
KRISLAI
20 Narių į LDSA.
“Darbininkė” Tik 50 centų 
Metams.

Jūsų Vieta ALDLD.
Rašo D. M. š.

Brooklyne Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Ameriko
je pirmoji kuopa jau gavo 20 
naujų narių šiame vajuje. Tai 
didelis darbas! Draugės ėjo 
per stubas ir kalbino darbinin
kes į savo klasinės apšvietos 
organizaciją. Kiek žinoma, tą 
darbą dirbo tik kelios draugės, 
tai negerai, kad kitos narės 
neįsitraukia į veikimą. Rei
kia dirbti visoms. Reikia ma
tyti kuo daugiausiai darbinin
kių ir traukti jas į LDSA. Jog 
mokestis tik. $1.00 metams ir 
dar už tą pat mokestį gauna 
“Darbininkę,” mėnesinį laik
raštuką, kuris yra labai nau
dingas.

“Darbininkė” yra mėnesinis 
laikraštukas, susidedantis iš 8;

dau- Jistiniai laikraščiai skelbia, 
kad Vokietijoj jau bedarbių 
skaičius sumažėjo ant 161,- 
000.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r a lai mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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J. M. RUOŠIASI KARUI PRIES»
SAKO, KAD BEDARBĖ 
MAŽINASI

puslapių. “Darbininkė” <’ 
giausiai pašvęsta moterų dar
bininkių reikalams, švietimui ir 
organizavimui . “Darbininkę” 
gauna kiekviena LDSA. narė 
veltui, už savo duokles. Pa
šaliniai gali užsiprenumeruoti 
“Darbininkę” tik už 50 centų 
ant visų metų. Kreipkitės 
šiuo antrašu: “Darbininkė,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

BERLYNAS. — Kapita-

Nelaimė Sovietų 
Traukiniui

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ DARBININKU IR FARMER1Ų NETENKA BALSAVIMO VOKIETIJA GIRIASI 
DARBAIS

BERLYNAS. — 
tijos kapitalistai pradėjo

GENEROLAS MacARTHUR LANKOSIv«e. EUROPOJ, KAD SUDARIUS PLANUSTEISIU DABARTINIUOS RINKIMUOSE girtis, kad jų pramonės kai
; kurios šakos pradėjo geriau

veikti. Sakoma, kad atsira-n f ■ • n ,vi - i 1 n 1 • • 1 • hp ’•T* —1* TP * vciivti. od,xs.unid, nctu ciLoixct-Draugas Tosteris Pareiškė, kad Darbininkai luri lureti lei- dęS didesnis pareikalavimas
sę Balsuoti; Negrams Turi Būt Duota Teisė Apsispręsti; plieno, geležies, audeklų ir
Socialūs Tesės Jy Turi Būt Lygios su Baltais kitų gaminių.

DEL KARO PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGA
Karo Pavojus Nepraėjo; Apie Amerikos Karo Tikslus Rašo 

Europos Kapitalistų Spauda; MacArthur yra Vyriausias 
Generolas Amerikos Armijos; Jisai Tyrinėja Karui Frontą

LDSA. išleido labai naudin
gą knygą: “Moters Kovotojos! 
del Komunizmo” Knyga at
spausdinta ant geros popieros, 
turi paveikslų ir susideda iš 
160 puslapių. Tai labai nau
dinga knyga ir jos kaina tik 
25 centai. Ją privalo perskai
tyti kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė. Iki šiolei neatlik
ta du darbai: pirma, negar
sinta kaip reikia ši knyga ir 
antra—dar niekas neparašė

--------  | Draugas Fosteris, pasi- 
MASKVA. — Laikraščiai! kalbėjime su spaudos kores- 

praneša, kad ilgas Sovietų j pondentais, pareiškė, “kad 
traukinys su pasažieriais, j milionai išnaudojamų darbi- 
grįžtančiais iš vasarinių va- ninku šiuose rinkimuose yra 
kacijų, susikūlė su tavoriniu atskiriami nuo balsavimų 
traukiniu ir padarė daug ne- i teisės.” Draugas Fosteris 
laimės. Daug žmonių, sako- yra kandidatas į Jungtinių 

Valstijų prezidentus nuo 
Komunistų Partijos.

Vien tik Pennsylvania 
valstijoj šiuose rinkimuose 
500,000 balsuotojų yra nu
braukta nuo sąrašo. Tai 
reiškia, kad ir Amerikoj nė
ra balsavimo teisių lygybės. 
Darbininkai ir farmeriai, 
kurie neturi net .maisto, tai 
neturi teisės nei balsuoti. 
Kapitalistinė klasė gerai ži
no, kad biedni farmeriai ir 
darbininkai, kuriems atim

ma, užmušta. Nelaimė įvy
kus Lublino stotyje.

Apie kiek žmonių užmuš-
jos peržvalgos. Už pirmą klai- nera zinilb
dą atsako LDSA. centras, už -------------------
antrą-mes visi, ši knyga tu- 59 JJU0J farmerjy 
n būti kiekvieno darbininko,
arba darbininkės namuose. Rei Neteks Nuosavybių 
kalaukite tuojaus. 

i. Sl knyK-'i tu- 50 Nuoš. Fanueriy mo darbininko,/-

“Laisvė’ ’ir “Vilnis” dabar 
tiktai $4 metams ir $2 pusei 
metų, šio vajaus metu mes 
privalome pasiekti su “L.” 
ir “V.” kiekvieną darbininką, 
šio vajaus metu privalo kiek
vienas darbininkas užsirašyti 
vieną iš dienraščių. Be dar
bininkiško dienraščio nemalo
nus darbininko gyvenimas. 
Tik turėdamas “Laisvę” savo 
namuose, turėsi visas žinias 
apie viso 1 
judėjimą. Nelauk kol kas pa
ragins, tuojaus patsai užsira
šyk.

Idaho valstijos farmeriai 
neteko $12,700,000 savo de- 
pozituotų sutaupintų pini
gų. Šią žiemą, sakoma, kad 
50 nuoš. farmerių gali ne
tekti savo farmų. Kiekvie
nais metais farmerių nuo
stoliai darosi didesni.

ta balsavimo teisės, dau
giausia duotų balsų už Ko-- 
munistų Partijos .kandida
tus.

Paskiaus draugas Foste
ris pareiškia, kad “balsavi
mais, jei ir būtų, tai Ame
rikos farmeriai ir darbinin
kai negalėtų išrišti savo ek
onominius klausimus. Ame
rikos demokratija jau įro
dė savo nepasisekimą.”

Darbininkai ir farmeriai 
turi balsuoti šiuose rinki-1 
muose už Komunistų Parti
jos kandidatus. Paskiaus 
jie turi masiniai kovoti. Rei
kia ir organizuotis kovai už 
geresnę tvarką. Šiuose rin
kimuose tik Komunistų Par
tija veda kovą už bedarbės 
panaikinimą.

“Pravda” apie Hoove- 
rio Prakalbą Clevelande

MASKVA. — Maskvos 
“Pravda” rašo apie Hove- 
rio prakalbą, kurią jisai sa
kė Clevelande. “Pravda” 
rašo: Hooveris savo prieš
rinkiminėje kalboje seka Fi
shes ir kompanijos keliu. 
Mes žinome, kad Amerikos 
prezidentas yra keblioje po
zicijoje., Hooveris veda sun-

MacArthur Yra Tas, Kuris Veikė Atvirai Liepos Mėnesį 
Prieš Eks-Kareivius; Jisai Naudojo Gazines Bombas 
prieš Alkanus Darbininkus.

Kapitalistinė spauda pra- vojingas Amerikos reika- 
dėjo kalbėti, kad komunistai Janis Tolimuose Rytuose. Su- 
perdaug rėkia apie karo vienytas frontas parubeži- 
“vilką,” kurio nesimato. Bet nių valstybių prieš Rusiją 
dabar paaiškėjo, kad tikrai būtų naudingas ir vertas 
karo pavojus nepraėjo. Če- šios kelionės.” 
choslovakijos laikraštis “Bo
hemia”

Tomis parubežinėmis val
ku ris išeina Prago- stybėmis yra Finliandija, 

je, duoda štai kokių žinių Estija, Latvija, Lietuva, 
Amerikos generolo Lenkija, Čechoslovakija, Ru

munija ir 1.1. Amerika šias 
valstybes organizuoja karui

apie
MacArthur misiją, kuris da
bar lankosi po tas Europos

kią rinkimų kampaniją. Mes ga]jS) RUrios rubežiuojasi su prieš Sovietų Sąjungą. Am-
žinome,^ kad vidujinė pade- Sovietų Sąjunga. 
tis ir užsienio politika daro-!
si mažiau jam prielanki. Jo
demagogijos arsenalas jau

“Bohe-
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pasaulio darbininkų KallIUU dUKllimaS Nugalėtas
KINGSTON, Ont. — Su

kilo 906 kaliniai ir reikala
vo, kad jiems duotų daugiauDabar yra vajus už naujus 

narius į Amerikos Lietuvių tabako Portsmouth kalėji-
Darbininkų Literatūros Drau
giją. Narys moka į metus 
tik $1.50 ir už tą mokestį grą- 
žon gauna visas Am. L. Darb.

me. Kalinių numalšinimui 
buvo pašaukta kareiviai, 
kurie daužė kalinius visais

Lit. Draugijos tą metą išleis- [ įrankiais. Paskiaus kaliniai _ « • • *11 111 • • •tas knygas, kurios siekia apie | 
$4 vertės. Prie to, šio vajaus 
metu nėra įstojimo bei kitų 
specialių mokesčių. Dar dau
giau kiekvienas naujai stojan-| 
tis darbininkas gali pasirinkti I 
$3 vertės knygų iš senesnių' 
ALDLD. leidinių, kaipo, dova-l 
ną. Geresnės progos nebuvo 
ir nebus. Dabar stokite į 
ALDLD., nes jūsų vieta turi 
būti darbininkų organizacijoje.

pareikalavo, kad kareiviai 
būtų ištraukti. O jei tai ne- ■ 
bus padaryta, tai kaliniai j 
grasino patys save sudegin
ti. Vienok, kaliniai likosi 
nugalėti.

KAIP STOVI ‘LAISVES’ VAJUS
Draugai, energingiau mes- 

kitės visi darban. “Laisvės” 
vajus jau prasidėjo. Dien
raštis yra ant tiek nupigin
tas, kad negali būti pasitei
sinimu, jog brangus.. Me
tams naujiems skaitytojams 
tik $4.00; pusei metų $2.00. 
Seniems atsinaujinant ant 
metų laiko $5.00, pusei me-

Kviečių Derlius Pasaulyje
LONDONAS. — Sakoma, 

kad šiais metais kviečių der
lius nėra didesnis, negu kad 
buvo pereitais metais. Viso 
pasaulio kviečių derlius yra 
575,500,000 kvoterių (kvote- 
ris yra 8 bušeliai). Gi per-į

Shanghajuj Teroras Tęsiasi
SHANGHAJUS. — Kuo- 

met Raudonoj i, *Armija visu 
frontu laimiu tai Nankingo 
valdžios budeliai skelbia te
rorą darbininkams ir ypa
tingai komunistams. Poli
cija, sakoma, susekė komu
nistų slaptą raštinę ir areš
tavę d. Chen Tuhsiu. Sako
ma, kad d. Chen Tuhsiu yra

eitais metais derlius davė;^mus komunistas darbuo- 
J • . 1 • J J — • 1 • •

588,^50,000 kvoterių. tojas literatūros srityje ir 
jaunimo organizavime.

NEBIJO KOMUNIZMO 
^Iš Texas valstijos farme- 
rys rašo, kad tik “komuniz
mas gali suvienyti darbinin
kus ir farmerius. Tokia tik 
galima išeitis iš šio krizio. 
Kapitalizmas jau užmušė tą 
žąsį, kuri dėjo auksinius 
kiaušinius.”

PARYŽIAUS POLITIKIE
RIAI NESUSITARIA 
DEL FINANSŲ

PARYŽIUS. — Paryžiaus 
valdininkai negali susitarti 
del sutvarkymo šalies biu
džeto. Po naujų rinkimų, 
naujos bėdos.

Dabar vajaus pradžioje 
sekamai stovi mūsų vajinin- 
kai ir turi po sekamą skai
čių skaitytojų:
A. Morkis, Toronto............3
A. Byrąs, Toronto .......... 3
S. Reikauskas, Shenan

doah, Pa. 3
M. K. Sukackienė, Wor

cester, Mass................... .3
D. Krūtis, Elizabeth .....3 
J. Bimba, Paterson......... 3
A. Gudžinskas,. Schenec- ’ • ' ’

tady .................... ,..,
M. Krutulis, Warrior
Run .. . .......................

W. Papiritis, Christo
pher, Ill......... ..........

V. Petraitis, New York.
A. Račkauskas, Girard

ville ........................... .
J. Žemaitis, Hartford .... 2 
A. Bražinskas, Athol,

Mass. ...............................2
Po vieną skaitytoją turi 

sekami draugai: M. Duobi- 
nis, Newark, N. J.; F., 
Balch, Easthampton, Mass.; 
A. -Buivyd, Dorchester,

Mass.; J. Čeponis, Montreal, 
Can.; J. Dorris, Buckner, 
Ill.; J. Gaidis, Maynard, 
Mass.; P. Grabauskas, She
nandoah, Pa.; T. Kvietelai- 
tis, Coaldale, Pa.; J. K. 
Pens, Pittsburgh, Pa.; G. 
Stasei, Cliffside, N. J.; A. 
Sliekys, Gardner, Mass.; M. 
Sielokas, Hartford, Conn. 
O. Vilkaitė, Hartford, 
Conn., ir P. Žirgulis, Roch-

Taip stovi mūsų vajinin- 
kai pradžioje vajaus. Iš 
Waterbury, Grand Rapids, 
Bostono, P h i 1 a d e 1 phijos, 
Lawrence ir eiles kitų mie
stų gavome nuo draugų pa
reikalavimą įsiusti jiems 
daugiau. medžiagos, vajaus 
reikalais. Laukiame iš visų1 
revoliucinių darbininkų or
ganizacijų ir- mūsų skaityto
jų energingo darbo. Platin- 

,. .2 į darni “Laisvę”, stiprinate ir
remiate visą mūsų revoliuci
nį judėjimą.
“Laisvės” 1 Administracija.

ANGLIJOS PINIGAI
NENUSISTOVĖJĘ

LONDONAS. — Anglijos 
pinigai pradėjo svyruoti. 
Svaras nėra stabilizuotas, 
kaip kad buvo manyta. Ban
kininkai rūpinasi,1 kad su
tvarkius pinigų klausimą ir 
parėmus juos auksu.

mia” rašo:
“Vyriausias komandieras 

cvi ovxicvxcvo JtXLll jungtinių Valstijų armijos 
baigia įssisemti. , ,. j. ,. .. .I gali sužinoti viską apie

Hooveris mato krizio prie- Dniester frontą (Rumuni- 
žastį tik Rusijos ir Chinijos 
revoliucijose. Rinkimų liga 
neleidžia Amerikos prezi
dentui suprasti priežastis 
krizio. Ekonominis krizis 
yra dalis Hooverio kapita
listinės sistemos. Bet Hoo
veris nėra pirmas, kuris 
taip kalba. Jisai mini taip 
pat Sovietų “dumpingą”, 
prieš kurį kampanija pasi
baigė J. V. pralaimėjimu.

erikos darbininkai turi ves
ti kovą prieš savo šalies im
perialistų siekius.

Šios žinios atidengia fak
tus, kad Amerika organizuo
ja karo frontą prieš Sovie
tų Sąjungą.

Klerikalai Bijo Komunizmo

BERLYNAS. — Vokieti
jos kunigai kreipiasi laišku 

(į mihisterį pirmininką, rei
kalaudami, kad jisai imtųsi 
geresnės politikos ekonomi
jos srityje. Klerikalai kal
tina Vokietijos valdžią, kad 
jinai greitina komunizmo 
-ateitį ir aštrina klasių kovą.

Ijos-Sovietų rubežių) ir taip 
išpildyti įsakymą, kurį jisai 
turi iš Washingtono: Studi
juoti padėtį valstijose, ku
rios randasi aplink Rusiją, 
kad sudarius priešsovietinį 
Amerikos frontą Europoj. 
Todėl nėra jokia paslaptis, 
kodėl ant šio kontinento yra 
atsiųstas MacArthur.”
TIK AMERIKA GALINTI 

KARIAUTI PRIEŠ SO
VIETŲ SĄJUNGĄ

“Amerikos štabo vyriau
sias vadas atvyko kaip tik 
laiku sužinoti apie galimu
mą įsteigti priešsovietinį 
frontą. Amerika yra tik 
viena didelė valstybė, kuri 
nepadarė diplomatinių ry
šių su Sovietų Sąjunga. > 
Washingtonas gerai žino, j

« . . .. . » y, •■ Airijos darbininkairejimas santikiu tarpe Rusi-1 J 
jos ir Japonijos labai pa-

Fosterio Prakalbos su 
Programa

PHILADELPHIA, Pa. — 
Spalių 22-rą dieną, Market 
Arenoje, tarp 46-tos ir 45-os 
gatvių ir Market, 8-tą vai. 
vakare, kalbės drg. Fosterisf 
Bus puiki programa.

21 d. spalių įvyks paroda 
su Fosteriu priešakyje. Su
sirinkite ties 21 ir Christian, 
7-tą vai. vakare. Iš Čia 
maršuos su automobiliais ir 
pėsti eis link 13 ir Christian 
ir iš čia visi maršuos į 13th 
ir Thompson St. parkelį.

