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KRISLAI
Inteligentija Kairėja. 
Teismų “Teisybė”. 
Bėda su Socializmu. 
Laipsniškai Persitikrino. 
Mūsų Prakalbos.

Rašo V. Bovinas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesitė, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Paskutiniu laiku žymiai pasi
reiškė Amerikos inteligentijoj 
pakairėjimas. Tai parodo, kad 
ir susidarymas Profesionalų 
Lygos už Fosterį ir Ford, ši 
lyga jau išleido savo “laišką”— 
atsišaukimą į Amerikos inteli
gentus, kad ne gana remti Fos
terį ir Fordą, bet reikia ir ko
voti bendrai su Komunistų Par
tija. .

Tai yra istorinis reiškinys. 
Po šių profesionalų ir rašytojų 
manifestu pasirašo 53 asmenys. 
O yra ir daugybė dar kitų, kil
tie viešai nesirodo.

Padarykite palyginimą šių 
Amerikos inteligentų, kurių tar
pe yra jr universitetų profeso
rių, nusistatymą su lietuviška, 
pusiau kepta “inteligentija!“

Kuomet tikroji inteligentija 
blaivėja, pasisako už Komunis
tų Partiją, tai lietuviška “inte
ligentija“ pradeda dvokti puvi
mu! Ji fašistėja. Tai lietuviš
kai “inteligentijai” priklauso ir 
Prūseika, kuris eina j atbulą 
galą. Jie bijo kovų, bijo kalėji
mų. Kovos—jiems chuliganiz
mas.

Columbia Universiteto ekono
minių mokslų instruktoriaus 
Donald Henderson moteris pate
ko į kalėjimą už revoliucinį 
darbą tarpe bedarbių darbinin
kų. Jinai gavo kalėjimo tik 10 
dienų, bet negras darbininkas, 
kuris tokį pat darbą dirbo, gavo 
daug daugiau nubausti. Hen
dersonienė pareiškė:

Jisai buvo ne daugiau kaltas 
kėlime netvarkos, negu aš. Bet 
jisai buvo negras. Todėl jisai 
gavo aštuonioliką kartų dides
nę bausmę.” Pagaliaus, jinai 
suriko: “Paleiskite Sam Brown! 
Paleiskite Sam Brown!” (Sam 
Brown yra negras).

Hendersonienė atėjo prie su
pratimo, kad reikalinga revo
liucija, laipsniškai. Pirmiaus 
jinai buvo rėmėja kapitalistinių 
partijų, paskiaus — socialistų. 
Dabar, kuomet jinai mato, kad 
“15,000,000 neturi darbo ir tuo 
pačiu laiku galybės yra maisto 

' šalyje, kad net javai deginama, 
ir kuomet žinai, kad maža gru
pė privilegijuotų žmonių val
do gaminimo priemones, tai tik 
viena išeitis darbininkams: Su
sijungti ir kovoti už kontrolę.“

Apie socialistus Hendersonie- 
nė pasakė sekamai: “Bėda su 
socializmu tame, kad kapitalas 
kontroliuoja balotus. Darbinin
kai negali laimėti per balotus.“

Taip protauja Amerikos rim
toji inteligentija. Inteligentija 
pradeda įmatyti, kad komuniz
mas tinka ne tik darbininkams. 
Komunizmas išris klausimą ir 
inteligentijos. Be to, jau tokių 
inteligentų yra ne šimtai, bet 
tūkstančiai.

Užmušė Amerikietį 
Mandžurijoj

MUKDENAS. — 
praneša, kad netoli 
tien, Mandžurijoj, 
kurie darė užpuolimą ant ja- 

i'ponų kareivių, .užmušė vieną 
amerikietį, kuris jojo ant 
arklio ir turėjo Amerikos 
vėliava. Amerikonas, sako- 
ma, yra misionierius. Vei
kiausia, tas amerikietis da
lyvavo kovoje prieš chinus 
sukilėlius.

Spauda 
Mulan- 
chinai,

Anglija Gelbsti 
Parazitus

MADRIDAS. — Jauna Is
panijos valdžia pradėjo ap- 
karpinėti bažnyčioms ir kai 
kuriems k u n ig a i k ščiams 
sparnus. Valdžia paėmė 
nuosavybę ir kunigaikščio 
Wellingtono. Bet čia jau 
įsikišo Anglijos ambasado
rius ir reikalauja, kad šito 
kunigaikščio nuosavybė bū
tų grąžinta. Tai reiškia, 
kad Anglija palaiko parazi
tus ir kitose šalyse.

Japonija Atmetė 
Sutartį

FARMERIAI IR DARBININKAI ORGANI
ZUOJASI Į BENDRĄ FRONTĄ KOVAI
Bedarbių Darbininkų ir Farm erių Šaukiama Demonstracija

Parėmimui Farmeriy
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Bedarbių Taryba šaukia be
darbių ir dirbančiųjų darbi
ninkų ir farmerių demonst
raciją parėmimui farmerių 
streiko sekančią nedėlią.

Farmerių Unijos valsti
jos konvencija, kuri įvyko 
pereitą savaitę Wolf Point, 
Montana valstijoj, priėmė 
rezoliuciją, kuria užgiria 
Farmerių Nacionalę Konfe
renciją, kuri yra šaukiama 
Washingtone, gruodžio 7 d. 
Konvencijoj dalyvavo 148 
delegatai iš Montana valsti

- Įjos-
Farmerių Unija buvo tur-

tingųjų farmerių vadovybėj. 
Bet paskutiniu laiku joje 
prasidėjo bruzdėjimas eili
nių narių. Dabar jau pa
skelbė “farmų šventę”. Kas 
reiškia, kad farmeriai reika
lauja šventės skolų mokėji
mui. Šitas reikalavimas yra 
po vadovybe “Farm Holiday 
Association.” Kova išsivys
tė į gana karingą farmerių 
streiką ir masinius pikieta- 

ivimus. Washingtone far
meriai reikalaus pertraukos 
skolų mokėjimo ir greitos 
paramos. Jie kovoja ir 
prieš farmų pardavinėjimą 
Už mokesčius ir skolas.

Mūšy Žemė 10 Biliony Mėty Amžiaus
Taip Aiškina Vokiečių Mokslininkas Einšteinas; Kiti 

Mokslininkai Nesutinka su Jo Apskaitliavimu.

mošų vajaus
PARENGIMAI

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.—še- 
šiolika darbininkų organiza
cijų rengia visų partijų dis
kusijas, New National Hali, 
261-7 Driggs Ave. Spalių 
21 d., 8 vaL vakare. Bus 
nuo įvairių partijų kalbėto
jai.

KAPITALISTAI KĖSINASI NEPRILEISTI. 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ ANT BALOTO I
Darbininkai jau Išreikalavo, kad Teismas Perkratinėtų tą 

Klausimą iš Naujo
jos teisė dalyvauti rinki- . , 
muose būtų nagrinėjama 
augščiausiame valstijos tei
sme. Šią Komunistų Parti
jos kovą gerai parėmė dar
bininkų masės.

Pietinėse valstijose Komu
nistų-Partija yra tik viena 
partija, kuri veda kovą už 
apsisprendimą ir lygias tei- 

ises negrams darbininkams.
Komunistų Partija prade- Todėl kapitalistai, negrų pa- 

jo kovą prieš varžymą poli
tinių teisių. Ir jau išreika
lauta, kad Komunistų Parti-

JACKSONVILLE, Fla.— 
Kuomet Komunistų Partija 
pradėjo rinkimų kampaniją 
Florida valstijoj ir reikalau
ja, kad negrų balsavimo tei
sės nebūtų varžomos, tai 
valstijos autoritetai atėmė 
Komunistų Partijai teisę da
lyvauti rinkimuose. Tai rei
škia, Komunistų Partiją nu
ėmė nuo baloto.

vergėjai, ir pasikėsino atim
ti teisę Komunistų Partijai 
dalyvauti rinkimuose.

Anglijos Bedarbiai Kovoja su Policija
Trisdešimts Trys Darbininkai Areštuoti; Keli Policistai 

Sužeisti; Darbininkai Bedarbiai Laikėsi Gerai; Kai 
Kurių Krautuvių Langai Išdaužyti.

TOKIO. — Sovietų Sąjun
ga apie penki mėnesiai at
gal kreipėsi į Japoniją, kad 
padaryti nepuolimo sutartį 
tarpe Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos. Tuo kartu Japo
nija padėjo tą klausimą į ša
lį. Dabar vėl tas klausimas 
kilo ir apie jį kalbama. Ja
ponija reikalauja, kad So-j 
vietų Sąjunga pripažintų! 
Manchukuo valdžią Man
džurijoj, kuri labai reikalin
ga Japonijai.

BERLYNAS. — Profeso-Į James Hopewell Jeans aiški
nus Albert Einstein savo 
prelekcijoj paskelbė, kad 
mūsų žemė 'yra 10,000,000,- 
000 metų senumo. Sako, kad 
paskutiniai astronomų tyri
nėjimai tai patvirtina.

. Vienok, yra mokslininkų, 
kurie abejoja apie tikrumą 
Einšteino teoi^ eso- 
ritfįv F. Zwicky*^ 
kad tas periodas gali būt 
trumpesnis. Astro nornas 
Edwin P. Hubble mano, kad 
tik apie 2,000,000,000 metų 

lyra nuo mūsų žemės pra
džios.

Gi Anglijos astronomas

Vokietijoj Fordas Pešas
BERLYNAS. — Vokieti

joj Fordas varo konkurenci
ją su šios šalies automobilių 
fabrikantais, kuriem kenkia 
Fordo biznis. Vokietijos fa
brikantai pareikalavo iš val
džios jų biznio apsaugojimo. 
Valdžioje vietiniai fabrikan
tai laimėjo. i Tarpe dviejų 
šalių kapitalistinių fnagiisk 
tų įvyksta susikirtimų. Am
erikos Fordas nori' užka-; 
riauti visą svietą.

Tai reiškia, kuomet Partiją 
pameta keletas sugedusių opor- 
tunistų-renegatų, ateina į tal
ką nauji elementai. Ateina ge
riausi, rimčiausi proto darbinin
kai literatūros, profesijos, inži
nerijos, meno ir kituose fron- zuotį darbininkus, 
tuose.

Tuo tarpu lietuviai “i 
gentai“, Prūseikos-Butkaus ka
libro, skęsta mūnšaine. Darbi
ninkams jau laikas pasakyti 
tiems veidmainiams: “Nekliudys 
kite revoliucijai!9'’

■M • 
Daugelyje mūsų kolonijų yra 

rengiamos prakalbos, ypatingai 
dabar, kuomet eina mūsų vajus. 
Bet ve kokių klaidų mes paste
bime. Labai dažnai stoka pas 
draugus paspadoriško apsukru
mo. Reikia žinoti, kad prakal
bas rengiame ne del * mados.

.^.Prakalbas mes rengiame, kad

paskleisti agitaciją ir organi-

Tad prakalbų surengimo dar-
inteli- fras įurį gerai atliktas. Vie-

nok reikia pasakyti, kad ne visi 
draugai veikia, kad sutraukti 
darbininkus į prakalbas. Ne
garsina tinkamai. Plakatus nu
meta kūmoj vietoj ir nepaiso, ar 
kas j t to s matys, ar ne.

Draugai, mes turime prieiti 
prie išvados, kad prakalbų su- 
rengimas yra labai svarbus dar
bas. Tą darbą reikia gerai ir 
tinkamai atlikti. Reikia išdirb
ti gerus planus ir būdus g ar si
utimui ir pritraukimui darbi
ninkų. U •; /.

•eiške,

na, kad nuo žemės pačių 
pradinių pasireiškimų gali 
būt apie ■30,000,000,000 me
tų, o nuo saulės pradžios 
yra 70,000,000,000 metų;

Washingtono valdžios 
mokslininkai nesutinka su 
Einšteino teorija taip pat. 
Dr. Kovarik, Yale Univer
siteto profesorius sako, kad 
žemės senumo teoriją nega
lima tikrai nustatyti, bet ji
sai linkęs prie teorijos, kad 
mūsų žemė yra 2,000,000,000 
metų senumo. Galutinų ži
nių, reiškia, nėra, kaip se
na mūsų žemė.

GIRARDVILLE, Pa. — 
Spalių 22 d., 7-tą vai. vaka
re, įvyksta prakalbos Levu
ko svetainėje. Kalbės d. B. 
E. Senkevičienė.

