžius šaudyti į -.lil bi: in- 

i klaidos, kuo-' ■ ' • • •• ai,T4,,
kus, jejgu pe banaytų 
monstruoii.'’

stengdami suardyti komunisti
nį lietuvių darbininkų judėji
mą. I *

Suklaidinti darbininkai, ku
rie dar seka paskui skloką, 
turėtų suprast ,kokia kontr
revoliucinė yra ta Pruseikos- 
Butkaus kompanija, kad sovie
tiniai žmonės neskolina jai net 
judamųjų paveikslų. O tie 
žmonės žino, ka daro. Nera- . *įsite nei vienos tarptautiniai 

! revoliucinės nei sovietinės or
ganizacijos -nei įstaigos, kurios 
bent pakęstų’ tokius renegatus; 
visos jos su didžiausiu pasipik
tinimu smerkia tokius elemen
tus, kaip Butkai su Prūsei ko
mis. - , . <

Kitas Susirinkimas Nedėlioj
Todėl, kad geriau prisiren

gus prie tinkamo darbo, tai 
vajininkai ir korespondentai 
nutarė laikyti kitą susirinkimą; 
kuris įvyksta nedėlios vakare, 
spalio 16 dieną, 7 vai., 774 
Bank St.

Visi darbuotojai ir vajinin
kai dalyvaukite šiame susirin
kime. Padarykime, kad vajus 
būtų sėkmingas darbais. Visi 
dalyvaukime šiame susirinki
me, :

Brooklynietis.

Kaizeris Nenorįs Sosto!
: kad‘rašinėtu? AMSTERDAM. - Iš 

Doorn pranešama, kad kai
zeris pareiškęs, jog jis jo
kių planų nedaro delei su
grįžimo ant Vokietijos sos
to. Jis pasitiksiąs Holandi-i 
joj ir lauksiąs, pakol pati! 
Vokietijos liaudis “susipras”< 
ir jį pakvies sugrįžti ir vai-'

Nukrito nuo Piramides

P* Bokas.

CAIRO, Aigiptas.—Ame
rikonas 'Herron, narys mok
slinės ekspedicijos, užlipo 
ant garsiosios Gizos Antro-

o. Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūsų miltai geri, duona visuomet sv|ežia vė
žaiti į storus ir stubas, viąp^ąpjinkėi Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LŪKOŠEVlČIA, Savininkas.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET 
Brooklyn, N. Y- Phone stagg 9645

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 ii 16 
i i J t 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- 
mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P, M. įsikūręs 25 Metai I s

lVe.de


Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOSu

Smagus Vakarėlis | Svarbios Prakalbos
Šį sekmadienį, rytoj, “Lais

vės” svetainėje įvyks smagus 
LDSA. 1 ir 91 kuopų vakarė
lis. Darbininkių Susivieniji
mas veda vajų įtraukimui lie
tuvių darbininkių į LDSA. ei-

parengimą
darbinin-

Su atėjimu i šj 
padėsite moterims 
kėms ir patys praleisite links
mai laiką.

Bus trumpa programa, šo
kiai ir užkandžių. Ateikite 
visi ir visos.

NARĖ.

Šiandie Būtinai Užsi 
registruokit, kad Ga 
lėtumėt Balsuoti

Šis šeštadienis yra paskutinė 
diena užsiregistruot balsavi
mui Būtinai užsiregistruokit, 
kad galėtumėt balsuoti už Ko
munistų Partijos kandidatus ir 
jos platformą, 
užsiregistruos, 
ti.

Kas šiandie ne
negalės balsuo-

tęsis nuo 7 vai.Registracija
iš ryto iki 10:30 vai. naktį.

Į Rinkimų Kampanijos
Mitingą Šį Vakarą

Šiandie 7:30 vai. vakare 
jvyksta komunistų rinkimų va
jaus masinis mitingas atvira
me ote, ant kampo Union Avė. 
ir Grand St., Brooklyn^. J 
mitingą šaukia Lietuvių Ko
munistinių Balsuotojų Kliubas. 
Bus geri kalbėtojai; išaiškins, 

įką reiškia balsavimas už 
rias partijas.

įvai-

Great Necko Sklokos 
Vadas Girtas Voliojas

Sklokininkų “K 1 a mpynės” 
vietinis agentas F. Balsys per
eitą ketvirtadienį nosia žemę 
arė.