Išsikovojo Pašalpos

Lietuvoj Komunistai Laimi Rinkimuose
KARALIAUČIUS. — Lai-1 Rytinė Prūsija buvo Vo- 

šku pranešama Daily Work- kietijos fašistų drūtvietė. 
eriui iš Karaliaučiaus, kad Tenai gerai buvo įsigalėję 
mažojoj Lietuvoj komunis- «nazistai„ (fašistai); bet da. 
tai laimi daugiau ir dau- . .. , ,
giau. Darbininkai pradeda ^ai jie <a .?a?° 
mešti senas partijas ir, ne
paisydami persekiojimų, pa-l 
sisako už komunistus.

Stalupienų miesto rinki
muose, kurie įvyko spalių 2 kyla ir visoj Lietuvoj, bėt 
dieną, fašistai pralaimėjo 50 tenai Komunistų Partija ne- 
nuošimčių. Socialistai 
laimėjo 60 nuošimčių.
komunistai laimėjo 20 
šimčių.

i, 
nes darbininkai iš jų pačių 
tarpo bėga ir dedasi prie ko
munistų.

Komunistinis. j u d ė jimas

pra- 
Gi 

nuo-

legalė. Fašistas Smetona su 
savo budeliais šaudo darbi
ninkus tik už priklausymą 
Komunistų Partijai.

BELFASTAS. — Airijos- 
darbininkai pradėjo kovą už 
didesnę pašelpą bedarbiams. 
Valdžia šią kovą pradėjo 
ginklais kriušinti. Bet prie 
bedarbių darbininkų prisidė
jo ir dirbanti darbininkai. 
Ypatingai prisidėjo laivų 
dirbėjai ir paskelbė streiką. 
Šitas streikas ir bedarbių 
kova privertė Ulsterio val
džią duoti bedarbiams dau
giau pašelpos. Vadinasi, 
darbininkai bent laikinai 
kovą laimėjo.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam nuRlanyj)
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Ruošiant Žiemines Pramogas

Trečiadienis, Spalių 19,
riįu u.jii ąis 

daug žemės ' drėbė j imu pa
lei didžiuosiup kalnynus, ar- 

į virtines. ■ * -
Dauguma u g n ia k a 1 nių 

randasi kaip kokiose eilėse, 
lyg pagal tam tikras linijas.

Iš vadinamos uksusines,'Garsusis Vezuvijus, veiklus 
arba actinės musės buvo la- vulkanas, ties Neapoliu, Ita- 
boratorijoj, Pasadena, Ca- Ii jo j, yra gale ilgos linijos 
lif., išvystyta kitdkiofe' mu- vulkanų, kurie jau užgesę, 
sės, kelių skirtingų rūšių. į 
Be to, mokslininkai perino' 
muses, katros norėjo lyties, 
vyriškos ar moteriškos. Jie 
atrado būdus taip paveikt į 
musių sėklines dalis, ypač į 
lytinių celių spalvuotus kū
nelius (chromošomus), kad 
'padaro šitokias atmainas.
;. Tuos bandymus darė Am 
glijos gamtininkas J. B. S» 
Haldane su pagėlba didelio 
matematiko A. D. Michalo 
ir kelių kitų moksininkų. 
Bandymams reikėjo naujo- 
viškiausiu moksliniu instru- c- 

men tų ir ilgų akuratnų ap- 
skaitliavimų. Tai todėl 
Haldane pasikvietė talkon 
matematikos profesorių Mi- 
chalą.

Tyrimai bus ir toliau tę
siami; su laiku gal būsią ga
lima taip padaromus atra
dimus pritaikyt ir prie žmo-

Pakeitimas Gyyūno |Rū 
;ies ir Nustatymas Jo iba

Lyties ■
Ar Alus Sugrąžintų Gerbū vį?

(Tąsa)
Vienas slaptosios spaudos leidinių, siuntinėja

mų kapitalistams, yra. Whaley-Easton ! _ _ _ ___
Tos įstaigos užsiėmimas patarti kapitalistams, j apie esamus gengsterius, žmogžudžius, ginkluo- 
Ir O 1 1A Inilz-trl’V rln nLl Ir 11 % t zx-i» rv i -i n Irn J - J  1 • v • • « . v . — 1 • •

Prasideda žieminių pramogų ruošimas. Neužginčyti- 
nas , faktas, kad 'įvairios pramogos—koncertai, veikalų 
vaidinimai, prakalbos ir kitoki pamarginimai—tarnauja 
revoliuciniam darbininkų judėjimui ne tiktai kaipo pro
paganda, bet ir kaipo šaltinis ’jeigu palaikymui mūs spau
dos ir organizacijų. Bet bile pramoga bus naši ir pasek
minga tik tuomet, jei prie jos bus atatinkamai prisi- 

. ruošta.
Pąs mus, deja, daugely j vietų yra įsigyvenęs įprotis 

rengti viską perdaug “kazionai”, formališkai, be rūpes
tingo ir patvaraus garsinimo ir apgalvojimo. Šitaip bile 
ką ruošiant—naudos nebus.

Šiuo bedarbės metu juo labiau reikalinga apgalvoti vis
ką rengti, ypačiai tuos parengimus, kur reikia mokėti 
įėjimas. Atsiminkim, kad milžiniška masė darbininkų 
bedarbės lauke, neturi skatiko. Reikia, todėl, ir su įėji
mo kainom būti atsargiem ir rūpintis kuoplačiausiai iš
garsinti, kad sutraukus juo didesnes mases publikos.

Reikia, be to, žiūrėti, kad prograftia būtų ne tik “žavė- 
janti”į bet kad ji neštų kuo didesnės ir moralės naudos.

Sekmadienį prasideda Naujoj Anglijoj, Bostono apie-1 nių veislės, 
linkėj, eilė koncertų naudai dienraščio “Laisvės.” Juose ■ 
programos vyriausia pildytoja bus dainininkė K. Men-.
keliūniūtė. Draugai rengėjai privalo jau dabar susirū-l 
pinti kuoplačiausiu koncertų išgarsinimu, kad padarius 
juos pasekmingiausiais visomis pusėmis.

Tas pats ir su mūs prakalbomis. Vengkime prakalbas 
rengti tik “iš įpročio”, arba tik todėl, kad kas nors pata
rė ir įsakė tai daryti. Tokiu būdu rengiant, naudos bus 
mažai arba jokios. Išgarsinkime jas, sutraukime kuo 
didžiausias mases darbininkų. Teišgirsta jie komunistinį 
žodį. . Tepamato kelią, kuris veda iš kapitalistinio krizio, 
į darbininkų klasės laimėjimus!

Mokslinmkai sako, kad 
ugniakalniai irgi randasi 
silpniausiose žemės plutos 
vietose, tai'yra vietos, kur 
viršutinis žemes sluogsnis 
daugiausia buvb kilnojamas 
ir mankomas. ■ ' .; ( . .

Yra ir po jūrinių žemės 
drebėjimų1 ir ugniakalnių.

Žeinės drebėjimai atsiran
dą iš to, kad genies vidurys 
mažu-pamažu praranda ši
lumą,1 vėsta1 ir krūvon trau
kiasi, o paviršutiniai sluogs- 
niai turi prisitaikyt prie 
tuo būdu mažėjančio vidu
rio.

“B e s i s t e ngiant” žemės 
klodams glūdžiai viens prie 
kito prigulti, įvyksta milži
niškų žemės masių trynima
sis, o iš jų gema baisus, vis
ką tirpdantis karštis. Tai 
vulkanų išsiveržimų priežas- 
tįs, pasak tūlų mokslininkų.

Nepaisant ugniakalnių pa
vojų, ant tų kalnų šonų yra 
dirbama daug daržų ir lau
kų ; mat, dažnai ten būna la
bai derlinga žemę. Gi ko
voje už gyvenimo reikmenąs 

! žmonės dažnai būna privers
ti užmiršt apie pavojus.

Trečia gamtos rykštė tai 
uraganai, baisios viešnios. 
Viena iš tokių viesulų pas
kutinėmis dienomis, aplankė 
Porto Rico, kur užmušė 20,0 
žmonių ir sužeidė apie -2,000.

Laike viešnios GdJVelstone,

Rusijai Gresia Milžiniškas Nedarbas
Po šitokia antrašte “Lietuvos Žinios” išspausdino “ži

nią.” Pasiremdamas Francijos senatoriaus Boret “moks
lišku” išskaičiavimu, minėtas laikraštis rašo:

Rusija priauga kas met po 3,000,000 žmonių ir po 10 metų 
Rusijoj bus jau 200,000,000 gyventojų, o po 25 metų—250,- 
000;000. Tai yra neapsakoma žmonių masė, kuri pradeda 
atsibusti ir kuri norės ir išsimaitinti ir apsirengti pagal civi
lizuotų šalių pavyzdžių. O jau šiandien mašinų įvedimas pra
deda vis didesnius skaičius paleisti iš darbo. Senatoriaus ap
skaičiavimu, artimiausiais metais Rusijos - bedarbių skaičius 
turės išaugti ligi 40,000,000 žmonių.

Taip, Sovietų Sąjungoj gyventojų prieauglis yra dide
lis. Mirtingumas žmonių ten mažesnis, negu kapitalisti
nėse šalyse. Ir mirtingumas vis mažėja. Bet kodėl? 
Todėl, kad gyvenimo sąlygos gerėja. Todėl, kad sveika
ta žmonių eina geryn. Vokietijoj ir Francijoj, pav., gy
venimo sąlygom aršėjant, mirtingumas vis didėja, o pri
augimas žmonių eina mažyn. Jei taip eitųsi Sovietų Są
jungoj, tai senatorius Boret su kitais Sovietų priešais 
skelbtų, kad “Rusijai yra pavojus išsigimimo; greit visi 
išnyks.” Nepaisant, kaip Sovietų Sąjungoj būtųf bur
žuazija vis suras “argumentų” ją šmeižti.

Šis senatoriaus Boret iškeltas “Rusijai pavojus”, beje, 
būtinai reikėtų pasiskaityti lietuviškiems socįąlfašistam 
ir klerikalam ir fašistam, kurie skelbia, būk bolševikai 
greitu laiku išžudysią visus gyventojus... (

Kaip ten nebūtų, Sovietų Sąjunga tik pasidžiaugti gali 
gyventojų dideliff skaitlingėjimu. Tik neišmanėliai bur
žuazijos gynėjai gali del to šūkaloti ir kviestis Maltusą! 
į pagelbą sumažinti gyventojų skaičių.

Senatorius Boret “pamiršta”, kad bedarbę gimdo ne “gerklės’* arba kiti ženklai

Naujausiai įvykęs žemės 
drebėjimas Graikijoj, pu- 
siausalyj Chalkidiki, užmu
šė virš 300 žmonių, sužeidė 
apie 1,000. Du šimtai bu
vo pabėgę ant salos Amodi- 
ana; bet jūra' prarijo salą 
ir jie visi žuvo.

Biblijos rašytojams, kaip 
kad Ezėkieliui, buvo žino
mi tokie žemės drebėjimai, 
kurie “nuverčia kalnus ir 
kur skardžiai nugriūva že
myn ir kiekviena siena par
virsta.”

Rugsėjo 1 d., 1923 m. že
mės drebėjimas Japonijoj, 
ypač per kilusius iš jo prie
žasties gaisrus, pražudė 
daugiau, kaip .100,000 žmo
nių.

Kita gamtos rykšte tai 
ugniakalniai, arba vulkanai. I . BUFFALO, N. Y.—Pra- 
Šiemet balandžio mėnesį bu- kalbos 19 d. spalių, 7:30 vai.

vakare. Atsibus Workers 
Centre, 476 William St. ant 
3-Čių lubų. Kalbės d. A. 
Bimba.

Šiemet balandžio mėnesį bu
vo-atgijus eilė ugniakalnių, 
kurie buvo laikomi užgesu
siais, Andų kalnuose, Pieti
nėj Amerikoj. Per šimtus 
mylių aplinkui buvo dauge
lis miestų apiberta vulka- 
niškais pelenais; per tūks
tančius ketvirtainių mylių 
dūmai ir pelenai iš ugniakal
nių buvo aptemdę padangę, 
daugiausia virš Čilės. Sy
kiu buvo ir nedidelių žemės 
drebėjimų, kurie, tačiaus, 
mažai žalos tepadarė. -

Kiek yra užrašyta istori
joj ir kiek dabar žinoma, 
sulig to žmones yra mate 
apie 500 veikiančių ugnia
kalnių. Bet išviso priskai- 
toma apie 5,000 užgesusių 
ugniakalnių, kurių yra likę

perdidelis gyventojų priaugimas, bet kapitalistinė siste
ma, kurią Sovietų Sąjungos gyventojai patalpino ‘mu- 
zejuj!

Kanados Tarifas yra Smūgis r' ’• i

Amerikai

OTTAWA. — Kanados 
valdžia jau patvirtino savo 
muitij (tarifų) pertvarky
mą, kuriems planai buvo.pa
dėt i liepos mėnesio I 
rencijoj. . Šitas muitų per-’

glijai, bet kenksmingas 
Amerikai.
lengvina Anglijos importus, 
o apsunkiną Amerikos. Tai 
reiškia, kad Amerika dar 

konfe- i mažiaus galės išvežti gami- 
1 nių į užsienį. . -

Kapitalistams Reikalingi Gengsteriai
Tarp didžiausių veidmainystes dalykų yra ka- 

Serviced pifalistų ir jų politinių lekajų didelis verksmas 

kaip laikyti darbininkus pavergus, kaip apvogti tus mušeikas, kurie užsiima, butlegerystes bizniu, 
biednuosius farmerius, kaip sustabdyti augimą 
organizacijų, kurios kovoja prieš kapitalizmą ir 
jo visas blogybes. Whaley-Earton laiške, kuris 
gvildena blaivybės klausimą,' randama sekamas 
pareiškimas: •

“Skaitomo laimingu, kad tokis tikras klausi
mas, kaip blaivybė, yra galimas panaudoti da
bartiniu laiku nukreipimui domės nuo depresijos 
painumo. Tai štai del ko nėra tikro noro pra
dėti ‘‘-veikimą’! pirma rinkimą”' (Mūsų pabrėž
ta); •. ! • • . • - j . '

"tokią pat mintį taipgi pareiškė žymus rašy
tojas William Allen White didžiausiuose šalies 
laikraščiuose laike republikonų konvencijos, įvy
kusios'Chicagoj. Mr. White rašė, kad didžiausią 
sujudimą konvencijoj padarė ne svarbieji klau
simai, kilusieji i$ priežasties' krizio, bet antra- l 1 I
eilis klausimas—blaivybė.. Jis pareiškė: j

“Jeigu i 
suplanuoti, tai nebūtų galėjusios išrasti geresnio į ^U1 
būdo, kaip blaivybes klausimas, nukreipimui re- ' 
formos reikalautojų nuo jų reikalavimo.”

štai iš lupų pačių kapitalizmo gynėjų mes tu
rime įrodymą, kad nededama tikros pastangos 
panaikinimui tų bjaurių blaivybės įstatymų. 
Skaitomas labai geru klausimu apgaudinėjimui 
masių besitikint, kad kapitalizmas neturės atsa
kyti už savo kriminališkus žingsnius sudaryme, titucijos namu. J................. ‘ ‘
baisiausio ekonominio krizio, kokio dar pašau- j-j .streiklaužiai darbininkų engėjams bosams, 
lis iki šiol nežinojo. Jie tuojaus paprastu būdu 
galėtų išrišti alaus klausimą: atstovų butas ir 
senatas galėtų priimti bilių panaikinimui Vols
tead’o Akto, o prezidentas 
Paskui jie tuojaus galėtų pradėt gaminti ir par- Į 
davinėti alų ir lengvąjį vyną—net be panaikini- Į “darbo 
mo Aštuoniolikto Priedo, kurio atšaukimui rei
kalinga įvairų valstjų seimelių balsavimas.

Bet tai būtų perdaug paprasta—būtų

Tie elementai yra ištikimi kapitalizmo pagelbi- 
ninkai. Juk. iš jų tarpo, iš požeminio pasaulio, 
vyriausios gaujos skebų ir streiklaužių būna 
suorganizuota mušimui ir šaudymui darbininkų, 
kuomet jie kovoja už geresnes algas arba kuo
met jie kovoja už duoną bedarbių demonstraci
jose ii’ baduolių maršavimuose. .

Labai gerai žinoma jog didžiausi gengsteriai 
dirba ranka rankoj su valdančiosios klasės vir-1 
'šininkais. Chicagoje, pavyzdžiui, Jack Lingle,’ 
riebiai apmokamas “Tribune” reporteris, kurį 
nužudė priešingieji gengsteriai, kaip paaiškėjo 
po jo mirties, buvo tarpininkas tarp didžiaūšių 
butlegerių, alaus pristatytojų-gabentojų, svaigi
nančių. nuodų pardavinėtojų ir Chicagos policir( 
jos, Jjs ėmė graftą, pasiimdavo sau dalį ir gaL 
būt taipgi paimdavo dalį “Tribune,” o likusią 

reakcinės spėkos būtų galėjusios tai ■ dalį perduodavo policijai ir politikieiiams. Tri-
- ........................ ■ 'bune” priklauso McCormick ir MedilI-Patterson

------ .... Į šeimynoms, kurios kontroliuoja galingąjį far-
mų mašinų gaminimo trustą ir kurios turi in
teresus didžiausiuose bankuose ir trusto ‘ kom- 
pamjose Chicago j ir vidur vakarinėse valstijose.