YONKERS, N. Y.—ALD- 
LD 72 kp. prakalbos įvyks 
nedėlioję, 23 d. spalių, dar
bininkų centre, 27 Hudson 
St., 2-rą vai. po pietų. Kal
bės d. E. N. Jeskevičiūtė ir 
kiti.

Bedarbių kova tęsėsi apie 
6 valandas laiko, kol policija 
pajėgė nugalėti bedarbių de
monstraciją. D a r b ininkų 
kovos ,tikslas buvo, kad iš-. 
reikalauti daugiau paramos 
bedarbiams. Tuo laiku bu
vo susirinkę pavieto svetai
nėj Londono Pavieto Tary-, 
ba svarstyti bedarbių klau
simus. Bedarbiai savo rei
kalavimus parėmė demonst
racija. Darbininkų susirin
ko apie 4,000. Bedarbiu de-

LONDONAS. — Netoli 
parlamento rūmų, kuomet 
valdininkai debatavo klausi
mus, kaip geriau sutvarkyti 
savo pūvančią 'kapitalistinę 
tvarką, tai dai'bininkai be
darbiai demonstravo ir ko
vėsi su raita ir pėsčia poli
cija. Darbininkai, sakoma, 
išdaužę kai kurių krautu
vių langus. Nuo policijos 
gynėsi plytgaliais ir akme
nimis. Apie trys policistai
buvo gerai sužeisti ir apie monstracijoje dalyvavo ir 
33 darbininkai areštuoti. komunistai.

Bijoma Mainieriu Sukilimo
TAYLORVILLE, Ill. — 

Kuomet policija nukovė vie
ną mainierį, streikierių va
dą, tai darbininkuose pasi
piktinimas dar labiau paki
lo. Kapitalistiniai laikraš
čiai praneša, kad “piliečiai” 
bijos,; kad gali kilti mainie- 
rių sukilimai ir prasidėti naujo teisintis. Nebus nau- 
ginkluotds kovos su nacioria-'jiena, kad Capone liktų iš- 
le gvardija. < ■ ’ ' ; teisintas.

WORCESTER, Mass. — 
Viešos diskusijos įvyks ne
dėlioję, 23 d. spalių, 7:30 vai. 
vakare. Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St.

Airija Reikalauja 
$1.380,000,000

Kanadiečiai Grįžta į 
Savo Kraštą

Capone Eina į Teismą
ATLANTA. — Kapitalis- 

tinę valdžia neduoda naujo 
teismo politiniams kali
niams arba negrams darbi
ninkams, bet visai kitaip su 
kriminalistais. Scarface Al 4th St. Kalbės d. M. žaldo- 
Capone, kuris visam svietui 
yra žinomas kaip kriminali
stas, gauna teisę pasirodyti 
prieš federalį teismą ir iš-

CHESTER, Pa. — ALDL- 
D ir LDSA kuopų prakal
bos įvyks nedėlioję, 23 d. 
spalių, 2:30 vai. po pietų. 
Lietuvių Svetainėje, 339 E. I J j i J T .T” 11““ "1 T1 /f Af 1 1

WESTVILLE, III — Pra
kalbos įvyks 23 d. spalių, 
Stokio svetainėje, West 
Main St., 7-tą ( vai. vakare. 
Kalbės d. A. Bimba.

LONDONAS. — Airijos 
prezidentas Valera, kuris 
buvo nuvykęs į Londoną tar
tis su Anglijos valdžia del 
šių dviejų šalių santaikos, 
pareikalavo, kad Anglija iš
mokėtų Airijai $1,380,000,- 
000. Tai yra mokesčių, ku
riuos Airija mokėjo Angli
jai. Todėl ir pasitarimas su
griuvo.

Hemiersonas Rezignavo

KanadosOTTAWA.
darbininkai, kurie buvo at
vykę į Jungtines Valstijas, 
grįžta į savo šalį. Jų sugrį
žo jau 300,000. Mat, Jung
tinėse Valstijose nerado 
darbų ir kitų laimių. Viso 
Jungtinėse Valstijose kana
diečių yra 1,278,421.

•' Anglijos giau su ja pradėti karas.

WATERBURY, Conn. — 
Viešos diskusijos atsibus 22 
d. spalių 8-tą vai. vakare, 
103 Green St.

Rezignuosiąs Stimsonas
WASHINGTON, D. C.— 

Neoficialės kalbos paleista, 
kad valst. sekret. Henry 
Stimsonas rengiasi rezig
nuoti iš vietos. Jo rezigna
cija, sakoma, remiama vei
kimu Mandžurijos klausi
mu.

Anglija Nutraukė Prekybos Sutartį su SSSR
l. : • { '

LONDONAS.
valdžia nutraukė prekinius Anglijos Darbo partijos
ryšius su Sovietų Sąjunga, vadas ir “socialistas” Tho- 
Sakoma, kad šitas žygis An- mas aiškino, kad tokios 
glijai reikalingas, kad įvy- “pertraukos” reikalaujanti 
kinti Ottawa konferencijos Anglijos sutartis su savoniis 
sutartį. šalimis. Tai, girdi, greitai

Šitas Anglijos imperialis- bus, pradėta nauja sutartis 
tų žygis yra, kad kenkti So- su Sovietų Sąjunga. Pasi- 
vietų Sąjungos . socializmo rodo, kad Thomas, MacDo- 
budavojimui. Paskiaus An- naldas ir kiti taip vadina- 
glijos imperialistams rūpi mi imperialistiniai “socialis- 
ruošti karo sentimentą prieš 
darbininkų šalį. Kuomet 
šalis yra susirišus prekybos 
ryšiais; tai daugi yra blo-

BRIDGEPORT, Conn. — 
Viešos diskusijos 23 d. spa
lių, Lietuvių svetainėje. At
sibus vakare.

LONDONAS. — Arthu- 
ras Hendersonas, Anglijos 
Darbo partijos vadas, rezig
navo. Jo vietą užima Laps- 
bury. Darbo Partijos vadai 
griūva, kaip ir pati partija, Svarbios Prakalbos
nes jinai nekovoja už darbi
ninkų klasės reikalus.

MAHANOY CITY, Pa. — 
Prakalbos įvyks 23 d. spalių, 
Norks Svetainėje, 2-rą vai. 
po pietų. Kalbės drg. B. E. 
Senkevičienė.

I

San Geronimo. — Karei
viai siunčiama į miestą Ju- 
chitan, kur majoras ir du 
kiti politikieriai buvo nužu
dyta. Čia eina susikirtimai 
tarpe policijos ir sukilėlių.

i

Elizabethe

tai” pritaria sutarties nu
traukimui. Tik opozicionie
rius Lansburys klausinėjo 
priežasčių.

Draugai ir draugės, skait
lingai lankykite šiuos pren- 
gimus. Pasaulyje yra labai

daug svarbių įvykių, 
jie bus išaiškinta ir 
naujo sužinosite.

Visi 
daug

ELIZABETH, N. J.
LDSA 4-ta kuopa rengia 

prakalbas, kurios įvyks sek
madienį, spalių 23 d., 1932, 
LDP Kliube, 69 So. Park St, 
Elizabeth, N. J. Kalbės Dr. 
J. J. Kaškiaučius ir draugė 
E. N. Jeskevičiūtė, LDS cen
tro sekretorė. Prakalbos 
prasidės 3-Čią vaL po pietų. 
Įžanga veltui visiems. v
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Vis Artyn Prie Karo

EASTQN, Pa.—šio miesto 
bedarbiams pašalpa žymiai su
mažinta, o kai kuriems visai 
tapo sustabdyta per Social 
Service Lygą. 'Tad prasidėjo 
didesnis bedarbių telkimasis 
Bedarbių Tarypon, idant orga
nizuotai reikalauti iš miesto 
įstaigų, taipgi ir pavieto, pa- 
šalpos-teises gyventi.

Viename savo susirinkime' 
B. Taryba nusitaria eiti rei
kalauti iš minimos lygos dau
giau pašalpos, išrenkama ko
mitetas. Padaroma lapeliai sti 
išdėstymu, kokie reikalavimai 
ir tt., paskleidimui tarpe ki
tu bedarbiu ir darbininku, kad 
prisidėtų prie 'šių' reikalavimų. 
Lapeliuose buvo pažymėta rei
kalavimai : $5 pavieniui bedar
biui į savaitę; $10 vedusiai po- 

į rai ir po $2 kiekvienam šei- 
Imyhos nariui į savaitę. . . Die-

Vakar dienos “Laisvėj” buvo žinia apie tai, kad J. V. 
generolas MacArthur lankosi Europoje tikslu sudaryti 
planus karui prieš Sovietų Sąjungą. Jo vyriausiu misi
jos tikslu tai apžiūrėjimas ypačiai besirubežiuojančių su 
SSSR valstybių armijų, kad žinojus, kaip stiprus anti- 
sovietinis frontas.

Antras ta pačia kryptimi ryškus žingsnis buvo pada
rytas Londone, Anglijoj. Socialistas Thomas, kolonijų 
ministeris MacDonaldo kabinete, pranešė parlamentui, 
kad Didžioji Britanija nutraukianti komercinę sutartį su 
Sovietų Sąjunga, sutartį, kurią padarė darbiečių kabine
tas 1930 metais, balandžio 16 d.

Thomas aiškino, kad, girdi, prie to privertusi nesenai Ina buvo paskirta spalio 4. 
įvykusi Ottawos konferencija, kuri priėmė sutartį, pagal 
kurią Anglija duos pirmenybę savo dominijų gaminiams nant, policija vieną suarešta- 
ir neleisianti dumpingo ir verstino darbo produktų pigiai vo ir ikišo kalėjiman su grą- 
pardavinėti. Sovietų Sąjungos produktus, kaip matome, 
socialistas Thomas skaito “verstino darbo” produktais. 
Bet Kuomet darbiečių atstovas George Lansbury paklau
sė jo, ar vyriausybė darė kokius tyrinėjimus pirmiau, ne
gu ji priėjo prie šitos išvados, tai Thomas atsakęs, kad 
nebuvę reikalo jokius tyrinėjimus daryti.

Taigi, po šešių mėnesių esamoji Anglijos-Sovietų Są
jungos prekybos sutartis liausis gyvavus. MacDonaldas 
bandysiąs pradėti naujas derybas su Sovietais ir paga
dinti į naują sutartį, kuria einant būtų galima apdėti 
augštesniais muitais Sovietų Sąjungos gaminius.

Visai aišku, kad šis žingsnis veda ne prie gero. Tai 
antras žingsnis prie bandymo su konsoliduoti visas Di
džiosios Britanijos dominijas bendram frontui prieš So-, 
vietų Sąjungą. Pirmas žingsnis buvo padarytas pačioj 
Ottawos konferencijoj. Trečias žingsnis seks—bandymas 
įtraukti kitas kapitalistines šalis ekonominiam Sovietų 
Sąjungos boikotui. i į, 5 ' ‘ ‘ į •,' ' ' H

Sovietų Sąjunga mokės iš šitos padėties išeiti laimėr 
toja. Uždaro jos gaminiams ;duds Anglijoj, ji ųždąfys 
duris Anglijos gaminiam^ Į^jSoViėtų Sąjungą ir pirks Į

Išvakarėse lapelius dali-

sinimu išdeportuoti, tačiaus, j 
išlaikę 48 valandas, pakaman- 
tinėję ir pagrasinę, paleido.

Paskirtu laiku pradėjus rin-' 
ktis prie Social Service lygos I 
bedarbiams, jau pasirodė pil
na slaptos ir viešos policijos 
apstatyta, kuri neleido nei ar-! 
tyn prieiti; jei tik pamatei 
kur tris krūvoj, tuojaus išvai
kė; visai neprileido. Bosų 
spauda su pasididžiavimu at
žymėjo, kad policija buvo pri
sirengus prie .visko, ir džiau
gėsi jos “didvyriškumu.”

