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Dienraščio “Laisvės 
Koncertai

Dainuos Garsioji Daininin
kė — Konstancija 

Menkeliūniūtė
Tik ką sugrįžus iš Italijos 

po dviejų metų balso lavini
mo ir abelno muzikos moks
lo, d. Menkeliūniūtė pasiro
dys Mass, valstijoj. Prie 
Menkeliūniūtės dalyvaus Ig. 
Kubiliūnas, Izabelė Jarma- 
lavičiūtė, akompanistė; vie
tiniai chorai ir atskiri vietos 
dailininkai.
Koncertai Įvyks Sekamose 

Vietose:
23 d. spalių (Oct.), Mon

tello, Mass., 2-rą vai. dieną.
23 d. spalių, So. Boston, 

Mass., 8-tą vai. vakare.
29 d. spalių, koncertas ir 

šokiai, Odonnell Hali, 20 
High St., Nashua, N. H., 
7:30 P. M.

30 d. spalių, Lawrence, 
Mass., koncertas.

5 d. lapkričio (Nov.), kon
certas ir šokiai, Norwood, 
Mass., 7:30 vai. vakare.

6 d. lapkričio, koncertas, 
Worcester, Mass.

Kviečiame visus darbinin
kus, kur katriem parankiau, 
dalyvaukite!

ALDLD 7-tas Apskritys.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Tom Mann Išdeportuotas CHINIJOJ RAUDONOJI ARMIJA LAIMI Bosai Organizuoja Šnipus
BELFAST, Airija.—Tom 

Mann, kuris yra veteranas 
darbininkų organizavime ir 
vedime jų kovų Anglijoj, 
pribuvo į laidotuves darbi
ninko Baxter, kuris buvo 
policijos nukautas laike be
darbių demonstracijos. Bet 
nespėjus jam pribūti, labai 

J greitai, be jokių teismiškų 
legališkumų, valdžia jį išde- 
portavo į Angliją. Mat, val
dininkai pasibijojo, kad 
Tom Mann negelbėtų Airi
jos darbininkams organi
zuotis ir vesti kovas. Jį iš- 
deportavo pereitą penkta
dienį.

500 Delegatą
Ruošiasi Kovai

NEPAISANT, KAD YRA DAUG KLIŪČIŲ LOS ANGELES, Calif. — 
Čia susidarė organizacija, 
kuri save vadina Los Ange- 

Amerikos Kapitalistai siunčia Ginklus Žudymui Chinų Dar- les Balsuotojų Susivieniji-

FOSTERIS REIKALAUJA IŠTRAUKTI
ARMIJA IŠ BELFAST .

Protestuoja Prieš Airijos Darbininkų Žudymą; Ragina Ame-
bininku; Darbininkai, Protestuokit Prieš Siuntimą Ginklų mu-1šitą susivienijimą pri- rikos Darbininkus Remti Airijos Darbininkų Kovas 

 imama visi tie, kurie nepn- —t----------------------
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos imperialistai siun
čia amuniciją ir ginklus Ja
ponijai, kuri jau apsigyveno 
Mandžurijoj ir tenai žudo 
darbininkus. Dabar dar 
aiškiau paaiškėjo Japonijos 
rėmimas, kuomet čia gau
ta iš jos $3,352,000 vertės 
aukso, kaipo atlyginimas už 
Amerikos ginklus ir amuni
ciją.

Remia ir Chinijos Bučerius
Amerikos imperialistai re-

DETROIT, Mich.—Įvairių i “ia ”e vJaPonijbet ir
organizacijų delegatai laikė lChiniJ0S. bucenus, kurie ko-

MŪSŲ VAJAUS
PARENGIMAI

NIAGARA FALLS, N. Y. 
' —Prakalbos 18 d. spalių, 
7:30 vai. vakare, svetainėje 

„.Falls ir 13th St. Kalbės d. 
. A. Bimba.

konferenciją, kurioje svar
stė, kaip geriau kovoti prieš 
badavimą ir bedarbių dar
bininkų mėtymą iš stubų. 
Šios konferencijos trys ket
virtadaliai delegatų buvo 
prisiųsti nuo blokų komite
tų ir bedarbių tarybų.

BUFFALO, N. Y.—Pra
kalbos 19 d. spalių, 7:30 vai. 
vakare. Atsibus Workers 
Centre, 476 William St. ant 
3-čių lubų. Kalbės d. A. 
Bimba.

Draugas Hathaway 
Areštuotas

voja prieš chinų darbinin
kų laimėjimus. Amerikos 
kapitalistai gavo aukso iš 
Nankingo valdžios vertės 
$856,000.00.

Už tuos pinigus Nankin
go valdžia pirkosi ginklų 
Amerikoj ne karui su Japo
nija, kuri puola ir terorizuo
ja chinus darbininkus, bet 
karui prieš savus darbinin
kus—prieš Chinijos Raudo
nąją Armiją.

Raudonoji Armija Laimi
Hankowas, sostinė Hupeh 

provincijos, vėl randasi Rau
donosios Armijos apsuptas. 
Nankingo valdžios jėgos ne
išlaiko frontą. Jos dar lai
kosi prie Yangtze upės. Bet 
kitose vietose Nankingo val
džios kareiviai pereidinėja į 
Raudonosios Armijos pusę.

Raudonoji Armija vaka
rinėj dalyj Fukien provinci
jos laimėjo miestą Chi- 
Chong. 19-ta Cantono ar
mija atsisako klausyti savoj 
valdonų. Kiangsinge Rau
donoji Armija laimi taip 
pat. Jinai smarkiai žygiuo
ja prieš baltuosius. Kwan- 
tungo baltųjų armijos ket
virta divizija visai buvo su
naikinta; trečia divizija, ku
ri susidėjo iš 10,000, buvo 
sumušta Raudonosios Armi
jos, susidedančios tik iš 
2,000.

Raudonoji Armija laimė
jo miestus Luyuen, Anhwei 
provincijoj ir Hwapu, Che
kiang provincijoj. Dabar 
Raudonoji Armija traukia 

I prie Hankowo.

taria komunistams. Komu
nistus šita organizacija iš- 
davinėja. Jau buvo toks at
sitikimas, kad vienas bedar
bis buvo paskųstas per šios 
organizacijos narius ir ne
gavo savo pašelpos. Dar
bininkai turi kovoti prieš to
kią išdavystę.

Tarpe Hooverio ir Roo- 
sevelto Nėra Skirtumo

Renegatas Borbolla Gelbėjo 
Policijai; Komunistų Susi

rinkimas Išardytas.

MINERSVILLE, Pa. — 
Ketvirtadienį, 20 d. spalių 7 
vai. vakare. Prakalbos at
sibus Darbininkų svetainėje. 
Kalbės d r g. B. E. Senkevi- 
čienė.

ST. CLAIR, Pa. — Penk
tadienį 7-tą vai. vakare at
sibus prakalbos Misionies 
svetainėje. Kalbės drg. B. 
E. Senkevičienė.

BROOKLYN, N. Y. — 
Ketvirtadienį, 20 d. spalių, 
7:30 vai. vakare. Didelės 
prakalbos “Laisvės” svetai
nėje. Kalbės eilė kalbėtojų.

Draugai ir draugės, skait
lingai lankykite šiuos paren
gimus. Pasaulyje yra labai 
daug svarbių įvykių, 
jie bus išaiškinta Jr 
naujo sužinosite.

TAMPA, Fla. — Pereitą 
penktadienį čia Komunistų 
Partija rengė ‘masinį susi
rinkimą, kuriame turėjo kal
bėti draugas Hathaway, bet 
šitas susirinkimas buvo išar
dytas per policiją.

Pagaliaus paaiškėjo, kad 
šitas susirinkimas buvo iš
ardytas pagelba darbininkų 
išdaviko Jose Borbolla, ku
ris yra prezidentas vietinio 
(lokalinio) Labor Temple 
susivienijimo. Policija are
štavo be draugo Hathaway 
dar ir kitus keturis darbi
ninkus. Dabar jau visi pa
leisti. Floridos darbininkai 
organizuojasi parėmimui 
Komunistų Partijos:

LIETUVOS BEDARBIAI BADAUJA- 
PONAI TIK TARP SAVĘS TARIASI

ALBANY, N. Y. 
republikonų ir demokratų 
nėra 
žodžių. ________ , ____
kratų partijos kandidato į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, kalba labai aiškiai pa
rodė, kad jisai sutinka su 
Hooverio planais bedarbių 
šelpimo klausimu.

Hooverio valdžios “šelpi
mas” gelbėjo ne darbinin
kams, bet kapitalistams. Iš 
sudarytos Finansinės kor
poracijos gavo pašelpas ban- 
kieriai, pramonininkai, o ne 
darbininkai. Tai mano da
ryti ir demokratų kandida
tas. Darbininkai tik balsuo- 

t

darni už Fosterį ir Fordą, 
\balsuos už bedarbių apdrau-

—Tarpe darbininkų
--’--‘-Į 

jokio skirtumo, apart 
i. Roosevelto, demo-

William Z.Fosteris, Ame-'Sovietų Sąjungoj, kur darbi- ( 
rikos Komunistų Partijos ninkai paėmė galią į savo ; 
kandidatas į Jungtinių Vai- rankas, darbininkų ir vals- 
stijų prezidentus, kuris da- tiečių ekonominis ir kultūri* 
bartiniu laiku yra po gydy- nis gyvenimas gerėja. Te- 
tojo priežiūra, išleido savo nai pramonė kyla ir darbi- 
pareiškimą Airijos darbi- ninku algos kyla.
ninku kovų klausimu. | Masės airių darbininkų,

Fosteris pareiškė, kad Ai- j kurie yra Amerikoj, turi būt 
rijos bedarbių darbininkų organizuojami į pagelbą Al
kovos ir Ulsterio ir Angli-j rijos darbininkams, kurių 
jos policijos puolimai yra gyvenimo padėtis pablogėjo 
rezultatai šio kapitalistinio ir dar vis blogėja. * 
krizio. Kaip Airijoj, taip ir 
Amerikoj tik viena KomunL 
stų Partija veda kovas 

j apdraudą 
prieš bedarbę.

Tik Sovietų Sąjungoj 
Darbininkų Gerbūvis 

Kyla
Fosteris pabrėžia, kad pie

tinėj ir šiaurinėj kapitalisti
nio pasaulio dalyj darbiniu- riuomenė būtų ištraukta iš 
kų ir farmerių padėtis blo- tų distriktų, kuriuose dar- 
gėja. Bet tuo pačiu laiku bininkai veda kovas.

u z 
ir

Pagaliau s, Fosteris karš
tai ragina Amerikos darbi
ninkus šaukti airių ir kitų 
darbininkų konferencijas. 
Šiose konferencijose reikia 
išdirbti .planai veikimui ir 
rėmimui airių darbininkų 
kovų ir jų laikraščio “The 
Workers Voice.” Amerikos 
darbininkai turi reikalauti, 
kad Anglijos ir Airijos ka-

Sovietų Sąjunga Paskelbė 7 darbo vai. Manifestą
Kuomet Kapitalistinėse šalyse Darbininkų Algos Kapo

jamos ir Darbo Dienos Ilginamos, tai Sovietų Sąjungoj 
Valandos Trumpinamos.

Visi 
daug Darbininkai Laimėjo 

Kovą
Japonija Nepatenkinta Tautų 
Lygos Raportu

TOKIO. — Japonijos eks
pertai studijuoja Tautų Ly
gos raportą Mandžurijos 
Klausimu. Tautų Lygos ko
misija yra žinoma po var
du Lytton Komisija. Japon. 
daro išvadas, kad raportas 
esąs nesimpatingas Japoni
jai. Todėl Japonija tūlas jo 
dalis, kurios jai nėra prie
lankios, sakosi, atmesianti.

f} >

SAN DIEGO, Calif.—Čia 
teisme buvo kaltinami du 
darbininkai bedarbiai už įsi
veržimą į pašelpos raštinę. 
Juos teisė teisėjas Chamb
ers. Bet į teismą susirinko 
300 darbininkų ir reikalavo, 
kad kaltinamieji būtų ištei
sinti, nes jie reikalavo tik 
maisto palaikymui savo gy- 
gyvybės. .

- Darbininkai laimėjo. Tei
sėjas išteisino darbininkus 
Ernest Brown ir Francis 
von Haesler . j .

KAUNAS.—“Lietuvos Ži- 
nios” praneša, kad ir ‘Lie
tuvoj bedarbė didėja, bet 
ponai neturi jokių planų jos 
pašalinimui, žemiau talpi
name “L. Ž.” pranešimą apie 
susirinkimą, kuriame daly
vavo visi Lietuvos fašistu 
valdžios “dideli” žmonės, 
bet nepadarė jokių planų:

Rugs. 30 d. vidaus reika
lų ministerijoj įvyko pasita
rimas, kaip žiemos metu ko
voti su nedarbu.

Pirmininkavo; vid. reika
lų min. pulk. Rusteika, da
lyvavo , pulk. £tencelis, sa- 
viv. dept. dir. Barkauskas, 
finansų dep. dir. Lipčius, 
miškų dep. insp. Bagdona
vičius, susis, rtiin. insp. inž. 
Tamoševičius, vyr. statybos 
insp. dnž. Novickas, be to, 
Kauno, Šiaulių ir Panevėžio 
burmistrai.

*

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad miestuose bedarbių yra, 
ir kad reikia rūpintis jiems 
darbo parūpinti. Viešieji 
darbai ir toliau būsią prak
tikuojami. t, ,

Kiek kuri ministerija be
darbiams duos darbo, dar 
neaišku, nes nėra sudaryta 
būtinųjų darbų atlikimo są< 
matų.

Nutarta valstybines įstai
gas paskatinti, kad jei jos 
turi būtinų ir neatidėtinų

darbų, tai kad tiems dar-'j. n . v „ .
bams atlikti sąmatas suda-,nenry ronws> "z noover! 
rytų anksčiau. Aptartos ir 
kitos priemonės kovai su ne
darbu.

Ne tokiems ponams išrišti stoja už išrinkimą Hooverio 
bedarbių klausimą, ir ne1’ 
jiems tai rūpi. Vadinasi, 
Lietuvos darbininkija pa
likta šaltai žiemai be niekur 
nieko. Ponai dar tik gal
vos, mislys iki visai užmirš 
bedarbių reikalą. Darbinin
kai turi kovoti ir Lietuvoj 
už bedarbiams pašelpą.