Al Capoe ir jo ištvirkėliai broliai Chicagoj ir 
nesenai nužudytas “Legs” ‘Diamond iš New Yor- 
ko ne tik buvo alaus karaliai ir savininkai pros- 

. Jie taipgi buvo profesionališ-

Apart tiesioginio naudojimo prieš streikierius 
ir badaujančius darbininus, tie ginkluoti mu- 

galčtų jį pasirašyti. I šeikos, kurie patapo turtingais iš blaivybės sis- 
I temos, taipgi yra apmokami mušeikos daugelio 

” “rekatierių,” reakcinių darbo unijų va- 
! dų, kurie nuolatiniai parduoda darbininkus darb- 
I daviams. Jie išsilaiko savo vietose naudodami 

visai1 mušeikas prieš tuos, kurie kovoja už subudavoji- 
Iš jų išsprūstų tas* apgavingas* kl'ausi- m* veikmingų darbo unijų, kurios galėtų kovoti 

naudojamas mulkinimui dar- už geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas. Tame 
sąryšy socialistų darbo unijų biurokratai New

■ Yorko mieste, kaip kad nesenai mirę Sigman ir 
Schlesinger ir jų dabartinis įpėdinis, Dubinsky, 
International Ladies’ Garment Workers’ Unijoj, 
yra baisūs pavyzdžiai darbininkų apgaudinėtojų, 
kurie yra susivieniję su bosais ir gengsteriais 
prieš darbininkus.

'Taipgi sąryšy šu blaivybe yra armiją j Jungti
nių Valstijų valdžios apmokamų šnipų, grafte- 
rių ir mušeikų, kurie sudaro ‘‘blaivybės vykini- 
mo vienetus.” Tie blaivybės agentai, kaip, ir 
miestų policija, remia tam tikras butlegerių gru
pes ir pagelbsti prašalinti iš biznio konkuren
tus. Jie sudaro dar priedinę spėką, kuri vi
sada pasirengus veikti prieš darbininkus, kovo-, 
jančius už duoną.

,Ar bile kas gali manyti, kad kapitalizmas ir 
jo politiniai agentai nori panaikinti blaivybės 
įstatymus, kurie taip naudingi rinkimų laike 
mulkinimui darbininkų ir tuo pačiu sykių pa
gelbsti darbdavių klasei plačia armija požeminio 
pasaulio profesionalų kriminalistų, kuriuos bile 
kada galima panaudoti prieš darbininkus? Tik
tai kvailas gali tikėti tokiems dalykams.

(Bus Daugiau)

eko- 
pe?;-

rn 1AAA ' 6 /I 1 k v vyue .Tex., ,1900 įą rugs. 8 d. virs pasakoj
6,000 žmonių neteko .gyvy
bės. Uraganai prasideda iš 
karštos- ekvatoriaus (pu
siaujo) srities.

C. K.

PARENGIMAI

mas, kuris šiandien 
bininkų ir farmerių.

Alus ir Gerbūvis
Politikieriai turėjo ką nors pasakyti apie 

nominį krizį; tai jie sako: “Alus sugrąžins
būvį”. Taipi kaip blaivininkai sakydavo, būk blai
vybė užtikrintų gerbūvį. Tai buvo apgavingas 
_ ’ j imas tuomet; tai yra 'apgavingas pasa
kojimas ir dabar. Jie bando mus įtikinti, jog 
ne kapitalizmas, bet blaivybės įstatymai yra prie
žastis masinio bado šioje šalyje. Jye bando nu
kreipti mases nuo kovos už darbą ir duoną.

. Nėra sunku iškelti į viršų tuos tuščius ir ap- 
gavingus tvirtinimus. Ko mums reikia padaryti 
susprogdinimui tos iliuzijos, tai pasvarstyti tą 
f akta, kad Vokietija, Franci ja, Anglija, Lenki- 
ž^Ralija, Kanada, Australija—faktinai kiekvie
na kapitalistinė šalis pasauly—randasi kančiose 
to paties ekonominio krizio, kurį pagimdė patys 
kapitalistai, ir kad nei vienoj iš tų šalių nėra to
kio dalyko, kaip Aštuonioliktas Priedas arba 
Volstead’o Aktas. Visose tose šalyse gaminimas 
ir pardavinėjimas svaigalų yra legališkas.

Jeigu alus negali suteikti gerbūvio toms ša
lims, ar rjra protinga manyti, kad. jis galėtą su
teikti gerbūvį čia? Žinoma, kad ne. i

MINERSVILLE, Pa. — 
Ketvirtadienį, 20 d. spalių 7 
vai. vakare. Prakalbos at-l 
sibus Darbininkų svetainėje. 
Kalbės dig. Bv E. Senkevi- 
čienė.

Dnw*Li kia gauti daugiau mūsų dien-l Siurba.LOIHl. Valstijos Darbi- raščiams skaitytojų. Tad vi- •
• • • • - ' llcl d UI

ninku Organizacijų 
Maršrutas

. Bet šitas planas dar 
i nėra pilnas, nes kai kurie kai

šu- betoj ai dar neatsakė, ar jie 
va- 
va-

ST. CLAIR, Pa. Penk
tadienį 7-tą vai. vakare at- 
sibus prakalbos; J Misionies 
svetainėje.? Kalbės di-g. B* 
. E; Į 'h | f f j

‘ ' ' T 1 $ pl, I ">1- ■ ‘ ; ’]
}J BROOKLtMnN, ; Y; ’■ 
Ęętvirtadi^nu 20 d. spalių, 
7:30 vai. Didelės
prakalbos “laisvės”' svetai
nėje. Kalbės eile kalbėtojų.

BROOKLYN, N. Yt-^še- 
šiolika darbininkų organiza
cijų rengia vįšų įpartijų dis- 
kusi j as, New;,Hall, 
261-7 'Driggs Ave\ Spalių 
21 d., 8 vai. vakare. Biis 
nuo įvairių partijų kalbėto 
jai. '

GIRARDVILLE, Pa. -- 
Spalių 2? d., 7-tą vai. vaka 

pluta yra silpniausia, vėliau- re, Įvyksta .prakaltas Levu- 
šioje kalnų budavojiihosi lio,svetainėje., „'Kalbės <1. B 
gadynėje; užtat įvyksta tiek E. Senkevičiėnč.'

Z * ' » ' ’ - • H ► .■ A ,

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose tėra tik vie
nas veikiantis ugniakalnis, 
vadinamas Lassen Peak, Ca- 
lifotriijoj'. Bet pirmesniais 
laikais šios šalies plote' vei
kė Shasta, Ranier, Hood, 
Mount Adama ir kt. vulka-Tas muitas pa
nai. ' L4

Žemės drebėjimai įvyksta 
tuose ruožtuose, kur’žemės

Dideles

Šitas Prakalbų Maršrutas Yra 
Vajus už Darbin. Laikraš
čių——“Laisvės”, “Vilnies”— 
Užrąšinėjimą ir Gavimą

< : Naujų Natrių i Organizaci
jas. , . _r>.. .■, •' .y / /

i.įį i Praugai, mūsų organizacijų, 
'kaip tai: ALDLD., LDSi, AL 
iPMS. Apskričių Komitetai sa- 
vo susirinkime, laikytame rug
sėjo’ 25 - dieną, nutarė ruošti 
prakalbi] maršrutą ir tose ko-Į 
lonijose, kur dar nėra mūsų 
organizacijų. Tose kolonijose, 
kur nėra ' mūsų organiza
cijų, tuH Apskričių valdybos 
pasirūpinti, kad prakalbos bū
tų surengtos.

i Tokiose prakalbose reikia 
stengtis sutverti mūsų organi
zacijų kuopas, kaip tąi: ALD 
LįD., LDS., LDSA. Be to, rei-

sos mūsų kuopos ir nariai, 
pinkitės veikimu: šaukite 
sirinkimus ,rinkite veiklius 
jininkus ir organizatorius 
jaus darbui.

Prakalbų maršrutas x prasi- E. Jeskevičiutė.
dės su 22 diena spalio. Suba- apsiims kalbėti 
tos vakare, 103 Green St., Wa
terbury, Conn., įvyksta disku
sijos rinkimų, klausimu.

Spalio 23 d., 2 vai. po pietų, te ku» daugiausiai pastangą/ 
Union City, Lietuvių svetainė-i kad prakalbų maršrutai būtų 
j e, prakalbos.,. ■ gerai: surengti, prakalbąs ręi-

• Spalio ,23 d.j vakare, 8' vai., kia gerai išgarsinti, šiose pra- t- 
Lietuvių svetainėje, Bridge- kalbose ręjkia gerai prąvęsti ? 
port, Conn,', prakalbos. Kai- gavimas naujų laikrasČiartą *• 
bes šidse Vietęse draugas J.'skaitytojų, kaip tai

I Siurba. | “Vilniai” ir
Spalio 28 d.; Bristol, Conn, j naujų narių.

vakare. , ’ '• [
Spalio 29 d., Teršville, Conn, i

apsiima kalbėti, 
atsakė draugai:

ar ne. Ne-
V. Tauras ir
Jeigu jie ne- 
tai mes juos

skaitome tinginiais. (Apsiė
miau.—V. Tauras.)

Draugai, visų kolonijų, dėki?.

j, “Laisvei,” ’ ,
| “Vilniai” ir į organizacijaą

j šiame vajuj reikia daugiau čf;
Spali? 30’ d?*New’Bį-itain, 

Conn., po pietų
Spalio 30 d., 

rington, Conn;
Šiose vietose 

tii V. Bovinas.
Lapkričio 4 

Conn.
' Lapkričio

J Draugai ir draugės, skait-, Co?n- .
• tingai lankykite šiuos paren- Ne J hXi, Con? •
• gimus. Pasaulyje yra labai I Lapkričio 6 d., vakare, Stam

daug svarbių įvykių; Visi Conn. ' „L ___ __
• jie bus išaiškinta ir daug sVetainese pra- dėjimui,

naujo sužinosite;

; ‘ į balsavimui už Komunistų Par-
vakare, Tor- šitas mūsą vajus, tai 

; ; ’ -yra darbininkų kova už abel-
apsiėmė kalbė- na patraukimą darbininkų ar- 

>Čiau prie revoliucinio jųdėji-
Norwalk,

5

Lapkričio

daug' svarbių įvykių.’ Visi ford, Conn.

mo.
Todėl reikia dirbti visiems 

Danbury, darbininkams* mStokimje visi ir“’ 
visos vajaus ;darban./. Gauk# 

po pietų, me kuo daugiausia naujų skai- • 
jtytojų laikraščiams,, narių or
ganizacijoms ir simpatikų re- “ 

(Kodėl , neskel-ivoliuciniam, komunistiniam ju- 
svetainėsp nra-MaHmm*

d.,

d

6fd

kalbos įvyks?—Red.)
. šiose vietose tkalbės, vėį J. Maršruto Tvarkytojas,

, i J. $trižausk&s.
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| SAVIKRITIKA i
Neviskas Taip Gerai Eina Mūsų, 

Organizacijose
Skiriu šį rašinėlį savikriti-

reikalu. Matydamas dide-jos
^s trūkumus, didelį apsileidi

mą, neiškenčiau neradęs savi

įsakymus, kad jūs turite daryti 
tą ir kitą, eiliniai nariai juokia
si iš tokių įsakymų, nes jie 
kiaurai mato, kad tūli ir gana 
rodantiesi save dideliais kovoto
jais, bet patys nekovoja, nuo 
kovos bėga, o tik kitus ragina.

Ne kitokia padėtis ir LAP
kritikos klausime, iškeldamas j Kliube. Kliubas didelis, skait-
ne tik eilinių narių apsileidi- j lingas nariais ir turi savo bu
mą, bailumą ir ištižimą, bet ga- veinę.
na atsakomingų draugų, kurie | žmonių.
daug steitmantų parašo, i 
karčios teisybės pasako, bet pa-įvių arba bedarbiai. Jie tan-

išduoti “sumnenijos : rokundą ♦ * I , ♦

tįikejimą darbininkuose. Taip, giau subalansuoti aktyvių: na-
prieš K. P. ir K. I. ir visą dar- kaip veidrodis atsispindi' wil- rjų įr bandyt ................   . .. -r rtn. .• Ibininkų klasę. Visą ląiką nega
lėsime egzistuoti ir rymoti ant 
pareiškimų ir tik pareiškimų. 
Vėliau ar anksčiau K. P. pa
reikalaus, ką mes nuveikėme 
konkrečiu lietuviams darbinin
kam ir abelnai Amerikos ir vi
so pasaulio darbininkų labui.

Netinkamas Veikimas 
Streikuose

kesbarriečių streikas. Vilkelis 
buvo Įtartas streiklaužiavime, 
mainiePiai siunčia protestus 
prieš mus. čia, draugai, yra 
mūs klaida, mūs vadovybės 
klaida. Ateityje tokie dalykai 
turi būt taisomi iš pat šaknų, 
o ne žodžiuose.

Organizacinės Klaidos
Mes lietuviuose turime viso

kių trūktų: socialistų, fašis
tų, klerikalų ir vėliausiai gimu
sių sklokininkų. Sklokininkai 
šiandie nieko del darbininkų

pertikrinti 
klaidintus darbininkus, bet 
nu plunksnos pabraukimu 
mesti didžiumą kuopos narių ?{ 
Yra klaida! Ir anksčiau ar vė
liau visi supras, kad nekomunis
tinis darbas mūši] organizacijo
se atliktas.

J. Buivydas.
REDAKCIJOS ŽODIS

SU- 
vie-

Sutinkam su'd. Buivydii, kAd 
lietuvių komunistų frakcij.os 
Brooklyne nepaskaidę kaip rei
kia savo spėki] per visas darbi
ninkų organizacijas. Tas dar
bas buvo ilgai, apleistas ir šiuo 
tarpu dar nėra pastatytas tin-i 
karnose vėžėse. Bet ar d. Bui
vydas prie to prisidėjo ir pri
sideda? Kada jis dalyvavo 
Brooklyn© lietuvių komunistų 
frakcijų susirinkiipe, kurie lai
komi dažnai ir į kuriuos Buivy
das, lygiai kaip ir kiti, šaukia
mi ? šiemet jo nei sykio susi- i 
rinkime nebuvo matyti. Jis ne
dalyvauja. Frakcijose komu
nisto pareiga pirmiausiai kelti 
mūs darbo pastatymo silpnumus 
ir juos taisyti. Tie visi klau-

Naujienybė Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausjo Išdirbimo Sovie

tų Saldaines Amerikos 
Markete

VIENO SVARO Dėžė

Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

Šis d. Buivydo straipsnelis 
buvo parašytas jau kiek laiko 
atgal. Kadangi jame yra vi
sa eilė netikslumų, tai “Lais
vės” redakcija siūlė d. Buivy
dui kai kurias straipsnelio vie
tas performuluoti, nes, dedant 
kritikuojančius mūs judėjimą 
straipsnius, jie turi būti objek- 

įtyvingi, tikslūs, ir konstruktin- simai, kuriuos Buivydas kelia

šalyje siaučia bjaurus križis.
Priklauso jame visokių Kapitalistai puola darbininkų 

Didžiuma tų žmonii] klasę, kapoja algas, ilgina dar- 
daugiyra gryni proletarai iš dirbtu- bo valandas. Nepaisant Ame

rikos Darbo Federacijos ir so-j klasės neveikia. Bet jie dangsto- 
. Jie taip, kaip 

ir vi,si darbininkų neprieteliai, 
verčia kalnus ant K. P., o jau 
ypatingai ant d. A. Bimbos. 
Jie ta daro tiksliai, kad lietuviai į .
darbininkai ir manytų, kad A.!’ 
Bimbos nebūtų, tai “tademus 

giedotų lietuviai

tys nuo įsitraukimo į darbiniu-' kiaušiai patiki tiems, kaip ku-' cialfašistinės partijos pastąngų I si jų užtarėjais, 
kų mases labai, labai toli pa- rie jų reikalą sulygina su iš- sulaikyti darbininkus nuo kovų, 

1 Juk darbininkai per vadų galvas
įstoja į kovas prieš kapitalistų 
klasę. A. K. P. turi šiandien 
problemą, kaip tose kovose iš
sidirbti dirvą sau vadovybės ir 

___ kaip į tiesioginę kovą įtraukti i liaudamas
ba ir J. Siurba mano. Bet bė- j mases darbininkų prieš valdau- Į darbininkai ir L. Pruseika su E., 
da tame, kad tik du K. P. na-' čiąja klasę ir ten demaskuoti j Butkum juos vadovautų, kaip 

būtų j kapitalistų klasės agentus. Ne- seniau po suolu pasilindęs nuo 
paki-! va tai daro ir mūsų draugai, klasių

i Bet toli gražu nuo lanksčios ko-1 
munistinės taktikos, kokia K. P. I 
veda tose kovose. i

sistatę laikosi. O kaip 
klausimu norisi kalbėti, disku 
suoti! Bet < 
ji draugai yra redaktoriai 
vengia tokios kritikos; jie ne- į minėjimą.

tuo! keltu Kliube klausimu.
keli lygiai mėnesiai atgal tas 

atsakomingiausie- pats Kliubas pasisakė prieš Lie- 
i; jie tu vos fašistinės neprigulmybės

_. Vadinas Kliubas ne
praleidžia raštų, kurie kedena Į ra toks blogas, kaip d. A. Bim- 

^jr jų ištižimą arba bailumą ir 
oportunizmą.

Kalbant su draugu A. Bim
ba, Bovinu, šolomsku ir kitais, 
jie visi sutinka, kad ne viskas1 
taip gerai, kaip mums kartais 
atrodo. Kad yra netik pašali
nėse organizacijose apsileidimo i 
(draugijose, kliubuose, uni- nei 
jose), bet kad neina dalykas j . 
gerai ir pas mus pačius. Net 
mūsų draugai dar iki šiam lai
kui nesimeta pilnai į organiza
cijas veikti ir nešti klasinį dar
bininkų susipratimą pilnoje to 
žodžio prasmėje. Bet mes nie-

* kada, draugai, nekamantinėjo-1 rincius narlus- 
me. kodėl taip yra. O juk tas ne t,k h 
sudaro labai svarbu faktorių 
mūsų veikimui organizacijose.