šis miestas jau kelis kartus 
pasižymėjo savo reakcionišku- 
mu; persekioja kad ir mažinu
sį darbininkų pasijudinimą 
už savo teises, kurias pati J. 
Valstijų konstitucija garan
tuoja. Dąb^r net toji buy'zū- , 
azihė. kopštitącųa pamigta; įp/p; , 
kojų; gyvuoja atvira įpšų dik- 

daugiau mašinų tuose kraštųosę, kurie bando būti sukai-' tatūra, su kuria, bandoma pri- 
bamesni. ‘ t : » ų ; ' L

Tolydžio Anglijoj ir josios dominijose krizis gilėja, at
nešdamas dirbančiųjų masėms didesnį skurdą ir badą. 
Tik kelios dienos atgal MacDonaldo-Jurgio valdžia turė
jo siųsti savo ginkluotus būrius į Belfastą, Airiją, šaudyti 
kovojančius bedarbius, kurie reikalavo didesnių sumų pi
nigų pragyvenimui. Užvakar, kuomet MacDonaldas su 
Thomasu ir savo konservatyviais kolegomis darė planus 
parlamento rūmuose sutraukymui ryšių su SSSR, tai už 
parlamento sienų, per keturias valandas tūkstančiai be
darbių pasirįžusiai kovojo su policija, kuri neprileido be
darbių prie miesto rotužės. Tos kovos nemažės, bet augs, 
nes MacDonaldo-Baldwinp kova prieš Sovietų Sąjungą 
krizio neišriš. \

Į L. D. SUSIVIENIJIMO VAJ1NINKUS IR 
VISUS LIETUVIUS DARBININKUS

Nekuriem iš mūsų gal at- tik už $100 apdraudos. Ant- 
rodo, kad prigulėt prie Lie- rais gi metais atlieka visi 
tuvių Darbininkų Susivieni- $3, nes jau įstojimo neberei- 
jimo esą perbrangu. Bet, į^ia mokėti, 
pastudijavę LDS mokesčių! 
lentelę ir bile kokios ap-1 
draudos kompanijos lentelę, 
ką kita atrasime., , b

Pirma paimkime jaunuolį, 
apdrauskime jį ant 100 do
lerių insurance kompanijoj;; 
mokame po 10 centų savai
tėj, arba per metus $5.20.

Prirašykime 15 metų jau
nuolį prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo ant 
$150; Čia mokestis mėnesiui 
10 centų, arba per metus 
$1.20; kuopos lėšų apie tiek 
pat; taigi susidarys kokie 
$2.20 išviso. Vadinasi, dar 
lieka $3.

Įstojimas vajaus laiku į 
LDS apie $1.50; bet ir tai 
tėvų kišeniuj pirmais metais
lieka virš dolerio, palyginant nijimui, likau jo nariu; bū
sit tuom, kiek reikėtų išmo- damąs jau 34 nietų aiųžiąus, 
kėt apdraudos kompanijai prisirašiau ant $1,000 ap-

Arba jaunuolis bei jau
nuolė gali iškarto prisirašyt 
prie LDS j antrą laipsnį, 
ant $300j apdraudos, ir’ jtai 
dar pigiau atsieis negu in
surance kompanijoj ant 
$100. 'Kompanijai, kaip jau 
sakyta, mokės 5 dolerius ir 
20 centų už $100, gi Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mui tik 3 dolerius ir 12 cen
tu už $300.

Štai kad ir mano paties 
pavyzdys. Insurance kom
panijoj apsidraudžiau dar 
pirm susitveriant LDS, bū
damas 31 metų amžiaus, ant 
$500. Mėnesinių mokesčių 
reikėjo mokėti po $2.22, ar
ba per tnettis, $26.64.

Susikūrus L. D. Susivie-

£1

. kuopoj, kurio nėra. I klasės priešas?
c.i _ •!  i i J _    if f • ■m4-xrl Vhai

laikysis savo žodžio

lSOVIETŲ SĄJUNGA
PENKIOLIKTAIS METAIS

e

Visi nariai ir

merginoms 
1 vai. po 
vaikinams

f i ( J

apie sieną, 
tai “kara”

tonietis patapo net “didęliu 
rašėju.” Kiek čia senai jis 
prisiegavo kiekvienam, kad 
“vos pavardę pasirašau.” Tai 
būdavo dar, kuomet jis pri

"        — ......—*
ha.
dolerius ir mažiau į savaitę.

K. Biuras.
_______ _____ Į
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Daugelis tegauna po tris* klausė prie ALDLD. r Veikiau- tą daro tiksliai, idant apjuodi-
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sas tik prižada apmokėti ir lie
pia palaukti.

Su, kitomis dirbtuvėmis irgi 
ne kas. Standard Silk Co. jaū 
bus dvi savaitės, kaip palei
do verpėjos ir “vainderius” 
neaprubežiuotam laikui. Au
dėjai jau diena po dienai bai
gia darbą ir už savąitės tikisi 
būt atleistais. Panašiai yra ir 
su kitomis audinyčiomis, bet 
bosų spaudoj niekuomet apie 
tai nei žodžio.

Iš visko atrodo, kad šią žie
mą bedarbių eilės dar daugiau 
patįrštės. Geležies išdirbystėj 
galirpa sakyti, visai apsistoju-j 
?i. Tik kol kas smulkios dirb-; petį patapnojo, ir dabar Eąs- 
tuvėlės, k. t., firankų, kelmi
nės ir panašios dirba pilnai, 
bet išnaudojimas jose, didžiau
sias. Daugiau, kaip : $5 . į sa
vaitę, labai mažai kas uždir-

versti darbininkus badauti ir 
tylėti. Ar pdvyks,’ ateitis pa
rodys. ■ ' •

Patyrimai mums rodo, kad < 
darbininkų kovas nesulaikė nei • ■ 
jokia reakcija; tik kai kur da
linai pasiseka šiek tiek sude- 
moralizuoti kokiam laikui, ta- 
čiaus kova nepaliaunama; iš 
nepasisekimų imama daug pa
mokos ateičiai, ir galų gale 
darbininkai laimi. ' Šis miestas 
nėra išimtis, tik gali būti laiko 
skirtumas.

—o—
Kaip su Darbais.

EASTON, PA. — Vietinis 
kapitalistų lapas, E. Express 
nuolatos rašo, kad darbai “ge
rėja” tai vienur, tai kitur; net 
talpina pajieškojimus audėjų 
kasdieną, kaip kad Morris 
Silk Co. ir t.t. Bet kuomet 
nueinama darbo gauti, tai vi- 
sųpirma iškamantinėja 
tam vardą paima ir pasako, 
kad praneš. Nemažai yra to
kių, kad laukia pranešimo jau 
keli mėnesiai. Prie to, tiems, 
kurie ten dirba, tai algų neiš
moka reguliariai; prisieina 
laukti po kelias savaites, o bo-

pą.

f t. ' . » F

draudos ir $12 pašalpos į sa
vaitę ligoj. Per metus čia 
išmokų $32.76^ tai yra tik 6 
doleriais ir 12 centų dau
giau, negu insurance kompa- / 
nijai už viso labo .$500 po
mirtinės.

Ir ve už tuos šešis dole-; 
rius su' centais gaunu kitus 
$500 ir dar 12 dolerių savai
tei pašalpos ligoj (nors iš 
organizacijos dar pinigų ne
imu, nes nemoku sirgti);.' ■< 

Tai matote, kokis skirtu- , 
mas ir išlaidos. . i I

Rašykites į Lietuvių Dąr- 
bininkų Susivienijimą, ;o su
taupysite daug sunkiai už-' 
dirbtų centų ir turėsite daug ‘ 
naudos.

J. žigąitis,

šia Eastohieti^ ' ir dabar!tik nūs kuo daugiausiai ne tik at- 
Toše dirbtuvėlėse* daugiausia pavardę suslebizuoja ir bėga pa-

susamdytos jaunos mergaitės, gelbo.s pas dėdę, 
ir su jomis bosai elgiasi, kaip I 
su' vergėmis; jei tik kuri kiek. 
pasipriešina, tuoj aus tai darbo 
nėra? žodžiu, pietinių valsti
jų vergavimo sistema egzistuo 
ja

Tačiaus, kas liečia prasima- 
nimų-pletkų, tai užtikrinu, 
švelnikas galėtų stoti koiites- 
tan su viso pasaulio dayatkom; 
pirmas praizas tektų jam be

; jokių ginčų. Geriausias įrody- 
r ’°~7 .. , . Imas tai “jo korespondencija,”Karas Eastonieoo Galvoj , ti|pusį .«Klampyn6je” rugs. 29 

“Klampynės” neva korės- d. Ten apart šmeižtų ir pan- 
pondentai iš Eastono būtinai taplizmo nieko nėra. Tai akį- 
nori, kad su jais polemizuotų; lo graibstymasis 
ypač EAstbniėtiš (Švelnikas) Kalba apie kokį 
tai skaito sau už didelę gkr- ALDLD.
bę, jei kas su juom nors kiek ^Tiesa, švelnikas 
skaitosi. O dabar jis jaučiasi 
dideliu žmogum. Tik:įsivaizr 
dink! Pruseiką keletą kartų 
ranką jam pakratė ir. dar per

trukšmą, kuomet
bet su jo prašalinimu užsibai
gė ir trukšmai, ir nuo to laiko 
kuopoj gyvuoja santaika (r dir
bama kostruktyviaipevdliuci- 
niąm judėjimui.

Ir taip perdėm visoj “savo 
korespondencijoj” jis; pila pa
mazgas ant kiekvieno draugo, 
kuris tik neina su skloka; ir r t

skirus draugus, bet ir Kom
partiją. O betgi dar drįsta 
sklokininkai sakyti, kad jie 
esą tyriausio vandenėlio ir nei
ną prieš Partiją. Bereikalin
gas prisiegavimas, niekas jiem 
nebetiki.

Jei neinate pries Partiją, 
tai kodėl remiate kontr-revo- 
liucionierių Pruseiką ? Kodėl 
nei karto nepacituojate Komu
nistų Internacionalo pareiški
mą, kuriame Pruseiką pa
smerkiamas, kaipo darbininkų 

’ Kodėl visuo- 
keldavo joj! met tylite, kuomet pastatomas 

priįdaųsė, principo klausimas?

Visiems ALDLD Nariams ir kuopoms
Draugės ir Draugai! Visų laukiamoji knyga “Sovietų Sąjunga Penkiolik

tais Metais”, jau gatava, siuntinė jame kuopoms ir pavieniams nariams. Kny
ga yra labai naudinga ir kaip tik tinkamu laiku. Ji turi 288 puslapius, pa
veikslus, gražiai padaryta. Knyga turi daugybę faktų, ir išleista kaip tik 
prieš minėjimą Penkiolikos Metų gyvavimo proletariato ir valstiečių val
džios Sovietų Sąjungoje. Taipgi ji išeina mūsų vajaus pradžioj, už naujus 
ALDLD narius.

Draugai, kiekvienas narys, kuris dar nėra pasimokėjęs savo duokles, tai 
privalo pasimokėti, gaunant šią knygą, kitaip jis neturi teisės ją gauti, iš
imant tik paliuosuotus ir sergančius narius.

Kiekviena kuopa, kuri dar nėra pasimokėjus arba nepilnai pasimokėjus, 
tai privalo dabar pasimokėti, nes ALDLD Centro Komitete visi pinigai su
dėta knygos išleidimui ir jos siuntinėjimui ir neturime už ką pradėti ruoš
tis prie sekamų metų knygų. * " - ■./

Kiekviena kuopa privalo tuo jaus siųsti į Centrą duokles tų narių, kurie pa
simoką ir taipgi naujų narių.

1917-1932
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. Draugai, mes savo,prižadą išpildėme, mes žadėjome pagaminti tą knygą 
’ ■ Vajaus pradžioje. Mes tą atlikome, nepaisant baisiausio krizio, negana ener

gingo narių mokęjimosi duokles, nuo kai kurių kuopų negaudami reikalin
gos. kooperacijos. Tiesa, labai daugelis ALDLD kuopų nuoširdžiai duokles 
mokė josi, bet ne Visos. •

Dabar vajaus pradžioje turite taip naudingą ir reikalingą, knygą. Ją 
gauna visi nariai, pasišokėjusieji duokles ir naujai įstojant! į ALDLD. Da- * 
bar mūsų vajus, dabar kiekvienas darbininkas gali stoti į ALDLD tik už 
$1.50 į metus, nes vajaus metu įstojimas panaikintas; gali gauti šią knygą, 

' tąipgi knygą “Religija” ir dovanų $3.00 vertės knygomis. Visi nariai ir 
kuopos darban gavimui naujų narių! Visus darbininkus kviečiame į ALDLD 
eiles! Kiekvienas narys privalo darbuotis gavime naujų nąrių į sąvo klasės 
organizacija!

Ne nariam^ ši knyga kainuoja $1.25. ' ' ■ • ■ ;
D. M. ŠOLOMŠKAS, ALDLD Centro Kom. Sekretorius,

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

principo klausimas?
Jūsų žodžiai nieku būdu ne

sutaikomi su darbais, ir visi 
tą mato. Ir dar veidmainin
gai verkiate, kad Partija ne- 
prisiuntė kalbėtoją į jūsų pik
niką. Juk Partija tarė žodį 
apie skloką ir būkit tikri, kad 
Partija 
tol, kol nepaliausite rėmę Ko
munistų Partijos priešus, tame 
tarpe ir Pruseiką su jo “Klam- 

(pyne.” Be reikalo lošiate dur
nelio 'rolę.