MASKVA. — Spalių 15-tą 
dieną S o v i etų Sąjungos 
Centro Komitetas pa
skelbė manifestą, kuriame 
skelbiama 7-nių valandų 
darbo diena. Šitas manife
stas yra kaipo Sovietų Są-

Tenai namuose gyvena dar
bininkai, kuriuos jie patys 
pasibudavojo. Gi Amerikoj 
namai laikomi tušti.

Darbininkai Nugalėjo 
Mušeikas1

PHILADELPHIA, Pa. — 
Trys >• šimtai longšormanų 
darbininkų susirinko į pa
gelbą Marine Workers In- 

I dustrial Unijai, kuri veda 
kovą prieš algų kapojimą. 
Šios unijos organizatorius 
buvo užpultas Paul Bakerio, 
kuris veikia su savo gengs- 
teriais ir terorizuoja darbi
ninkus, kad jie negalėtų or
ganizuotis į karingą uniją. 
Bakeris ir kiti jo mušeikos 
panaudojo peilius, o darbi
ninkai grynas kumščias.

Po trumpo mūšio darbi
ninkai; nugalėję mušeikas, 
nepaisant, kad jie buvo’ pei
liais ginkluoti. „j i ’ h i •

DETROIT, Mich. — Hen-bunS0S> darbininkų šalies, 
ry Ford pareiškė, kad jisai įstatymas.

> Kuomet kapitalistinėse ša- 
į Jungtinių Valstijų prezijiyse darbininkų algos maži- 
dentus. Mat, Fordas prie i naši, o darbo valandos didi- 
Hooverio valdžios badu ma- :nasi, tai darbininkų valdo- 
rina darbininkus ir dar ma- moj šalyje daroma diena 
garyčioms šaudo darbinin- trumpesnė ir algos kyla, 
kus, kurie reikalauja dar- Tai labai žymėtinas faktas, 
bo, o Hooverio valdžia For- kad su paskelbimu 7-nių va
dui duoda policiją.

Bet Fordo darbininkai, ninku algos pakelta taip pat. 
kurie gavo paragauti Fordo Taip pat Sovietų Sąjungoj 
policijos kulkų, jau balsuos skelbiama skubus namų bu- 
už komunistus. davojimas darbininkams.

Francijos Rinkimuose
Laimėjo Liberalai

dentus.

landų darbo dienos dąrbi-

Japonija Vėl Žudo Darbininkus Mandžurijoj
CHANGVHUM, Mdhdžu- liūs. Galimas daiktas, kad 

rija.—Naujai įsteigta Man- šita Japonijos įsteigta. val- 
džurijoj taip vadinama Man- džia paims jš Chinijos ir tą 
chukuo valdžia padarė su
tartį su Japonija, kurųpir-

PARYŽIUS. — Francijos 
senato rinkimuose laimėjo 
liberalai—kairieji demokra
tai. Kapitalistinė spauda 
šitą liberalų laimėjimą va
dina pakairėjimu, bet tikre
nybėj, tai naujas senatas ne
duos nieko darbininkaiųę. 
Jo sąstatas yra sekanti^ 

Demokratų kairiųjų, , 
išrinkta 155

Republikonų Unijos 71 
Rępublikonų Radik. >37 .
Socialistų . 17? j
Kairiųjų Republik 15 
Konservatyvų 
Visų kitų

,<< t

13

dalį gelžkelių, kurią Chinija 
dabar operuoja bendrai su Kuba Sulaiko Svetimšalius

majai paveda visus Mandžu-! Sąjunga.
rijos gelžkelius. Nauja val
džia perima gelžkelius su 1 
d. sausio sekančių, 1933, me-

Sulig šiuo patvarkymu Ja
ponijos valdžia perima Chi
nijos gelžkelius, kurie pir
miau priklausė Chinijos val
džiai. Naujoji Manchukuo 
valdžia neduoda jokio atly
ginimo, paimdama gelžke-

Tūkstančius žudo
Tuo pačiu sykiu, kuomet 

Japonijos valdžia ima gelž
kelius į savo rankas, ji varo 
ir militarinę kampaniją, ku
ri kainuoja tūkstančius gy
vasčių. Pranešimai sako, 
kad Japonijos armija jau iš
mušė 2,000 chinų sukilėlių 
Mandžurijoj tik pastaruoju 
laiku.

HAVANA. — Kubos mi- 
litarine valdžia paskelbė, 
kad svetimšaliai negali išva
žiuoti iš šios šalies. Valdžia 
tam turinti rimtų priežas-, 
čių. Šitas valdžios pasielgi- 
maš padarė daug sąjūdžio 
tarpę ateivių.

k

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)
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Ar Prisirengėme prie Vajaus?ir zodzr

Demagogijos Politika

APŽVALGA

Kanadietis

Bet
PLYMOUTH, PA

Centralinis irąu

Ir kaip gir 
daro ban

LDS Centro Valdybos 
Posėdžiai

kaip greit pat^iĮlija revoliucinių 
ei galimą, per
ku naudai, iš-

' Septintas*' Apskritys — 
M a s s a ę.h u s e tts valstija,

Koki tie Bolševikai 
Nedorėliai!

laįsvę,, iįr 
inetbdoifaiš para&tAi 
milionus darbininkų

įtąlijpj, sųtir 
įįvoįj, Anglijoj

sniegas, sutirpt 
po Lenkijoj, Li 
įr tą.špąt kryptinis Vokieti- 
ja, Amerika, Kanada ir t. t. 
Šiąndien m'uftis aišfcu, kad plu- 
tėkratija leidžia' ' darbininkui 
kalbėti, darniai. veikti, kol bur-

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

Bet ■ vyriausiai reikia su
prasti' sekamas neužginčija- 
jpąsifaktaš: Hooveris ir Ro- 
oseveltas ^ra stambaus ka
pitalo reikalų gynėjai ir 
darbininkų neprieteliai. So
cialistų partijos kandidatas 
Thomas—trečia kapitalisti
nė partija. Pasilieka dar
bininkams savo balsus ati
duoti už Komunistų Partiją 
ir jos kandidatus, nes ši vie
na parodė savo ištikimybę 
ir pasirįžimą ginti darbinin
kų reikalus. Todėl lietuviai 
darbininkai neprivalo klau
syti nusigyvenusių lietuviš
kų republikonų ir demokra
tų agitacijos;. jie turi bal
suoti už Fosterį ir Fordą!

Girdėjome, kad pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo Centro Valdyba turėjo 
savo suvažiavimą, kuriame 
nutarė yisą eilę svarbių da
lykų, liečiančių organizaci
jos gerovę. Plačiau apie tai 
paduos žinių LDS organas 
"Tiesa”

vesim savo
bus ir kaip laike paties va 
jaus dar daugiau prisireng 
sime tvirtinimui mūsų judė 
jimo.

į lenktyneš, į revoliucinę 
kompeticiją. Nusitarta pra
lenkti Brooklynas, o pasta
rasis tartum pasiduoda arba 
slaptai rengiasi. Atlaikyta 
prisirengimo prie vajaus su
sirinkimai New Britain, 
Hartforde, Waterbury ir ki
tur. Vien Waterbury susi
rinkime penkiolika draugų 
ir draugių stojo į lenkty- 
niuotojų eiles.

Ketvirtas Apskritys — 
Pittsburgh apielinkė. Jokio 
prisirengimo nesimato iš ap
skričio komiteto pusės, 
ALDLD 15-tas Apskritys iš
šaukė‘draugus į kompetici
ją,' i lenktynes, o jie kol kas 
tyli. Tiktai ALDLD 23 kp. 
kiek žinoma padarė prisi
rengimą. Ten yra didelis 
industrijos centras ir lau
kiame gerų pasekmių. Drg.

Leiberiai ir Vėl Generolai 
be Armijos

spalių. Ten būtinai t reikia 
turėti ir skaitytojų susirin
kimas. ; , (

Kanados Labor 
Partijų Siekiai

Jau senai čia buvo toks pa
rengimas, kaip kad L.D.S.A. 
53-čia kuopa rengia spalio 30 
dieną. Ir kas tokio bus? Tai 
juokų vakarėlis. Lošimą ir 
visą programą išpildys Aido 
Choro jaunimas. Kaip žinot, 
Aido Chore yra daug jaunimo 
iš Plymouth, kurie turės svar
bias roles lošime.

Bus sulošta labai juokinga 
komedija, “Netikėtai”. Dalis 
lietuviškų minstrelių,' kuriuos 
sutaisė choro mokytoja, drau
gė D. Zdaniutė ir vieno akto 
perstatymas be žodžių, “Surp
lus Value.” Be to, bus ir dai-

savo / popierines taisykles, pa
naikina politines darbininkų 
teises, laužo ‘itdyfhgaš uni-

m a,ii

atstovo šnipu, nors ir netiesio
giniai, board direktorių susirin
kime per didelį ignorantą ir 
veidmainį Butkų, tai tiesiog 
begėdiškas darbas, už kurį 
draugijos ir pavieniai šėfinin- 
kai turėtų suvaldyti poną But
kų. Butkus, ir daugelis šėri- 
ninkų išsireiškė, jog veda taip 
dalykus tęs svetainės, kad sve- 

drąugijų'tainė* papultų p'o kontrole ku- 
nariams j nįgo Simonaičio. Dar keletas 

metų' atgal, -statant šią svetai
nę p. Butkus viename ginče 
apie tolimesnę .ateitį šios sve- 

nes šiositąinės ėjo į laižybas, sakyda- 
visos'mas, kad šį svetainė jokiu bū

dei ko

Kiek girdėt, tai Čia draugai 
ir laukia tokio vakarėlio, nes 
visi myli juokus ir dainas. 
Tikietus galima gauti pas 
LDSA 53-čios kuopos nares, 
kurios stengiasi kuo daugiau
sia parduoti tikietų iš kalno. 
Vakarėlis bus, kaip minėjau, 
spalio 30 dieną, Stravinsko 
svetainėj, 42 Ferry St., Ply
mouth. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Kviečiame ne tik Ply
mouth, bet ir plačios apielin- 
kės draugus ir drauges atsi
lankyti. Įžanga tik 25 centai.

Komisija.

perma- 
geriau jau 

Tada, ka
da mes pažangesnes draugi
jas vienijom, tai katalikiškų 
draugijų vadovai iš mūs juo
kėsi, bet gyvenimas juos pa
mokino, nes jiems tą patį dar
bą prisieis atlikti, ką mes at
likome jau keletas metų atgal.

Kad mūsų nusistatymas bu
vo teisingas, parodo tas, jog 
AUŠRA po vadovybe pažan
gių darbininkų išaugo į labai 
stambią lokalinę organizaciją 
ir dabartiniu laikotarpiu gana 
gerai darbuojasi. Šią vasarą 
buvo surengus pikniką, kuris 
prie dabartinių sąlygų gana 
gerai pavyko.

Mūsų draugija gana gerai 
remia visokias darbininkų ko
vas kaip moraliai, taip ir fi
nansiniai. Gi katalikiškos pa- 
šalpinės draugijos praėjusiam 
vasariniam sezone jokių pa- 

Į rengimų neturėjo,, nes neren
gė. Mat, katalikiškose pašai
piuose dr-jose. yra įsigyvenęs 
toks paprotys: jų rengimo ko
misijos yra papratusios imti po 
penkinę už savo darbą. O 
šio krizio laiku negąlima tas 
padaryti, . nes pasiimant už 
savo darbą ir dar kokį dole
riui^ tai organizacijai jau nė
ra jokių įplhukų. 
tydami, katalikiškų 
vadai pataria, savo 
jokių padengimų neruošti.

Tokių asmeniško pasinaudo 
jimo dalykų negalima padary 
ti Aušros Draugijoj 
draugijos nariai dirba 
draugijos labui, o ne 
kios tai ypatos. .

Pastarajam draugijos susi
rinkime, del tam tikrų prie
žasčių, mes negalėjom leisti 
laimėjimui penkius dolerius 
auksu naudai suvargusio na
rio d., Juodkojo. Tad dalykas 
paliko kitam susirinkimui. Pra
eitam susirinkirne mūsų atsto
vas iš viętinės Laisvės B-vės 
svetainės labai teisingai nušvie
tė anarchini tos b-vės stovį, 
nes dabartiniai reakciniai va
dai visai nesiskaito su šėrinin- 
kais bei' draugijomis, kurios 
būna šėrininkais tos svetainės. 
Pavyzdžiui, išvadinimas mūsų

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVI, Ine.

•▼cry day, except Sunday, at 46 Ten Eyek Street, Brooklyn, New York

Jeigu lietuviai darbinin
kai ir bendrai šios šalies 
protaują piliečiai klausytų 
Simokaičių, tai jų nusistaty
mas visuomet būtų viena di
dele savęs pajuoka. Įsivaiz
duokit: Tie žmonės, kurie 
keturi metai atgal skalijo už 
Hooverį, dabar jau prisipa
žįsta, kad jis “nusigyvenęs” 
ir šaukia balsuoti už tokį 
patį stambaus kapitalo bro
liuką Rooseveltą! Jau tik 
tas vienas faktas, kad jie 
klydo 'keturi metai atgal, 
agituodami už Hooverį, ver
čia kiekvieną darbininką 
balsuotoją pagalvoti ir ne
klausyti lietuviškų republi
konų agitacijos.

shopo; matytis, jau “perdegęs, rizm o agitator 
marksištas,” ką i pats : liudijai nu siekiasi 
prakalba, pasakyta 17 gegužės, 
Rimington Parke, Windsore, 
Ont. Jis čia atakavo vietinį 
kapitalistų laikraštį, jo žodžiais 
sakant:

“The Border Cities Star yra 
kapitalisto laikraštis; o kapi
talisto laikraštis nėra, draugas 
darbo klasei, nes jis gauna 
įplaukas, eksploatuodamas dar
bo spėką: iš garsintojų, pirklių, 
turčių. ”

Kanados buržuazija ir to ne
nori; 31 liepos feula'ikė jį anUru- 
bežiaūs ir įsakė daugiaus inei 
nebandyti, nęs' būsi įkalintas.
Jau Klaidina Darbininkus

vėmė. Dabar mes reikalau
jam gerų pasekmių. Nau
jų narių į ALDLD, naujų 
skaitytojų ^'Vilniai” ir. “Lai
svei” bei “Darbininkei”, 
naujų narių į LDSA. Ir ab- 
elno judėjimo sutvirtinimo.