Bent keli lygiai straipsniai . , v. y.
tilpo “Laisvėje” Lietuvių Ame-j^’ nuošimčių palūkėtų uz 
rikos Piliečių Kliubo reikalu,; 
kame Kliubas vienbalsiai nusi-j 
tarė New Yorko miesto majoro 
alaus parodoje dalyvauti. Tie-.
sa, buvo barti Kliubo nariai, bet i ,, A . , . T ,
už vis daugiausiai gavo kailin i Bnnba ir J. Siurba ba- j 
jame priklausanti du Komunis-' r_g,t!IOS komunistus, kad jie ne-l 
tų Partijos nariai. Iš tų ba- St°tJ=.?neLP±r”'I
riamų straipsnių gauni supras
ti, kad Brooklyne, rodos, tik bū-

*tų du komunistai, kurie yra at
sakomybėje už Kliubo demons- 

( t.raciją ir kitose organizacijose 
X. atliktus nedarbininkiškus dar- 

~V Yus. Tačiaus juk taip ' nėra.
Yra dikčiai lietuvių Komunistų' 
Partijos narių, bet bėda tame, ■

riai ten yra. Jeigu jų 
daugiau, dalykai žymiai

faktaGalima pažymėti tą 
jeigu būt buvę tame susirinki- 

tiedu komunistai, veikiausiai 
tos alaus parodos nebūt įvy- 

Bet tiedu komunistai uni- 
reikalais turėjo kitą irgi

Imkime, kad ir Patersono au
dėjų buvusį streiką. Streikas 
kilo prieš algų kapojimą. Strei
kininkams tuojaus puolėsi va
dovauti lietuviški renegatai su 
L. Pruseika priešakyje, o ame- 

■ Gitlow ir Loves- 
___ Kaip K. P. dėjo pastan
gas vystyti streiką, taip dėjo 

i pastangas demaskuoti Lovesto- 
no agentus. Mūsų buvo tas 
daroma, bet ne ton kryptin, ką 
darė K. P. Pas mus daugiau 

' buvo kreipiama kova Patersone 
. , ~ prieš L. Pruseika, negu prieš; paskola^ O ką pasakys darbi-Į s fabrikantus Vot kur 

i nmkai Kliubo atstovams, kūne, £, demaskuoti re-
simtus dolerių išmėto alaus pa-i , • . , . .rodoms? I negatus miniose, tai jas susi

te ... . . ,. , kėlė mūsų vadovybė prieš save,Pagalios neteisingai vistiek . , 1 v 4;T . 4 •-i U t 'kur net pries Laisvę’ strei-
[kininkai išnešė protestus. Tam 

....... . - - -' - i klausime turėjo būt gana rim- 
, TZ . .. ... 'tos savikritikos, bet jos nebuvo,dą. Kaip jie galėjo isdrĮsti, „ .

kad jie susirinkime nebuvo. I 1 ®
Toks primygtas barimas, tai j Dar neviskas. Imkime mes 
nedraugiškas. Reikia pirma su- kad ir buvusį, rodos, Wilkes- 
žinoti, ar ištikro ir komunistai 
sutiko paroduoti ar jie buvo ta
me susirinkime. Sužinojus 
faktiškai, tada barti. Aš nie- 

PartijosVnarių7 bet bėda'“tame,J ka<1 draugai ir
kad kiti nepriklauso pašalpinė- gaudžia! išbara uz teisybę, bet 
se palšose organizacijose 
kliubuose; 
priklauso K.
Draugijoj, Darbininkų Susivie
nijime, tai pilnai pakanka. La
bai pagirtina, kad tie draugai 
griklauso viršminėtose organi
zacijose, bet negali būti argu
mentas atsisakyti prigulėti to
kiam A.L.P. Kliube. šv. Jurgio 
draugijoje, kur priklauso viso
kio margo svieto. Ten kaip tik 
dirva plėsti klasinį susipratimą, 
žadinti tuos draugus prie dar
bininkiško susipratimo. Bet 
taip nėra. Ten priklauso vie
nas kitas eilinis K. P. narys. 

.fcApart tose organizacijose veik
li, tankiausiai tiesioginiai ivel- 

* * ti per A. K. P. į daug svarbes
nius unijinius darbus.

Tačiaus tų, kurie unijoms 
priklauso, kurie tiesioginiai 
vo prof esi jiniu dienos darbu 
siskiria nuo sunkaus darbinin
kų darbo, kaip tik būtų užduo
tis prigulėti pašalpinėse organi
zacijose, kliubuose, daugiau tie
sioginiai susidurti su nuo ne
darbo kenčiančiais žmonėmis, 
jeigu jau juos nepamokyti, tai 
nors nuo jų šio to pasiklausyti,

jos
labai svarbų susirinkimą, kuria
me Kliubo susirinkime negalėjo
dalyvauti, tad ‘‘demoklatams", rikonanls _ 
ir pavyko užžavėti alum Kliu- nas Rai j 
bo suvargusius ir duonos netu-!

- ----Toji alaus pa--
’ rodą ne tik ką Kliubui vardo
■ nepakėlė, bet apie 2 šimtus do
lerių ištraukė. O Kliubas turi 
skolų, eis į organizacijas prašy-

• kad bara už bereikalą, tai sun-
. . , , Iku pakęsti...jie sakosi, kad jie į v

Literatūros

Barre, Pa., mainierių streiką. 
Mes rasime paveikslą Paterso- 
no audėjų. Vietoj streiką vys-j

Bet jis, Buivydas, su tuo santikyj su ištižimu ir bailu- 
j ištolo nesutiko ir spyrėsi tai- i mu ir oportunizmif, reikia kel- 
i pinti laikraštin taip, kaip para-j ti frakcijų mitinguose. Jie bu-į 
sytas. Todėl redakcija nutarė vo daug kartų svarstyti ir dar į 
jį spausdinti net ir su ta dali
mi, kur jis kalba, būk redakto
riai vengią savikritikos ir ne
praleidžia raštų, “kurie kede- 

ir jų ištižimą arba balin
imą ir oportunizmą.” Įtalpini- 

Tiesa, mes ir mūsų vadovau-! mas šito rašinio kaip tik ir pa
jauti draugai (kartu ir A. Bim- rodys, kad Buivydas netiesą sa
ba) padarome klaidų, neišvysto- ko. Bet toji netiesa apsireiškia 

O kur vystome— ne tik šiame pasakyme, o visoj 
Bet dirbame ir moki- eilėj jo liečiamų dalykų. Dau

giau : d. Buivydo rašinys, kaip 
matome, ym daugiau asmeninio 
pobūdžio, kas bolševikiškoj sa
vikritikoj nepriimtina. Tiek to. 
Imsim kai 
eiliui.

kovos vadovavo. Tie 
laikai dingo. Kovos reikalauja į 
veikti, dirbti, o ne tik stenanti-1 a

reikės tai daryti. Bet Buivy-l 
das prie to neprisideda, nors 
tai yra labai gyvi klausimai, 
liečia podraug ir Piliečių Kliu- 
be komunistų darbuotę ir ki
tose organizacijose.

(Tąsa 4-tam pusi.)

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

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

me veikimo, 
nesiseka, 
narnės. Bet sklokininkai nieko 
del darbininkų nedirba, o juos1 
mokina ir primygusiai moki-į 
na. Ir žinote ko? Nagi ne
klausyti Komuniste] Partijos, 
o ypatingai A. Bimbos ir kitų 
komunistų. O dar reikia pri
minti, kad pruseikizmas, but- 
kizmas neišrautas pilnai iš A. 
Bimbos ir kitų. Dar pas juos 
liko frazių “zovados,” o darbo 
mažai del K. P. ir abelnai dar
bininkų klasės kaipo tokios.

Kuomet, sakau, skloka apsi
reiškė mūši] organizacijose, 
pradėta nuo jos kratyties. Kuo
pose, kur sklokininkai valde 
ALDLD atsakomingas vietas, 
tapo pradėta šalinti valdybos. | jr pats pripažįsta, kad jei ji.s 
Valymosi darbas eina visu jr Ritas draugas būtų ten daly- 
frontu. Iš paviršiaus atrodo, I vavęs, tai “alaus parodos ne- 
kad viskas gerai, bet tikreny-■ būtų įvykę.” Gerai, tai kodėl 
beje, piano supratimu, padaryta nedalyvauta? Tas “kitas” su- 
.......’ “ ‘J i sirinkimas reikėjo apleisti, nes į

Man atrodo, kur kuonoiė sklo-1 čia buvo labai svarbus. Bui-1

kuriuos dalykus pa-

Buivydas parašė šią 
to, kuomet “L.” til-

1. Drg.
kritiką po

’ po pastaba del Brooklyn© Pilie
čių Kliube komuniste] nesugebi- 
mo (ar apsileidimo) pravesti 
kovą prieš tą “alaus parodą.” 
Nebuvo ten tvardytas d. Bui
vydas, bet jaučiasi,, kad jam tas 
taikoma. Buivydas teisinasi, 
kad jis visai nedalyvavęs tame 
susirinkime, kur buvo svarsty
ta dalyvavimas “alaus parodoj.”

stambių klaidiį. i
Man atrodo, kur kuopoje sklo-1 čia buvo labai svarbus. *1 — • i • i v • ♦ > <1 t , i _ _ *tyti ir jo eigoje demaskuoti re-, kininkai turėjo didžiumą, nerei-1 vydas turėjo organizuoti kornu^- • 

negatus, patraukiant mainierius' kėjo ištraukti kelius savo na- nistų simpatikus ir išvien su |
savon pusėn, tai .streikas palik
tas menkos vertės, o koks ten 
Vilkelis liko kovos faktorius. 
Toji taktika neduos pageidau
jamų pasekmių, bet blogų. Ne- 
numaskuo.s tada Vilkelius ir 
jiems panašius žmonės vos pra-

I dėtoje kovoje. Taip ir buvo. 
Streikas vos tapo pradėtas ir 
nieko nepagilintas tolyn jį iš
plėsti, kaip prasidėjo niautynės, 
ypatiški puolimai, kurie nu- j 
stelbė patį streiką, pačią kovą. į 

Tiesa, Arminas savo vardu Į 
klausimą?! pareiškė streiko pralaimėjimo!

Pagalios A. Bimba nurodo 
klaidas, kad komunistai neiš- 
vystė savos frakcijos Kliube. 
Drauge, ar tai tiedviejų komu
nistų užduotis tai padaryti? 
Juk čia reikalas visos komunis
tinės Lietuvių Frakcijos, o ne 
tų dviejų, kurie priklauso L. A. 
P. Kliube. O kaip su lietuvių ko
munistų frakcija, ar ji išrišo 
frakcijų organizavimo pašalpi

nėse organizacijose __ S ___  __ _ ____ _
Ne! Ar ji subalansavo spėkas priežastį ir del ko jis tapo pra- 
organizacijose? Ne! Miega ak- laimėtas, 
tyvas, miega eiliniai nariai.

A; taip. Dabartinė mūsų va
dovybė išvystė metodą pareiški
mų ir steitmentų. Tas darbas 
pastatytas augštumoje. Mainie
riai streikuoja, steitmentas; au
dėjai streikuoja, steitmentas. 
Kitas koks nuotikis, ’steitmen
tas. Tas, sakau, geras daly
kas! Bet kad tuos steitmentus 
paremti veik imu, darbais, 
anaiptol pas mus nesiekiama 
prie to. Steitmentą C. B. pa-| 
rašė ir atliktas dalykas. Iš pa
viršiaus žiūrint atrodo: na, iškiša savo patentą ir piktai 
steitmentas C. B. tilpo, tai jau 

1JUI » UUV JŲ O1V LU VI, ’ , , ., . _ v.... . . ■ . ,j to steitmento parėmimui yra uz-patirti kaip susirinkime skun-L . . , . .; IrinVwf-rvc! X71CJ/NC! inncrKC? IziiriQC V na

azias, dejuoja šiuo sKurau, Kaip i (rvv’iman 
jie bando aluje išrišti bedarbės Į kLoisvi™. 
klausimą. O tokių draugų mesi 
Mirime. Turime “Laisvės” ne
tik darbininkus, bet ir redakto
rius Čia ant vietos Brookly
ne gyvenančius, nei jų vienas 
tokiose organizacijose nepri
klauso.

riu,s ir palikti didžiumą jiems jais kovoti prieš buržuazinių po- 
toliau mulkinti tuos ALDLDlitikierių pastangas įvelti kliu- 
narius. Juk tose kuopose, vie-! bą į savo bučių. Bet to neda- 
nu ar kitu dalykėliu, nepasiten-, re. “Laisvėje” tas ir buvo pa
kinę, pakrypo link sklokos. Tai i stebėta, delko Buivydas smar- 
kodel nebuvo tose kuopose daų- kiai pyko ir pyksta.

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

LIETUVIU DARBININKU 
SUSI VIENI JIMAN

(Association of Lithuanian Workers, Inc.)

Įkorporuota spalių mėn. 17 d., 1930

Apdrauda turi keturis skyrius:

$150, $300, $600 ir $1000

L.D.S. gali įstoti kiekvienas sveikas fizikiniai ir 
protiniai lietuvis darbinin^į^jtarpe 16 ir 50 

metų amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS

ne- 
sa- 
at-

nes, mat, mainieriai 
nepriėmė jo išrastą patentą su- 
taisyti pen kius komitetus. 
Juk tai nesąmonė. Ar (įrau- 
gas Arminas nematė iš kal
no dar prieš streiką, už kelių 
mėnesių, kad reikia tų komite
tų? Aš tikiu kad matė. Tai 
kodėl per eilinius narius nebu
vo organizuotas lokalo susirin-' 
kimuose pravesti? Juk Armi
nas senas angliakasys ir jų ko
vose grūdintas, rengiasi prie 
streiko be jokio plano, be jokio 
prisirengimo, o po nepavykime,

TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 50 Kuopa 

Bus Perstatyta Vieno Veiksmo įdomi Komedija:

“SUIRO TĖVELIO NERVAI”
Koncertinę Programą Išpildys: Aido’Choro Merginų Seks

tetas, J. L. Kavaliauskaitė, Mezzo Sopranas 
ir A. Klimiutė Lyriškas Sopranas

Nedėlioję, 23 Dieną Spalių (October), 1932
RUSSIAN CLUB SVETAINĖJE

136—15th Street Brooklyn, N. Y.

Šokiai Prasidės 3 vai. po Pietų; Programa bus 8 v. Vakare 
Gera Muzika Šokiams; Įžanga T>k 50 Centų

Aido Choro Merginų Sekstetas

®WPiMmh
ft

Šokiams grieš gera orkestrą, šoksime prieš programą 
ir po programai. Tad skaitlingai susirinkite išklausyti 
šios turiningos programos ir smagiai pasišokti.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

273 Broadway Brooklyn, N .Y.

AMERIKOS LIETUVIU PROLETARU MENO 
SĄJUNGOS IŠLEISTI VEIKALAI

Žemiau talpiname ALPMS. išleistųjų veikalų sąrašą. Norinti 
juos gauti, tesikreipia prie Centro Sekretoriaus arba 

“Laisves” knygų krautuvėsna.
FABRIKANTAS IR DARBININKAS. Trijų Veiksmų Drama 

Paraše V. Kneziavas. Kaina 45c.
PRIEŠAI. Melodrama keturių veiksmų, penkių atidengimų. 

Paraše V. Volochov. Kaina 50c.
ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo komedija. Surankiojo Benamis.
MES IR JIE. Liaudies drama dviejuose veiksmuose. Kaina 40c. 
Už LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vieno veiksmo vaizdelis.

Parašė Povilas Arskis. Kaina 15c.
VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUSI. Trijų veiksmų drama. Parašė 

J. P. Karnaukalas. .Kaina 35c.
UŽ DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, dvieji} paveikslų. 

Parašė Senas Vincas. Kaina 40c . r
DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių veikalėlis vaikams. 

Kaina 30c.
BUOŽĖS. Drama-tragedija trijuose veiksmuose. Parašė J. P, 

Karnaukalas. Kaina’45c
KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. Parašė Sodalius.
KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų operetė. Ukrainiškai parašė 

I. Togobočnij. Lietuvių kalbon verte ir dainas sutvarkė P. 
Bukšnaitis. Kaina 60c., be muzikos.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė gražių eilių. Kaina 50c.
NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melodrama. Parašė Senas 

Vincas. Liaudies dainoms muzika E. Retikevičiutės. - Išleido.
ALPMS. III Apskritys. Kaina, 20 egzempliorių muzikos ir 
vaidinimo knygučių, $20. Paaukota Proletmeno Sąjungai.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. Muzika dd. B. 
Šalinaitės ir L. Adohmyan Kaina 50c.

SPARTAKAS. Keturių veiksmų istorinis braižinys. Parašė Mikas 
Rasoda. Dainom muziką parašė B. šalinaitė. Kaina 50c. 
Be Muzikos.

BEDARBIAI. Dviejų, veiksmų drama. Kaina 35c.
SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo komedija apie kuni

gų ir gaspadinių elgesius. Veikalėlis reikalauja tik 8 asmenų. 
Kaina visas setas (8 sąsiuviniai) $2.

ŠALIN RANKOS. Trumputis vaizdelis. Galimas vaidinti prakal
bose, ypatingai prieš karą. Reikalauja trijų veikėjų ir kelių 
darbininkų.

INKVIZICIJA1. Keturių veiksmų drama, su dainomis, 
vaizduoja dabartinės fašistų Lietuvos inkvizicijas. 
galima vaidinti ir be dainų, taip pat ir padalinus po 
Kaina 50 centų.

ALPMS. 46 TEN EYCK STREET
‘ BROOKLYN, N. Y. .»

pasako: “Jeigu jūs, drabgai ne- 
rėmėte mano pasiūlinimo, tai 
streiką ir pralaimėjote.”