Didelės Prakalbos

Spalių (Oct.) 23 d., nedėlio
jo, kalbės drg. J. Siurba, “Tie
sos” redaktorius iš Brookly- 
no, 7 :30 vai. vakare, svetainė
je po num. 407 Lafayette St.

Programą išpildys vietiniai 
YCL. nariai; suloš trumpą vei- 
kaliuką vardu “Vote Commu
nist.” Bus labai įdomu kiek
vienam darbininkui ir darbi
ninkei matyti, kaip politikie
riai apgaudnėja darbininkus 
prieš rinkimus ir laike rinki
mų, kad balsuotų už kapita
listų partijas, o' po rinkimų jie 
nepažįsta darbo klasės.

. Antras iš eilės dalykas pro
gramoje, tai bus pa^oduojama 
visos tos knygos; kurias išlei
do Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
nuo pat jos užgimimo. Tai 
bus tikras įrodymas, kiek ir 
kokių knygų davė Literatūros 
Draugija savo nariams, ir už
tikrinimas, kaip jinai varė ir 
varo švietimo darbą tarp lie
tuvių darbininkų, išleisdama 
tokias knygas, iš kurių jie gali 
daug pasimokinti.

Spalių 30 d., toj pačioj 407 
Lafayette St. svetainėj, kalbės 
Daktaras J. J. Kaškiaučius 
vien tik moterims, o paskui 
vien tik vyrams, apie lyties 
etiką ir apie lytinį gyvenimą, 
šios prakalbos įvyks sekmadie- 
dienį; moterims ir 
prakalbos prasidės 
pietų; vyrams ir 
5:30 vai. vakare.

Sąryšyj su tuo klausimu Dr. 
Kaškiaučius pagvildens ir ki
tus sveikatos dalykus; o svei
kata yra reikalinga kiekvie
nam, nedarant skirtumo, ko
kios politiškos pakraipos žmo
gus būtų. Todėl kviečiami vi
si ir visos susirinkti į šias pra
kalbas lyties ir sveikatos klau
simais. i \ 1. .

Rengia‘bendrai ALDLD., LD 
S./LDSA.Ur TDA1 kuopos.

Bridgeport© Lietuvių Viešas 
Knygynas nutarė rengti disku
sijas sękamdienį lapkričio 
(November) 6 d., 7*:30 vai. va-' 
kare, 407 Lafayette St. svetai-* 
nėję. Diskusijų tema bus: Ar- 
Amerikos Komunistų Partijos 
Linija yra Gera?

Darbininkai ir darbininkės, 
jūsų pareiga yrą sueiti į tą 
susirinkimą ir nuodugniai iš- 
diskusuoti Komunistų Partijos 
stątomus reikalavimus iš val
dančios išnaudotojų klasės. 
Pirm diskusijų visi pasisteng- 
kite įsigyti Kom. Partijos rin-. 
kimų platformą, kurioj surasi
te svarbiausius reikalavimus, 
už kuriuos kovoja Komunistų 
Partija, ir pagal to galėsite 
Spręsti ir diskusuoti, ar Komu
nistę Partijos linija yra t 
karna dirbančiai liaudžiai.

A. Mureika.
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Darbininku Primadonna

y?;-

Konstancija Menkeliūniūtė
> Tai talentas, kilęs iš dar- miestą Milaną, Italijoje, 
bininkų klasės! Ji duktė čia per ištisus dvejus 
d a r bi n i n kų tėvų, kurie,tus mokinosi.
skurdo ir rūpesčių prislėgti, | Moksle d. Menkeliūniūtė 
neišgalėjo Konstancijai duo- turėjo puikaus pasisekimo, 
ti mokslo tiek, kad ji leng-i Ir Italijoje ji greit gavo vie- 
vai būtų galėjusi naudotis scenoje. Dainavo ir vai-

Ta_ Alino keletoje operų su pilnu 
- pasisekimu.

Svarbu priminti tai, jog

savo įgimtu talentu.
®aus Konstancija pasiro-i 
dė nepaprasto gabumo irį 
pasirįžimo.

*

I

“Laisves” Skaitytojų 
Susirinkimas

Puslapis trečiaiLAXSVB

CHESTER, PA.

LS. ir DBD. Koresp.
J. Kižys.

kusijas. Kliubas bus užkvies
tas laišku į šias diskusijas.

tus šiam parengimui veltui.
Šie biznieriai aukojo( parengi-

Bais Dvejos Prakalbos 

čia įvyks dvejos

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir S04« CHENE ST„ DETROIT, MICH.

• • • • . . . •kla atsidarys spalio 21 dieną, mui:
Komitetas laiko savo pose-,

geras lakauskas nei vieno. Be to, Kalakauskiutė—visos

;., 8 vai. 
simpatiški | vakare. Visi draugai daly-

išeitį iš bedarbės. Svarbu pa-'šokius.

Organizatorius Rutkauskas 1___ ?
ALDLD 30 kp. ir LDSA 81 kp. prirašė vieną naują narį, o Ka-|kiutė, T.
Kalbės drg. žaldokas, 
philadelphietis kalbėtojas apie' draugija nutarė rengti balių- savo darbą taip pat.

Apie parengimą—lai-. Komisija

.•a?

Kliubo nariai ir visi lietu
viai darbininkai turi griežtai 
pradėt kovoti prieš kliubo to
kią reakcinę valdybą ir pros- 

c a yvavo įįįuĮj§ką elgėsi. Visi lietuviai
Spalio 9 d. įvyko “L.” skai

tytojų susirinkimas, 
apie 40 draugų. . 

(draugai nutarė iššaukti Wa- 
terburio draugus skaitytojus į 
lenktynes gavime ^“Laisvei” 
naujų 
organizacijoms narių. Drau
gai hartfordiečiai pasisakė, 
nepaisant, kad Waterburio gy- ( Komunistų Partijos

Apdiskusavę darbininkai atsilankykit į dis-1 prakalbos su parengimais. Pir-Į < Iš Komunistų

prenumeratų ir naujų Hartfordo Darbininkų Bendro 
Fronto Masinis Mitingas

Šiame susirinkime kalbės 
, _______ _c kandida-

vena čiampionas gavime skai-(įas į gubernatorius, d. I. Wof- 
tytojų, drg. P. Namikas, ne-1 sey^ dainuos Laisvės Choras; 
paisant, kad ten yra darbščių j bus §okjai. Jaunųjų Kom. na

triai suloš veikalą.
Įvyks spalio 22 d., Agora

I draugų daug, kaip kad drau-
1 n* ai Pnlr na ’ rir/ n lieku i TC m «-gai Bokas,’ Strižauskai, Kras- 
nitskai, Švinkimai, Mankienė, 
Danisevičius, Satulienė, Maro- 320 Ann St., įžanga tik 
zai ir daug kitų nesuminėtų j Ne
draugų ir draugių, bet hart- te ir raginkite kitus, 
fordiečiai pasisakė už 
mą lenktynėse per 
truks ar plis.

štai draugai šiame

Visi draugai dalyvauki- 
Darbi- 

ninkai, neikime į republikonų 
ar demokratų šaukiamus susi- 

I rinkimus, parengimus. Paro- 
I rodykime jiems dūlę. Nesi- 

mitinge į duokime republikonų pakali- 
liuosnoriai apsiėmė dalyvauti | kams> kad vedžiotų į jų “ral- 
šiame vajuje: Selikliutė, že-(ly>- visi eikime į savo kla- 
maitiene, Vilkas, Kiškiunas, i sgs parengimą, į savo partijos 
Muleranka, Ramoška, Rudžin- 
skienė, V. Brazauskas,— (cho
ristas jaunuolis), Rudžinskas, 
Visotskis, Kazlauskas, Mar- 
gaitis, Kasputis, P. švilpa, 
Navickienė, Kazlou, Beržinis, 
D. Navickas, Vilkaitė.

Bet kurie' draugai neįėjo į 
šį surašą, neapsileis, gaus ma
žiausiai po vieną ar daugiau 
skaitytojų. Taipgi ir kurie ne- 

' galėjo dalyvauti šiame mitin- 
’ ge, gaus po vieną ar daugiau. 

... ______ Baltu-
ionį, jis sako: “atsinaujinsiu

laimėji- 
šį vajų,

ir
me

parengimą. Dar sykį, visi bū
kime spalio 22 d., vakare, 
Agora Hali, 320 Ann St.

Ž-tis.

HARTFORD, Conn.—Spau
dos pikniko programoje, že- 
miaus paduotas skelbimas til
po su klaidingu antrašu. Da
bar įsitėmykite jo tikrą antra
šą :

čeverykų Ligonbutis,
Shoe Hospital, modern shoe! 
rebuilding and fitting. Is se-

x x ° I rr . • • • t— . Jįctlib JJO VlGIlct ctl (lpasirįžimo. Ji pažino sa.! Konstancija pasirodė stip- štai vakar sutikau d 
vo talentą ir naudojo jį lais- ?a\ls lyasiI}19 nusistatymo lionį, jis sako: “t.Ll__ „___
vai, savistoviai. Nesiplakė ^aiP° darbininkė. Jos ne-jpats ir gausiu dar naujų skai-, 
prie buržuazijos ir nemal-' p a d į buržuazinė mo-! tytojų “Laisvei”; per daugelį |nų čeverykų padarom naujus 
davo malonūs bei pagelbos Italij°je, kur viešpa- .metų skaitau 
sau pasiekti augšto išsilavi- ■ ^auJa aristokratinė dvasia, i geriausiai j 
nimo muzikoje ir būtiinei toki^ pat atmosferos ve’. ’ Taigi 
žvaigždė buržuazinėje see-, 
noje. Ji garbingai,/ kaipo j voll.ucin_iai . . . iti “Laisve
darbininkė, pati per save ]a. | pasisakė dainuosianti darbi- 
vino balsą, studijavo muzi- 

4 ką, tuom pat kartu dainuo-

i ir skaitysiu, tai i 
man patinka ‘Lais-

visi Hartforde 
scena. Ji sugrįžo tikrai re-|stokim i darbą, eikime pas lie- 

i nusistačius irituvius ir kalbinkime užsirašy- 
>” ar “Vilnį” ar kitą 

ninkiškam judėjimui lygiai | komuni 1̂*nį 1^ikr#aštL Nusita- 
Ką, tuom pat Kartu dainuo- su tokiu pat uolumu kaip ti> taį jr Jenkim .(ios> palikim| 
davo darbininkišku organi-!c*aiI]?vo Prles vykstant į to)i 
zaciju parengimuose iriose į Italiją įspūdingas • Taipgi šis ..LaįsV5?

•išgirsti savo klasės daini- Ab susirinkimas užgyrė dal
ininkę, kuri per tamsos du- b.Tn*!skų Apskričių nutarimą . 

. .■ 1 v, _v. iššaukime New Yorką į lenk-iįas ir vargų erskecius pra- . -£ , . .. . tynęs šiame vajaus mėnesyj. Į
.iimynė sau taką scenoje ixi jvxes šaukiam ir raginant visus 
augsto kultūrinio laipsnio : !! lietuvius darbininkus ne tik 

Dabar yra rengiami kon- į Hartforde, bet ir visame Conn. 
Gertai po visą Ameriką dar- Į distrikte organizuotis ir dirb- 
bininkiškos spaudos naudai, j ti vajaus mėnesį ,stengtis visur 
Tuose koncertuose dainuos Kauti skaifytojų “Laisvei,” 

Sekite “Vilniai,” “Darbininkei,” “Tie- 
Vilnyje” kon- sai” ir “Daily Worker.” Taip 

pat ir naujų narių į mūsų or
ganizacijas.

Į Prezidentinių Rinkimų Klaus - ' 
me Viešos Diskusijos

j Liet. Darb. Organizacijų i 
j prez. Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas rengia diskusijas ir 
kviečia visų partijų šalininkus, 
o ypatingai speciališkai kvie
čiamas Lietuvių Amerikos Ukė- 
sų Politiškas Neprigulmingas ! 
Kliubas, jo lyderiai.

Diskusijos įvyks ketvirtadie-! 
nį, spalio 27 d., Laisvės Cho
ro svetainėje, 59 Park St., I 
Hartford, Conn., 7 :30 vai. va-1 
kare. Kaip visiems lietuviams . 