Antras Apskritys—Brook
lynas ir jo apielinkė... Ren
giama visa eilė prakalbų, 
Kalbėtojais aprūpina “Lais
vė.” Atlikta eilė prisiren
gimo darbų. Apskričio ko
mitetas paskyrė dovanas va- 
jininkams. Bet permažai at
likta prisirengiamojo darbo. 
Brooklyno, Elizabeth, Pat
erson, Newark, Bayonne ir 
kitų kolonijų ^draugai priva
lo tuoj aus šaukti plačius su
sirinkimus ir masiniai mes
tis į darbą.

Trečias Apskritys—Conn
ecticut valstija. Prisirengi
mas atliktas gerai. Apskri
čių komitetų išdirbti planai.

gerai.. Apskričio komitetas 
nusitarė' gauti 200 naujų 
narių į ALDLD ir 300 “Lai
svei” bei “Vilniai” skaity
tojų. Prakalbų maršrutas 
rengiamas drg. Dr. J. J. 
Kaškiaučiui. Atlaikyta ei
lė ^susirinkimų ir padaryti 
vajaus planai.

A š t u n t as Apskritys — 
Wisconsin valstija. Pra
kalbų maršrutas rengiamas 
kartu su 1 apskričiu. Keno
sha, Racine, Milwaukee ir' 
Sheboygan draugai privalo 
pakelti narių ir skaitytojų 
skaičių.

Devintas Apskritys—Ka
syklos, Miersville-Shenan- 
doah teritorija. Prie va- ■ 
jaus apskritys prisirengė 
gerai. Prakalbos rengia
mos drg. B. Senkevičienei ir 
prasideda su 20 d. spalių. 
Atlaikyta keletaš prisiren- ” 
gimo susirinkimų.

Dešimtas Apskritys—įtfi-1 1 
chigano valstija* su Detroit 1 
ir Grand. Rapids įriešakyjė. 
Iš apfekričib komiteto nesi
mato' uolaus prisirenginid ! 
arba jie mus nepainforma-' 
vo. Kalbėtojais aprūpins 
“Vilnis” , arba gali gauti 
drg. Bimbą, kai jis grįš iš ’ 
III. valstijos. Detroite ir 
Grand Rapidse atlaikyta su
sirinkimai. Geras skaičius, 
kaip viename, taip ir kita-' 
me mieste ‘draugų ir drau
gių stojo į vajininkus.

Vienuoliktas: ir Tryliktas/ 
Apskričiai — Centralinis ir 
pietinis Illinois. Ten vičšpa- ' 
tŽuja žiauri reakcija, puoli
mas ant streikuojančių mai- ' 
nierių ir viso revoliucinio, jų* 
dėjimo. Bet ir ten bus ;* ■ < * - v ■ v < •V.'vl ’

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Vajus Amerikos Lietu- Iššauktas Antras Apskritys 
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos, Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Ame
rikoje, “Laisvės”, “Vilnies” 
ir “Darbininkės” pradėtas. 
Vajus turi suteikti po 1,000 
naujų skaitytojų abiem 
dienraščiam — “Laisvei” ir 
“Vilniai” ir mažiausiai duo
ti 500 naujų narių į ALDLD, 
o skaitant jau gautus šių 
metų, mes turime gauti vi
so čielą 1,000.

Vajaus sėkmingumas pri
klauso nuo to, kaip mes pri- 
sirengėiiie ir kaip dabar pra

ūžtus dar-

Vnlted States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year., 
foreign countries, per year. 
Canaia and Brazil, per year

‘ Ką iš to balsuotojai lietu 
viai darbininkai, kurie, ži 
noma yra kviečiami už Roo 
seveltą paduoti balsus, lai 
mėtų ? Simokaitis atsako

“Lietuviai bendrai veikda 
mi pasirodys, kad turi nusi 
statymą, ir tokiu būdu paro 
dys, kad turi reikšmės val
diškuose rinkimuose.”

Nauji metai, naujos frazės. 
Argumentų įsigijimo delei, 1932 
metų pavasaryje, Windsore La
bor partijos distrikto komite
tas susibroliauja su vadinamu 
Arthur F. Bishopu, kurį po 17 
gegužes šių metų karšto spy- 
čiaus,;' Rimingtoh Parke, Wind
sore, priėmė į garbės narius. 
Garbės nariu priėmė gal už tai, 
kad Bishop prižadėjo distrikto 
ir kuopų valdybas išlavinti ar
gumentuoti “marksistiniai,” ta
da jie galės komunistam atsaky
ti į klausinius ir publiką/ at
kreips linkui savęs. Nes 
shop kas sekmadienis bemokin
dama! “marksizmo,” neužjriiršo 
aptitulupti Amerikos ir Kanados 
Komunistų Partijas '“agitato
riais, oportunistais, grafteriais.” 
Taip Bishop kalba apie t vado
vaujančius Kom. Partijos-drau
gus. Bet kas kita esą Sovietų 
Sąjunga, ten statomas šOciaHž-' 
nąas. Kuom gi daugiau jis“ pa
teisins savo priešdarbiriinkiškūš 
žygius. 'i y}- ;'

Jau Klaidina Darbininkus 
Oportunistai

Nėra ko daug norėti ‘iš Bi-

Aušros Draugijos Veikimas

Šioj kolonijoj gyvuoja daug 
pašalpinių draugysčių, ypač 
katalikiškų pakraipų. Neku- 
rios iš jų jau labai silpnai gy
vuoja; priežastis tai didelė be
darbė ir sumažėjimas imigra
cijos ;iš Lietuvos, 
dėjau, tūlos iš jų 
dymus susiorganizuoti į vieną 
stambią pašai pi nę organizaci
ją. Tas parodo, jog’vietiniai 
susipratę darbininkai 
te dalykus daug 
keletas nietų atgal

Amerika koletarian!!^ 
pavergia 
dar nežinomam laikui.

Už tai atsakomingi lengva- 
dvasiai bile kokio parlamenta- 

iai. Panašiu ke- 
prie darbo, klasės 

išdavystės ir Kanados leiberių 
partijos vadai, kurie nei nema
no panaudot rinkimus delei re
voliucinės agitacijos bei propa
gandos.

Už juos agituos, supranta
ma, ir lietuviški buržuazijos 
klapčiukai per “Vienybę”, 
“Dirvą”, “Keleivį”, “Naujie
nas” ir kt. Panašius agitato
rius reikia demaskuoti,, o eili
nius rankpelnius įtraukti į ko
vingas, revoliucines organizaci
jas: Kom. Partiją, ALDLD, 
Tarptautinį Darbininkų Apsi
gynimą, Bedarbių Tarybas, 
Tarptautinę Darbininkų Ragel- 
bą; žodžiu, į tokias organizaci
jas, kurios laiko ryšius su Ko
munistų Partiją. Tai, pareiga 
komunistų bei simpatikų, nes 
tik per klasinę kovą ir, paga
linus, per revoliuciją, tebus ga
lima paimti politinę galią ir 
pertvarkyti ekonominius santi- 
kius, juos pritaikant prie dar
bo spėkos taip, kaip šiandieną 
vra tvarkoma Sovietų Sąjun-

du nepasilaikys. Na, o dabar 
šis ponas yra kaipo pirminin
kas šios svetainės, “veda” jos 
reikalus. Jisai.•. elgiasi kaip 
carukas, neduodamas balso 
net Kazimierįnės draugijos at
stovui vien užtai, kad šis at
stovas mano kitaip. Tai ką 
jau bekalbėti apie kitus?
, Tame pačiame susirinkime 
buvo atsilankę delegatai nuo 
Petro ir PoVylo draugijos, už- 
kviečiant prisidėti prie rengi
mo baliaus, naudai. minėtos 
Laisvės Į svetainės. Bendrovė 
nutarė prisiūti, išrenkant tam 
darbui dų atstovus. (

“Aušros” Koręspondentas.

Kaip senai tų dviejų partijų 
lyderiai susiuostė, pagaliaus, 
susidėjo bendrumon, sunku pa
sakyti ; tačiaus, faktas paaiškė
jo, kuomet Arthur F. Bishop, 
iš Proletarian Partijos, Det
roit, įstojo į Kanados Labor 
(darbiečių) partiją Windsore. 
—Proletarian Partiją galima 
būtų pavadint “kairiais” so
cialdemokratais.— Apie patį 
susibroliavimą, tūlam laikui, pa- 
dėkim į šalį ir sugrįžkime prie 
Kanados Labor partijos pir
mesnių dienų.

Kanados Labor (leiberių) 
partija egzistuoja .jau dauge
lis metų. Ji, kaipo partija, iki 
dabartinio krizio tūnojo. Be
sikeičiant. ir beaštrėjant eko
nominiams santikia/ns, ji atgi
jo ir su savo darbininkišku 
vardu, kaip ir netikėtai, 1930 
metais parlamento rinkimuose 
laimėjo net 3 vietas (viena, be
rods, buvo iš senesnių rinkimų). 
Tas paveikė į lyderius, kitaip 
sakant, ’paskatino briautis prie 
gilesnio, platesnio lovio, iš ku
rio galėtų semti sau jau pilna 
šiūpele.

1931 metais provincijiniuose; 
rinkimuose, policijos lydimi bei 
apsaugojami, “leiberiai” su 
maršrutais bandė darbininkams 
įsikalbėti, kad esą gerais eko
nomijos daktarais; kitaip sa
kant, bandė darb. prigauti. 
Distriktuose, kur darbininkai 
daugiaus krizio įkankinti, jų 
melus sutrypė kojomis: Win- 
nipege, Man., 20 policistų, sau
gojusių leiberius, buvo nuvež-j 
ta ligoninėn; Windsore, Ont., 
antru atveju, užtraukė ekstra 
ginkluotų skačų, pagelbinės ar
mijos batalioną. Darbininkai 
besigindami sužeidė 4 policis- 
tus; aštrių susikirtimų įvyko ir 
kituose miesteliuose. Imtinai 
leiberiams nesisekė, tiesiog kelio 
galas. v . •

Nevykę Kairinimo Frazes
Reikia kas daryti; prisiėjo 

leiberiams kairinti savo frazes. 
Labor partija pasiuntė lyderį' 
J. S. Woodswortha į Sov. Są
jungą. Grįžęs jis vėl. daro 
maršrutus su tema “Ką Aš Ma
čiau Sov. Sąjungoje.”

Mitinguose jis, noroms- ne- 
noroms, mykė: kada jis lankė 
dirbtuves Sov. Sąjungoj, jam 
matėsi, kad visi žmonės dirba; 
kada lankė mokyklas, jam ro
dės, visi mokinasi; kuomet ėjo 
per teatrus, jam matėsi, visi 
linksminasi; anot jo, “kur neini, 
visur judėjimas, progresas.” 
Darbininkai drebina salę iš 
džiaugsmo, bet tai bolševikų vai
siai.

■DESCRIPTION RATES i
86.00 United States, six months...........83.00
08.00 Brooklyn, N. Y., six months.,..4.00 
88.00 Foreign countries, six months. .84.00 
.6.00 Canada and Brazil, six monthd.88.00

Bando Sukvailinti Kitus
Chicagoje keli lietuviai ad

vokatai ir biznieriai turi su
organizavę “Lietuvių Repu
blikonų Komitetą,” kuris iki 
šiol rėmė republikonus, bet 
dabar, kaip praneša Cleve
land© fašistinis lapas, nusi
tarė remti Roosevėltą, de
mokratų kandidatą į prezi
dentą. Kodėl tokia atmai
na? Minėto kliubo sekreto
rius Simokaitis atsako:

“Faktas yra, kad Hooverio 
administracija jau ant tiek 
nusigyveno, jog kiekvienam 
yra aiškus reikalingumas 
pakeisti šios šalies prezi-

Nesenai Sovietų Sąjunga 
su? 'fašistine Lenkija apsi- 
mAinė būriais politinių ka
linių : Sovietų vyriausybė 
atidavė fašistinei Pilsuds
kio valdžiai kelias dešimtis 
kojptr-revoliucionierių, kuni
gu, popų ir kitokių nenau
dam grąžon už Lenkijos 
darbininkų veikėjus, komu
nistus, nusmerktus ilgiems 
mętams katorgon už revo
liucinį darbą.

Aprašydamas tai, Chica- 
gos marijonų dienraštis 
skundžiasi: girdi, kunigai ir 
popa> buvę apdriskę, o ko
munistai kaliniai — gražiai 
apsitaisę. Del to kunigai 
piktai puola bolševikus.

Bet “Draugas” nepaaiški
na savo skaitytojams tikros 
to priežasties (tai papras-, 
tas kunigų spaudoj apsireiš
kimas!) Komunistai kaliniai 
yra darbininkai—rankų ar
ba proto darbo darbininkai. 
Ne Pilsudskio valdžia jiems 
drapanas davė, bet jie arba 
jų draugai darbininkai tai 
sutaisė. Lenkijos darbinin
kai, beje, priversti aprengti 
ir ten gyvenančius kuhigfe 
ir popus ir visokius išriaū-' 
dotojus.

Ne taip Sovietų Sąjungoj. 
Ten, kas nedirba, tas neval
go ! Kunigai su popais kaip 
tik ir yra vienais iš tokiii:; 
naudingo darbo jie nedir
ba gi parapijonys susipran
ta ir nieko neduoda. To
dėl jiems, aišku, nėra pyra
gai Sovietų Sąjungoj.

Panašiai kada nors bus ir 
Lenkijoj ir toj pačioj “šven
toj Lietuvoj”.

Dabar Windsoro leiberiai, va
dinami : “jaunieji marksistai’’, 
po atviru dąngum laiko mitin
gus ir sako, kad jie vėl “pakai- 
rintą” platformą, savotišką idė
ją skiepys darbininkams po visą 
Kanadą. O kuomet jų partija 
laimės rinkimus, tai suvalsty
binsią bankus, pertvarkysią ūkį 
ant kooperatyvio pamato, įveįfįą 
bedarbiams apdraudą ir, paga
liaus, “socializmą.”

Nuo kasdieninės klasių kovos 
jie atsisako. Delei rugpjūčio 1 
d., t. y. už prieškarinę demon
straciją leiberiai nevedė nei jo
kios agitacijos, nedalyvavo, bet 
priešingai, jie linksminosi salose 
su atvira buržuazija; taip pat 
jie nesiuntė jokio delegato į 
“ekonominę konferenciją”, Otta- 
woj l” d. rugpjūčio. Anot jų 
pareiškimo, tai “beviltis važinė
jimas.”