Nesąmonė! Būna streikų ir 
apgalvotų ir suplanuotų ir tam
pa jie pralaimėti tik todėl, kad 
vieningumo principą praranda. 
O aiškiai rodo visi daviniai, 
kad vieningumo nebuvo jau pa-i 
čioje pradžioje streiko. Jau ■ 
streikas liko antraeilis dalykas, i 
o keli fliugeriai pirmoje vieto-į 
je. Toks streikas negal turėti 
nei streiko vardo, nes jis 
jomarkas. Streikas visų 
miausiai turi būt paremtas 
vienybės principo, tik tada 
vyks jį išlaikyti pačiame augš- 
tume, o kitaip pralaimėjimas.

Tankiai ir vienybės principe! 
esant, streikai tampa pralaimė-1 
ti, bet kas išlaikė principą vie-' 
nybės darbininkų klasės kovo
se, tas turi su savim darbiniu-1 
kus. Kas norėjo streike pasi

j„. j . -. x. . j. i • įkinkytos visos jėgos, kurias ves džias, dejuoja šiuo skurdu, kaip i . G • n •
j j h i ^vvpmnrmn. Bet juk taip nėra,

j Pareiškimas pasilieka pareiški
mu, be jokių pasėkų, be jokio 
organizuoto veikimo ir prirengi- 
mo veikti by ką.

Aš žinau vieną dalyką. 
j_ gu A. K. P. Distriktas, ar 

tralinis Komitetas padaro 
reiškimą, tai vienetds, dirbtu
vių grupės būna mobilizuojamos 
tiesioginiui darbui. O pas mus 
tik pamėgdžiojimas pareiškimų 
pavydale, o ne ščyra komunisti
nė darbuotė. Kur mes nueisi
me taip eidami? Pareiškimuo- 

Kaip grei-se kalba revoliucioniškai, bet 
tik žodžiai, o darbų nei už su
dilusį centą nesimato. Ką mes 
blofinam, ar kitus ar patys sa
ve? Aš sakau, kad patys sa
ve! Laikas ir jau senai laikas 
nuo žodžių eiti prie darbų. Nes 
anksčiau ar vėliau reikės užtai i drumsti ko, tas praranda pasi-

Kaip Nariai Žiūri
Paprasti eiliniai nariai, ku

rie artimai stovi mūs, ve kokią 
išvada turi: Keli metai atgal A. 
Bimba ir Abekas prigulėjo šv. 
Jurgio draugijoje.
tai Angarietis ir kiti SSSR 
draugai paragino, kad amerikie
čiai užvestų kovą prieš draugi
jų šventus vardus, taip greitai 
tiedu draugai apleido tą orga
nizaciją. Kada patys pasitrau
kė, o kitiems primygė duoda

Jei-
Cen-

pa-

tik 
pil
ant 
pa-

Veikalas 
Veikalą 

du aktus.
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Taipgi priminė,-dis
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SAVIKRITIKA
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Nebolševikiškai Buivydas pri
eina prie klausimo ir apie dar
bą savišalpos organizacijose. 
Jis mano, kad masės darbinin
kų priklauso tiktai ten, kur yra 
Buivydas, pav., Piliečių Kliube. 
O kaip su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimų? Kaip su Augš- 
čiausia Prieglauda Lietuvių i 
Amerikoje? <

komunistai, beje, turėjo kokią 
atskirą vadovybę nuo bendros 

t Partijos vadovybės? Ne! Be 
kitų trūkumų, čia vadinasi, sto- 
kavo. tinkamo numaskavimo 
streiko lyderių ir todėl jiems 
pavyko streiką sulaužyti. Bui
vydas išsisvajoja, būk “Laisvė” 
stačiusi pruseikinį Vilkelį ko
kiu tai “kovos faktorium.”

Tas pats su Patersono audė- 
Čia keleriopai dau-l jais. Kuomet Darbininkų Teks- 

giau darbininkų priklauso, čia tiliecių Nacionalė Unija iššaukė 
reikia veikti. Buivydas yra na- audėjus į streiką, tai mustiečiai, 
riu Piliečių Kliubo, bet nėra 
nariu minėtų organizacijų. AL 
DLD taipgi masinė organizaci
ja, bet per pastaruosius beveik 
porą metų Buivydo nesima
to nei vienam A. L. D. L. D. 
1-mos kuopos narių susirinkime. 
Norint ištaisyti visą darbuotę, 
vadinasi, reikalinga dalyvauti 
visŲpirmiausiai lietuvių ‘ komu
nistų frakcijų susirinkimuose; 
reikia palaikyti visose organi
zacijose frakcijos ir jose veik
ti. Reikia derinti visas darbas 
taip, kad nebūtų ant vienų už
krauta perdaug, o ant kitų— 
permažai arba nieko, kas pas 
mus labai dažnai pasitaiko 
Draugai, einą ;
pareigas centralinėse įstaigose į 
ir dalis mūs eilinių narių velka 
perdaug darbo, o kiti—vi~~: — 
žai arba nieko.

Tiek galima 
“pareiškimų.” 
nistų Partijos 
Centro Biuro pareiškimas liks 
be vertės, jei Partijos nariai ir 
simpatikai nekooperuos prave- 
dimui jo gyvenimam Panašiai 
buvo ir su tuo “alaus maršavi- 
mu.” Partija ragino narius 
kovoti įvairiose darbininkų or
ganizacijose prieš demokratų 
politikierius už įtraukimą jų, 
organizacijų, į buržuazinę 
“alaus parodą,” bet štai d. Bui
vydas sakosi, kad jis netgi ne
buvęs tame Piliečių Kliubo su
sirinkime, kur tas klausimas { 
buvo svarstomas ir nekovojęs už 
pravedimą gyveniman Partijos 
nusistatymo. Ar “Laisvėj” til
pusi pastaba buvo nevietoj? 
Taip, kaip tik vietoj!

2. Daug daugiau klatflų xHr 
netikslumų pas Buivydą pasi
reiškia del streikų. Jis paima

I trijų darbininkų streikų Lietu
vių Centro Biuras nevadovavo ir 
negalėjo vadovaut. Jie paeina 
po vadovyste revoliucinių dar
bininkų unijų, kurių nusistaty
mą mūsų laikraštis visuomet 
rėmė ir rems. Drg. Buivydas 
tatai turėtų žinot.

3. Dar daugiau d. Buivydas 
klysta, pasiimdamas Pruseikos 
frazę (“valymosi darbas eina 
visu frontu”), kur jis kalba 
apie “ištraukimą kelių savo na
rių iš ALDLD kuopų ir pali
kimą didžiumos narių” mulkini
mui lietuviškiems renegatams. 
Nepaduoda jis nei vieno pavyz
džio. Išrodo, kalba, kad tik 
kalbėti.
plunksnos pabraukimu 
padaryta.
Pruseikos argumentas, kuriuo 
jis mano apgauti kai-kuriuos 
darbininkus. Buivydas nežino 
net to, kad tokiam Patersone, 
kur prūseikiniai turėjo didžiumą 
narių ALDLD kuopoj, ištisus 
metus buvo vedama pertikrini- 
mo darbas, diskusijos, nurody
mai jų klaidų. Kuomet, paga
linus, pamatyta, kad negalima 
ilgiau padėties kęsti, suorgani
zuota kita ALDLD kuopa.

šiai metaip /ne. į j tik Clevefan- 
das iššaukti į vajaus lenktynes, 
bet ir garsioji Chicaga. To
dėl vajininkų reikalas yra su 
dviem miestais, Clevelandu ir 
Chicaga, “Vilnies” sostine. Su
sirinkime vajininkai daugiau 
ėmė atydon Chicagą, iššaukti į 
lenktynes, todėl kad beveik kas 
metai vajaus laike Chicaga ne
daug tepralenkia detroitiečius 
užrašinėjime mūsų laikraščių. 
Drg. Vasiliauskas, generalis 
laikraščių agentas, nurodė pla
čiai, kad Chicaga tik prieš pa
baigą vajaus keliomis prenume
ratomis, ir tai kaž kokiu būdu 
tepralenkią mus labai silpnai.

g^nizuojasi. 
kad atvyko į Detroitą nusivež
ti rakandus į Chicagą: “Aš da
bar tik atsisveikinti galiu su 
visais draugai, su kuriais dir
bau per daugelį metų, o dabar 
jau paskutinę kėdę išsivežu.” 
Susirinkusieji palinkėjo drau
gams Jonikiams darbuotis 
pe Chicagos darbiniiikų.

Dabar tik reikia visiems 
sų draugams ir draugėms
ti prie aktyvio darbo ir dirbti 
su energija, kad mes tikrai pa
rodytume Chicagos ir Clevelan- 
do organizacijų nariams, kad 
esame pirmutiniai, ir kad šis 
dienraščių vajus yra vajus ne- 
sumušamo Detroito susipratusių 
darbininkų.

' “ Laisvės'1 Reporteris.

t a r-

mū- 
sto-

Šis judis yra kalbantys ’ ir la- Į ' f 'NEBARK, N. J.
bai pamokinantis. Todėl, kaip vietos | Rengia bendrai Newarko darbinin- 
lietuviai darbininkai, taip ir apielin-> j kjgkos organizacijos prakalbas ir dis- 
kes yra kviečiami dalyvauti. TaipoJ kusi-ag. penktadienį, 21-mą dieną 
pat raginkite ir kitus^ judi pama-j H (October), 1932. Pradžia 7:80 
tyti. Įžanga labai maža tik 25 cen-1 .
tai.
12:30 dieną, spalių (Oct.) 23 dieną.

Komitetas. (249-450)

. įžanga laoai maža lik zo cen-1 vajan<ją vakare, 105 Jackson Street, 
Bus rodomas State Teatre kai Į Newark> N. j. Kalbės draugas R.

■

loveston iečiai ir trockistas Weis- 
bordas įsisuko ir šaukė savo 
streikus. Renegatas Pruseika 
pats pirmutinis nuvykęs į Pa- 
tersoną išdergė “Laisvę,” kuri 
pasirįžusiai gynė ir tebegina 
audėjų reikalus. Jis pirmuti
nis pasirinko Patersoną pradė
jimui savo atviros kontr-revo- 
liucinės darbuotės. Ar “Lais
vė” turėjo tai užtylėti? Ne! Ji 
kovojo ir tebekovoja su viso
kiais revoliucinio judėjimo prie
šais.

Komunistai stoja už darbiniu-i 
kų vienybę streikų metu ir vi- Buivydas mano geriau būtų bu- j 24 valandas, ir kad kiek, būtų

Bet tos vieny- vę, kad ALDLD CK būtų tylė-1 pasivijęs. Rodos, nereikėjo,

Jis mano, kad “vienu j Todėl ir nutarta iššaukti Chica- ■ 
viskas gą į lenktynes ne juokais, ne ' 

kokia tai agitacija, bet rėaliu 
darbu.

Kas link Cleveland© iššauki
mo, tai daug nebuvo nei kalbė
ta ; pasirodė, kad negalės cle- 
velandiečiai atsilaikyti prieš de- ■ 
troitiečius. Nes kad ir prieš 
“Vilnies” suvažiavimą aukų su-1 
kėlime, kad kiek, būtų Detroi
tas !
Bet draugai išsireiškė, kad aukų 
sukėlime Clevelandas dirbo ke- 

Ar | liąs savaites, o Detroitas tik

Tai kitas renegato

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartijos Vakaruškos

Nedėlios vakare, spaliu 23 d. įvyks j 
šį!supliekęs clevelandiečius. vakaruškos Lietuvių Svetainėje.

Rodos, nereikėjo,f šokiose kovose.
J.bės jieško ne aklai, ale tam tik- jęs, nieko neveikęs akyregėj to j mano supratimu, taip atvirai

ELIZABETH, N. J.
L.D.S.A. 4-ta kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks sekmadienį, spalių 
32 d., 1932. L.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St., Elizabeth, N. J. Kalbės Dr. J. 
J. KaškiaūČius ir draugė E. N. Jes- 
kevičiutė, L.D.S. centro sekretore. 
Prakalbos prasidės 3-čią vai. po pie
tų. Įžanga veltui visiem.

Draugės ir draugai, darbininkai ir 
darbininkės, visi privalome atsilan
kyti skaitlingai šiose prakalbose, nes 
kalbės plačiai visiems žinomas kalbė
tojas, Dr. Kaškiaučius. Jis kalbės 
apie sveikatą. Taipgi visiems gerai 
žinoma veikėja draugė Jeskevičiutė. 
Ji kalbės politiniu klausimu ir kodėl 
moterys privalo organizuotis ir kovo
ti bendrai su vyrais už pagerinimą 
būvio.

Mižara.
Artinantis prezidento ir kitų val

dininkų rinkimams kapitalistų partM . 
jos žada darbininkams įvairių malo
nių ir tuo būdu gaudo jų balsus už 
savo pastatytus kandidatus. Šio5ę 
prakalbose bus aiškinama ką darbi
ninkams reiškia rinkimai. Ką jie 
reiškia bedarbiams ir tiems, kurie 
dirba tik dalį laiko. Taip pat bus 
nurodyta socialistų partijos buržua- - 
žiniai čebatlaižiavimai ir išgirsite, 
kokia svarba yra atiduoti savo balsą 
už Komunistų Partijos kandidatus 
W. Z. FOSTER ir J. W. FORD. Tie 
svarbūs klausimai bus rišami.

Komisija.
(248-250)

YONKERS, N. Y.
prakalbos klausimui Ar 

ši bedarbė ir kiti svarbūs ■
Prakalbos įvyks 23 spa-
1932. Pradžia 2-rą vai.

Svarbios 
ilgai tęsis 
klausimai, 
lio (Oct.), 
dieną, darbininkų centre, 27 Hudson 
St. Bus geri kalbėtojai, kurie pasa
kys daug svarbių dalykų. Po pra- • 
kalbų bus diskusijos bedarbės ir ka
ro klausimu. Visi būkite prisirengę/ 
diskusuoti. Vėliaus kalbėtojai pada
rys bendras išvadas iš diskusijų. Vi
sus kviečia A.L.D.L.D. 172 kuopa.

(249-250)

mo

lai-
dai-

Lyros Choras.
(248-250)

Kviečia visus Komisija 
(249-251)

narių atsivesti.
Beje, turim pranešti, kad dabar

te, tai jauna ir kompetentiška 
kytoja.

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

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro dainų pamokos įvyksta 

pasilinksminimo vakarėlį Kompartija j kas penktadienį, 8 v. v., 995 N. 5th 
rengia tikslui, kad uždirbus kelius $t. Sekančios pamokos įvyks Octo- 
dolerius, kurie bus panaudojami del j ^er d.
pagelbos sutvėrimui čeverykų išdir- ! Taigi kviečiame choristus-tes kuo- 
bėjų unijos, kuri yra dabartiniu lai- i skaitlingiausia, atsilankyti ir naujų 
ku bandoma sutverti. Ir kur pini- !
gai yra reikalingi del lapelių išleidi-

atsaknminans ' ,ie uit įcun lik-
' ros programos dėsniais—kovos fakto, kuomet prūseikiniai plė

šia organizacijų iždus ir velka Clevelandą; bet, ką gi padary- 
juos pas Prušeikas ir Butkus? 
O renegatai tai dare> visur, kur 
tik prisisuko. Ne tik jie naudo
jo ALDLD organizacijos kuo
pas ten, kur jiems pavyko įsi
sukti -į valdybas, bet net Antra
jam Apskrityj, kur jie su savo 
šalininkais nesudarė nei penkių 1XUO> 1OOIVCWV11UUU1, 
nuošimčių narių. Tylėjimas ir < vienas darbininkas dir- 
nieko neveikimas būtų renega-i^ jr įaj naujiena, kada dirba, niirviiinnn T i IaTi 1 ,Reiktų pradėti daryti planai 

ir clevelandiečiams. Juos be- 
tarkuojant, gaila buvo clevelan- 
diečių ir tos kolonijos, kur aš 
manau vykti gyventi. Bet det
roitiečiai turi irgi apsižiūrėti, 

'■ kad jų šūkavimas nenueitų už 
— tuščią.

Nutarta surengt vienas iš di- 
Nes Aido Choro koncer- džiausiu koncertų, kada nors bu- 

ati’daryme šio I vusių Detroite, “Vilnies” nau- 
! dai. Koncertas įvyks lapkri
čio 20 d. Liet. Svet., 25th ir W. 
Vernor Highway. Koncerte da
lyvaus gerai žinoma dainininkė, 
sugrįžusi iŠ Italijos K. Menke- turi paskyrus savo kapitonus; 
liūniūtė.

Vajininkų ir organizacijų ko
mitetas tą darbą jau dirba.

(Susirinkime išdirbta ir kiti 
geri planai, kad būtų koncertas 
gyvas; taip pat literatūros klau
simas plačiai svarstytas.

Kadangi priešai taip be jo
kios gėdos užsimojo sunaikinti 
“Vilnį” ir tąso draugus po teis
mus, tai susirinkusieji ir priėjo 
prie išvados, kad šį kartą su
rengti “Vilnies” naudai koncer
tą, o vėliaus abelnai spaudai, 
kaip kad ir visuomet detroitie
čiai neatsiliko nuo rėmimo dar
bininkiškos spaudos finansiniai.