Tą vakarą eidamas į susi
rinkimą, žiūriu, kas ten dunk
so. Prisiartinu, — nagi F. 
Balsys ant visų keturių, ban
do eiti; bet vėjas papūtė, iri 
jis vėl bumpt atgal ant visų 
keturių, šiaip taip, ant galo, 
dasigavo jis ant šaligatvio ,at-

Tas prakalbas rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos pirma 
kuopa ateinantį ketvirtadienį, 
spalių (Oct.) 20 dieną, “Lais
vės” svetainėje, kampas Lori
mer ir Ten Eyck Sts. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Kalbės D. M. šolomskas, A 
LDLD. centro sekretorius, d. 
S. Steponaitis ir Bertha Pal- 
tanavičiutė. Prakalbų temos 
—ar bedarbė baigsis po prezi
dentinių rinkimų ? Iš kur ky
la bedarbė, karai ir kodėl vie
ni gyvena turtingai, o kiti ba
dauja? Ir ką turime daryti lai
ke vajaus “Laisvės”, “Vilnies” 
ir ALDLD.?

Dainuos Aido Choro Mergi
nų Sekstetas. įžanga visiems 
veltui.

Rengėjai.

Darbas Kom. Rinkimų 
Kampanijoje

Jau buvo pranešta, kad pa
dėjimui ant baloto Komunistų 
Partijos kandidatų New Yor- 
kas surinko 50,000 piliečių pa
rašų. šiemet puikiai pasirodė 
ir daugelis lietuvių, parašų 
rinkime.

•*w*^

Helen Mantuska

Aido Choro narė ir narė L 
DSA. 1 kuopos, Elena Man- 
tuskaitė daugiausia iš lietuvių 
pasidarbavo parašų rinkime. 
Ji surinko 43 parašus. Ji uži
ma ne tik tarp suaugusių, bet 
ir tarp jaunuolių pirmą vietą 
iš pasidarbavusių šioje srityje, 

t Jos pasidarbavimas rinkimų 
j kampanijoje parodo, jog Ele
na turi puikaus sugabumo ir 
noro veikti darbininkiškame 
judėjime. Tikimės iš jos su
laukti nuolatinės energingos 
veikėjos.

Iš Komunistų Rinkimų 
Konferencijos

ĮJ

šeštadien., Spalių 15, 1932EAIS.Vl

pen-

Ir

ir

56
Telephone, Evergreen fl-5310

J. GARŠVAir Medi-

Graborius

402

BROOKLYN, N. Y.

IŠRANDAVOJIMA1

PARDAVIMAI

Pareigas po

DEKAVOJU PACIENTAMS

NOTARY 
PUBLIC

Su 
pri
va

lę et- 
nuo 
per-

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

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

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

per išnaudojimą

PARSIDUODA puse valgyklos (rei
kalinga pusininkas), mažas įneši

mas ip galima daryti puikus pragy
venimas. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. Kreipkitės: B. 
Shopienė, 63 York St., Brooklyn, N. 
York. (245-246)

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

ofise

John Hermanu 
streikuojanti lo- i-i • i , nors kai kurie j

. PASIRANDAVOJA 6 kambariai, ga- 
? I sas ir elektra, randa $25; 3 ,kam- 
• bariai, gasas, randa $11, tinkanti se- 

nesniem žmoniems reik,alingaliūdiji-
, mai. 59 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

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

analizai
107 E. 17th STREET

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

Už Pilną Egzaminaciją $2

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteriškė 

prie namų darbo ir prižiūrėjimo 10 
metų vaiko. Delei atlyginimo ii’ dar
bo sąlygų asmeniškai susitarsime. 
Jurgis Kundrotą, 216 McKee St., 
Florai Park, Long Island.

(244-249)

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki X

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Telephone, Stagg 2-4408

A. RADZEVIČIUS

ir biednus farmerius ir viso-buržujus' Pennsylvanijos kasy- 
kiais būdais juos persekioja; (klų srityje, pav., didžiavosi, 
bet negrų buržujams tas ne. kad jam namą pastatė vien 
galvoj, bile tik gauna pinigų, 
tai ir agituoja savo tautiečius 
balsuot už kapitalistines par
tijas.

Paskui buvo renkama aukos 
Kom. Partijos rinkimų vajui; 
surinko nemažai, nes daugelis 
organizacijų aukojo po 
kinę.

Konferencijoj buvo įt
vertas lietuvių delegatų 
organizacijų, bet tai labai 
mažai nuo tokio didelio skai
čiaus mūsiškių vietinių organi
zacijų. '

K. A. Tamošiūnas.

LDS. 3-čio Apskričio 
Atsišaukimas del 
Vajaus
Gerb. Draugės ir Draugai!

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 3-čias Apskritys atsi
šaukia į visus LDS. narius, 
kuopas bei draugus ir drau
ges, mūsų simpatikus, reikale 
prisirengimo prie LDS. vajaus. 
O kad padarius vajų sėkmin
gu, turime dirbti iš anksto.