Leiberių viltis “žiba” tik rin- 
kiniuose—balsavimuose. S u*’jais 
argumentuoti tai kaip su vėju. 
Savos rūšies pamoksluose jie 
daugiausiai zuja apie badavi
mus Kanadoj, Jungtinėsę Vals
tijose ir dar Anglijoje. Į klau
simus teatsakinėja tik iš jų pa
sakytos kalbos. Kas nepato
gu, to neužsimena. Nebeužsi- 
mena apie Sov. Sąjungą.

O ir darbininkų jie .suranda 
keistų, kurie taip tvirtai tiki, 
kad su leiberiais būtų. darbo 
klasės laimėjimas.

Kad šitaip pakairintom fra
zėm leiberiai gauna pasekėjų, 
liudija ir tas faktas, kad jie pri
sitraukė ištisas farmerių orga
nizacijas, buvusias konservato
rių įtakoje; ir 1 d. rugpjūčio 
Calgary, Alta, jie su farmeriais 
sudarė Cooperative Common
wealth Federation, tiesiog sa
vo politinę grupę.

Sekančiuose rinkimuose lei
beriai tikisi daug laimėti, 
jeigu laimės, darbininkus 
gaus.

Į klausimą, kodėl Anglijos lei 
bėriai pasidavė buržuazijai, ka 
nadiškiai jų broliai atsako 
“Vadų kaltė.” Su jais diskus! 
jų kelio galas baigiasi Anglijo

Kas Padaryta?
ALDLD tai plačiausia mū

sų organizacija, pagal jos- Gasiūnas, Sliekai, Gatavec 
teritorijas galima kalbėti 
abelnai labai daug apie lie
tuviais darbininkais apgy
ventas kolonijas. Imant pa
gal apskričius, mums yra ži
nomi sekami prisirengimai:

Pirmas Apskritys
caga ir jos apielinkė. Prisi
rengta gerai; drg. A. Bimbą 
pradeda ten savo prakalbų 
maršrutą su 23 d. spalių. To 
apskričio draugai reikalavo

Bet kur nėra aiškaus atviru
mo, kas j ieško tam tikrų nudai- 
linimų, suminkštinimų, tas nė
ra tikras darbo klasės narys. 
Nebus darbininkų laimėjimo ir 
su Kanados Labor Partija; to 
neprivalom užmiršti.

Komunistiniai Kalbant
? gi, komv&iisfiniai darbi

ninkai, klasių kovos
istoriją'dr ■ žihomė,. įad konsti-

kas, Urbonai, Miliauskas, 
iargi jūs pasiduosite Ohio 
valstijos šturmininkams?

šeštas Apskritys. —Prisi
rengta iš apskričio pusės 
gerai. Dvejos prakalbos 

Chi-' įvyksta Philadelphijoje,taip
gi ten bus dar vienos vė
liaus. Įvyksta prakalbos 
Chesteryje ir Baltimorėje. 
Kitos kolonijos neapsileis. 
Philadelphijoje atlaikytas 
susirinkimas del vajaus ir 
išdirbta planai. Baltimore-
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Vardas ir pavarde

i

i Atsakymas F. Imbnii tbųuvę r

kuopą, taiatsi-

alų!

Tik APLA 2 kp. 10

AR PRISIRENGEME PRIE VAJAUS?I

i

I

laiko, 
Vols-

Su ta
APLA

Rochesterio ir Buffalo

visi mandatai ir

' tymų. Jie nori kaip galima ilgiausiai tuos 
1 įstatymus palaikyti, kad jie galėtų tuo apgavingu

narių gavi- 
mūsų orga-

j ninku nenori prašalinti kapitalizmo-jie yra vieni 
j iš stambiųjų kapitalistų ir bjauriausi šios sis- 
j temos palaikytojai.

Stambiausiejie kapitalistai, darbininkų sam- 
Amerikos i dytojai, rėmė “sausuosius.” Pagarsėjęs darbi-

“LAISVe”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

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. CAMPAU AVĖ. ir 804« CHENE ST., DETROIT, MICH.

Paskiaus dar Imbras sako, 
j kad tūli delegatai buvo be 
: mandatų, bet buvo priimti, 

kaip Tai melas ir čia. Man, kaipo 
Rodgeris ir Imbras gina APLA mandatų komisijos nariui, te-
nuo pražūties. Rugsėjo 4 die- ]<0 matyti 
na Rodgeris įneša rezoliuciją visi delegatai buvo legališkai 
pervedimui APLA 2 kp. turto išrinkti.

P '■‘Fa**

VIENO SVARO Dėžė 
įGražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

t

Paskiaus Imbras sapalioja 
„ apie APLA ekstra seimą. Sei- 
" j me buvo 70 deelgatų, tai reiš- 

! kia, kad didžiausias seimas

Ar Alus Sugrąžintų Gerbūvį?
Komunistų Partijos Pozicija Kas Liečia Į 

Atmetimą Aštuoniolikto Priedo Prie
J. V. Konstitucijos

Koks yra kelius linkui geresnių laiką? tai yra
i.i , stovintis prieš /

LAISVE \ Puslapis trečiai

<opiausias klausimas, 
darbininkus ir farmerius,’ kuriuos nustūmė į 
skurdą šis aštriausias ekonominis krizis Jungti
nių Valstijų istorijoj.

Republikonų ir demokratų politikieriai atsako 
tą klausimą labai paprastai: “Alus“ sugražins 
gerbūvį (“prosperity”). Sulig to, atmetimas i 
Aštuoniolikto Priedo prie J. V. konstitucijos pas-1' 
tatytas svarbiausiu punktu abiejų senųjų parti
jų platformose.

Pirma, negu buvo priimtas Aštuonioliktas 
Priedas, tai blaivybės skelbėjai mums pasako
jo, jog alkoholiniai gėrimai buvo didžiausia blo
gybė, del kurios negalėjo būti visuotino gerbūvio 
(prosperity). Mums tada pasakojo:

• “Federalis įstatymas, uždraudžiantis gaminti] 
ir pardavinėti alkoholinius gėrimus, prašalins 
skurdą ir nedateklių tarp žmoniit“.

Well, gaminimas ir pardavinėjimas svaiginan
čių gėrimų padaryta nelegališkų 1919 metais, po 
to, kaip republikonų ir demokratų partijos bend
rai pravedė Aštuonioliktą Priedą, o paskui Vols- 
teado Aktą. Nuo to laiko Jungtinės Valstijos 
taip sakant buvo “sausos.”

Bet kur tas žadėtis “gerbūvis?”
Po virš 12 metų blaivybės bandymo, šalis yra 

didesniame krizy, negu kada buvo savo istorijoj. 
Penkiolika milionų darbininkų neturi darbo. 
Milionai darbininkų ir jų šeimynos neturi mais
to, drabužių, vietos kur gyventi. Siaučia badas 
ir skurdas. Kapitalistai ir jų politikieriai 

^ako suteikti pašalpą.
Bet tiems milionams alkanųjų jie siūlo

Sako, kad “Alus sugražins gerbūvį.”
Prieš 1920 metus, kaip republikonų taip ir 

demokratų partija skelbė blaivybę; dabar abi 
partijos skelbia ją panaikinti. 1920 metais jie 
žadėjo “gerbūvį” per blaivybės įvedimą; dabar 
jie žada “gerbūvį” per blaivybės panaikinimą.

Komunistų Partija Priešinosi Aštuoniolik
tam Priedui

1919 metas, pirma, negu buvo blaivybės įsta
tymas išleistas, komunistai nurodė, kad ne del J ti jos 
gaminimo ir pardavinėjimo alaus, degtinės ir vy
no yra vargas ir skurdas tarp darbininkų ir 
biednųjų farmerių, bet yra iš priežasties blogos 
gaminimo ir paskirstymo sistemos, kurioje mes 
gyvename. x

..... Alkoholizmas yra kapitalistinės draugijos liga. 
Tą parodė daugelį metų atgal Frederikas Engel
sas, bendradarbis Karolio Markso, įsteigėjo mo
derninio revoliucinio darbininkų klasės judėji
mo; jis nurodė, kad baisiai sunkus darbas mo- 
derninėj pramonėj, merdėjimas skurde, negalė-

Stokite i ALjDLD! ’

Dabar stokite į ALDLD. 
Nėra įstojimo. Jeigu pas 
jus nėra kuopos,/ar nežino
te, kur ji laiko susirinkimus, 
tai įdėkite čekį arba Money 
Orderį už $1.50 ir išpildyki-

ninku engėjas, Henry Ford, atvirai pareiškė bo- Šią blankutę: 
su tikslą, kad konvejerinę (diržo) sistemą, prie 
kurios darbininkai verčiami neišpasakytai sku
binto, darbščiai! gali operuoti tie darbininkai, 
kurie negeria. Paskui taipgi darbininkai, ku-

I rie lanko karčiamas ir iki vėlai nakčiai ten bū- 
; na gerdami, negali duoti darbdaviams tiek ener
gijos, kaip kad nuėję anksti gulti.

Delei tų priežasčių, kuomet Jungtinės Valsti
jos įstojo į pasaulinį karą apsaugojimui Wall 
Streeto investmentų, valdžia darė žingsnius “su
reguliavimui” alaus. Karui baigiantis tapo pra
vestas Aštuonioliktas Priedas, kartu su visokios 
rūšies priespaudos įstatymais prieš darbo ma
ses. Kuomet tie, kurie kariavo už demokratiją, 
sugrįžo, tai atrado, kad jie turi mažiau laisvės, 
negu turėjo pirmiaus.

Komunistų Partija nuo pat pradžios prieši
nosi Aštuonioliktam Priedui ir jo vykinimui 
Volstead’o Aktui. Mūsų nacionalė rinkimų plat
formoj 1928 metais, tuo laiku, kuomet visos ki
tos partijos vengė aiškiai pasisakyti tuo klau
simu, Komunistų Partija reikalavo jį atmesti.

Nepanaikino Alkoholizmo
Ne tik alkoholizmas nepanaikinta, bet 

tuokliavimas dar labiau padidėjo nuo to
I kaip tapo išleisti Aštuonioliktas Priedas ir 
tead’o Aktas.

Tiek daug yra faktų to įrodymui, kad net 
karščiausi blaivininkai nebegali tvirtinti, jog al
koholizmas sumažėjęs nuo 1919 metų, kuomet 
Aštuonioliktas Priedas ir Volstead’o Aktas įėjo 
galion. i

Nėra nei vieno sveiko argumento, kurį būtų 
galima patiekti parėmimui šios šalies blaivy
bės įstatymų. Tas pats dalykas, kurio slopini
mui buvo taikomi tie įstatymai, neapsakomai pa
didėjo.

Bet tačiaus tie veidmainiški įstatymai palai
komi. Nėra nei vienos kapitalistų politinės par- 

i—republikonų, demokratų ar socialistų,— 
kuri ištikrųjų stotų už Aštuoniolikto Priedo pa
naikinimą.

šioje rinkimų kampanijoj alaus klausimas iš
statomas ne su tikslu panaikinti blaivybės įsta
tymus, bet su tikslu nukreipti darbininkų ir far
merių domę nuo tikrųjų šių dienų klausimų— 
nuo kovos prieš badą ir karą ir už darbą ir duo
ną.

Apgaudinėjimas Darbo Masių
cmivnvj, ..i| Kuomet kapitalistai kalbasi tarp savęs, jio

jimas nusipirkti sveiko maisto, stoka poilsio stu- nekalba prielankiai panaikinimui blaivybės įsta- 
mė darbininkus apmarinti svaiginančiais gėri
mais savo nerviškai suirusius smegenis.
•Pamatine blaivininkų klaida yra ta, kad jie apgaudinėti "daibininkus ir‘išvengti

^isivaidzina, jog jie gali pašalinti vieną kapita- 5varbi • klausimų diskusavimo.
lizmo socialių ligų paliekant kapitalizmą ciely-;
bėj. Galime but tikri, kad nei vienas iš blaivi- (Bus daugiau)

Gatve .
Miestas

, . < « . , ' . i , • ♦ : • . t ♦ < J'"...;..’# į C .

ir namo kitai draugijai po var- mandatų buvo padėta ant sta- įvesti kuopoj tvarką. Tie vi
lo ir palikta syarštymui, nes “gi • pasikėsintojai turėtų būti 
nebuvo įrašyta mandatuose tinkamai nubausti pagal orga 
delegatų, parašai. .Bet vėliaus njzacjjos taisykles.
ir jiems buvo pripažinta tei-i 
sės dalyvauti seirtie. ■ A. Chelkis

Vėliaus Imbras rašo ir šau
kia APLA narius ir kuopas 
stoti “su mumis ir kovoti prieš 
pasikėsinimą atimti mūsų or
ganizacijos gyvybę.” Už ko
kią gyvybę šie asmenys kovo- ’ 
ja? Jie kovoja už draskymą,, 
ardymą organizacijos. Jisai 
šaukia atiduoti turtą ir pini
gus kitai organizacijai, ir tai Į 
vadina “gelbėjimu” organiza-! 
cijos! Tai reiškia, kad jie pa
tys drasko organizaciją ir rė
kia. Juk jie atiduoda turtą ir 
pinigus, o kuomet pasiliks be 
nieko, tai nereikės. Tai šitie 
darbininkų neprieteliai bijosi 
vienybės.

Aš tiek galiu pasakyti, kad 
neverta kreipti domės į APLA 
2 kuopos komiteto laiškus ir 
atsišaukimus. * Patartina vi
siems APLA nariams ir kuo
poms nekreipti jokios domės į 
tuos demoralizatorius ir jų lai
škus. Mes visi stokime į vajų, 
kuris prasideda su 1 d. spa
lio mėnesio, naujų 
mui. Padidinkime 
nizaciją.

Kas liečia 2-rą 
APLA Centro Komitetas par 
sielgs taip, kaip reikia pasi
elgti pagal šios organizacijos 
įstatymus. Komitetas turės

du L.A.P.A. 3 kuopai. Ir kuo
met pirmininkas pasipriešino 
tokiam įnešimui^ tai tas pats 
Imbras ir kiti pasekėjai sukė-< 
lė didžiausį triukšmą. Ir pir
mininkas Mažeika buvo pri- 
versetas uždaryti susirinkimą.

Ir kas buvo toliau ? Ogi 
“patriotas” F. Rodgeris, aplei
dus svetainę pirmininkui, ati
darė savo susirinkimą, išrinko 
pirmininką, ir pervarė tą pra
gaištingą rezoliuciją, 
rezoliucija perleidžia
2 kuopos namą, pinigus ir visą 
turtą kitai, svetimai draugijai, 
L.A.P.A. 2 kuopai, kurios visai 
nėra. Tai ve kokia Rodgerio 
“kova už APLA”!