Susirinkime liko išrinkti ir 
ir 

Bet vajaus komitetas

į už tam tikrus reikalavimus pro- 
visai ma-' gramos dėsniais- Tolydžio, jie 

'neatsisako ir. neatsisakys kovo
ti prieš reformistinius lyderius, 
prieš socialfašistinius, mustejie
čių, lovestoniečių ir trockistų 
vadus, kurie darbininkų pajė
gas skaldo ir kurie tiek daug 

< sykių jau yra pardavę darbinin- 
ninkų kovas. Drg. Buivydui 
tas būtinai reikia žinot, nes jis ( 
juk veikia reformistinėj unijoj, j tus tik stiprinęs, 
kurios viršininkai visuomet kai-! daugiau, draskę giliau, 
be apie darbininkų vienybę tam, lyvaudamas tose kovose, 
kad juos visus lengviau būtų mai, Buivydas to visko nežino, 

bosams parduoti! O jei jis žino,—tai jis ir
Nei Patersone, nei Wilkes- šiandien nesupranta, 

Barrėj, nei kitų miestų indus- renegatais kovoti.

pasakyti ir del 
Išleistas Komu- 
arba Lietuvių

Jie būt vogę 
Neda
rna to-

dar ir 
kaip su

šūkauti susirinkusiems prieš

si, nevisi vienodai persistatome 
dalykus. Susirinkusieji persta
tė, kad ten Cleyelande esą ma
žutė lietuvių kolonija ir tt.

Tiesa, Detroitas jau nesulygi
namai didesnis, bet ir bedarbė! 
čia augštesnį laipsnį yi'a pasie
kus; galima išskaitliuoti, iš šim-

mo ir užsimokėjimų už svetainę del choro mokytoja d. Adelė Valatkiū-
susirinkimų tam tikslui.

šis parengimas prasidės nuo 6 vai. 
vakare; bus geri muzikantai šokiams 
ir taipgi bus gardžių valgių ir gė
rimų. Visi darbininkai esate kviečia
mi į šį parengimų.

Koinpart. Koresp.
(249-250)

MAŽAS APETITAS— 
NERVAI SUIRĘ

Keletą metų at^al gydytojas specialistas 
! surado, kad sumaišius aštuonius vaistus 

jisai gaus stebėtiną toniką pataisymui vi
durių ir nervų —• du labai svarbūs fakto
riai abelnos sveikatos palaikymui. Šis to
nikas taip pasidarė popuiarus, kad jisai 
jį atidavė visuomenei, kur jis pasiekė tūks
tančius, vietoj keletos. Jūs galite nusipirkti 
sau šią preskripciją, kuri vadinasi NUGA- 
TONE pas savo vaistininką. Mėnesinis treat- 
mentas už ?1.00, pilnai garantuotas

DETROIT, MICH.
Aido Choras Ir Dailės Darbuotė

Atidarant rudeninį sezoną, 
Aido Choras aktyviai stojo prie 
dailės darbų. Pradedant lavi
nimąsi prie naujo mokytojaus d. 
J. žurono, įvyko nauji tam ap
sireiškimai : dainos proletmeno

, daug įdomių įspūdžių išsineši
te. 1. _ 
tas yra pirmas 
rudeninio sezono.

Jauniems ir seniems po kon
certui grieš dvi orkestros.

'' Dainų Ara^.

įvykusius Patersono audėjų ir ir liaudies dainelės yra taip iš- 
Wiikes-Barres mainierių strei-; praktikuojamos, kad harmonin- 
kus ir, vienu plunksnos pabrau- ■ gą sudaro skambesį, kaip žo- 
kimu, sukritikuoja, i.švadinda-1 džiuose, taip ir muzikos reikš- 
mas “jomarkais” ir gana! Tas,mėj. Lš sykio.buvo gana sun- 
parodo, jog d. Buivydas net nė-|ku choriečiams persilaužti, vie- 

ningai surišti balsus, bet de- 
! dant visiems energiją ir krei
piant į choro pamokas atydą, 
pasidarė didelis choro pažengi- 
mas pirmyn. Choras nariais 
tvirtai sustiprėjo, todėl ir yra 
vadinamas didžiulis darbinin
kų choras, kuris visuomet pa
tarnauja tarptautiškame veiki
me. Tai bus neatsilikta ir atei
ties darbuose.

Spalių 23 d., nedėlioję, Lie
tuvių Svetainėje, ant 25-tos ir 
Vernor Highway, 6 vai. vakare 
Aido Choras rengia vieną iš j 
didžiausių koncertų, kada nors1 
buvusių Detroite.

Gabiausios spėkos yra su-1 
trauktos į choro programą. Ai- i 
do mokytojas J. žuronas pasi
žadėjo dainuoti solo, o tai yra 
talentingas solistas, ne tik chi- 
cagieČiams gerai žinomas, bet 
ir iš pirmesnių laikų, yra dai
navęs Detroite, ii’ kurie girdė- 

j jo jį dainuojant, visi buvo jo 
■ ■ * - ' k O

ra skaitęs nei Partijos Centro* 
Komiteto, nei Profinterno re
zoliucijos streikų klausimu, kur 
aiškiai buvo išdėstyta tų strei
kų pralaimėjimo priežastys. Pas 
Buivydą išeina, kad Patersono 
audėjų ir Wilkes-Barres mai
nierių streikai buvę pralaimėti 
tik todėl, kad “Laisvė” smar
kiai kritikavo renegatus. Iš to, 
beje, pas jį išplaukia žalinga 
mintis, kad laike darbininkų ko
vos komunistai turi nieko ne
sakyti prieš tuos, kurie tą ko
vą demoralizuoja, kurie streiką 
parduoda. “Streikas visųpir- 
miausiai turi būt paremtas ant 
vienybės principo, tik tada pa
vyks jį išlaikyti pačiame augš- 
tume, o kitaip pralaimėjimas,” 
nurodo Buivydas, čia pas d. 
Buivydą matome didelį susipai
niojimą, kurio bolševikas turi 
vengti, nes jis veda “į lankas.”

Kokis vienybės principas strei
ko metu turi būti statomas?; ----- -
Buivydas nepakako. Kokia vie- į išlavintu Balsu patenkinti. . 
nybė buvo Wilkes-Barres mai- kuomet dabar d. J. žuronas jau • 

yra apsigyvenęs, šiame mieste, ” 
tai jis sudainuos su choro na
riais ir tinkamų duetų

Iš Spaudos Vajininkų 
Susirinkimo

DETROIT, MICH. — Spalio 
12-tą dieną spaudos vajaus ko
miteto nariai sušaukė susirinki
mą, kad, prieš prasidedant va
jaus mėnesiui, darbas būtų or
ganizuotai varomas kaip mūsų 
laikraščių užrašinėjime, taip ir 
į organizacijas naujų narių ga
vime. Vajaus komiteto sekre
torius, d. Baronas pateikė die- 
notvarkį susirinkimui. Dieno- 
tvarkis buvo gyvas ir gana 
svarbus, todėl imta po paragra
fą apsvarstymui. Būtinai rei
kia svarbesni nutarimai pabrėž-

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Bedarbių Tarybos susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 20 d. Oc
tober, 7-tą vai. vakare, 1011 Fair
mount Ave.

Visų bedarbių pareiga šiame susi
rinkime dalyvauti, nes šis susirinki
mas bus prisirengimui prie rytojaus 
(21 d. Ofet.) demonstracijos.

Penktadienį, 21 d. October, 7 vai. 
vakare, 21-mos ir Christian Sts. bus 
pasitikimas Wm. Z. Fosterio kandi- 
to į U. S. prezidentus.s. Iš ten bus 
maršuojama iki 13-tos ir Thompson 
Sts., kur atsibus prakalbos atvira
me ore. Šiai demonstracijai vado
vaus pats Wm. Z. Fosteris. Bus 
daug mašinų su visokiais obaksiais, 
iškabomis, todėl ir lietuviai, turinti 
bent kokias mašinas turėtų jomis de
monstruoti. . < • .

Bedarbių Taryba stipriai rengiasi 
• prie minėtos demonstracijos ir jau 

; ma
noma sumobilizuoti apie 1,000 ar 
nors 500 lietuvių darbininkų ir be
darbių.

šeštadienį, 22 d. October, 8 vai. 
vakare, įvyks milžiniškas preziden
tinių rinkimų mitingas, 45-tos ir 
Market St. Svarbiausiu kalbėtojum 
bus Wm. Z. Fosteris. Apart prakal
bų bus ir labai gera programa, kuri 
susidės iš darbininkų chorų, pionie
rių ir gerai pasižymėjusių artistų iš 
John Reed Kliubo narių.

Visų darbininkų ir bedarbių užduo
tis būtinai dalyvauti šiame paren
gime. A. Ramanauskas.

(249-250)

ti, ką kiekvienas šio miesto dar- vajininkai^ virš 20 draugių i 
bininkas turi žinoti vajaus lai- draugų. . - . . .
ke. !
kaip pirmiaus būdavo.

Vajininkus užrašinėjimui lai-
i kraščių “Laisvės” ir “Vilnies”

Nes įvyko permainų nuo to, dar pastatys prie darbo kur kas Įžanga vyrams 45c;

“ Laisvė”? 
aiškinimais,

Kas čia kaltas? Ko- 
Sulyg 
išrodo 

ir lietuviai

Vilnį.” Atsišau
kimai yra svarbūs tuomi, kad 

būtų padalintas į keturias da- .iuose nurodoma šių dienų dar-

Raportą ' apie įsigijimui 
vietos, taipgi labai svarbu

visus bendras Komitetas. . 
(249-250)

NEW BRITAIN, CONN.
i “Road to Life”
Įvairių organizacijų rengiamas, 

dar nematytas Sovietų Sąjungos

daugiau.
Iš “Laisvės” jau aplaikyta 

vajui išleisti atsišaukimai į vi- 
vadovaus komitetas, kuris .jau sys. darbininkus, raginant sto-1 
yra prieš prasidedant vajui su- j į ALDLD kuopas ir taipgi; 
organizuotas, ir tvirtai savo i užsiprenumeruoti d i e n i* aščius 
darbą veda. Susirinkimas nu-' “Laisvę ’ ir 
tarė, kad vajaus laike miestas

DETROIT, MICH.
Aido Choro koncertas įvyks 23-čią 

d. šio mėnesio, Lietuvių Svetainėje, 
25th ir Vernor Hy. Programas pra
sidės punktuališkai kaip 6:00 vai. 
vak. Po koncerto šokiai prie dviejų 
orkestrų. Kviečia visus atsilankyti. 

; moterims 35c.
Aido Choro Parengimo Komitetas.

” (249-250)

lis: East Side, North Šile, South 
Side ir West Side. Po šias vie
tas komiteto nariai paskirsto 
vaji.ninkus; šie eina po apgy
ventas lietuvių stubas, užraši
nėja laikraščius ir organizuo
ja narius į organizacijas.

Darbas bus daug praktiškeš- 
Solis- nis; nereiks taip tankiai berei-

suardė? ‘ Mainierių streiko prie
šakyj atsistojo reformistas Ma- ijctxo . vno- xxVxs.*xx» v«x
loney su lovestoniečiais renega-| ^s y Petrušionienė, L. Liut- kalingų kelionės lėšų darytis 
tais. Vadovybė, vadinasi, buvoviniūtė ir E. Jočioniutė, turin- ir kur vieni vajininkai dirbo, 
jų rankose. Maloney tikslas j čios malonius soprano balsus, 
buvo ne kad mainieriai laimėtų ! stebins atsilankiusius. Apart 
kovą, bet kad jajn pačiam lai-1 jy, bus eilė ir kitų gerų daini- 
mėti Lewiso unijoj gerą vietą., nįnkių programoj, kuri susidės 
Komunistai ir jų simpatikai iš- ne vjen iš dainų, bet ir muzi- 
kėlė klausimą organizavimo ei- ]<os solistų.
lininį marių streikierių ko-. Dabartiniu laiku choras dai- 
mitetų ir paėmimo į tų komi- nose likosi padalintas į dvi da- 
tetų rankas streiko vadovybės. lis. Merginų choras yra nau- 
Bet Maloney su lovestoniečiais jai išlavintas kuo geriausiai, te
pavyko pirmiau streiką sulaužy- del merginų 
ti, negu eiliniai streikieriai spė- programoj,
jo sudaryti savo stiprius komi
tetus ir streiką paimti į savo 
rankas, 
munistai? 
Buivydo » 
taip, “Laisvė

choras daylvaus 
su daug gražiai 

skambančių dainų. Trumpai ir 
aiškiai pabrėžiant, reikia pri
minti, kad, visi detroitiečiai ir 
apelinkės lietuviai, dalyvaukite 
Aido Choro didžiajame ’koncer
te; daug ką naujp išgirsite,

ten jau kitiems nereiks važi
nėti. Bet bile kokiais reikalais, 
nepaisant, kur būtų vajihinkas, 
jis privalo rūpintis ir darbu 
abelnai kituose distriktuose, 
kad ir nebūtų jam vieta ten nu- 
skrita.

Nutarta, kad visi vajininkai 
iš savo darbų suneštų raportus 
ir visas vajaus pasekmes komi
teto nariams. Taip pat komi
tetas turi sušaukti susirinkimus 
visų vajininkų bėgyje 15 dienų 
laiko. Bet komiteto nariai ir 
šiaip turi vesti išraišką per 
spaudą apie vajaus darbuo
tę iš dieninių pasekmių.

Plačiai likosi apsvarstyta, kad''

bininkų padėtis, jų kovos prieš 
išnaudojimą ir tt.

Artinantis rinkimų dienai, 
reikia jų labai daug paskleisti 
tarpe darbininkų. Būtų prak
tiškas darbas, kad organizacijų 
nariai ateitų į artimiausius su- 
sirinkitnus ir pasiimtų po kelis 
skleisti po Visas lietuvių apgy
ventas vietas.

Vajininkų susirinkiman atsi
lankė ir d, L. Joriikis iš Chi
cagos, “Vilnies” štabo narys, ir 
d. A. Jonikienė. Man sėdint 
prie jo,‘ jis pasakė, kad jį šiur
pulys “sukrėtė,” sako: 
lieka, parvažiavus 
pranešti, kad chicagiėčiai tūri 
dirbti nebe juokais, kada Det
roitas lipa ant kulnų.” Vėliaus 
d. L. Jonikis nurodė, kaip prie-- 
šai puola “Vilnį,” primindamas, 
kad mūsų darbininkiškos orga
nizacijos su savo nariais padės 
priešų užsimojimus atremti.

Draugas A. Jonikienė pareiš
kė susirinkusiems, kad tokie su
sirinkimai’yra labai naudingi, 
ir kad detroitiečiai dar prieš 

■vajui prasidedant jau gerai or-

. CLEVELAND, OHIO
Lietuviškos Vakaruškos Su 

Prakalboms ir Muzika
Draugijų nariai ir pašaliniai dar

bininkai, kurie lankote lietuvių dar
bininkų svetainę, visi turite dalyvauti 
atidaryme svetainės žieminiam sezo
nui, šeštadienį 22 d. spalio, 920 E. 
79 St., kaip 5:30 vai. vakare.

Programa susidės iš svetainės ko
miteto narių. Piknikams vietos įsi
gijimui bendrovės komiteto, ir mūsų 
darbininkų jaunuolių muzikos talen
tų.

Apie svetaines reikalus kalbės ko
miteto pirmininkė Z. Mažeikienė ir 
sekretorius A. P. Baltrušaįtįsi Pik
nikų bendroves pirmininkas S. Ma- 
zan. Muzikalę programą pildys mū
sų žvaigždė smuikininke A. Zelviūte, 
grajis solo. P. Nemura pagrajis 
solo ir, akompanuos dr-gei Zelviūtei. 
Bus ir daugiau, apart čion paminėtų.

Prie įžangos bus laimėjimas dova
nos ir visi atsilankiusieji bus vai-

Man tik I šinami arbata su užkandžiais. Po 
į Chicagą,: programo lietuviški šokiai, prie lie

tuviškos muzikos. Atsilankydami į 
šį parengimą draugai išgirsit pilną 
svetainės raportą, ir kas buvo ne
gero praėjusiais metais, padiskusavę 
visi taisysime, kad tas neatsikartotų 
ateityje, 
piknikam 
išgirsti.

Kviečia

čia
ju-
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i r i r” , i • i x ipitalism on this point, just as!roster and Ford Fight for | working class. It is interesting I | J-Ie lives in
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It’s just off the press’. , . .
cover is a special Scottsboro International Children’^1 węek 
coyer—and it’s green. And 
the stories are grand. There’s 
a story called “On the Road,” 
by Jim Lerner. It’s the begin
ning of a new serial about the 
wandering homeless boys in 
this country. There are more 
than 200,000 of them—left 
home because there z was no
thing to do and nothing to eat 
and it was just no use staying 
around any more. They have 
some adventures. Then there’s 

i strike in 
When he goes from South River where a nine-year 

i killed 
and az story about the farm 

|strike in the West and what 
the kids are doing to help 
their fathers to win. And a 
big story about Mother 

! Wright, the mother of two of 
.the Scottsboro boys—a beau- 

.i x i ; . ... j. . . vxxv.. and pictures oftp tiy and do aiithmetic andi]iew^ puzzles and news 
. Better hurry and 

get your copy. Get more than 
one if you can and sell it to 
the kids on your block and in

The Now how can I write .about

a place called
Free Food and Clothing for ! to note that precisely during ' differs on many other points. I Anywhere, U. S. A. Anyboy 
the Children of the Work-į the election campaign this No other party in its election!is tbe son Any worker. He
ers and Poor Farmers year, has the activity of the! . , , 2 i

bourgeoisie among the children I camPai&n h_as adopted the de-
i is part of an enormous family, 

vxtv vuuuiuu, •, _ _ „ , . . some branches of it work in
midst of tremendous and youth doubled and treb-1 T- for {ree ,f°od atld ^°- factories, others in mills, still

some branches of it work in
In the

^poverty and degradation, es
pecially reflecting itself in the 
mass undernourishment and I 
starvation of millions of poor > medium of their children. Eve-1 
children, the nomination of|ry conceivable form of organ!- 1 
Foster and Ford as the stan- j zation is being brought into j 
dard-bearers of the working Į use to win over the children j 
class, stands out as a challen-ifor the support of capitalism, I 
ge to capitalism, and its poli-'for patriotism, for militarist 
cy of killing thousands of chil-1 activity, etc. Increased mem- 
dren at a time. Especially | bership drives of the Boy and 
now during the election cam-j Girl Scout organizations are 

simultaneously 
campaign, 
and Girls 
organized 

by the hundreds, while the ac
tivities in schools to win the 
children to the support of the 
capitalist candidates in the 
election campaign. All forms 
of slogans, such as

cam-j Girl Scout organizations 
paign must thousands of new taking place 
supporters of the Communist with the election 
Party be won from among the All forms of Boys 
working class on the basis of clubs are being 
a fight for children’s daily de
mands and necessities. Whe
rever we may go, whatever 
new field we may penetrate, 
the winning of workers on the 
basis of fighting for the very 
lives of their children has no 
equal in the wideness of its 
scope and possibilities. This 
must be understood by every 
.worker, and must be used to 
bring more effectively the mes
sage of our Party to the thou
sands of 
peasants

' heard of it before.
Our election campaign must 

be popularised not only among j 
the very children themselves, j 
but must be made the proper- ■ 

. ty of every section of the I

workers 
who have

and poor 
never

all the parents and big bro
thers and sisters and the kids 
will celebrate International 
Children’s Week.