Nors jau nedaug laiko beli
ko iki vajaus, bet dar yra pro
gos. Geriausia proga, tai ka
dangi dabar siaučia prisiren
gimai bei vajai kitų organiza
cijų, kaip tai, ALDLD., LDS 
A., “Laisvės” ir “Vilnies.” C 
šiuos vajus yra daug įtrauktų j 
ir LDS. narių bei simpatikų.

Taigi, draugės ir draugai, 
virš minėti vajininkai, esate 
kviečiami padirbėti ir Liet. 
Darbininkų Susivienijimui, pla
tindami tik ką iš spaudos išėju 
šią LDS. brošiūrą “Kova už 
Darbininkišką

Į platinimu šios 
rengsite gerą 
j ui.

Visos LDS.
taip pat skleisti minėtą bro
šiūrą pirm vajaus ir per vajų, 
kad pasiekus kiekvieną lietu
vį darbininką.

Kuopos turėtų surengti nors 
po vieną paskaitą apie sveika
tą ; paskaitų reikalaukite LDS. 
centre bei šiaip parengimus 
išnaudokite vajaus tikslui.

Prašome draugių bei drau
gų, viršminėtų vajininkų, kur 
nužiūrima proga sutvėrimui 
naujos LDS. kuopos arba jau-i 
nuolių kuopos, pranešti drg 

i P. Baranauskui, 3-čio Apskr 
sekretoriui, 46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

3-čio Apskr. Pirmininkas.

Savišalpą.” 
brošiūros 

dirvą mūsų

NEW YORK. — Konferen-I 
sisėdo, pasitaisė pypkę ir vėlįcUa delei komunistų kandida- 
bando keltis eit. Bet aš jį taip ■ tų rinkimų mieste įvyko spa- 
tėn-ir palikau. Hiu 10 Lido Ball Room sve-

Vėliaus vakare Balsį matė painėje, pirmadienio vakare, 
daugelis žmonių, ir jis negalės: Pirmininku išrinktas negras 
to'Užginčyti, nes buvo apsi-' draugas Harry Shepard. Įžan- 
daužęs, susivėlęs ir su apdras-1 ginę prakalbą pasakė drg. L 
Lytu veidu. Veikiausiai atsi-'Amter, komunistų kandidatas 
mušė į stulpą, manydamas, kad ' i šios valstijos gubernatorius, 
kękis jo draugas sklokininkas, kuris įspūdingai nupiešė kapi- 
pyĮdaipas su, jųom sveikintis ir 
susigųrindanias sau “liktarną.” 

Reporteris.

“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. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St. 

NEW YORK
Darbininkiškos draugijos turi 

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

įsigys tikietukus
Tuojau kreipkitės į “Laisvšs” 

raštinę ir paimkit tų tikietukų

, tiktai diplomuoti inžinieriai ir 
i kiti kolegijas baigę inteligen- 
■ tai. Jie sunešė plytas sumū

rijo, stogą uždengė ir viską 
padarė be pagelbės nei vieno 
paprasto darbininko. Dabar 
tie inteligentai yra lygūs be
darbiai, kaip ir darbininkai, 
kurių vietas jie buvo užėmę 
prie namo statymo.

Malcolm Cowley, New Re
public literatinis redaktorius 
sakė: “Tai ne krizis patraukė 
mane linkui komunistų; tą pa
darė gerovės laikas. Aš ma
čiau, kaip visi mano ^draugai 
rašo šiukšles, kurių reikalau
ja dabartinis surėdymas, bū
dami sukvailinti, papirkti ir 
negalėdami tinkamai panaudo
ti savo talentų. Po to, aš tu
rėjau surasti priežastį šitokio 
dalykų stovio, kuris kyla iš 

j valdančios klases charakterio, 
gyvenančios 
visų kitų.”

Rašytojas 
atrado, kad 
wa farmeriai, i

I dar nieko nežino apie komu
nistus, tačiaus patys išsidirba 

' tokius ar panašius reikalavi- 
įmus, kaip Kom. Partijos plat
formoj.
kiršinti dirbančius 
prieš miestų 
tie farmeriai 
kus broliais, 
maitinti savo
bius iš miestų ir duot

kuopos turėtų

Žymėtini Posakiai iš 
Intelektualų Bankieto 
Komunistų Rinkimam

Buržuazija stengiasi 
farmerius 

darbininkus, bet 
laiko darbinin- 
Jie apsiima pa- 

produktais bedar 
.------------------ 1 L Jvvzv jiems

14 J i pastogę; tik, sako, mes netu- 
jrime už ką juos pas save par
sivežti.

Kai kurie profesionalai kal
bėdami prasitarė apie inteli
gentų klases. Todėl drg. Brow
der paaiškino, kad inteligentai 
ištik ro nesudaro atskiros sava
rankios klasės. Kol jie bur
žuazijai reikalingi, jinai juos 
naudoja, o krizyje gatvėn iš
meta. Inteligentai būna pri
versti vergauti kapitalistams 
samdytojams arba jų įstaigom 
bei profesijose, nustatytose ri
bose; abelnai gi jie turi slėpti 
savo politinius bei ekonomi
nius įsitikinimus (pav., moky
tojai) ; o kad ne, tai ir atsi
duria bedarbių eilėse. Dauge
lis stambių inteligentų negali 
ramiai žiūrėti į minių kentėji
mus. Yra tūkstančiai inteli
gentų, kurie “dvasiniai” pri- 