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ

Ir būsite priimti į ALD
LD. Gausite šių metų kny
gas ir $3.00 dovanų. Visoj 
apie $6.00 vertės knygų. I 
Siųskite antrašu:

D. M. šolomskas, 
ALDLD Centro Kom. Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y. I šios organizacijos istorijoj. Bet 

--------------------- į šitas žmogus kalba, kad seime 
ir “nelegališkų” delega- 

Tai melas. Bet, kad di
džiausias šitas seimas buvo, tai 
niekas negali ginčyti. Ir tik 
todėl buvo didžiausias, kad ši
ta organizacija yra darbinin
kų, ir kad darbininkai įvertina 
vienybę, kad yra didelis pasi
ryžimas už vienybę. Darbi
ninkai gerai žino, kad tik vie
nybėje jų galybė. Todėl 
APLA kuopos ir rūpinosi, kad 
pasiųsti delegatus į vienybės 
seimą, v

“Naujosios Gadynės” num. 
29, po antgalviu, “APLA 
Kuopom ir Nariam”, F. Im
bras šaukiasi į APLA narius 
ir kuopas, kad jos subrustų ir 
p a s i p nešintų “užsispyrėlių 
darbui”. O tais “užsispyrė
liais” esą, tai APLA Centro 
Komitetas. O “geriausiu”, tai 
esąs tik Rodgeris, kuris skel
bia griežtą karą APLA Centro 
Komiteto nariams. Būk jisai 
ginąs organizacijos reikalus— 
čarterį ir konstituciją.

Gerai, pažiūrėsime,

Naujienybe Darbininkams

SOVIETU SALDA1NĖS
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Markete

Draugijom, bei krautu
vėm, kurios ims 6 dėžutes 
kaina 29 centai už dėžutę,1 
už 12 dėžučių, kaina 27c.J 
už dėžutę. Persiuntimą ap-j 
mokame. Pinigus kartu 
siųskite su užsakymais.

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

| d r a u g a i—San Francisco, 
j Los Angeles, Tacoma ir Se- 
'attle? Kas veikiama Den
veryje, Colo., Portlande ir, Ohio valstijoje. Komitetas

prisiiengė prie vajaus. Ap- QregOn City, Oregon? 
skritys yra jaunas, bet vei
klus. Draugai išsidirbo vei
kimui planą. Iššaukė į lenk- draugai rengiasi smarkiai 
tynęs ALDLD 4-tą Apskritį, dirbti. Kaip vienur, taip ir 
Kol kas nenustatytas laikas • kitur rengiamos prakalbos.
pi akalbų, nes centras nesky-1 Atliksime Pareigas? 
re kalbėtojo. Bet kalbėto-j 

Dvyliktas Apskritys—Ka-jją gaus, arba d. Bimbą ar-

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
rengta prakalbos ir susirin
kimai drg. Bimbai. Drau
gai neprivalo nusiminti del 
reakcijos, bet dar su dides
nes energija organizuoti 
darbininkus ir gauti naujų 
skaitytojų.

Dvyliktas Apskritys—Ka- j ją gaus, arba d. Bimbą ar- Trumpa peržvalga paro- 
syklos, Wilkes-Barre-Pitts- ba kas nors iš “Vilnies” tu- do, kad prie vajaus neblo-
ton-Scranton ir kitos koloni- rį ten būti. Clevelande at- giau prisirengėme kaip ki- 

Apskričių komitetai ■ laikyta prisirengimo pasita- tados, o gal dar geriau. Bet, 
- ~i . draugai ir draugės, paskuti

nio Komunistų Partijos ple
numo rezoliucija smarkiai 
kritikuoja tuos, kas pasiža
da veikti ir paskui neprave
da tą gyvenimam Tas pa
liečia visus bolševikus ir re
voliuciniai n u s i s t ačiusius 
darbininkus. Planai geri. 
Prisirengimo padaryta. Dar 
daugiau galima dabar prisi
rengti. Bet reikia pravesti 

i jie gyveniman. O tas bus 
• atlikta tik tada, jeigu mes 
1 energingai dirbsime, jeigu 
išnaudosime visas progas. 
Dirbkime, eikime stuba nuo 

i stubos, gerai garsinkime 
prakalbas, sutraukime

jos.
prisirengė gerai. Prakalbos | rimų, 
prasideda su 2 d. lapkričio.' 
Paskirtos vajininkams dova-1 
nos. Atlaikyta eilė prisiren
gimo susirinkimų. Dabar 
ten buvo d. S. Sasnauskienė. 
Atrodo, kad vajus bus sek-' 
mingas, nes dd. Pieteris, į 
Stankevičius, Globičius, Šie- t 
kaitis ir kiti stoja į darbą.

Kanada. — Kanadoje mes 
; turime dešimts ALDLD kp., 
daug pavienių ir kelis šim
tus skaitytojų. Nepaisant 
reakcijos, mūsų draugai me- 

i’tąsi darban. Jau gauta iš 
- ten keletas naujų skaityto
jų. ALDLD naujų narių 
gavime, kol kas, pirmoje 

Keturioliktas Apskritys— vietoje stovi ALDLD 137 
Augštutine dalis New York kuopa iš Montreal, ir ji yra 
valstijos. Didelių lietuvių kandidatu prie gavimo Rau- 11 
darbininkų judėjimo centrų donos Vėliavos. Iš kanadie- 
nėra. Schenectady stovi čių mes daug laukiame nau- i 
posakyje ir draugai jau! jų narių ir skaitytojų!
veikia. Bet Amsterdam, 
Utica ir eile kitų kolonijų Kitur.—Ką veikia mūsų 

draugai Pietų Amerikoje?reikia išjudinti šio vajaus j1* • atAt V ur ' ’meįu J J | Ten turime devynias ALDL- skaitlingas mases, tinkamai
i D kuopas. Kaip rengiasi 

Penkioliktas Apskritys —'prie vajaus tolimos Califor- 
Penkioliktas Apskritys yra^ija ir Washington valstijų

prisirengkime prie prakalbų 
ir jose išplatinimo litera
tūros.

ii
S
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I ĮSPŪDŽIAI KELIONĖS J SOV. SĄJUNGĄ, 
°- - - - - - - LIETUVĄ IR ATGAL —

vėlės, kalbasi; klausia vienas kito: “Ar jau 
užsiregistravai Darbo Biure, ir ar yra vil
tis gauti darbą ir pasilikti čia gyventi ant 
visados?”

Nuogirdai eina iš seniau čia gyvenančių 
turistų, jog Sovietų nutarta nuo pirmos die
nos gegužės mėnesio nesuteikti turistam 
darbo ir nuolatinės apsigyvenimo vietos.

Štai čia netoli nuo mūs yra, aiškina vie
nas, vadinamas Minsko viešbutis. Jame 
neturintiems pinigų darbininkams, atvy
kusioms iš kitų šalių, valdžia duoda ir mai
stą ir guolį, tačiaus apsigyvenimo paso ne
išduoda ir nesiunčia prie jokio darbo. Ir 
taip jau daroma veik mėnesis laiko. Koks 
tikslas tokio laikymo—sunku atspėti.

Pasiklausę į mus skaudžiai atsiliepiančių 
kalbų, užsimąsčiusiai ir tingiai lipom tre- 
pais ant septinto augšto į savo kamba
rius. Kelyje keltuvas mus aplenkė irtyėl 
nusileido žemyn.

Sėdžiu kambaryj, o mano kelionės drau
gas, finiškos tautybės, ,nusirengia maudy
tis po lašais. Mes Čia juos turime ir gali
me pasidaryti pagal odos geismą: šiltus ar 
šaltus. '

Imdamas muilą iš čemodano jis sako: 
“Šią vasarą pasirengiau būti pasauliniu pa
dauža. Aplankysiu Europos didmiesčius— 
Leningrade jau buvau, dabar esu čia, pas
kui važiuoju Charkovan, Varšavon, Bucha- 
restan, Budapeštan. Sustosiu ir Finlandi- 
joj. Paskui—Berlynan, Paryžiun, ir per 
Mažąją Aziją, Konstantinopolį, grįšiu į 
Ameriką.”

Jeigu jis nemelavo, tai da ir dabar ba
ladojasi po svietą. Pamatęs jo rankraštį, 
supratau, kad jis savamokslis žmogus. Žųr- 
nalyste užsiimti, rodosi, jam būtų sunkus 
darbas. Tačiaus, jis ką nors rašo, vienok 
didžiąsias raides stato, kur papuola.

Jam nuėjus maudymosi kambarin, pali
kęs vienas, žiūrėjau per langą. Nors jau 
prieblanda, reiškėsi sutemos ženklai, bet 

Štai, vėl sėdim prie stalo ir laukiam pie- vistiek da matėsi liūliuojanti upė, kurioje 
tų. Padavimas valgyti labai tingus. Tikri prigėrė daug žmonių, tiltui Sulūžus laike 
amerikonai sako, kad mes čia atvažiavę |car0 karunavojimo iškilmių.
nieko daugiau neišmoksim, kaip tik laukti. Truputį nuo važinėjimo dieną ir naktį

(Tąsa)
Po pusryčių busiuku išvežė aprodyti mie

stą. Į kurią pusę nemesi akis, tai vistiek 
užsiveria ant cerkvės bokštų. Tik vargšai 
jau palikę ubagais dvasioje, biedni: vienc 
kryžius nukrypęs, ant kito visai jau nėra, o 
sienos nusilupę, nebaltintos. Darbininkų 
valdžia neduoda pinigų remontavimui ir 
palaikymui religinių burtų ir kapitalistinės, 
nors jau nuverstos tvarkos, įstaigoms.

Ar tu esi popas su ilgais plaukais; rabi
nas su žydiška barzda; kunigas su nuskus
tu veidu ir panose,—visiems jums lygus 
principas: norite gyventi — užsidirbkite 
duoną visuomenei naudingu darbu, o ne 
mulkinimu žmonių ir pardavinėjimu jiems 
tuščios padangės. Ir va, jūs įvairių tiky
bų bažnyčioms taisyti pinigų nėra!

Važinėjant po miestą, priėjau prie išvedi
mo, jog Sovietų darbininkai dirba tokia 
pat metodą, kaip kad 19 metų atvažiavęs 
į Ameriką radau jos darbininkus dirbant. 
Štai, kad ir prie sudėjimo dūdų gavimui 
švaraus vandens arba išbėgimui išmatų, pi
kių ir špatų mirga daugiau šimto. Štymi- 
nių kasimo mašinų prie šio darbo nesima
to. Sunkesnę medžiagą, kaip va bačkas 
aliejaus ar žibalo, vežioja trokais, ir tai dar 
jų mažai laksto, o lengvesnę—arkliniais ve
žimais. Tik gaila, kad savo pergyventą lai
ką greitai užmirštam.

Patsai miesto centras jau asfaltu išlie-j 
tas, netrankantis pasivažinėjimas, taip sa
kant, žmoniškas. Bet ir kitos gatvės lie
jamos, taisomos. Sulyginimo gatvių volai, 
mašinos, amerikoniškus užrašus turi.

Mums pasakojo, kad, kaip pradėjo asfal
tu lieti gatves, brukąs buvo išlupamas ir 
dedama pamatas, “konkrytas”, kaip Ame
rikoje vadina, bet dabar ant bruko užpila
ma malto akmens su žvyrium; iškočioja- 
jna mašina, o viršų uždengįa asfaltu, sma
la. Šitaip sutaupinama daug darbo ir fi
nansų.

Truputį nuo važinėjimo dieną ir naktį 
Ir tas laukimas kasdieną buvo toks pat. buvau nuvargęs, tad, nelaukęs nė maudy- 

Daugelį sykių pasitaikė sėdėti prie virtu-!n^e nusivaliusio draugo, paspaudęs guzi- 
vės, tai peiwduris matėsi, kas dedasi viduj.uždariau elektros sriovę; palubėje lem- 
Susiėję į krūvą, šnekasi, tupinėja nei šio, Pos šviesa išnyko ir, tamsoje nusirengęs, 
nei to, o čia sėdėk ir lauk. Patys rusai tū- atsiguliau tinkamai paklotoje lovoje.
ristai ėmė duoti papeikimus tokiam dar- i Kada miegas iš manęs išsikraustė pa- 

i budau jau septintą valandą. Tai buvo pas
kutinis rytas pažiūrėti ne iš grynai pada
ryto balto aukso laikrodėlį.

Nusiprausęs ir apsirėdęs, nuėjau žemyn. 
Restauranas da tuščias. Tik keli turistai 
stovi prie durų ir, leisdami dūmus padan
gėn, žiūri į pilnai prisikimšusius gatveka- 
rius darban važiuojančių žmonių ir į ark
lius, patkavomis kapojančius bruką ir trau
kiančius vežimus.

Prasimaišius vietoje valandą-kitą ir pa
valgius pusrytį, susodinę Lincoln išdirbys- 
tės automobiliuose, išvežė į kaliošų dirbtu
vę. Važiavom apie 10-15 minučių, nes dirb
tuvė šone miesto. Ten, apsupti vietinių 
žingeidaujančių darbininkų, truputį palau
kę, suėjom vidun. Dirbtuvė įtaisyta mo
derniškai, ir apie keturi šimtai vyrų ir mo
terų dirba gana smagiai. Išdirbę valandą 
laiko, gauna 10 minučių pasilsėti. Poilsio 
minutos priskaitomos prie 6 valandų darbo 
dienos.

Mes tokių poilsio minu tų Amerikoje ne
turime, sako tūli turistai. Ten į darbinin
ko sveikatą ir į amžiaus ilgį niekas nekrei
pia domės.

Iš dirbtuvės nuėjom į tų pačių darbinim 
kų gyvenimo namus. Namas kelių augštų 
ir turi po keturis kambarius. Lovos gra
žiai paklotos, jose naktį guli po du žmones; 
baldai vidutiniai, bet jau ne nauji. Abel- 
nai kambariuose ^švaru, kad ir patys ame
rikonai darbininkai sako, jog nebūtų bėdos 
juoše gyvent.

Vieno kambario kampe parėdytas “dievo 
motinos” paveikslas, prieš jį kabo lemputė' 
ir da šonuose riogso pora abrozų.