į žinoma, Komunistų Partijos, 
(lietuvių frakcija šaukė ant 23 
j d. birželio, šių metų, visas lie
tuviškas draugijas į konferen
ciją užgyrimui Kom. Partijos 
kandidatų ant prez. ir vice-

vadovaujamas roles opere-Į 
tėse už visai mažą atlygini-1 
mą arba veltui.

Grynai savo triusu už-. 
dirbtais centais Konstancija 
užsimokėdavo už lekcijas

z mokytojams ir pati savo ga- 
lingu pasiryžimu atsiekė to 
laipsnio, kad 1928-1929 me
stis jau buvo amerikoniško
je scenoje, kaipo dainininkė. 
Plačiai pagarsėjo operetiš- 
koje grupėje, užvardintoje 
“Gypsy Vagabonds,” kur ji 
buvo pirmasis sopranas.

Dirbdama amerikoniškuo-! yš‘k'" SpaUdą.~’’~
se teatruose, ji vis vien pa- šiomis dienomis koncer- 

darbminkiškam tai, kuriuose dainuos d.
j Menkeliūniūtė, įvyksta Nau- 

Menkeliūniūtė, I AngWoje- Visų klasi- 
Jniai sąmoningų darbininkų 
čra būtina pareiga darbuo
tis, kad tie koncertai būtų 
kuo plačiausia išgarsinti; 
kad į juos sutraukt mases.

P. Buknys.

d. Menkeliūniūtė.
i “Laisvėje” ir “ 
certų paskelbimus ir lanky
kite juos. Turėsite sau ma-

, lonumo iš jų, ir tuom pat 
kartu paremsite darbiniu-

skaity-

tarnaudavo 
judėjimui.

teatruose, jau-* dainuodama
tesi trūkumų, kaipo aktorė- 
dainininkū. Šiek tiek susi
taupius grašio, traukė per 
platųjį Atlantiką į pasauli
niai pagarsėjusį muzikos

Hartfordo Lietuviai Darbininkai 
Stoja Vajaus Darban

Prisikimšo pilna į Prez. ? ir apkalbėjimui bei da- 
svetainė taip, kad šokti buvo^™' kaįP mes- ?ietu-

(viai darb. ir mus organizaci- 
jjos, kuriose priklauso veik iš- 

S°- [imtinai darbo žmonės, sekmin- 
Waterburj j End Kojnunistų Partijos vie- | gjau galėtume remti vieninte

lę darbininkų klasės partiją ir

HARTFORD, Conn. — Lie- tinai daug.
tuviai darbin;nkai remia Ko-j
£ munistų Partiją rinkimuose; tiršta. Draugui Powers prisi-

“Laisvės” skaitytojų susirin- minus, kad reikalinga
kimas; Šaukia
lenktynes; užgyrė Conn. L.
Darb. Org. Apskr. nutari- Partijos platformų kopijų pla- įjos kandidatus prez. rinkimuo-
mą, šaukime New Yorko j 
lenktynes; lietuviai darb.

netui del nupirkimo 2,000

tinimui, šie draugai aukavo I se. Tai LAUPN. kliubo val- 
po 50.: A. Navickas, F. Ra- (dyba, per sekretorių, atsakė, 
manauskas, V. Zaltauskas. Po I kad kliubas bepartyvis ir jo 

šaukia republikonus, demo- 25c.: Volungevičius, A. Griš- j konstitucija u ž d r a u d žianti 
Staugaitis, P. Su- bent kurią partiją remti.” 
Kazlauskas,

O. Visotskienė, P. įgalima remti?
Ramoška, V. Ra-jkius, kada kliubo nariai dar- 

Su smulkiomis j bininkai negalėjo ateiti į susi
rinkimą, tai kliubo valdyba, 
susitarus su republikonų poli
tikieriais, nusitarė parduoti 
kliubo narių balsus už republi
konus, už Hooverio “prospe-

I rity.”

kratus ir socialfasistus j vie- kevičius, V.
šas diskusijas; LAUPN. Kliu žiedelis, J. 
b0 valdyba republikonams 1 Gailiunienė, 
pardavė kliubo narius. j Girait'S, O. 

______  ■ manauskas.
($4.35. Nepaisant, kad įžan-

Spalio 8 d. Liet. Darb. Org. ga buvo tik 25c. ir buvo duo- 
Prezidentinių Rinkimų Kam- dama užkandžiai ir kava, bet 
panijos Komitetas surengė del pelno liks apie $30. Tai liet. 
Komunistų Partijos bankietą, i darb. remia Kom. Partijos ko- 
Lietuvių darb. susirinko stebė- j vas ir rinkimus.

O kaip dabar yra? Ar jau 
Štai, pasitai-

i ir drūtesnius, Joe Berch, Prop. 
J. Beržinis, Savinin., 940 Bro
ad St., Hartford, Conn.

Geo. Wlegert Ko.—22 sv. 
džius kas antras penktadienis hamės; Wilben Botlg. Ko.— 

; (pėtnyčia) kiekvieno mėnesio, 5 baksus sodes; Henry Free- 
svarbios'7 vai. vakare. : man Ko.—1 baksą cigarų; K.

i Balsuotojų • Chenis—1 gorčių arbatos; P. 
—. 'Jelskis—8 keisus kavos; Ro- 

-, ----- pikni- yal Ice Cream Ko.—3 galonus 
įvykęs rugsėjo 25 dieną, j šaltakošės; J. Raulušaitis— 

O laimė-1500 napkinų; N. Y. Pickle Ko. 
spalio 30,—25 agurkus; Herman ir 

Goųld Ko.— 1 baksą chewing 
Spalio 23 dieną bus diskusi- gum; J. Kerbelis—1 bush.

Visi darbininkai turime į obuolių ; A. Dūda—2 duonas;
i Brolių Orkestrą—muziką vel- 

Iš Tarptautinio Darbininkų i tu i; gaspadinės Jeskienė ir 
D. I Petkūnienė—aukavo savo dar- 

Jinai pranešė, kadjbą; taip pat ir kukorius—K,

mąsias prakalbas rengia Ko-(Kliubo išdavė raportą J. Rau-į 
muništų Partijos vietinis sky- dušytis. Pranešė, kad ] 
rius spalių 21 d., šį penkta- kas, į 
dienį, 8 vai. vakare, Lietuvių davė pelno $10.39. 
Kliubo svetainėje, 4th ir Up- jimas atidėtas iki 
land St. Čia kalbės drg. Har- dienai, 
ry M. Wicks, komunistų kan
didatas Penna, valstijoj, vie-j jos. 
nas iš žymiausių kalbėtojų ; i dalyvauti šiose diskusijose, 
nurodys, kokiu būdu darbiniu- - ~ • • - - ■ •
kų klasė gali išeiti iš vargų. Apsigynimo išdavė raportą 
Prie to Atkins iš Philadelphijos Lukienė.
Red Star 1. W. O. Dramos [ įvykusi konferencija buvo gy-(Lapinskas; biznio komisija— 
Grupės perstatys pašaipą iš Į va. Dalyvavo 40 draugijų. | J. J. Bakšys, Av Serbentą, J. 
to, kaip republikonai balsuoja! Taip pat TDA. surengė pra- 
rinkimuose. . j kalbas Mooney motinai. Pra-

Kitos prakalbos įvyks spa-'šė, kad draugija prisidėtų prie 
lių 23 d., sekmadienį, 2:30 į lėšų padengimo, kurių išpuo- 
val. po pietų, Lietuvių Kliubo ha $2.84. 
svetainėje. Jąsias rengia!

Kižys, J. Karsoka, J. Petkū- 
nas, F. Petkūnas ir V. Pače- 
sa—visi aukavo savo darbą. 
Stalus aptarnavo: A. Stankiu- 
tė, B. žemeikiutė, A. Baravy- 
kaitė, B. Valatkiutė, J. Mor- 

Kalakauskiutė, A. 
aukojo

ačiuoja visiems 
žymėti, kad bus ir dainų. Dai- (ką ir vietą bus kitu kartu pra- aukotojams, darbuotojams ir 

!------- svečiams už atsilankymą. Nuo
Spalio 9 dieną formaliai, sujvisM bendro darbo ir parėmi- 

vakariene, užsidarė Olympia (m0 ir draugijos pasisekimas 
Parkas. Reikia pasakyti, kad j priklauso.
sulig šių laikų krizių, tai. ture-1 Sekantis draugijos susirinki- 
jome svečių daugiau, negu ki-,mas įvyks lapkričio (Nov.) 1 

(tais metais. Draugijai liks ge-, dieną, 29 Endicott St ° 
irai pelno. Mūsų simpatiški i vakare.

Susirinkime buvo prnm-1 biznieriai aukojo sav0 produk. I vaukite.

nuos d. Adelė Valatkiutė, ga-j nešta, 
bi solistė iš Philadelphijos.
Visi atsilankykite. Įžanga vel
tui. P. Š.

W0RCESTER,ft1ASS.
Spalio 4 dieną LS. ir DBD.

[turėjo savo mėnesinį susirinki-j 
j mą. !
tas vienas naujas narys ir ap
tarta draugijos reikalai. Nau- 

The ; jas narys yra J. Jančius.
A. Ruseckas davė raportą 

iš Priešfašistinio Komiteto. 
Pranešė, kad komitetas rengė 
pikniką rugsėjo 11 dieną, ku
ris davė pelno $7.01.

Iš žiburėlio Draugijėlės bu
vo pranešta, kad vaikų moky-



Ketvirtad., Spalių 20, 1932Puslapis Ketvirtas
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J, Nalivaika

tinę sistemą, o ją sunaikinti k»5P tai, ALDLD 97 kuopa, LDSA 
galima tik organizuotai, po Į? .kuopa, LDS 60 kuopa ir APLA 
& . ,.. , , i’51 kp., ir Tarptautinio DarbininkųKomunistų Partijos vadovybe.jApsigynimo kuopa.

moterys privalo organizuptis ir kovo^ jos žada darbininkams įvairių malo
ti bendrai su vyrais už pagerinimą nių ir tuo būdu gaudo jų balsus už 
būvio. 1 1 savo pastatytus kandidatus. šiose

(Tąsa)
Tad priėjęs prie vadoves, angliškai klau

siu: “Ar da jūs garbinate ‘šventuosius’?” 
Ji nusidavė negirdinti mano klausimo, bet 
sale stovintis rusas atsikreipė prie jos ir 
sako: °Ko šitas vyras tavęs klausė?” “Jis 
klausė, ar da mes garbiname ikonus?” at
sakė jam.

“Tai šios senukės” (ji tuomi tarpu buvo 
virtuvėje), “.ji religiška, meldžiasi prieš! 
juos, tad mes jai duodame laisvę. Ji jau 
persena pakreipti į kitą pusę. Va, žiūrėk, 
mano kambarin, čia jau nieko nėra.’’ <_.... 
man aiškino rusų kalba.

Vadinasi, tų abrozų nemetama laukan, 
kad neužgavus senukės jausmų, neveizint, 
kad jie ir žino, jog ji suklaidinta popų .re
liginiais burtais. Kaip ji numirs, tai ir ab- 
rozai su lempuke išnyks. O mums buržua
zinė spauda ne sykį rašė, būk besimeldžian
čius žmones bolševikai skaudžiai baudžia.

Iš šitų namų pėsti nuėjom, nes automo
biliai, palikę mus pas dirbtuvę, nulėkė sa
vais keliais, į vaikučių auginimo kamba
rius. Namas pastatytas jau toliau iš mies
to, augštam pušyne. Jo kiekvienam kam
baryje prižiūrima po 10 vaikučių dviejų 
auklėtojų. Vaikučiai apie keturių metų am
žiaus. Pavalgius pietus, jiems duodama 
viena valanda ir pusė primigti. Čia yra 
kambarys nuprausti juos ir atskira vieta, 
kur jie bovijasi įvairiais žaislais. Jiems 
pieno ir kito maisto duodama tiek, kiek 
i eikalinga. . didesniu ir mažesnių. Ant jų padėta po

Vienam kambarėly] laikoma 10 totorių- . '
kų. Kuomet buvo paklausta, kam jie at
skirai auginami, tai paaiškino, kad būtų jų ' 
tėvams, parėjus iš darbo, lengviau savo 
kalba su jais pasikalbėti ir pažaisti. Seno | 
rusinimo būdo mes nevartojame. ’ * * į

Kaip vasarą, tai vaikai sėdynukes tokiom:: 
kelnytėm užsitraukę ir nuogi, saulės į apke- 
pinti, sveiki, gražūs. s Ę§i|kia, naują kartą 
augina, kaip geriausia galirtia auklėti. * J

Iš čia eidami, sustojom Vaikų pirmapra- 
dėn mokyklon. Bet kadangi mokinirųo lai
kas pertrauktas, tad čia nieko naujo mhiz- 
tikom. Tik sėdint joje, vienas amerikonai 
nusiskundė, kad per tokį grupės susigrūdi
mą šiandie nieko nematęs. Užmokėjau 
tūkstantį dolerių specialiai pamatyti šią, 
šalį ir mažai ką sužinosiu. Jam patariau 
laikytis arčiau prie vadovės, nes kaip ji

Kapitalistinės partijos darbi
ninkams nieko negali duoti, 
priešingai, jos pasiryžę viską 
atimti nuo darbininkų ir pa
likti juos išmatomis šalia šios 
pūvančios tvarkos.