1 taria Komunistų Partijai, bet 
i del savo priklausomybės nuo 
j kapitalistų bei jų politikierių 

f nedrįsta viešai pasisakyt. Dau
gelis jų slapta finansiniai re- 

” mia Kom. Partiją. Delei bal
sų už komunistus šiuose rinki- 

jmuose, drg. Browder nurodė, 
! kad širhtai tūkstančių, net mi- 
llionai žmonių, užjaučiančių ko

(Tąsa 5-tam pusi.)

Telefonas i Stagg I-tlflB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS I

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

tik susitarus.

JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY 
Šiais sunkiais laikais daugelis 

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. 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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės”

BROOKLYN, N. Y.

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

TeL Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omlai ir chroniškai vyrą ir 

tnotinj ligai kraujo ir adaa. 
Padarau ištyrimu kraują ir ilapama.

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

Naw York. N. T.
Valandai Prilmimei

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nua a 
iki 9 vai. vakaru 

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

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisvės”

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuomi pranešu savo kostume-
riams, kad perkėliau savo studijų 

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

Naudoj vietoj 
studija daug 
geriau jrengtaj 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
412 Marion St., kampas Broadway 

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

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti ‘ Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

GEORGE NOBILETTI

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVŲ.”

4A)ooo( >oc mm njt yo ra ra o ra ra yy yyo ra ra >o(y 
rfVrarara rara A ra rara ra ra A ra ra rararara rara ra

TEL. STAGG 
2-5043

INC
Prie vakarykščio aprašymo 

šio bankieto bus ne pro šalį 
suminėt dar kelis kalbėtojų 
išsitarimus.

Pirmininkas Dr. S. Hook,' 
perstatydams kalbėt proletari
nį rašytoją Michael Goldą, ta
rė, kad Goldas yra vienas iš 
žibėtiniausių asmenų ir plunks 
nos artistų.

Goldas pradėjo nuo pasta
bos pirmininkui; sako, kalbėji
mas apie blizgančius asmenis 
dvelkia socialdemokratine dva
sia. Dabar buržuazija garbi
na Norman Thomasą, socialis
tų kandidatą į prezidentus, 
kaipo džentelmaną, kuris jaus
tųsi visai namie puotoje pas 
lordą Balfourą. Goldas storai, 
pabrėžė, kad asmuo darb. ju

tai p jau 
daug, palyginant su revoliuci
ne programa, su masėmis kla-i 
ainiai sąmoningų darbininkų ir 
žiūrint į ekonominiai-visuome- 
niškas sąlygas.

Komunistų kandidatas į N. 
Yorko mąjorus Wm. Patterson 
nušvietė, kaip dabartinis kri
zis daro proletarais tūkstan
čius inžinierių, rašytojų, ir ki-

talistinės tvarkos supuvimą.
Delegatų buvo 206 su man

datais ir 23 svečiai.
Priimta rezoliucija 

New Yorko majoro rinkimų; 
taipgi vienbalsiai priimta ir 
pasiųsta protesto rezoliucijos 
telegrama Floridos valstijos 
gubernatoriui už atsisakymą 
dėti komunistų kandidatus į 
rinkimų sąrašus.

Dar kalbėjo drg. Stevens ir 
kandidatas į miesto majorus 
negras, drg. Wm. Patterson.; dėjime reiškia, ne 
Aš dar pirmu syk girdėjau 
kalbant šį draugą. Tai yra 
gabus kalbėtojas. Jis nuodug
niai ,bet ir labai juokingoj for
moj perstatė klausytojams, 
kaip baltoji buržuazija už do
lerį viską parduoda; panašiai 
ir negrų buržuazija tik žiūri, 
katra kapitalistų partija duo
da jtems daugiau, už tą ir agi- ___ _______
tuoja, nors abi partijos lygiai Į tų inteligentų, 
lynčiuoja negrus darbininkus Adelaide Walker: Vienas

delei

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
' per

NEW YORK UNIVERSITY

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

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538
981 Broadway 

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

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S KA S ) 
G R A B O R I U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINt AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS IK MUS, O MES 
KUOGERIAUSJA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĘ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ’
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Aš dSkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus. , •

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

Valandos.4 nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6.iki 8 vakare 
* t ' \ < •

• Telefonas, Midwood 8-6261
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