(Bus daugiau)

bui. Mat, ten dirba apyseniai žmonės, pa
laikytojai laukimo sistemos. Ir nors val
džios uždrausta imti tipus, vienok, jie ima 
ir to laukia. * Mes priėjom prie išvados, kad 
tas visas restorano štabas reiktų peror— 
ganizuot, nepaliekant ir paties manedže- 
riaus, nes mums atrodė, kad tas daroma ty
čia, kad mes išsivežtume iš Sovietų darbų 
blogą įspūdį.
. Kaip ten nebūtų, atlikus valgymo cere
monijas vėl išvedė į dailės muzėjų parodyti 
įvairių paveikslų. Čia jau maišyti vaizdai 
ir skyrium nėra ką minėti. Ten yra ir ca
ras Jonas Žiaurusis: sėdi akis pastatęs ir 
laiko ant kelių užmuštą ir kraujuose paplu
kusį savo sūnų. Čia tuojaus puola mintis 
galvon, kad jeigu jis savo tikrą sūnų bude
liškai nužudė, tai jau nereikia nieko klaus
ti, kaip elgės su paprasta baudžia, dar
bininkais.

Revoliucijos muzėjaus kambariuose yra 
kitokių piešinių. Viename paveiksle sėdi 
vadinamų prasikaltėlių pulkas su žvakėmis 
rankose, kitas net akis išvertęs žiūri į besi
baigiančią degti žvakę. -Mat, kaip gkeit ji 
užges, taip greit ir jo galva nuo pečių nusi
ris, palietus budelio kirviui ar kardui.

Kitame paveiksle parodo, kaip jūreiviai 
rengiasi paimti Kremlių. Šis piešinys jau 
iš proletarinės revoliucijos laikų. Čia il
giau staptelėjome kad prisižiūrėjus į drąsą 
laimėti kovą; tuom pačiu sykiu manėm, 
kad tas, kuris piešė jį, irgi turėjo būti re
voliucionierius, nes neturint tokios dvasios 
ir paveikslas nebūtų tinkamas.

Vakaras. Žmonės įvairių tautų susirin
kę viešbutin. Vieni restorane stiprinasi, 
užkandžiauja, o kiti, susibūrę į mažas krū-

Graftas iškilo Chicago j gelio tų, kurie atidengti ir 
kurie nėra žinomi

’ skaitlingiausia atsilankyti ir naujų 
—. v . narių atsivesti.
Viešai. Beje, turim ’ pranešti, kad dabar

CHICAGO, Ill. — Chica- Tai parodo kapitalizmo su- ?llor? VokvtoJ> <j- Adį5 Vaiatkiū- 
a clfird-hB nnlhua enaokS ____r < fce> tai Jauna ir kompetentiska mo-gos slaptoji policija susekė 

bandymą pardavinėti “auk
sinių” bonų vertės $10,000,- 
000. Šiame suokalbyje 8 
žmonės yra areštuota. Ad
vokatai Morris Hill, Jacob 
Keno, Leo Goodman ir kiti 
kaltinami suokalbyje.

į kas penktadienį, 8 v. v., 995 N. 5th _____ __o_____
Šitas suokalbis pasinau-! st. Sekančios pamokos įvyks Octo- kusijas; penktadienį^ 21-mą 

doti yra tik vienas iš dau-

puvimą.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

, kytoja.
I Taipgi visi ir visos būkime į lai
ką, nes bus mokinama naujos 
nos.

Lyros Choras.
(248-250)

PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choro dainų pamokos įvyksta ;

dai-

Newark, N. J. Kalbės draugas R. 
Mizara. ■! Į (

♦
Artinantis prezidento ir kitų val

dininkų rinkimams kapitalistų parti
jos žada darbininkams įvairių malo
nių ir tuo būdu gaudo jų balsus už 
savo pastatytus kandidatus. šiose 
prakalbose bus aiškinama ką darbi- * 
ninkams reiškia rinkimai. Ką jie 

j reiškia bedarbiams ir tiems, kurie * 
; dirba tik dalį laiko. Taip pat bus^< 
j nurodyta socialistų partijos buržua
ziniai čebatlaižiavimai ir išgirsite, 
i kokia svarba yra atiduoti savo balsą 
‘ " ‘ - ~ ‘ ” i kandidatus
W. Z. FOSTER ir J." W. FORD. Tie

! svarbūs klausimai bus rišami.
Komisija.

(248-250)

NEWARK, N. J.

Rengia bendrai Newarko darbiniu- Į aį' komunistų Partijos 
kiškos organizacijos prakalbas ir dis- r" ~ ~ ~

1 J dieną'
ber 21 d. j spalių (October), 1932. Pradžia 7:30 j

Taigi kviečiame choristus-tes kuo- valandą vakare, 105 Jackson Street, '
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A. L. D. L D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
ALDLD vajaus metu skelbia naujai nupigintą išparda
vimą knygų. Kuopos ir platintojai—platinkite. • Dar

bininkai, parsitraukite, skaitykite ir švieskįtės. Kas 
dabar stos į ALDLD, tas gaus DOVANŲ.

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

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

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

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

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny

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

Kaina buvo $1.50. Dabar 25c.

Klasių Ktfvos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim
ba. Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
privalo perskaityti šią knygą, 
daryta ir turi 608 puslapių.

Kaina buvo
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c.

Gražiai ap-

$2.25. Dabar 50c.

Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata”. Šią 'knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apič žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popie- 
ros ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. 
Gerai apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1.00.
' f

ALDLD kuopoms ir nariams tik

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudoviko Bonaparto Brumerio -18-ji ir Pi!ieč:ų 

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

'Kaina buvo $2.00. Dabar

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Kny-| 
ga turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būti-! 
nai turi perskaityti kiekvienas klasiniai są
moningas darbininkas.

Kaina buvo $1.50- Dabar
Karolio Markso Teorijos Sistema. . Parašė L. B. 

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

Kaina buvo $1.50. Dabar
Vienas tomas Lenino Raštų

25c

25c

25c

25c 
25c 

Visos knygos tik $1.00

Keturios Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulai

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

Kun’go Išpažintis- Parašė buvęs kunigas P. Vi- 
liūnas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 

,56. Kaina 20c

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

Kaina buvo $ 1.25c-
Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių, 

giausia knygelė apie tikėjimą.
Kaina buvo

Visos keturios

Dabar 25c

Naudin-

10c. Dabar 2c 
kartu už $1.00

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

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

Kaina buvo $2.00. Dabar

Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybės. Pa
rašė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers

kaityti. Kaina buvo 75c. Dabar
Abi knygos kartu perkant

50c

10c' 
50c

Įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Paraše V- Kapsukas. Tai įdo

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

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

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

Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo
je aprašoma Vokietij os social patriotų išda
vystės ir kovos po karo. Turi paveikslų. 
280 puslapių. Apdaryta.

Kaina buvo $1.25. Dabar 25c4

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš- 
noras. Labai naudinga ir reikalinga kiek
vienam perskaityti knyga. 256 puslapių.
Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar

Naujo Karo Gaisras. Parašė D. M. Šolomskas. 
Naudingiausia knygelė apie 'dabartinę pa
saulinę padėtį: Karą Mandžurijoje; pasek
mes pereito karo ir naujus prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių.
Kaina 20c. ALDLD kuopoms ir nariams tik

Rusijos Istorija. Parašė Pokrovski. 320 pusi. La
bai naudinga. Kaina buvo $75. Dabar

25c

10c

50c
Visos už $1.00

Lenino Raštai už $4.00
Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 

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

Visi 
Kas

raštai pirmiau kainavo $10.00. Dabar $4.00 

nori gali pirkti ir skyrium po kelias.
Kaina kiekvienos knygelės 25c

Pas mus galima gauti ir visas brošiūras iš
leistas “Balso” ir Lietuvos Kom. Partijos.

$3.00 Vertės Brošiūrų už 50c
Janonio Raštai. 112 puslapių. Kaina 15c

Samdomasis Darbas ir^ Kapitalas. 64 pusi. Kaina 

Kas Kaltas; Markso Kapitalas; Areliai ir Profe
sinės Sąjungos visos brošiūros nupigintos nuo 

10c iki
Kaina 

Kaina 

. Kaina 

64 p. Kaina
Kaina 20c 

Visos kartu perkant tik 50c

Septynetas Pakartųjų. .56 puslapių.
Paryžiaus Komuna. 66 puslapių.
Tautų Liuosuotojai.
Nepriklausomos Lietuvos Kalėjimuose.
Vienas numeris “Priekalo”.

5c

Te 

5c 

5c 

2c 

5c

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

$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

Čekius, ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
. 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

13

3

3 
3

H

3

3
3

3

3

S
H

3



Antradienis, Spalių 18, 1932 ■ j Puslapis penktas
TVIETINES ŽINIOS

E. Newyorkieciams ir 
Richmondhilliečiams

'kampas Elliot Place ir Auburn’

Place, Brooklyne, netoli Fort
Green Park. Jis yra narys 
kriaučių unijos, ALDLD ir ne-1 

j kurių kitų darbininkiškų drau-! 
‘/į gijų. Taigi, draugai ir. drau-i

.■»■■■ » i'ip'H a e ......... ... — 
apie $500,000,000. Bus kon
fiskuoji ir budinkai. Ir tįir-

įvo pas savo draugą, kuomet 
! užklupo žmogžudžiai. Jie: 
i Morganti’ui atkeršijo už tai, j _ ,
i kad jis trys metai atgal pašo-j malonėkite jį atlankyti.

_ . T.onlfvmri v n 19 n rl ne • nnrl iii

Ve!‘Klampyne Gauna Nuo Darbininkų į Vokietijos Fašistai
Masete Per Porvina Veidą

beklūpantis ant kelių, kuo
met jisai maldavo pagelbos 
savo kelionei į naują svietą.

.Mazgote Per Purviną Veidą

AiTun i - • :„ive ju dranga J. Mangavetta.ALDLD 18b kp. mėnesinis i
susirinkimas įvyks ketvirta- p L -
dienį, spalių (Oct.) 20 d., 8 * YP^reS
yaL vak., pas drgg. Baltru-j NEW YORK. — Depart- 
saicius, 13 Logan St., Biook-1 men^ngs krautuvės raportuo- 

;ja, kad vis daugiau moterų ir 
: vietoj

Lankymo valandos: Panedėly- 
je ir pėtnyčioj nuo 7 iki 8, ne- 
dėliomis nuo 2 iki 4.

J. Juška.

Be svarstymo svarbių, merginų perka pypkes 
reikalų, dar tars kelis žo- įeigaretų. 
džius Kompartijos atstovas! . ~
ateinančių t rinkimų klausi- V. Dijakas Serga 
mu. Todėl visi iki vienam---------- —

NAUJI SUKILIMAI
CHILĖJ

PATERSON, N. J.— 
pynės” (atsiprašau, 
Gadynės”) N. 39, už rugsėjo 
29 d., 1932 m., iš Paterson, 
N. J., tilpo E. Kindaro rašinys 

j (geriau pasakius kolionės). E. 
Į Kindaras riečia: "Tai dar vie- 
! nas bimbinių veidmainių ban- 
j dymas gauti daugiau paveiks- 
i lu i savo galeriją.”

Mat, "Laisvės” No. 224 til
po mano pareiškimas (Jos 
Yonkaus), kad rįian “N. G.” 
yra siuntipejama) prieš mano

Klam- siundo valdžią, kad kabįntų- 
Naujosios si prie “N. G.”. ‘ Bet ve kas 

yra. Jei “N. G.” būtų darbi
ninkiškas laikraštis, tai val
džia kabintųsi prie jos už tai, 
kad už dyką yra siuntinėja- 

■ m as 
'“N.

žmonėm. Bet kuomet 
yra priešdarbininkiš-

BERLYNAS.'— Vokieti
jos fašistai skubiai ruošia 
naują konstituciją, kad pa
teisinus su ja fašistinę dik
tatūrą. Pasiūlymai naujai 
konstitucijai yra sekami:

1. Projektas siūlo, 
Vokietijos prezidentas ture-

i j Kariuomenė Išvaikė 
kadjMainierius Pikietninkus

. vj . ty i ei pi icoucii M1111I1A.1O-| t v *

kas laikraštis ir griauna dar- Į tų teisę skirti Prūsijai rnini-

pribūkite ir naujų narių pri-i Drg. Vikt. Dijakas serga 
rašymui atsiveskite, nes da-; guli Cumberland ligonit 
bar eina vajus, ir įstojimas —------------------------------
į ALDLD yra veltui. O gal 
ir naują knygą “Sovietų Są
junga Penkioliktais Metais” 
gausite.

Sekr. M. Misevičienė.

<. ir
ligoninėj,

SANTIAGO, Chile. — Vėl 
nauji sukilimai Chilėj pra
nešama. Apie tai skelbia vi
daus reikalų ministeris. Pie
tų Amerikoj ir komunistinis j norą ir kad" aš už? ją pinigų
judejimas plečiasi

bininkišką judėjimą, o tarnau
ja valdančiajai klasei ir jos 
valdžiai, tai valdžia prie to
kių laikraščių nesikabinėja. 
Tokis laikraštis, kaip “N. G.” 
yra valdžios skvernu. Ir kas 
gi pasaulyje yra matęs, kad 
kas prie savų kabintųsi ? Gal 

yra! sklokininkai taip

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

Girtas Biznierius Garais 
Užtroško Garaže

Brooklynietis J. J. Comer
ford, stogų dengimo kompani- 

, jos manadžeris, nuvažiavęs į 
ockville Center, Long Island, 

pasigėrė ir j. nuėjo į garažą 
praleist naktį savo automobi
lyje. Nuo nesustabdyto mo
toro garažan priėjo anglia
rūgšties dujų, kurios jį ir už- 
troškino.

Parapijos Komitetas Uždarė 
Bažnyčią nuo Negru

so- 
su- 

Souls

užrakino baž- 
biskį žmoniš- 
R. Dodd įsi-

NEW YORK.—Baltieji 
vįnistai, biznieriai, iš kurių 
sidaro komitetas Ali 
episkopalų bažnyčios, pereitą 
sekmadienį visai 
nyčią todėl, kad 
kesnis klebonas 
leisdavo negrus.

Tad vienas negras ir vienas 
baltas, stovėdami prie bažny
čios durų, dalino parapi jo
nams lapelius, kuriais kvietė 
susirinkti į privatišką svetai- < 
nę; ten suėjo poteriaut 17 j 
baltų ir 60 negrų.