Here’s a chance to tell eve
rybody what workers’ kids 
need and intend to fight for.

Next week, 1 hope I’ll 'be 
able to fill this whole corner 
with letters from all of you. 
Remember that will be ex

like to be part of something actly one week before Inter- 
that is happening all over the!national Children’s Week, 
world at the same time when Pioneer Pete.

all over this country When you 
don’t write and tell me what 
you are doing.

I am not a magician you 
know. But remember October 
23rd to 31st is International 
Children’s Week. Find out 
what the Pioneers in your 
neighborhood are doing and 
get in on it. Wouldn’t you

led in its intensity- and as f°r children of the others’ in mines or on farms,lect in its intensity, ana as a,unemployed, part time and!
result the parents have also striking workers. No other į , 

J been reached anew thru_the|party has included in its pro-J y’ 
'gram the fight against child! 
'labor under 14 in all its forms. I 
Foster and Ford symbolize 
this struggle. No other par
ty has undertaken these on 
the basis of no discrimination 
to any children regardless of 
race, creed or nationality. The 
Communist Party has underta
ken this fight.

But the vital difference be
tween the Communist Party 

land the other capitalist par- 
| ties, and especially the Socia
lists, is that it not only promi
ses these demands but carries 
on a daily struggle for them. 
Even as these lines are writ

ten struggles for the daily' 
Get your needs of the children have al- ■ 

father and mother to vote De- ready broken out in N. York, 
mocrat, etc.” will be circula- Detroit, Cleveland, etc. under! 
tea ūm u me ranns oi tnese i 
children’s organizations. Tons Pi°ners America and back- 
of literature will be put in the ied ?°oth.e fuLby the Cj>.r?™u: 
hands of children by these Many pcaiJdldates
organizations to deliver to |already challenged the boss 
their paients. All forms of pa-; parties on precisely the ques- 
rents and childrens evenings tion as. to what the bosses in
will be worked out, where!tend to do about the condi- 
representatives of the capita-!tion of the poor man’s child, 
list parties will speak and or-'In every neighborhood and 
ate. And from the experien

ce of the 1928 elections we 
I can be sure that the bosses 
! will work double time to win 
j the minds of the children for 
the boss parties, thru straw 
votes of the children, thru va

rious foims of voting in school, 
rooms, thru mock political 

' campaigns among the child
ren in school, etc.

And for what reason will 
I the workers be asked to vote 
[for the bosses by their child- 
I ren ? Because the bosses have 
given the children better con
ditions; or because they have 
made the lives of the children 
happier and better? Not in 
the least; quite the contrary! 
This election campaign is one 
of the excellent tribunals whe- 

; re we can expose the 
;on their relation to the 
ing of the conditions 

i poor children. Never

Anyboy goes to school every 
___ . Almost the first thing 
jhe learns and does every mor
ning is to salute the flag' like ( 
a soldier and pledge allegien-a. story about the 
co to it.
one room to another in a bigjold^ strikers’ kid was 
school in a big city he must 
march like a soldier.

Very. often .these cĮays Any
boy comes to school—hungry. 
What little he does get to eat; 
for breakfast doesn’t fill his: 1 i ii. i į VILC k)UUll>5
stomach and it’s awfully hard !į|fu| story_ 
to try and do arithmetic and i ' ' . f.. ■ e CV11U'spelling and pay attention to i noprnc 
what that old teacher is say-' 1 ' K’ 
ing when you’re hungry. And 
many of those old teachers 
get terribly angry when you ^“school ” Write for a'book 
don t pay attention. Anyboy 

'knows. She grabs him by the 
jshoulder with a hand like a 
! Jaw and shakes him till his 

ted thru the ranks of these j tt«e_leadership of the Young, hjnl__0]. hits him ovel. the 
knuckles, with a hard ruler. 
And does that hurt!

And if Anyboy should try I And here’s something else 
to answer back; if he should ’for you to do. 
try to tell the teacher and the į 
rest of the kids in his school I 
that he is hungry and he1 
knows, that many, of the others 

j are hungry, and they should 
'section, the demands for'food Į 
jand clothing for children are', , . ,
I . F, , . . . -know what happens.serving as the beginning to i.
mass cries for an end to ca
pitalism, for an end to such 
misery and suffering. And it 
is precisely our Communist , 
Party, our Party whose 
dard bearers are Foster 
Ford, which is leading 
struggles. It is also the Com
munist Party which has under
taken in the light of carrying 
on a fight for free food and 
clothing for poor children, to 
point out there is no suffering 
among the children of the So-1 
viet Union, and that in this 
land of the workers, it is the 
children who are treated first 
and best as the future genera- 

i tion. i
It is, therefore, the duty of 

every worker to cast his vote 
i for the Communist Party, to 
get his shop-mates and fellow 
workers to do likewise. It is 
his duty to prove to the other round, Anyboy hears a lot of

309 FARMŲ IŠPARDUOTA TENN. VALSTIJOJ 
UŽ TAKSUS-PARDUOS DAR DAUGIAU

mocrat, etc.

! of sub blanks and enter the 
i big contest. If you get 8 
'■subs you get a copy of “Battle 
in the Barnyard” FREE. If you 
get 15 subs you get the big 
“Red Corner Book” FREE.

Dar - - ~
Sekančiais Metąis; Far

meriai Radikalėj a Ir 
Pradeda Kovoti Prieš

Išnaudojimą
Tenn, valstijoje jau iš

parduota 300 farmų šiais 
metais. Sekančiais metais, 
sausio mėnesį, vėl bus par
duota 1,600 farmų už nega-! 
Įėjimą užsimokėti taksus.

Farmerys rašo “Daih 
Workeriui” sekamai:

“Aš ir mano šeimyna pra 
radome viską per pereitus' 
tris metus. Taip pat mes j 
netekome $8,000 apdraudos,! 
nes negalėjome užsimokėti 
kompanijai.” t.

Dar toliau farmerys ra
šo: “Mano manymu, tai dar
bininkai ir farmeriai turi

1,600 Bus Išparduota žmogus sulaukia 50 metų
amžiaus, tai jisai turi būt 
paliuosuotas nuo sunkaus 
darbo. Nėra teisinga juos r / 
padėti į kokią biednųjų 

! įstaigą.”
Taip jau pradeda kalbėti 

/iAmerikos farmeriai. Tokia 
- kalba labai daug reiškia vi- 
, siems Amerikos darbinin- 
! kams.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

I don’t know what to make 
of you people who read this

“ corner. Every week I tell you 
about so many things to do 
and ask you to write and tell 
us about them—and not a 
sound of you. I hate to think 
that you just don’t care or 
that you are lazy. Maybe you 
don’t like the Corner. Why 
not write and tell mo- what’s paimti gelžkelius ir Žemę, 
wrong with it, and what you’d taip pat fabrikus, 

like to see printed in it every a . - , • ,

4

Geriausias nuo Rcumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expėllerj ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo- 

. mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonk'j galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.’’

J. G.

,all get together and fight for 
I free food in the school—you 

to him. 
to the 
out of 
a low- '■ 
should 

to ‘ 
week.

i But to get back to this bu
siness of what you should do 
this time. You remember 
about the November greetings. 
Every workers’ and farmers’ I 
kid who sends a greeting to j 
his own magazine will have t 
his name printed in the Hon-1 
or Roll 
sue and 
together 
Pioneers 
You all 
solidarity with them, 
want to celebrate their holi
day with them. Don’t you? 
Then get busy and write for 
greeting blanks. Box 28, Sta
tion D, New York City. That’s

Buffalo, N. Y.

MORRIS

ba-

UŽDARBIUS
PASKOLOS

ŠALUTINĖS
PASKOLOS

Against all forms of corpo-

INVEST-

Knygelės

33Įžanga: $1, 75c. ir 50c.

Pradžia 3 vai. dieną

17

vo-

promised to ųs in the consti
tution of the United States.

boss es 
better- 
of the 
before

stan- 
and 

these

as fakers and

. poor cnimren. never oeiore workers around him that the talk about which party will! the same address as the sub 
, have-the conditions of the poor lives of the children of the t' get elected and what they pro-' blanks and the magazine, too. 
[Children been as miseia- working’ class is one of the mise to do when they are el- 

1 X-x O ft f U zx »» rx 4- J V • A I _____ ______   _ P 11 _    _ ’ • . - -----

LAISVES” “Aš taip pat pritariu se
natvės pensijai. Kuomet

KONCERTO
Programoje Dalyvaus

191 
36 

O1T boy, wait until you see|

Pioneer!

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

DEMETRI CRIONA
Pasauliniai garsus operų 
dainininkas, tenoras, daina

vęs ir vaidinęs daugeliui 
kompanijų.

K. MENKELIUNIUTĖ
Jau pasaulinės reputacijos 
dainininkė, tik dabar grįžus 

iš Italijos
NICHALAI HODARIK 

žymus rusų baritonas, kuris 
net ir krizio laike turi darbo 

teatruose
ADELĖ VALATKIUTĖ

Tai detroitietė, dramatiškas 
sopranas, kuri dabar moki
nas Philadelphijos konser
vatorijoj ir mokytojauja ten 

Lyros Chorui
A. VIŠNIAUSKAS

Puikiai progresuojantis
pitonas, kurio balsas skam
ba daugelyje darbininkiškų 

parengimų
LAIDO CHORO MERGINŲ 

SEKSTETAS
Mokinasi įdomų veikalą su 

dainomis šiam koncertui
B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ

Pasižymėjusios pianistės 
duos gražų/piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė šalinaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi bus dar keletas 

Specialių Kavalkų

Wm. NORRIS ORKESTRĄ

Po programai bus šokiai, 
kurie tęsis iki 42 valandai 

nakties

Įvyks Nedėlioję

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

318 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

He’s dragged down 
principal and kicked 
school or put back into 
er class. And if he 
bring the New Pioneer 
school to get the other kids 
to read it, the only workers’ į ” 
and farmer’s children’s maga
zine, the same things happen.

And when the teacher tells 
you a lot of lies about our 
country—how everybody is 
free and equal and that if 

'you don’t get along it’s be- 
I cause you are lazy ; Anyboy, 
who knows betted and tries 
to stand' up’ and tell it isn’t 
true, you know what happens 
to him. He hasn’t got a 
chance. You are only allow
ed to say what the teacher 
wants you say, and not what 
you really think.

When elections come a-

PAiN-EXPELLER

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

in (the November is- j 
then all the names j 
will be sent to the i 
of the Soviet Union, 
want to show your

You all

j ble as they are today. This main concerns of the Commu- ected. 
; summer th„ XttR f._ J vhw. ..kt
[was given out thru the schools|aign now and forever, 
has been cut out with the clo
sing of schools, so that" thou-

’ sands of children, this sum
mer are literally without sub

sistence. This had led to an 
j outpour of thousands of child- 
I ren out on the streets 
looking for jobs, a new outpour 

' of child newsboys and boot
blacks in the city streets, and 
child workers on the farms

: and ranches working for any
thing, taking the place of ad
ult workers and throwing 
them out of work, besides cut
ting the standard of wages free f00(j an(j c]othing for poor Young Pioneers of America.

, down tremendously. This had * 
j resulted in unheard of misery 
i and starvation, in the fact that 
the malnutrition and starva
tion cases have risen by leaps 
and bounds. The papers are 
literally filled with news of 
deaths caused by starvation, 
or poor mitrition, etc. This is 
the situation under which the 
bosses are carrying on tremen
dous activity to win the wor
king class to support its can
didates in the coming elec
tions. And already for the 
approaching school season,

. ihis mam concerns oi the Commu- ected. He hears most about 
the little food that;nist Party in its election camp- the Democratic and Republi- 

! can parties, because those are 
the bosses’ parties, and the 
schools teach (only what the 
bosses want them to teach. 
Do either of these parties even •
promise anything to worker’s ■ tarn«vi,?ais- ... , - . . ...- .1 <70 • | naudingiems tikslams arba kuomet jie turikids? They do not. They‘pinigų, 1.... :------------ • —
don’t even mention kids ex-1^ 
cept to say that it’s a shame

And simultaneous with the 
vote for the Communist Par
ty. every worker must under
take to organize and help 
conduct struggles around each 
school and neighborhood, 
around the newsboys and 
bootblacks, around the thou
sands of children in the fields!to have child labor in this 
and their parents, a gigantic 1 country!
campaign of struggle against1 The Socialist Party doesn’t 
child misery, hunger and ex- have anything to say either, 
ploitation. The winning of vo-‘But th-e Communist Rarty has. 
tes for our Party must be tied The JDommunist Party is sup- 
up with and flow from a strug-j porting five very special chil- j 
gle in each neighborhood for dren’s demands raised by the

children. This struggle must The fourth of these demands 
also assume a sharp fight .and is: 
exposure of the boss parties
and their demagogy, must be ral punishment, suppression of 
tied up with the forcing of speech, and military training, 
these parties and their candi-

■ there are prospects of school a vote for Foster and Ford is 
j closing 
ling, of 
i ditions

This 
tions in every 
ner of the U. 
is no city, no section, no street 
or alley, where, on the basis 

■of a fight for their children’s 
demands new sections of the 

’ workers can’t be organized in 
this election campaign.

down, 
further 
fo rthe
misery

žmones visokiame gyve-nuoširdžiai kviečia ______ ..
nimo stovyje pasinaudoti jo bankiniai.*; pa- 

, kuomet jiems prireikia pinigų
i 

kuriuos norėtų saugiai inyestuoti.

1 ............ . p a r o m t os ant
charakterio ir už
darbio galimybių 
žmogaus, norin
čio gaut paskolų. 
Nuo $100 ir dau
giau.

To Anyboy these demands 
dates to show their true colors are very important. He has a/iriuTflC 

demagogues, i a right to demand that there MiirilAd 
Our children’s movement, the I be an end to corporal punish- 
Young Pionęers of America, ment. He has a right to say 
must be built side by side with what he .thinks and nobody 
the building of the prestige has the right to stop him. We 
and strenght of the Commu- mean to get the “free speech’’ 
nist Party.
, Workers and poor farmers,And Anyboy should not be 

-forced to take military train
ing—where he learns to kill 

. v , . and shoot and turn into a mnvote for Foster and' Ford is a litary machine. And that’s 
vote against child labor, ag- wjiy Anyboy is going to get 

iamst youi children going out ujs pOp į0 voįe Communist, 
to woik. A vote for Foster An(j means w,eJl surely 
and Ford is vote for the very get 1>000,000 Communist 
lives of your children, without įes< 
danger of discrimination or * ______
segregation! —

Vote for Foster and Ford! |the October issue of the New .'391 
Vote Straight Communist!

of overcrowd- a vote for food and clothing j 
worsening con- for your hungry children! 
children.
has its reflec- 
nook and cor-1 
States. There

Suteikiančios tuo- 
jautinj finansinį 
patarnavimą bile 
žmogui, turin
čiam priimtinų 
vertės popierų ar
ba taupymo ban
ko knygutę.

J Morris Plano 
Certifikatus (in
dėlio liūdijimus), 
kurie suteikia 
svarbius dėsnius 
delei . saupumo, 
gero pelno ir dė
lei t u o j a utinio 
p a rdavimo. 
parsiduoda 
kio arba 
Išinokesčių 
ną.

Jie 
iš sy- 
pagal 

ria-

pasiunčiamos sulig 
reikalavimo

THE MORRIS PLAN CO.
OF NEW YORK /
Centro Raštinė—

West 42nd Street

Parankūs Skyriai:

MANHATTAN
Union Square, kampas 15th St.

110 East 125th Street

BROOKLYN
Joralemon St. arti Borough Hall
Graham Avenue

BRONX
East 149th St. arti 3rd Ave.

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

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

visa nakti ant trečiu lubu. oriniam 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 dieną 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 KAVALIAUSKAS

xx'.yk.'

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHI LA DEL PHLU PA.