Philadelphijos darbininkai, 
visokių sriovių, eikite į šias 
prakalbas ir kalbinkite pažįs
tamus ir nepažįstamus visų 
tautų darbininkus bei simpati- 
kus. Pripildykime tą 15,000 
vietų didžiulę svetainę proleta
rų armija ir parodykime, kad 
proletariato galia žygiuoja link 
pergalės prie palaidojimo nu
sigyvenusios kapitalo “tvar
kos.” !

. šiame ' susirin
kime bus apkalbėta labai daug svar
bių dalykų, todėl visi laiku pribū
kite.

Kviečia visus Komisija 
(249-251)

(250-251)

(angliškai kalba, tai iš toliau esant sunku 
pagaut mintį. Ir abelnai visų vadovitj kal
bai trūksta aiškumo. Prie to, jo skundą 
perdaviau vienai iš vadovių, ir ant ryto
jaus mačiau juos tris vedžiojant atskirai.

Į pavakarę pilnai prilindusiu žmonių gat- 
vekariu važiavome namo. ’ Lipant, iš karo, 
pajutau, kad mano laikrodėlis iš kišeniaus 
ištrauktas. Nors iš vakaro sužinojau, jog 

I kitiems turistams gatvekariuose iš viršuti
nių žipono kjšenukų buvo pradėję lupti lau
kan' fontaninės plunksnas, ir vienas vagi- 
Sius buvo Sugautas, bet tuom pačiu sykiu įsunkiai ligaij kalbgs spa. 
ir buvo liepta saugoti' pinigus, idant kartais 
neišlėktų laukan ir šu visu kišenium. Vak- 
tavau brangesnę vietą, ir kaip tokiam susi
grūdime, kuomet reikia nusitverti, pakėlus

Drg. W. Z. Tosteris, po, savo

lio, 8 vai, vak. 46-tos Market 
Arenoje. Bus puiki progra
ma.-

BINGHAMTON, N. Y.
Kompartijos Vakaruškos

Nedėlios vakare, spalių 23 d. įvyks 
vakaruškos Lietuvių Svetainėje, šj 
pasilinksminimo vakarėlį Kompartija 
rengia . tikslui, kad uždirbus kelius 
dolerius, kurie bus panaudojami del 
pagelbos sutvėrimui čeverykų išdir- 
bėjų unijos, kuri yra dabartiniu lai
ku bandoma sutverti. Ir kur pini
gai yra reikalingi del lapelių išleidi
mo ir užsimokėjimų už svetainę del 
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

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro dainų pamokos įvyksta 

kas penktadieni, 8 v. v., 995 N. 5th 
St. Sekančios pamokos įvyks Octo
ber 21 d.

Taigi kviečiame choristus-tes kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti.

Beje, turim pranešti, kad dabar 
choro mokytoja d. Adele Valatkiū- 
te, tai jauna ir kompetentiška mo
kytoja.

Taipgi visi ir visos būkime j lai
ką, nes bus mokinama naujos dai
nos.

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
ziniai čebatlaižiavimai ir išgirsite^* 
kokia svarba yra atiduoti savo balsą 
už Komunistų Partijos kandidatus. 
W. Z. FOSTER ir J. W. FORD. Ti3 
svarbūs klausimai bus rišami.

Komisija.
(248-250)

Lyros Choras.
(248-250)

į šj parengimą. j
Kompart. Koresp.

PHILADELPHIA, PA.

YONKERS, N. Y.
Svarbios prakalbos klausimu: Ar 

ilgai tęsis ši bedarbė ir kiti svarbūs 
klausimai. Prakalbos įvyks 23 spa
lio (Oct.), 1932. Pradžia 2-rą vai. 
dieną, darbininkų centre, 27 Hudson 
St. Bus geri kalbėtojai, kurie paša- 
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 kviečią A.L.D,L.D. 172 kuopa.

! ’ ’■ ' D (249*250} *

NEWARK, N. J.
Rengia bendrai Newarko darbinin

kiškos organizacijos prakalbas ir dis
kusijas; penktadienį, 21-mą dieną 
spalių (October), 1932. Pradžia 7:30 

i valandą vakare, 105 Jackson Street, 
' Newark, N. J. Kalbės draugas R.
Mizara.

Artinantis prezidento , ir kitų vai-' 
dininkų rinkimams kapitalistų parti-

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”x vxxxxu, xxxA^xw^xux, FxJ j penktadienį bus pasitiki- 

ranką ir už diržo, tad laikrodukas tuomjmasdrg. Fosterio ir įvyks 
rodą, demonstravimas nuo 
mos ir Christian St., 7 vai. 
kare; iš čia maršuos iki 13- 
tos ir Christian, o iš ten paro
duos iki 13-tos ir Thompson 
St. Važiuokite kuo daugiau
sia su automobiliais ir pėsti ei
kite ir raginkite kitus važiuoti(vaus pats Wm. Z. Fosteris. 
ir eiti pėsčius.

tarpu išėjo ir iš minties ir iš kišeniaus.
Kišenvagyste, kiek sužinojom, užsiimdi- 

nėja apie 14-15 metų vaikai. Jie yra arba 
kokių spekuliantų, o jų ten da yra, arba 
sabotažninkų sūnūs. Mums vietiniai dar
bininkai pasakojo, kad pavasarį tūli ūkinin
kai atsisakė dirbti žemę arkliais: “Duoki
te mašinas, tai dirbsime.” Ir kuomet da 
jų stoka, negalima pristatyti, tai, pametę 
ūkius, ir traukia miestan. Mieste, kaipo 
tokiems, darbas gauti sunku, tad griebiasi 
vagystės. ,1

Biskį iššokau iš eilės. Vidurdienyj bu
vom nuėję pažiūrėti dirbtuvės restaurane, 
kaip darbininkai valgo pietus. Stalų yra

pa-
21-
va-

i Londonas.—Anglijos Dar- 
i bo Partijos vadas pareiškė, 
'.kad pasaulis artinasi prie 
revoliucinių sukilimų. Bet 
tuos sukilimus galį praša
linti tik “socialistai”. Mat, 

! socialistai yra didžiausi gel
bėtojai kapitalizmo.vazoną žydinčių gėlių. Mums įėjus, buvo 

nešama porcijos tokių miltinių, su kruopo
mis maišytų, blynukų. Panašių blynukų ir 
Ųietuvoje moterys gamina. Maistas ne-

riu i blogas. Tačiaus viena amerikone, veikiau-
Įsia laive važiavus pirma klase, atsikreipus 
į mane, tarė; “Ąš, pamačius tokį maistą, 
nusukau veidą į kitą pusę, peš bijau suga
dinti savąjį, apetitą.”

Jeigu .dabar bedarbiai, tikrieji ameriko-
• 1 *1 J 1 1 • ' * 1 ■ J * 1 J '<• • • • —1 • V» • 1 •!

PRANEŠIMAI iš kitur

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 i 
(21 d. Ofct.) demonstracijos.

Penktadienį, 21 d. October, 7 vai. ' 
vakare, 21-mos ir Christian Sts. bus 
pasitikimas Wm. Z. Fosterio kandi- i 
to i U. S. prezidentus. Iš ten bus1 
maršuojama iki 13-tos ir Thompson Į 
Sts., kur atsibus prakalbos atvira
me ore. šiai demonstracijai vado- Į 

Bus 
daug mašinų su visokiais obalsiais, 
iškabomis, todėl ir lietuviai, turinti 
bent kokias’mašinas turėtų jomis de
monstruoti.

Bedarbių Taryba stipriai rengiasi , 
prie minėtos demonstracijos ir jau 1 
turi paskyrus savo kapitonus, ma-1 
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- 
■ bu 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)

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

ELIZABETH, N. J.
Į Bangos Choro pamokos įvyksta se
nkantį penktadienį, 21 d. spalio; L.D.

_ . Ban- 
! giečiai ir bangietės, stengkitės skait

liai, tik gautų tokio maisto, tai valgytų -SU jlingai ir nesivėlinančiai atsilankyti į 
pasigardėjiinu. Bet tai poniai biednų dar- rfe™ Su 
bininku gyvenimas yra svetimas. Ji, vei- aptarimui;
klausia, mano, jog visi Amerikos žmones dalykus, 
kasdieną pečiankas valgo/kaip kad turčių 
ilasė punta, tad nuo tokio maisto reikia 
sukti veidas šalin. .

(Tąsa bus)

Montello Koncertas »
‘Laisves’ Naudai Prezidentinių Rinkimų Reika- 

j lai ir W. Z. Fosterio Prakalbos
Svarbus darbas prieš mus

Gerb. Montello ir apielinkės ’ klasiniai susipratusius darb- 
darbininkiški lietuviai, nepa- j ninkus ir simpatikus dabar 
mirškite, jog koncertas atei-‘stovi, tai mobilizavimas lietu- 
nantį nedėldienį, spalių 23 d., vjų į Komunistų Partijos ren- 
bus nepaprastas ,su labai įdo- gianias prakalbas 
mia programa, kurią išpildys Fosterio, kandidato

Kon- cĮentUs, kurios įvyks ateinantį 
Namo šeštadienį, spalio

parinktinai geri artistai, 
certas įvyks Tautiško 
svetainėje, Vine ir Main St.

Dainuos Konstancija Menke-1 
liuniutė, kuri tik sugrįžo iš Ita- j 
Ji jos po dviejų matų lavinimosi;
taipgi dainuos L. D.
Choras iš 
kis Vyrų 
Kvartetas 
vadovyste

į prezi

46-tos

ir nieko negali duoti, nepai
sant jų žadėjimų frazėmis, del 
to, kad jie gina iš savo princi
po kapitalizmo sistemą.

Philadelphijos -darbininkai 
prieš savo akis mato,— apie 
300,000 darbininkų šeimynų 
badauja, ir ta armija didėja 
kasdien. Bankų visa eilė su
bankrutavo, nunešdami pas
kutinius darbininkų sutaupy
tus pinigus; visi ištisi blokai 
kai kur namų tušti; apie 40,- 
000 namų yra šerifų globoje, 
o žmonės drebėdami miršta 
badu ant gatvių bei mėšlynuo
se ; krautuvių galybė tuščių su 
išdaužytais langais; šimtai fa-

22 
Market Arenoje.

Kodėl mes sakome, 
!sumobilizuoti lietuvius 

ninkus ir visus rėmėjus eiti į , . ... .
šias prakalbas ir demonstraty- daužytais langais, kūnų, dalį 

Merrinu viai įrodyti, kad Kotrfunistų nugrjauja tikslu žvengti taksų 
ivieiginų platįorma iuz budinkus. Visi mažiukai

valstiečiu |bizniai stena ir x jl . Auwnwiwu 9 4 - r > •. R
smuikininkas J. Klein iš Brock-’ Platforma, kovai prieš badą, 
tono; programos išpildyme tai- j kapojimą, prieš visą pūs- 
po pat dalyvaus seserys Al- kapitalistinę sistemą,
fred, rusų dainininkas * Marti- kuri atnešė šį baisų krizį ir 
nov, o Ignas Kubiliūnas, komi-!ašaras darbo žmonėms?—Ko
kas iš So. Bostono, sakė išsimo-™umstų P^jos rinkimų plat- 
, . ¥. , A . i forma yra vienatinė platfor-kinęsšiam koncertu! naujų, juo- ma> kurf atvįrai pasisakius gi. 
kingų dainų. Giieš smuikiniu- na vįen darbininkų ir valstie- 
kų Kraučiute iš Bridgewaterio; ■ čilb klasg3 reikalus prieš visų 
bus programoje ir daug kitų kapitalistų ir jų tarnų platfor- 
artistų.