Tūli dvasiškiai paskutmiais1 
laikais pradeda taikytis prie! 
negrų, matydami, kad komu-į 
nistai patraukia vis daugiau I 
juodveidž'ų, per savo kovas; 
už negrų teisių lygybę.
Bizniškai Išplėšė iš 
Darbininkų $10,000

BRONX.—Teisman patrauk
tas tūlas Joseph Agree. Jis 
per laikraščius pajieškojo ve- 

skalbi- 
rei- 
už- 
pa- 
ap-

žėjų, kurie išvežiotų 
nius. Iš kiekvieno paskui 
kalavo po $100 iki $200 
statyti, kaipo teisingumo 
ranką. Tuo būdu Agree
kirto bent 52 darbininkus, 
kiek žinoma, bet ištikrųjų vei
kiausia daugiau. Manoma, 
kad jis taip prisiplėšė virš 
$10.000.

Belaukdamas Pašalpos, 
Apalpo Bedarbis
: NEW YORK.—Krito apal-; 
pęs iš bado Dave Klein, vėl- I 
tui belaukdamas eilėje pašal
pos prie miestinio šelpimo biu-: 
ro. Jis buvo kelias dienas 
nevalgęs.

PAPUOLĖ BĖDON 
BLAIVYBĖS AGENTAS

YORK. — Blaivybes 
Joseph Kuisei areš- 
kad norėjo išgaut 

vienos krautuves, už-

NEW 
agentas 
tuotas, 
$200 iš 
tikrindamas, kad tuomet lais
vai galės pardavinėti alkoholi
nius gėrimus.

Mirčių Atkeršijo
BROOKLYN. — Gengste- 

nušovė Rocco Morganti, 
Columbia St. Jis kazyria-

nemokėjau įr aš tenai viešai 
pareiškiąu, kad “N. G.” yra! sklokininkai taip ir mano? 
prieš-darbininkiškas laikraštis, I Bet tikrenybėj taip nėra.

' ir kaipo tokis, kad man dau- j 
giau nebūtų-siuntinėjamas be 
mano sutikimo. Ir kad tą 
nepageidaujamą mazgotę man 
“užfundino” E. Kindaras. To
dėl E. K. įsižeidė ir koliojasi, 
kiek tik jo biedna galvelė lei
džia. Jis sako, “kad jo pre
numerata užmokėta ir laikraš-

1

tis jam siunčiamas su jo paties 
sutikimu.” Kas yra grynas 
melas. Aš dar sykį pareiškiu,'

j kad aš už “N. G.” nieko nėmo-; manome, 
kėjau ir

Pagaliaus ve kas 
Kad E. Kindaro zauna, .kad 
J. Yonkaus steitmentas yra 
skundimas valdžiai, kad ka
bintųsi prie “N. G.”, tai yra 
pigios rūšies demagogija. Man 
teko skaityti “N. G.” adminis
tracijos atvirutę, prisiųstą per 
paštą vienam į Patersoną, kuri 
skamba šiaip :

Gerbiamas 
kad

aš jos neprčnumera-■ susipažinote su 
vau. Man "N. G.” užrašė dynės” tikslais

KONSTANCIJA MENKELIŪN1ŪTE
? Mezzo—Sopranas

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

mokslo dalyvaus šiuose koncertuose.

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

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

30 Spalių (October), Lawrence, Mass. 
LIETUVIŲ ŪKESV KLIUBO SVETAINĖJE,

41 Berkeley St., Pradžia 2 vai. dieną

6 Lapkričio, Worcester, Mass. 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.

Pradžia 4 vai. dieną

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

sterį pirmininką ir visą ka
binetą. 2. Du trečdaliai rei
kalinga * reichstago balsų, 
atmetimui augštesniojo sei
mo (chamber) veto. 3. 
/Vienas trečdalis Ekonomi
nės Tarybos bus skiriamas 
reichstago prezidento ir tų 
narių, kurie ištikimi valsty-

paaiški. bei. 4. Balsavimui teise bus
pakelta nuo 20 metų iki 
metu. 4,

Konfiskuoja Bažnyčių 
Nuosavybę

25

drauge: Mes, MADRIDAS. — Sal 
jus jau pilnai
“Naujosios Ga- kad Ispanijos bažnyčių, ka- 
ir mieriais ir .

Kindaras ir tai padarė be mes manom, kad jūs jau užsi-! tcdrų ir khoštorių namų 
E. Kindaras i mokėsite už N. G. , nes paš- į nuosavybes bus konfiskuo- 

klausęs, kodėl ptas draudžia siuntinėti uz dy-
’ “L.” pasiun-jką. Ir jei sutinkate užsimokė- į tos sulig įstatymo, kurį pa- 

atsakęs, kad ■ ti Į dvi savaites, tai duokite i siūlė dabartinis buržuazinis 
j tą laišką ne aš rašęs, bet bim-Įmums žinoti 
'bukas Buslavič'us. Aš po tuo!mums žinot1.
| laišku tik pasirašęs, bet ne po į sulaikysime
iviskuo, kas “L.” tilpo. Imčia i'"'
(dar man buvę duota suprasti, Į “N. G.
! kad mano vardas nebus “L." 
įminimas. Ir čia E. 
■mainiauja ir meluoja.

mano sutikimo.
sako, kad jis

i aš tokį laišką j
i čiau ? Neva aš

apie tai, tai mes 
N. G.” ” Matote, 

aiškiai pasakyta, kad jie 
~.” siuntinėja už dyką, o 

i betgi nebijo, kad valdžia prie 
j “N. G.” kabintųsi. Bet kuo- 
! met kiti apie juos taip pasa-
■ ko, ką jie patys rašo, tai jie 

I “Fishės agentai
pastogėje.” 
veidmainiai, voidmai- 

įniai! Nemanykite, kad jūs ap
gausite sąmoningus darbinin
kus su savo demagogija. Dar- 

I binįnkai jumis pažįsta, kaipo 
vilkus avies kailyje. Priežo
dis sako, kad skęstantis ir už 
britvos stveriasi. Taip ir su

■ jumis yra. Kuomet pamatėt, 
į kad vis daugiau darbininkų 
j nuo jūs nusigrįžta, tai ir svai-

' . Bet

koma

O jei neduosite j ^og §apęS prezident as Alca

Nieko panašaus aš 
sakiau. Aš jam kaip 
ši ligai sakiau. Aš sakiau, kad 

į aš pasirašiau po laišku, ne1 
■ svarbu, kas jį parašė ir žodis 
žodin tilpo tas, po kuo aš pasi
rašiau.

Toliau E. K. nori demago
giškai įkalbėti, kad atšaukčiau 
tą-pareiškimą. Ne, p. E. K.!

j Aš veidmainiu ir melagiam ne
būsiu ! Aš taip žemai politinėj 

'doroj nenupulsiu, kaip kad
jūs, E. K. padarėte. Aš dar: dotės visokiais epitetais, 
syki pakartoju, kad aš po tuo(į-as jflsu kailio neišgelbės.

- ' v‘ aš jo 1

jam ne- j šaukia, kad 
tik prie-'yra

O jū

; pareiškimu pasirašiau ir 
i neatšauksiu, nors jūs ir buvo- 
■te pas mane šešius sykius at- 
•ėję, kad aš atšaukčiau. Nei 
'vienas klasiniai sąmoningas 
darbininkas nesutiko ir nesu
tiks skaityti tą jūsų priešdar- •

I bininkišką pletkų, kelionių ir j 
; revoliucinių darbininkų šmeiži
kų gazietpalaikę.

Aš pirmiau vis dar maniau, 
kad sklokininkų yra teisingų 
žmonių. Bet jeigu visi tokie 
'“teisingi”, kaip kad E. Kinda
ras “teisingas”, tai išeitų 
taip, kad visa skloka, su savo 
popu L. Pruseika, niekas dau-

I giau nėra, kaip tik veidmainių 
i ir melagių šaika. Bet aš vis-! 
įtiek manau, kad ir pas skloki-i ,
! įlinkus yra neblogų žmonių, j . TAYLORVILLE, Ill. — 
i Tik jie yra bjauriai suvedžioti j Spalio 16-tą dieną tūkstan- 
: tokių Pruseikų-Butkų ir Kin-;^|aį mainieriu laidelio savo 
darų. Todėl, dd. darbininkai,

! apsižiūrėkite, ką siu jum daro, 
I kurie einate su skloka, tie 
j veidmainiai ir melagiai vadai.
Laikas jau, ir labai laikas, ap
sižiūrėti apie savo sklokos va
dus ir smarkiai prispausti ba
to padą prie jų sėdynės. Ir 
kuo greičiau tai padarysite, 
tuo geriau bus jum patiem^ ir Ąžuolų Kalno kapinėse, kiną 
visam 'darbininkų judėjimui.

Jos Yonkus. 
I '

Ir Mano Pareiškimas
E. Kindaras nori įkalbėti 

pasauliui, kad aš pasitarnavau 
Fishės komitetui delei to J. 
Yonkaus laiško. E. K. porina, 
kad paštas draudžia veltui 
siuntinėti laikraštį. Girdi, ko
kiais tikslais bimbukai apgau
dinėja žmones, rankiodami to
kius pareiškhnus, kokį Busla
vičius

Kad ir toks E. Kindaras j 
Patersone darbininkam yra ge-1 
rai žinomas paukštis. Apie į 
E. K. savo laiku atskirai pa-j 
kalbėsime ir nutrauksime tam! 
veidmainiui maską nuo veido, i 
Tik tiek dabar primenu, kad I 

! kai E. K. buvai formonu vie
noj mašinšapėj, tai ne vienas 
darbininkas nuo tavęs nuken
tėjo.

Fęliksas Buslavičius.

Mainieriai Prisiekė Ko
vai už Nukautą Draugą

jčiai mainięrių laidojo savo 
draugą mainierį, kuris buvo 
nacionalės gvąrdijos nukau- 

Itas laike mainieyių streiko. 
Velionis And^ Ganis buvo 
nušautas mainierių kaimely
je Tovey.

Ganis buvo palaidotasį

sutaisė ' Yonktti? Jie

buvo palaidotas Byleau, 33 
metai atgal, kuomet įvykoį 
taip vadinamos “Virden Žu-; 
dynes.” Pastarasis buvo 
taip pat mainierys.

Mainieriai darbininkai su
sirinko i laidotuves skaitlin
gai ir prisiekė, kad ves to
kią pat kovą prieš bosus, 
kaip kad vedė kovoje kritęs 
Andy Ganis.

la Zamora.
Bažnyčių vertybė, kuri j 

manoma konfiskuoti (su ar 
tistiniais dirbiniais) yri

TAYLORVILLE, III. — 
K a p i t alistiniai laikraščiai 
praneša, kad valstijos karei
viai išvaikė Christian pavie
to mainierius, kurie pikięta- 
vo mainas. Valdžia ir kapi
talistai mano, kad jau jie 
apsidirbo su mainieriais. Bet 
jie apsiriks. Mainieriąi dar 
stipresni sugrįš į kovas ir

• .< * J

pikieto linijas.

WORCESTER, MASS.

ROYAL THEATRE
623 Main Street, Worcester, Mass.

"REVOLIUCIONIERIAUS
ATSIMINIMAI”

Pirmas veikiantys Sovietų 
kalbinis paveiksiąs su išaiš
kinimais anglų kalboje.

Taipgi ir Sovietų žinitf 
pranešimai.
Tris dienas: Nedėlioję, Pa- 
nedėlyje ir Utarninke, Spa

lio 16, 17 ir 18 d.

Įžanga 25 centai ypataic

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM. Manadžeris

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visa nakti ant trečiu lobu, orine-am kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das >su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos diena iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAŪSKAS

Laisniuotas Grabinius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon '1116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nei*vų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažamčs, taip pat 
Plaučių ir PlauČinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterį yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, haujoviškais^ moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spindūliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai. ;

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

M.
M.

Kalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai

DR. Z1 NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—-9 A. M. iki 8 P.
Nerišliom—9 A. M. iki 4 P.



Puslapis šeštas

VIETINES ŽINIOS
Narsi Darbininkų Kova su Žvėriškais 

Demokratų Policijos Mušeikomis
NEW YORK.— Tūkstantis, vakare.

darbininkų šeštadienį susirin-. Aišku, kad nuo darbininkų 
ko demonstruoti prieš magis-i kovingumo pradeda drebėti 
trato teisėjo Thomas A. Au-'teismiški kapitalo bernai.
relio buveinę, 225 East 12th i 
St., ir reikalavo paliuosuot neg-! 
rą bedarbių veikėją Šamą ’ 
Browna. Nes tas teisėjas pa
siuntė šešiems mėnesiams į ka- 
ėjimą drg. Browna. Sykiu su 
Brownu tada buvo teisiama ir 
Columbijos Universiteto profe
soriaus moteris Eleanora Hen- 
dersonienė; bet teisėjas jai, 
kaipo baltai inteligentei, tesky 
rė tik 10 d. kalėti. Nors vie- 
jio ir kito “nusikaltimas” buvo 
tas pats—dalyvavimas bedar
bių demonstracijoj, reikalau-i 
jant tuojautinės pašalpos iš 
miestinio Relief Biuro. ---
Eleanora, menkutė moteris, 
pžsitarnauja naujo kredito, kad 
jinai pirmose eilėse žygiavo ir 
pereito šeštadienio demonstra
cijoj, reikalaujant tuojaus pa
leisti iš kalėjimo Šamą Brow
na. Jinai ir vi tapo areštuo
ta sykiu su kitais 21 demons
trantais ir demonstrantėmis.

Susirinkę, su obalsiniais pla
katais ir kovingais šauksmais, 
darbininkai pasiuntė iš savo 
tarpo šešis vidun pas teisėją 
Aurelio, reikalaudami besąly
giniai paliuosuot iš kalėjimo 
negrą darbininką S. Browna. 
Pasirodė, kad teisėjas jau ki
tur išsikraustęs; bet jo bro
lis ūmai patelefonavo polici
jai, ir bematant atpleškėjo bū
riai policinių galvažudžių; su 
žvėrišku įnirtimu jie šoko ant 
demonstrantų, mušdami 
bliakdžekiais, buožėmis, 
dydami ir trypdami po 
mis. Darbininkai, ypač 
bininkes narsiai 
vienas 
gavo ‘ 
ką.