Telefonai: Bell—Oregon S116 
Keystone—Main 1417

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR.ZINS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 'k. M.’ iti %* P. M. ’ Kalba Lietuviškai 
NedSliom—9 A. M. iki 4 P, M. Įsikūręs 25 Mėtai
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Miesto Iždą

momentui t°kis buvo bankininku pareiš-

jo pirm to slaptus pasikalbė
jimus su miesto politikieriais. 
Jeigu išlaidų nesumažinsite, 
negausite naujos paskolos,—

New Yorko valdyba nutarė 
$92,000,000 sumažint savo iš
laidas 1933 metams; turėsią 
užtekti “tiktai” $537,000,000 
įplaukų. Morgano kompanija

Ar RlIO llorhii Pfi Rinkimu?! Kruvinais Darbininku 19 Nauju Nariu įstojo Hl DUO UalUų ru nillMllių: Kaštais Taupysią LDSA Pirmon Kuopon
Tą klausimą plačiai išaiš-1 šiandie stovi ir ko galima ry- 

kins draugai kalbėtojai, D. M. [toj laukti. Prakalbose taipgi 
Šolomskas, Bertha Paltanavi-(sužinosite, ar darbininkai gali 
čiutė ir S. Steponaitis masinė- ką nors padaryt, kad išsigel- 
se prakalbose, šį ketvirtadienį, bėt nuo bado, 
spalių 20 d., “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Daugelis kalbasi, kad po 
prezidento rinkimų . būsią at
maina darbuose; vieni sako, 
jeigu Rooseveltas bus išrink
tas, darbai pagerės; kiti sako, 
kad bus dar blogiaus.

Visi sueikite ir išgirskite ti
krus faktus, kaip kapitalizmas

Patys prezi
dentiniai rinkimai turi reikš
mės; todėl išgirskite, ką reiš
kia balsavimas už demokra-p* ,, 
tus, republikonus, socialistus!1.1 
bei komunistus.

Bus nevien prakalbos; turė
sime ir dainų. Aido Choro 
Merginų Sekstetas dainuos 
pritaikytas šiam i____ ____
dainas; būsią ir kitokio įvairu
mo. Įžanga visiems veltui.

Rengia ALDLD 1-ma kp.

Visų Partijų Kandidatai 
Pakviesti į Mitingą

Ar Hillquit Bus Vienas 
Tik Kandidatas j Majorus?

spa- 
ypa-

Ateinantį penktadienį, 
lių 21 d., yra rengiamas 
tingas mitingas, New National 
Hali, 261-7 Driggs Ave., Broo- 
klyne. į mitingą pakviesta 
kandidatai republikonų, demo
kratų ir socialistų; juos šau
kia komunistiniai darbininkai 
ir 16 organizacijų—ateit ir iš- 
dėstyt, už ką tų kandidatų 
partijoj stovi ir ko jos reika
lauja. Kiekvienos partijos 
kalbėtojai galės taipgi kriti
kuoti kitų partijų kalbėtojus.

Dalyvaukite tame mitinge. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
veltui.

NEW YORK. — Rinkimų 
tarybos narė Katherine Rogers 
nori panaikinti kandidatūras 
republikonų ir demokratų į į 
New Yorko majorus. Ji krei
pėsi į AugšČiausio Teismo tei
sėją Al. Coheną; reikalauja 
atmest tųdviejų partijų kandi- kyklai 
datus; sako, kad jie pastatyti $456,000: nuo 
jau po įstatymiškai paskirtam pimo nukirsti 
laikui. Kas tada beliktų?— 
Tiktai socialistų kandidatas į 
majorus, Morris Hillquit,—at- 

republikonų dienraštis 
Bet Sun paslepia Komu-

są k o
Sun.
nistų Partijos kandidatą į ma
jorus, drg. W. L. Pattersoną, 
kuris yra laiku ir reguliariai 

; taigi Pattersoną 
is

Teismo patvarkymas. Ir visi

! pastatytas;
Policija Išvien su Darby I nekliudys joki

J įToiamn nnt.vark
Agentūrų Žulikais

kimas miesto valdybai. O be 
naujos paskolos valdyba nega
lėtų apsimokėti nei kito mė- 

' nėšio algas.
i

į Buvo pirmiau sumanyta iš
leist $30,000,000 iš miesto iž
do šelpimui bedarbių per 6 
mėnesius. Bankieriai įsakė 
griežtai sumažinti tokias “pa
šalines” išlaidas, kas reiškia 
dar daugiau bedarbiu palikt 
mirt nuo bado ir šalčio.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
Liet. Darbininkių Susivieniji
mo Amer. 1 kuopos susirinki
mas, į kurį atsilankė daigiau 
negu paprastai narių. Taip 
ir reikia.

Ši kuopa darbuojasi daug ir 
sėkmingai. Vienas tik trūku
mas yra tame, kad per mažas 
skaičius 
darbuose.
19.
b as
pos 
tos, 
rėš

Telefonasi Stagg

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU D1AGNOZA 

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOS!

Nuo • vai. ryto iki S vai. vakare.
Pėhktadieniai« ir šventadieniai b 

tik suiitarus.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

“Taupusis” majoras McKee 
nusprendė, kad galima suma
žinti išlaidas 

nuo
mo- 
iki 

šel
mio

mokytoju
$900,000 

ex-kareivių 
$400.000:

lavinimo $250,-

FILURIN
12 th St.

ir 3rd Avės
YORKE

SYKĮ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. f.

vaikų koliekų
000; nuo ligoninių $1,000,000;
po 10 procentų nukirsti algas
v’siems miesto darbininkams 
ir tarnautojams, kurie priima
mi darban 1
egzaminų; o mokytojai, polic- dar didesnės, 
manai ir kiti reguliariai valdi
ninkai turėtu liuosnoriai nusi-

| <1 I 11O , Ui Iv Įy LIULI CV j DL C VI 1 L U Cll L/V

be civilės tarnybos į dalyvaus, tad

narių dalyvauja jos 
Naujų narių įstojo 

Tai puikus ir didelis dar- 
atliktas keletos mūsų kuo- 
narių. Mes tikimės, kad 
kurios dar nei vienos na- 
negavo, paims pavyzdį iš

besidarbuojančių draugių, taip 
kad sekamam 
gausime nemažiau 20
O kad tai galima, tai jau įro
dė šis susirinkimas. Taipgi vie
na draugė turi du skaitytojus 
“Darbininkei.”

Kompartijai parašų rinki
me darbavosi sekamos drau
gės : II. Mantuškaite, S. Sas- 
na, A. Jeskevičiutė, E. N. Jes-. 
kevičiutė, A. Levanienė, O. 
Depsienė ir O. Tamošiūnienė. 
Jos surinko mūsų kuopos var
dan virš šimto parašų.

Dabar, užsibaigus parašų 
rinkimui, kuopos narės pasiža
dėjo daugiau padėti Bedarbių 
Tarybai organizuoti bedarbius 
šioj sekcijoj. Tikimės, kad 
šiam darbe daugiau draugių

I ir pasekmės bus

susirinkime 
narių.

Susirinkime sudaryta planai
Augščiausio!kirsti a]^as 6 ir pusg nuošim- sėkmingam išplatinimui LDS 

visi čio Bet tai 
darbininkai turi būt prisiren- tebūtu algoje

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

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 

’ ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savai_tę._ Jis turi 
vieną iš geriausių 
su mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
Nedeliom - nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Ir

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikaa vyrq ir 

motarų ligai kraujo ir adai. 
Padaraa Utyrimg kraajo ir ilapuaia.

DR. MEER
W. 44th St., Room 1*3 

New Tark, N. Y.
Valanda* Priiailmai 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nae a 
t iki 0 vai. vakare

Sekatadieniaii nua 11 ryto iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

116

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuoml pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją

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

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

-j'A. išleistų lapelių, raginant 
kuris darbininkes balsuoti už Ko

kand i datus.
[šiam darbui apsiėmė labai 
daug draugių, tad nei vardų 
negaliu paminti, žymėtina ir 
tas, kad keletas mūsų naujų 
narių stojo darban. Reiškia, 

sustabdyti naujų g-avome ne tik nares, bet sykiu

čio. Bet tai juk maža žymė 
> majoro,

|gę balsuot už Kom. Partijos' gauna $40,000 ir algose komi- munistų Parti jos 
NEW YORK.—Vienas dar- kandidatą į majorus.

b’ninkas buvo užmokėjęs $11.- 
50 Muller darbų suradimo 
agentūrai už darbą; tame dar
be jis tegavo uždirbt tik $5, ir; 
tapo pavarytas. Septyni Be
darbių Tarybos nariai nuėjo 
atgriebti iš agentūros darbi
ninkui pinigus. Agentūros ra- 
ketieriai švilptelėjo policijai ir 
visi šie darbininkai buvo areš
tuoti. Teismas paleido šešis, 
bet pasiuntė kalėjiman septiii- j 
tą, negrą bedarbį.

Aido Choro Nariams
Aido Choro Mėnesinis Susirin

kimas Ketverge
šį ketvirtadienį, spalių (Oc

tober) 20-tą dieną, įvyksta 
Aido Choro mėnesinis susirin
kimas. Visi Aido Choro na
riai esate kviečiami dalyvau
ti susirinkime. Šis susirinki
mas bus labai svarbus, tad vi
si ir visos malonėkite dalyvau
ti jame. Taip pat nepamirški
te atsivesti naujų narių į cho
rą.

Susirinkimas prasidės, 8-tą 
vakare, “Laisvės” svetai- 
46 Ten Eyck St., Brook-

Dar Trys Mezgėjų 
Pikietai Areštuoti

BROOKLYN. — Policija ir,™1; 
gengsteriai užpuolė pikietuo- i 
tojus M. Dorfman mezginių ! lyn> 
kompanijos, 218 Bedford Ave. | 
Areštavo dar tris streikierius. 
Streikas eina jau dvi savaitės.

Org. F. P.
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Vadovauja Industrinė Siuvėjų ALDLD loj-tOS KllOpOS 
Unija. Svarbus Susirinkimas
Nuodą Išgėrė Bedarbė' 
Jauna Mergina

NEW YORK.
nusižudyt, apsinuodijo Kathe
rine Gordon, 20 metų amžiaus, 
bedarbė tarnaitė. Tapo paimta 
į Št. Vincent ligoninę, bet ka
žin ar pagys. Nelaiminga 
mergaitė. Kuomet ji dar bu
vo kūdikis, skurdžiai tėvai ją 
pametė, ir ji buvo išauginta 
našlaičių prieglaudoj.

ALDLD 185 kp. mėnesinis
I susirinkimas įvyks ketvirtą

jį Norėdama 'dienL spalių (Oct.) 20 d., 8
vai. vak., pas drgg. Baltru- net 10 centlL '

Isionierių, kuriė 25-35 tūkstan
čius dolerių ima per metus.

Didelį sutaupymą miesto 
valdyba ketina padaryti ant 
mokyklų; i 
mokyklų statymą ir senu tai-|“eras dąrbuotojąs. 
symą, priskirti kiekvienai mo
kytojai po daugiau (iki 50) 
mokinių, uždaryt pamokas su
augusiems ir tt.

Daugiausia “sutaunyt” mies
to valdonai žada tai ant nau-! 
jo miestinio požeminio gelž- 
kelio. Pirmiaus jie ketino jo 
lėšas', apmokėt iš reguliarių 
miesto iždo įplaukų per pen
ketą metų. Dabar nuspren
dė išleisti bonus ir pardavi- 
nėt. pratęsiant naujos subvės 
išlaidų apmokėjimą 50 metų. 
Sykiu su tuom miesto taryba, 
susidedanti iš demokratų ir re
publikonų, kiek žinoma, jau 
sutinka pakelt važinėjimo kai
ną visais elektriniais miesto 
gelžkeliais. To reikalavo ban
kininkai ir tą išpildys ju ber
nai miesto valdžioje; tik kol 
rinkimai praeis, tie ponai to 
viešai neskelbia, nenorėdami 
pakenkti savo partijų kandi
datams. Paskui važinėjimo 
kaina bus pakelta iki 7 arba

Kuopos narės yra nutaru
sios eiti per darbininkių stu- 
bas kiekvieną ketvirtadienį, 
kalbinant jas stoti į LDSA. bei 
Užsirašyti “Darbininkę”. Kol 
kas tik 6 draugės šiame darbe 
dalyvauja, tačiaus tikimės, 
kad ir kitos draugės stos dar
ban padėti kuopai atsiekti jai 
uždėtą kvotą—50 naujų narių.

Mes turime korespondenčių 
grupę iš penkių draugių, tad 
peiktina, kad iki šiol neparašė 
iš mūsų susjrinkimo į “Laisvę” 
nei viena iš tos grupės drau
gių-
dienraštį reikia greit 
žinios, ypač, kuomet 
mūsų panosėje. Šią 
sykime.

Reikia nepamiršti, jog į 
priduoti 
jis yra 

ydą tai

Narė.

SUSIRINKIMAI

šaižius, 13 Logan St., Brook- Tokie tai taupymai yra da
romi darbininkų kaštais. Bet 
paimsime šičia tik vieną pa-, . pu-iiiioiiiic diuict ljliy viuua pcv- 

svarbių; Vyzdį, , kaip ištikro politikie-

Lietuviškos Vakaruškos
Lie-Tas vakaruškas rengia 

tuvių Amerikos Piliečių Kliu
dąs nedėlioj, spalių (October) 
23 d., T 
Perry Ave 
Šokiai prasidės 6 valandą va- gausite, 
kare.

Kviečiame visus ir visas iš 
Maspetho ir apielinkės atsilan
kyti kuo skaitlingiausiai į mū
sų balių. Turėsite progą pasi
matyti su “frentais” bei pa
žįstamais draugais; prie geros 
muzikos pasilinksminti, ir tuo- 
mi palaikysite vienintelę lietu
vių organizacijos svetainę 
užeigą, kuri šiuom laiku 
laikosi.

Įžanga 30 centų ypatai.
Kviečia Rengimo Komisija

Be svarstymo
reikalų, dar tars kelis žo-;riai taupo tas lėšas, kur jie 
džius Kompartijos atstovas &ali Per graftą patys pa- 
afpinančin rinkimu klausi- sipinigauti’ Užlaikymui sam- aiemancių nn imu K a įsi tarjjos skyriaUs arklių šiemet 

išleista $800,000, bet išviso 
tas skyrius telaiko tiktai 21 
arklį, kuris naudojamas dar
be ; taigi vieno arklio išlaiky
mas per metus jiems z“kaštuo-: 
ja” 40 tūkstančių dolerių; o'

NEW YORK, N. Y.
D.N.Y.D.O. Sąryšio Kom. susirinki

mas įvyks ketverge, spalio 20 d. kaip 
•7:30 vai. vakare, arba jei galima bus 
ir ankščiau. Turime susirinkimą at
laikyti prieš prakalbas. Yra labai 
svarbu, kad visi komiteto nariai da
lyvautų. Yra du svarbūs reikalai, 
kuriuos turėsime galutinai aptarti.

Sąryšio Komiteto Sekretorė.
(249-250)

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Brooklyn,
“Laisvės”

mu. Todėl visi iki vienam 
pribūkite ir naujų narių pri
rašymui atsiveskite, nes da
bar eina vajus, ir įstojimas 
į ALDLD yra veltui: O gal

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

dualiu l VULUUCl / • • I • J d
Kliubo svetainėj, 60-39 » nau^ kny*:* “Sovietų Sa- 
‘ Maspethe, L. L junga Penkioliktais Metais?

ja 40 tūkstančių dolerių; O [ Reikalingas kambarys vedusiai po- 
pačioj Šių metų pradžioj, tie rai. Geistina, kad būtų netoli sub- 
ponai atstatė iŠ darbo 1,600 way, Williamsburgo apielinkėj. A.

be_ D. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn,darbininkų,

Sekr. M. Misevičiene.

bei 
čia

“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. '

sanitarijos 
taupydami” miesto iždą!

' Bet kad 
riams 
miesto iždo ir tinkamai suma-j 
žint beprotiškai augštas algas vaiko.
, , _ 1 v. . i > hn qnlvo’ndykūnams augstesniems val-i 
dininkams,—apie tai jiems nei 
neprisisapnuoja.

(248-253)
numušt bankie- --------  "------------------------------- -

milžiniškus pelnus iš j REIKALINGA senyva moteriškė 
prie namų darbo ir prižiūrėjimo 10 

. Delei atlyginimo ir dar
bo sąlygų asmeniškai susitarsime. 
Jurgis Kundrotą, 216 McKee St., 
Floral Park, Long Island.

(244-249)

MIRTYS—LAIDOTUVeS

J. Weiss.

5th AVE. THEATRE, Broadway ir 28th Street
Tik 4 Dienos: Rytoj, Utaminke, Seredoj ir Ketverge 

Dienomis bus rodomas nuo 9:30 a. m. iki 11 p. m. Puikiausia Am- 
kino produkcijos Sovietų kalbinė filmą “Revoliucionieriaus Atsimini- 

’mai”. {žanga nuo 9:30 iki pietų 15c, po pietų iki 11 vai vakare 25c.

Marijona Krauklietė, 4 m. 
am., 1055 Blake Avė., mirė 
spalių 17 d. Trinity ligoninėj; 
bus palaidota sp. 19 šv. Jono 
kapinėse, 
navimą 
Matthew 
kas).. I

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

analizai

Laidotuvių patar- 
; suteikė graborius 
P.\ Ballas (Bielaus-

107 E. 17th STREET
Near 4th Avė. (Union Square)
Vai.: 10-1, 4-8, Nedeliom: 10-12

Už Pilną Egzaminaciją $2

>

ir

56
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVAir Medi-

Graborius
geriausias meisteris tarpe lie-
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DEKAVOJU pacientams

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Aš dSkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS

GEORGE NOBILETTI.

Pareigas po

f
t
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Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

4C2 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

Autorizuotas ir Certifikuotas 
per

NEW YORK UNIVERSITY

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

ir Mokinių Namuose 
Jam pagelbsti Miss Ruth 

Antpusat
STUDIJŲ ANTRAŠAI
1763 Cropsey Avenue

Tel. Bensonhurst 6-6631
929 Broadway

Tel. Pulasky 5-1538 
981 Broadway 

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

SKAITYKIT, PLATINKIT 
“LAISVĘ.”

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VĮSUtŠALIU, IR iŠ ČiA 
PAS1UNČ1AM I. KUR KAM REIKIA. 'TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM-MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA^ SAVO' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakarė

Telefonas, Midwood 8-6261