Visi malonėkite atsilankyti, 
o tikrai visiems pilnai patiks 
šis koncertas, rengiamas dien
raščio “Laisvės” naudai. Jį 
gi rengia vietinės kuopos ALD 
LD. 6 kp., LDSA. 22 kp. ir L 
D. Ratelio Choras. Koncerto 
pradžia 2 valandą *po pietų, 
įžanga 46 ,centų ypatai. 

Kviečia Rengėjai.

Ratelio
Montello, monteliš- 
Chorąs,

iš So. Bostono po 
A. Niukaitės; grieš

Partijos rinkimų 
: yra darbininkų ir

; turėsim apkalbėti apie 
žieminio sezono parengimus ir kitus

DETROIT, MICH. 
■ ! iAido 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. 
Įžanga vyrams 45c; moterims 35c.

Aido Choro Parengimo Komitetas.
(249-250)

1G. KUBILIŪNAS

Puikus Baritonas
Pagarsėjęs komiškomis dainomis

Sekr. B. M-ne.
(250-251)

SCRANTON, PA.
Svarbus susirinkimas yra šaukia

mas per ALDLD 39 kp., nedėlioję, 
spalių (October) 23 dieną, 2-rą vai. 
po pietų. Šis susirinkimas yra šau- 

ikiamas kaipo nepaprastas susirinki
mas, į kurį yra kviečiami visi 
ALDLD, LDSA ii- LDS nariai ir vi
si “Laisvės”, “Vilnies” ir “Darbinin
kes” skaitytojai, taipgi visi dirban
ti ir bedarbiai darbininkai, kurie tik 
simpatizuoja ir pritaria darbininkiš- 

jkam judėjimui, šio susirinkimo tiks
las, tai vajaus klausimas; kaip gau- 
I ti kuo daugiausia skaitytojų del ‘Lai- 
'svės”, “Vilnies” ir “Darbininkės” ir 
Į narių į ALDLD ir LDSA organizaci- 
jjas.
j Susirinkimas atsibus po šiuo ant
rašu: /111 W. Market St., Providence 
Sq., ant trečių lubų, (virš Leonard’s 
drugs store), Leonard’s Hali. Visi 
kviečiami dalyvauti skaitlingai.

Komisija.
J(250-251)

reikia j 
darbi-1 .' brikų uždaryta ,taip pat su is-

1 mas, kurios aiškiai jpasisako 
už šią išnaudojimo sistemą, už 
galią kapitalo viešpatavimo 
prieš proletariatą. Komunistų 
Partijos rinkimų ' platforma, 
kurį yra išleista ir lietuvių 
kalba, aiškiai faktais nurodo, 
kad kapitalistų partijos ir jų 
mulkinančios socialistų, rene
gatų oportunistų sriovės nie
ko nedavė darbininkų klasei

f bizniai stena ir nekurie, vos 
^gyvybę palaikydami, kankina
si sapųais<apie sugrįžimą “ge
rų laikų.” Philadelphijos isto
rinis miestas skęsta paniekoj. 
Maisto pilnos krautuvės, dra
panų perdaug, hamų eilės tuš
čių, o kaip darbo žmonės gy
vena? Išrodo, lyg to vi^ko 
trūksta ir iš niekur pagelbos 
neateina.

Kodėl republikonąi, demo
kratai, socialistai ir kiti ka
pitalistinės sistemos lopytojai 
nekalba savose programose, 
kaip tą viską prašalinti ir iš
gelbėti žmones iš badb, skur
do ir tų liejamų karčių ašarų?

Komunistų Partijos progra
moje išdėstyta, kaip iškovot 
darbininkams pagerinimus ir 
kaip tą viską galima pataisy
ti, toliau sunaikinus kapitališ-

CLIFFSIDE, N. J.
ALLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks ąekmadienj, spalio 23 d. 9:30 
vai. rye, Mažeikos Svetainėj, 185 
Jersey Ave., Cliffside, N. J. 1 l

* Visi draugai ir draugės, atidėkite 
viską į šalį ir būtinai dalyvaukite' 
šiame susirinkime, nes turime , daug 
labai svarbių reikalų ant. dienotvar- 
kio. Kaip tai, mūsų organizacijų 
vajai, spaudos vajus, rinkimų kam
panija, organizavimas bedarbių mar- 
šavimui į Washingtoną ir tt. Ir ne
pamirškite naujų narių atsivesti.

K. Dzevečko.
(250-251)

SCHENECTADY, N. Y.
Komunistų Partijos rinkimų kam

panijos komitetas rengia šokius -su 
pamarginimais, nedėlios vakare, 8 
vah, October 23 d. 1932. Sons of 
Italy Hall, 121 S. Ferry St. Seniau 
vadinos Bedmans Hall. Įžanga 15c. 
Vaikams veltui.

CLEVELAND, OHIO 
Lietuviškois 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 svetainės reikalus kalbės ko
miteto pirmininkė Z. Mažeikiene ir 
sekretorius A. P. Baltrušaitis. Pik
nikų bendrovės pirmininkas S. Ma- 
zan. Muzikalę programą pildys mū
sų žvaigždė smuikininkė A. Zelviūtė, 
grajis solo. P. Nemura pagrajis 
solo ir akompanuos dr-gei Zelviūtei. 
Bus ir daugiau, apart Čion paminėtų.

Prie įžangos bus laimėjimas dova-1 
nos ir visi atsilankiusieji bus vai- j 
šinhmi arbata su užkandžiais. Po 
program© lietuviški šokiai, prie lie
tuviškos muzikos. Atsilankydami į 
šį parengimą draugai išgirsit pilną j 
svetainės raportą, ir kas buvo ne- Į 
gero praėjusiais metais, padiskusavę ( 
visi taisysime, kad tas neatsikartotų ■ 
ateityje, 
piknikam 
išgirsti.

Kviečia

Raportą apie įsigijimui 
vietos, taipgi labai svarbu

visus bendras Komitetas. 1 
. (.249-250)

NEW BRITAIN, CONN.
“Road to Life”

Įvairių organizacijų rengiamas, 
dar nematytas ; Sovietų Sąjungos 
dis. Šis judis yra kalbantys ir 
bai pamokinantis. Todėl, kaip vietos 
lietuviai darbininkai, taip h’ apielin- 
kes yra kvięčiami dalyvauti. Taipo 
pat raginkite ir kitus judį 
tyti. 
tai. 
12:30

cia 
ju- 
la-

pama- 
Įžanga labai maža tik 25 cen- 
Buš rodomas State Teatre kai 
dieną, spalių (Oct.) 23 dieną. 
Komitetas. (249-450)

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

bas, kurios įvyks sekmadienį, spalių 
23 d., 1932. L’.D.P. Kliube, 69 So. Park 
St., Elizabeth, N. J. Kalbės Dr. J. 
J. Kaškiaučius. Prakalbos prasidės 
3-čią vai. po pietų. Įžanga veltui 
visiems.

Drauges 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 drauge Jeskevičiute. 

ganizacljos turit būtinai dalyvauti; Ji kalbės politiniu klausimu ir kodėl

(250-251)

PLYMOUTH, PA.
Visoms progresyviškoms organiza

cijoms žinotina, kad A.L.K.P.L.F. 
šaukia labai svarbų susirinkimą, ku
ris atsibus 23 spalio (October), 2-rą 
valandą po pietų, A. Stravinsko sve
tainėje, 42 Ferry St., todėl visos or- „ • *♦  . •. 1 — . • i -i . •

Įvyks Sekamose Vietose:

23 Spalių (October), Montello, Mass.
TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJE, 

✓

Main St. ir Kampas Vine St.
Pradžia 2-rą Valandą Dieną

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

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

23 Spalių (October), So. Boston, Mass

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E

Pradžia 8-tą
ir Silver Streets 
Valandą Vakare.

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

Spalių (October) 29, Nashua, N. H.
O’DONNELL SVETAINĖJE, 20 High Street

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.
I

LIETUVIU OKESŲ KL1UB0 SVETAINĖJE,
41 Berkeley St., Pradžia 2 vai. dieną

6 Lapkričio, Worcester, Mass

Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.
. Pradžia 4 vai. dieną

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis*



Kctvirtad., Spalių 20, 1932 LAISVI Puslapis penkiasVIETINES ŽINIOS
1. R. T. “Bankrūtavimas” Aido Choro Nariams

NEW YORK—Interborough Aido choro Mgnesini, Susirin.
<Wapid Transit požeminių 
gelžkelių ir elevatorių kompa-| 
nija yra pasidavusi po “ban-1 
krūtų;” i 
dytojai —“resyveriai.” Kom
panija, rodos, užtenkamai tu
rėjo pelnų; bet knygas sutaisė; 
taip, kad atrodytų “bankrū-! 
tas.

, brėžti, kad reikia pakelti va- ti jame.
žinėjimo kainą. T
panijoj yra įdėję daug pinigų'rą. 
Wall Stryto bankieriai.

kimas Ketverge
šį ketvirtadienį, spalių (Oc- 

paskirta "valdiški va‘i-[ tAob1er’ ,20'tą -ien?’. ivyksta 
(Aido Choro mėnesinis susirin
kimas. Visi Aido Choro na
riai esate kviečiami dalyvau

ki susirinkime. Šis susirinki- 
kad atrodytų “bankrū- <mas bus ]abai svarbus, tad vi- 

Tuomi manevru nori pa-'sį jr visos malonėkite dalyvau- 
. Taip pat-nepamirški- 

I. R. T. kom- i te atsivesti naujų narių į cho-

Lokautas Elektrininkam
vai. 
nė j,

Susirinkimas 
vakare,

prasidės. 8-tą 
“Laisvės

iras, šios šalies darbininkai 
I neturi žudytis ir mirti badu ]Ta- 
'tvoryje, bet turi pasimokinti 
iš Rusijos darbininkų—gyvent, 
kovot ir laimėt.

Ant pabaigos, kalbėtojas 
dar gerai 'užvažiavo mūsų ne- 
laimingąjai sklokai, bet ka
dangi pas mus vadų renegatų 
nėra, o tik keli suklaidinti ei
liniai darbininkai, tai jokio pa
sipriešinimo nebuvo; visi suti
ko su d. Tauro išvada, kad 
darbininkai turi atitaisyti savo j 
klaidas ir grįžti prie darbi-; 
ninkiško veikimo, Kom. Par
tijos vadovybėj. Kalbėtojas 
taipgi palietė ir mūsų vajų 
reikalus.

Teatrališkas Darbininkų Ra
telis'perstatė trumpą vėikaliu- 

šis veikaliukas 
ir tinkamas

darbininkiškiem parengimam. 
Nors aktoriai nepratarė nei 
žodžio, bet pasakė labai daug; j

menesių atgal ir buvo atsisky
ręs su ekstriniais.

Per d. J. Gugą buvo pažy
mėta ta klaida, todėl ir aš 
perrašydamas netaisiau.

J. Ka.

GRAND RAPIDS, MICH
Svarbios Diskusijos

Lietuvių “Vote Communist” 
Kliubas rengia diskusijas kas 
penktadienio vakarą, Liet Sū-

svetai- ką be žodžių.
46 Ten Eyck St., Brook- yra labai geras

NEW YORK.-— Grupė l-ma| 
elektros kontraktorių sąjungos 
uždarė darbus visiems tiems' 
darbininkam, kurie nesutinka rinkimas Penktadienį 
nusimušt po $1.20 per dieną. į, 
Darbo Federacijos vadai, iš 
visko matyt, eina su bosais.

Org. F. P.

.ui .... ...J m',. .jji.'. ■ ■■ ,, „ , ,į,į i i ■! i . ■■ .G.

nų ir Dukterų D-jos Svetainėj, erikoj už Chaco kanalą ka-1 MEXICO CITY. — Mek-
Įįli Į 11 į

1057 Hamilton Ave., N. W. ,. .
Sekančios diskusijos įvyks ras, Xuris eina tarpe Bplivi- 

penktadienį, spalio 21 d. Dis- 
kusuojama bus įvairių partijų 
platformos ir už kurią partiją 
darbininkai privalo balsuoti. 
Diskusijos tęsis kas penkta
dienio vakarą, iki rinkimų.

Visų partijų rėmėjai darbi
ninkai yra kviečiami dalyvau
ti

jos ir Paraguay valstijų, 
greitai baigsis. Taika bus
padaryta greitoj ateityj.

ir apgint savo partiją.
Kliubo Komisija.