Po tų imtynių demonstran
tai išnaujo susirikiavo ir, ly
dimi naujų tūkstančių prisidė
jusių darbininkų, išviso apie 
5,000 pulkas, numaršavo de- 
monstruot prieš naują teisėjo 
Aurelio buveinę, 166 Second 
Ave. Čia policija, kurios pri- n . V1 • • v 
buvo nauji būriai, pakartojo rneskariniO ROngTCSO 
savo brutališką užpuolimą ant Judamjeji Paveikslai 
darbininkų. Keliems demon
strantams prakirto galvas, ki-, 
tiems sukruvino veidus, bet ir 
keli policmanai tapo sužeisti, 
kad reikėjo šauktis daktaro 
aptaisyti jiems žaidas.

Tapo areštuota 22 demons
trantai, jų tarpe 14 moterų.

Toliaus, demonstrantai nu
vyko į Union Square, kur lai
kė protesto mitingą, reikalau
dami paliuosuot Šamą Weins- 
teiną. Prieš jį, mat, darbda
viai su policija sudarė suokal
bį,' kaip prieš žmogžudį, už j 
tai, kad 
smarkus vadovaujantis drau
gas laike streiko rakandų dar
bininkų. ’ 

šeštadienio vakarį visi 22 
areštantai buvo pastatyti teis
man prieš tą patį magistra
tu Aurelio. Į teismabutį susi
rinko 500 darbininkų ir su
kėlė - tokį protesto trukšmą, 
kad teismas negalėjo įvykti. 
Teisėjas, todėl, paliepė polici
jai išblaškyti darbininkus; pa
skyrė po $100 parankos kiek
vienam, apart Herberto Salle- 
rio, iš kurio reikalaujama 
$400; ir atidėjo teismą pirma
dienio rytui, pas kitą, teisėją. 
Mat, Aurelio bijojo, kad dar
bininkai, vėl gali iškelti tokią 
pat sceną, *kaip Šeštadienio ;

Areštuotus gina Tarptauti- 
įnis Darbininkų Apsigynimas 
i per savo advokatus J. Tauber, 
E. M. Schwrtzabart ir M. 
Krauthammer.

LDS Centro Valdybos 
Suvažiavimas

Rep.

Lie-
Susivieniji-

LAISVI J Antradienis, Spalių 18, 1932

Mobilizuotis Kovai už 
Bedarbių Reikalus SUŽINOKITE

Pereitą šeštadienį įvyko 
tuvių Darbininkų 
mo Centro Valdybos suvažJa-j *

. ■* . ii ..ĮpOVidlcjvimas, kuriame dalyvavo visi •
Beį josios nariai, ir kai kurių pa

stoviųjų komisijų nariai. Iš 
kitur, kai žinia, buvo atvykę: 
dr. Palevičius, Mikita, Kras- 
nickas, J. Bimba ir dr. Kaš- 
kevičius. Be to, su d. Mikita 
atvyko ir jo žmona, veikli dar
buotoja LDS eilėse ' 
ryje.

Be kitų svarbių tarimų, gir
dėjome, Centro Valdyba rū
pestingai apdirbo planus būsi
mam LDS vajui, kuris prasi
dės su 1 d. lapkričio.

NEW YORK.—150 delega- 
J tų nuo įvairių organizacijų su

sirinko sekmadienį į konferen- 
1 ciją delei pasmarkintos kovos 

Už bedarbių šelpimą, 
rencija įvyko Workers 
New Yorke. Parėmė 
kos Darbo Federacijos 
gių lokalų ir Bedarbių Tarybų 
reikalavimus reguliarės bedar
biams pašalpos; užgyrė visos 
šalies alkanųjų bedarbių mar- 
šavimą į Washingtona, su rei
kalavimu, kad. iš 
valdžios iždo būtų 
$50 prie pašalpos, 
darbis gaus iš savo

Visi konferencijos delegatai 
pasižadėjo darbuotis, kad su
šaukti didžiausią bedarbių rei
kalams konferenciją spalio 30 
d., sekmadienį, New Star Ca
sino, svetainėje, 107 Park Ave. 
Vardan kiekvienos savo atsto
vaujamos organizacijos, dele

gatai pasižadėjo įtrąukt dar 
j. naują organizaciją į 

Į judėjimą kovoje už bedarbių 
reikalus.

Lietuvių darbininku organi- 
' i zacijos privalo imti domėn, tą

į ją delegatus.

juos 
spar- 
ko jo

ti ap
gynėsi ; ne 

policmonas, tuo būdu, 
pabučiuot” gatvės bru-

Konfe- 
Centre, 
Ameri- 
pažan-

centralinės 
pridėta po 
kurią be- 

miesto.

Ateina prezidentiniai rinki
mai, ir daugelis mano, kad po 
jų tai atsiras darbų. Sovietų 
Sąjungoj darbininkai rengiasi 
apvaikščioti penkiolikos metų 
sukaktuves nuo įsikūrimo nau
jos tvarkos. Ten nėra bedar
bės. Kodėl ?

Kaip gyvena darbininkai 
Vokietijoj, Anglijoj, Lietuvoj, 
ir kitur? Ar bus Sovietą val
džia visoj Chinijoj ir kodėl 
chiniečiai darbininkai ir vals
tiečiai vis daugiau laimi, ka
riaudami su fašistine Chiang 
Kai-sheko valdžia ? Ar bus 
naujas pasaulinis karas ir ką 
jis reikštų darbo masėms?

Tuos ir kitus klausimus iš
aiškins; kalbčtojąi D. M. šo- 
lomskas, drg. S. Steponaitis ir 
Bertha Paltanavičiūtė prakal
bose, kurias rengia ALDL 
Dr-jos pirma kuopa ketvirta
dienį, spalių 20 d., 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St.

Apart’ prakalbų, dainuos 
Aido Choro Merginų Sekste
tas; būsią ir kitokių pamargi- 
nimų. Įžanga veltui.

Patys ateikite ir atsiveskite 
savo pažįstamus.

Širdingai kviečia.
Rengėjai.

r

Rocheste- Kas Sunaudoja Pinigus
Skiriamus Bedarbiams

Amter ir Moore Kalbės 
Brooklyne Rytoj

BROOKLYN. — Trečiadienį 
vakare, Dunbar Centre, 605 
Herkimer St., bus masinis mi
tingas, kurio tikslas reikalauti, 
kad tuojaus būtų paliuosuotas 
negras darbininkas S. Brown 
iš kalėjimo, ir protestuoti 
prieš Tammany policijos žvė
riškumą, kuris buvo panaudo
tas pereitą šeštadienį prieš 
demonstrantus, reikalavusius 
paleist bedarbių veikėją Šamą 
Browna.

Šiame mitinge kalbės I. Am
ter, komunistų kandidatas į nio vogimo.
N. Y. valstijos gubernatorius, ----- r----------
ir R. B. Moore vadas kovos PenkiOrpįS Kulkomis 
uz negrų teisių lygybę su bal
taisiais.

NEW YORK. — Miestinės 
1 a b d a r ybės komisiorųerius 
Taylor praneša, kad 'New 
Yorke šiemet per pirmus šešis 
menesius bedarbiai buvę su
šelpti 50 milionų dolerių, su
dėjus krūvon pašalpą, kurią 
tiesioginiai duoda miestas ir 
įvairios labdarybės. Bet ka
dangi tėra šelpiama 
46,000 šeimynų ir dar
menkai, tai kur dedasi tie pi
gai? Nes jeigu bedarbių šei
myna gauna tris dolerius pa
šalpos per savaitę, tai skaito
si ‘gana gerai”; bet labai reta,
kuri šeimyna yra reguliariai £us 

miesto barškėtų ir nieko nepasakytų, 
patarnaujanti” j0 betgi viliotų darbininkus 

labdariai j farmerius balsuot už kapita
listų kandidatus.

Rooseveltas Skolinasi 
Profesorių Smegenis

tiktai 
taip

NEW YORK.—Herald-Tri
bune rašo, kad demokratų 
kandidatas į prezidentus 
Franklin Roosevelt pasisamdė 
tris Columbijos Universiteto 
profesorius, kurie pas jį atva
žiuoja į dvarą Hyde Parke ir 
padeda jam prisirengt prakal
bų maršrutams.

Hooveriui irgi ne mažiau 
reikia profesorių pagejbos, 
kad sutaisyti tokius apgavin- 

spyčius”, kurie skardžiai
šelpiama. Vadinasi, 
valdininkai, 
šelpimui, ir įvairūs 
patys sunaudoja daugybę pi
nigų pavidale algų ir tiesiogi-

Peršautas Gengsteris
RIDGEWOOD. — Gengste

ris John Murtha buvo sekma- 
; dienį atrastas penkiomis kul- 
I komis pašautas prie Mount 

ir in-j Judah kapinių; jam taipgi iš-

|“L.” Board Direktorių Susi- 
’ rinkimas Penktadienį

Spalių 21 d. vakare, 8 vai., 
bus “Laisvės” Board 'Direkto
rių susirinkimas. Visi direk
toriai susirinkite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

J. Weiss.

Telefonas i Btagg 2-11M

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOM i

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

tik susitarus.

FILURIN 
12 th St. 

ir 3rd ‘Avea 
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 2

Odos ligos. gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

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

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63r<l 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.

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn, 
“Laisves”

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

ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

ir Medi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” .Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Daria* ir chroniška* vyrų ir 

matarq litrą* kraujo ir oda*. 
Padarau iityrlmj kraują ir ilapuma. 

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

Now Tark, N. T.
Valanda* P ri tarimai 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietį} nuo I 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Ik! 1 *• platų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi jraneiu savo kosturne- 
riams, kad perkiliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
B12 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta.

• todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

yra gydomi 
i būdais be

praktiką

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS'
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

l.

Amerikinis darbininkų 
teligentų komitetas, dalyvavęs1 laužta iš peties dešinė ranka, 
pasauliniame kongrese prieš Paimtas ligoninėn, jis sakė, 
karą, Amsterdame, dabar ga-jkad jam bevažiuojant auto- 
vo judamuosius garsinius pa-: mobiliu, jį apšaudė vyrai iš 
veikslus to kongreso. -
džiai bus Amerikoj pirmą kar
tą rodomi spalių 29 ir 30 d., 
Fifth Ave. teatre, ant 5th Avė. 
prie 28-tos gatvės. Be to, sa
kys prakalbėles kongreso de
legatai; bus rodoma “Sibiro . r___ v... ___ _______
Sargyba” su garsiu šarvuotu; jose žmogžudystėse. Bet 

Weinsteinas buvoisovietiniu traukiniu ’ taipgi; kiaiisia dabar pats mirs, 
smagi komedija ir trumpas -------------
prieškarinis scenos veikaliu- p į— [j Duot 
ĮZ Q C J j

Delei tikietų kreipkitės į MlCStlli Paskolos 
American Committee, 104 
Fifth Ave., New York City. 
Visas pelnas skiriamas kovai 
prieš imperialistinį karą ir 
gynimui Sovietų Sąjungos.

Šie ju-j vieno pravažiuojančio taxi-ca- 
bo; paskui jis buvo išmestas 
palei kapinių tvorą. Murtha 
išrinkdavo verstinus mokesčius 
iš slaptų smuklių; tais pelnais, 
suprantama, jis dalindavosi su 
policija. Jis kaltinamas dvie- 

vei-

ap-

tKMM/sjotMWwWWWW WW WWWV irfVAi »ot)O(irxio< >rVxx)Oi>o< AAAA xxxxxVxVic* <o<>oi /V rxirx;

MIRTYS—LAIDOTUVES

Shupenius, 50 metų 
180 Hope St., mirė 
d. Kings County li- 

buvo pašarvotas pas
Boruski, 104 

palaidotas

George 
amžiaus, 
spalių 13 
goninėje;
seserį Frances 
Cooper Street; 
spalių 17 d. šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvėms patarnavimą su
teikė graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

{Daugiau Vietos žinių 5 pušį.)

: REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalingas kambarys vedusiai po
rai. Geistina, kad būtų netoli sub
way, Williamsburgo apielinkej. A. 
D. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

V-
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v
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GEORGE NOBILETTI

Kiek Užsiregistravo 
Balsavimams

Didžiajame New Yorke 
eitą savaitę užsiregistravo bal
suot rinkimuose lapkričio 8' d. 
2,334,131 pilietis. 1928 metų 
prezidentiniams rinkimams 
buvo užsiregistruota 2,029,- 
618.

per-

NEW YORK.—Be paskolos 
miestas negalėsiąs išmokėt al
gas sekantį mėnesį ' mokyto
jams, policijai ir kitiems. 
Miesto valdyba pradėjo derė
tis su bankininkais delei nau- Į REIKALINGA • senyva 
jos paskolos, šalia tos, ką per- 
eitą žiemą gavo $100,000,000. ^etųsX^’ 
Bet bankininkai nesiskubina Jurgis ’"Kundrotą? *216 ■ McKee 
su nauja paskola; sako, kad Floral Park, Long Island, 
miesto gaspadoriai perdaug 
visomis pusėmis švaisto pini- ;
gus. -1 - ’ - .......=

(248-253)
moteriške 

prie namų darbo ir prižiūrėj’imo 10 
. Delei atlyginimo ir dar

bo sąlygų asmeniškai susitarsime.
" ! St.,

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas < ir Certifikuofas 
per

NEW YORK UNIVERSITY
Kaipo Piano Mokytojas 

Pradės Eiti Muzikos Mokinimo
Pareigas po

fe

(244-249)

Apsinuodijo Šungrybiais

5th AVE. THEATRE, . Broadway ,ir 28th Street
Tik 4 Dienos: šiandien, Ųtaminke, ^eredoj ir Ketverge

• Dienomis bus rodomas nuo 9:30 a. m. iki 11 p. rp. Puikiausia Am- 
kino prodūkcijos ’Sovietų kalbinė filmą “Revoliucionieriaus Atsimini- 
mai”. įžanga nuo 9:30 iki pietų 15c, po pietų iki 11 vai vakare 25c.

BROOKLYN.—Italų L. Pa- 
gelio šeimyna apsinuodijo šun
grybiais, kurių buvo prisirin
kus Išlipė, L. I. 8 .metų am
žiaus duktė mirė; kiti aštuoni 
Šeimynos nariai serga.; Pagel
iai—suskurdę darbininkai.

Dr. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydaū įčirškinau; kraujo ir pūslėš 

analizai
107 E. 17th STREET

Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.j 10*1, 4-6,! Nedaliom: 10-12

Už Pilni Egzaminaciją $2

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A GORIUS

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

MŲSŲ (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
MIRU.SfUs' PARVEŽAM IŠ VISU 'ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ . AUTOMOBILIŲ, 

p KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
l ' PARVEŽTI. TURIM^ MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
J PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ SAVt> 

MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTf. MŪSŲ, 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. ‘ ‘
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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