WASHINGTON, Pl

ALDLD 185-tos Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

sikos valdžia pasiuntė 600 
armijos į Jalisco valstiją nu
malšinimui religinių sukili-
mų.

TUOJAUS ĮSIGYKITE
Svarbią Brošiūrą

Kova už Darbininkišką Savišalpą
' . ' ■ IR •

KAIP BUVO ĮKURTAS LIETUVIU
DARBININKU SUSIVIENIJIMAS

Prasidėjus APLA vajui, ne- 
siliekame ir mes. Pirmiausią 

j buvo surengta prakalbos. Kąl- 
|bėjo vietiniai draugai ir Cen- 
|tro sekretorius J. Galiūnas. 
Pirmiausia kalbėjo draugai 
Vištarta, Blonskis, Janavičie-, 

me ir paskiąus.J. Gasiunas. 
j Kalbėtojai labai gerai nuro
dė dabartinį krizį ir rinkimus. 

(Nurodė, kaip Hooverįs, Roose- 
| veltas ir Norman Thomas tik 
'apgaudinėja darbininkus ir 
žada visokių “gerybių”, kurių 
niekuomet neišpildo.

Draugas Gasiunas kalbėjo 
apie valandą laiko, bet susi
rinkę darbininkai taip klau
sėsi, kad jei ir dar kitą valan- 

jdą būtų kalbėjęs apie darbi- 
1 ninku išnaudojimą, tai visi no- 
1 riai būtų klausę. Draugas Ga
liūnas ir kiti draugai nurodi- 
jnėjo, kad šiais rinkimais, visi 
I darbininkai turi balsuoti už 
komunistus.

Tai Istorija Lietuvių Dafbininkų Kovos su Fašistais ir 
Socialfašistai's ŠLA. Organizacijoj ir Tvėrime Savo 

Darbininkiško Susivienijimo
Telpa Priešų Provokaciniai Skundai, Kurie Pirmiaus 

Nebuvo Patalpinti Spaudoje

“L.” Board Direktorių Susi- j aiškiai parodė žiaurų darbiniu-' 
' ■ ----- išnaudojimą, galybę jų or-

(ganizacijoj ir kovoj už būvį | 
j ir galutiną darbininkų perga
lę- 

šis susirinkimas visais at
žvilgiais buvo naudingas ir pa
sekmingas arba, tariant d. V. 
Tauro žodžiais, tai buvo dar
bininkiška demonstracija. Jai 
užsibaigus, draugai ir draugės 
skirstėsi, pilni entuziazmo ir 
pasiryžimo dirbti ant toliaus. '

LDSA. 13 Kp. Koresp.

Spalių 21 d. vakare, 8 vai., 
1 bus “Laisvės”. Board Direkto
rių susirinkimas. Visi direk- 

jtoriai susirinkite laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap

is varstyti. ■
J. Weisš.

ALDLD 185 kp. mėnesinis I _________
susirinkimas įvyks ketvirta-[
$enį, spalių (Oct.) 20 d., sVisy Partijų* Kandidatai 
vai. vak., pas drgg. Baltru-į JfljĮjngą 
šalčius, 13 Logan St., Brook-J

J ’ ‘ , i . Ateinantį penktadienį,Be svarstymo svarbių H spa- 
. . 1 d., yra rengiamas ypa-

reikalų, dar tars kelis žo-Įtintas mitingas, New National 
džius Kompartijos atstovas į Haul, 261-7 Driggs Ave., Broo- 
ateinančiu rinkimų klausi-'¥ynę- J. mitingą pakviesta 

__ /. . . .. ; . 'kandidatai republikonų, demo-
Todel visi iki vienam/p^ra^u įr socialistų; juos šąu- 

kia komunistiniai darbininkai 
ir 16 organizacijų—ateit ir iš- 

v • i dėstyt, už ką tų kandidatųbai eina vajus, į partijos stovi ir ko jos reika-
į ALDLD yra veltui.
ir naują knygą “Sovj^tų Są-! kalbėtojai galės taipgi kriti- 

etais^ Luoti kitų partijų kalbėtojus.

niu.
pribūkite ir naujų narių pi;
rašymui atsiveskite, nes a

a. Kiekvienos partijos

ir aukos 
Draugai

junga Penkioliktai 
gausite.

Sekr. M. Isevičiene.
Dalyvaukite tame mitinge. 

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
veltui.'

Buvo renkama 
šų padengimui, 
draugės suaukavo sekamai: L.! 
Vickevičius ir J. Gavėnavičius 
—po $1; M. Kazlauskas ir, 
S. Stakauskas—po 50c.; P. I
Sadauskas, S. Janulis, C. Ba-j 
čiunas, K. Egerienė, O. Buivy-' 
dienė, P. Antanuk, P. Andre- j 
liūnas, A. Užunaris, A. Jenke-; 
vičius, šiokis. II. Tamašauskie- . 
nė, J. Usevičius, Kalošius, Ga- ■I ciavičienė—po 25c. ’ Smulkių j 
aukų surinkta $3.50. Viso au- 1 
kų surinkta $10.00. . |

Visiems aukotojams tariame 
ačiū.

lė- 
ir

Programoje Dalyvaus

DEMETRI CRIONA
Tenoras

Jo karjieros rekordai: Odessa 
Muzikos Teatro operoje dainavo 
ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Na- 
cionalčje Operoje, Athens, Grai
kija, lošė keturis sezonus: 1919, m ” ....

SO. BOSTON, MASS / >_ _ _
■viams, reikalaujantiems bonų 
—gazinės bombos ir. sėjanti 
mirtį kulkosvaidžiai. Tai Hoo-

Vienas iš Komisijos.

DETROIT, MICHIš Pavyku^o Masinio Mitingo verio dovana darbininkų k)a.
Po gražios rudens dienos irjsei.

dar nesibaigiančių piknikų, • Taigi už ką tu, darbininke, 
spalio/2 d. vakare, susirinko dabar balsuosi, už republiko- 

įpiemazai darbininkų į ALDLD. ną Hooverį, o gal už demokra- 
2 1/iopos šaukiamą masinį su-j tą Rooseveltą, kuris žada ta- 

iDiskusuota plačiai, 
metų vajuj būtų 
giau užrašinėjama 
“Vilnis” ir gaunama daug AL 
DLD. narių. '

Iš susirinkusiųjų atrodė di- 
’delė drąsa ir pasiryžimas dar
buotis del šių metų vajaus. 
Vajininkai pasidalino miesto 
distriktus, kad neliktų nei vie-i 
na lietuvio darbininko stuba j 
aplenkta nepakalbinus užsi
rašyti vieną ar kitą laikraštį 
arba įsirašyti į ALDLD.

Nepersenai Clevelandas šau-! 
kė į lenktynes Detroitą, k at-i 
ras gaus daugiau skaitytojų, | 
bet detroitiečiai jau toliaus. 
mano nužingsniuoti, negu Cle-1 

De-į 
pra- T 

lenkti Clevelandą, ir jie be j 
savo pra- t'k frazėmis ir melais apgau- jokio pasigalėjimo mano kib-, 

r... ............ . .. • |.js į kalnierių Chicagos drau-J
gams, ir atvirai šaukia ,šįais1 
metais Chicagą į lenktynes, 
kad Detroitas būtų pirmoj vie
toj ; ir visi vajininkai ant šiur 
pasižada laimėti vajaus vėlia
va.

Tad prie darbo, draugai ir 
Parodykime, kad

2 ktu
si/inkimą, rinkimų kampanijos j ve alum apgirdyti, gal kad ne- 
/eikale . Vyriausiu šio vakaro jaustum to vargo ir bado? O 

/kalbėtoju buvo d. V. Tauras, f geresnio nieko neduos, nes ir
“Laisvės” redaktorius. Taipgi

# kalbėjo angliškai d. Vin.
Laisvės Choras, po vadovys

te d. A. Niukiutės sudainavo
Internacionalą ir dar dvi dar-

_ bininkiškas daineles, už ką pu-
’’blika palydėjo garsiais aplo-

n dismentais, o d. Tauras išreiš-j 
kė savo simpatiją, sakydamas. ’

Vajininkų Planai
Spalio 12 d., Lietuvių 

talnėje, atsibuvo platus
sve- 
laik-( 

raščių vajininkų susirinkimas.
kaip šių 

pasekmin- j 
“Laisvė,”

19g2 m. • Nuo atvykimo į Ameri
ką, dainavo kaipo solistas Rusų 
Symfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
gavo vietą pirmojo tenoro The 
Kings Henchman Opėra Co., kur 
vaidino ir dainavo 1926-1927 m. 
Toliau, 1928 m. veika prie Ame
rican Mušic Drama. ' Gi 1929 m. 
dainavo Pennsylvania Opera Co., 
o 1930 m. Philadelphia Civic Ope
ra Co. Dabar ja uantri metai 
dainuoja Russian Grand Opera Co. 
Mes jj girdėsime “Laisvės” kon
certe.

K. MENKELIUNIUTĖ
Jau pasaulinės reputacijos 
dainininkė, tik dabar grįžus 

iš Italijos
NICHALAI HODARIK 

žymus rusų baritonas, kuris 
net ir krizio laike turi darbo 

teatruose

Po prakalbų toje pačioje 
vietoje buvo vakarienė. Vaka
rienę surengė ALDLD 236 

(kuopa. Visi po prakalbų pa
siliko šioje vakarienėje. ;

Reikia prisiminti, kas gerai 
darbavosi del šios vakarienės. 
Draugės Janavičienė ir. Aleš- 
kienė labai daug darbavosi. 
Jos-ėjo į stubas ir .krautuves, 
rinkdamos reikalingą maistą 
del šios vakarienės. Veik 
kiekviename name draugės 
gavo geros paramos šiai vaka
rienei.

Negalima t
tuos draugus, kurie 
maisto, bet jie pirkosi tikietus 
ateidami į šį parengimą. Va
dinasi, davė dvigubą paramą 
mūsų darbininkų reikalams. 
Mainieriai, kad ir mažai dir
ba, bet į darbininkų parengi- 

'mus labai lankosi.
B. J. B.

pamiršti, dar 
aukavo

Tūkstančiai lietuvių darbininkų dalyvavo toje kovo
je. Svarbu kiekvienam Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariui turėti trumpą istoriją tos kovos, svarbu po 
ranka turėti faktus apie tai, kaip mūsų priešai bjauriai 
mus puolė, kaip jie stengėsi nedaleisti lietuviams dar
bininkams suorganizuoti savo savišalpos organizaciją.

LDS. kuopos tuojaus siųskite užsakymus ir parsi
traukite brošiūros kiek galite daugiausiai platinimui, šią 
brošiūrą reikia kuo plačiausiai paskleisti. Ne tik kiek
vienas LDS. narys privalo ją perskaityti ir turėti, kai
po istorinius faktus, bet taipgi turėtų ją perskaityti 
kiekvienas lietuvis darbininkas, žingeidaujantis darbi
ninkų kova už geresnį gyvenimą.

Brošiūra turi 60 puslapių. Kaina tik 10 centų. Reiš
kia, l^aina tokia žemą, kad kiekvienas gali ją įsigyti.

Reikalaudami brošiūros rašykite:
Lietuvai Darbininkų Susivienijimas

273 Broadway, Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENA t
IR NAKTĮ }

Rusiška PIRTIS Turkiška j

i Rooseveltas yra lygus darbo 
'žmonių priešas ir stambiojo 
‘biznio agentas: o su alum be- 
! darbės nepanaikinsi, nes prieš 
! karą prie alaus dirbo tiktai 
1480,000 darbininkų; o dabar, 
| prie pagerintos 
j dar mažiau 
l tas reiškia 

kad Laisves Choras tuomi “pa- j bedarbių . 
sakė tris darbininkiškas pra-i Socialistų paitija yia tie- 

čia kapitalistų klasės partija, 
Vado- 0 j°s kandidatas Norman Tho- 

vaujanti draugai turėtų tuomi pilnai stoja už palaikymą 
sus'domėti ir stengtis sutraukti i kapitalistinės tvarkos, pritaria 
.visus choristus į darbininkiš- Įbiii°nV dolerių eikvojimui do
kus parengimus.

Drg. V. Tauras, vienas iš j planų ir 1.1. Norman Thomas 
gabiųjų kalbėtojų, — - -
kalboj palietė daug svarbių dinėja darbininkus ir nuodina< 
darbininkų klasės reikalų; y pa- jų protus. • ' ■ ’ °
tingai kreipė daug domės į Tik viena Komunistų Part/ 
-rinkimų kampanijos klausimą, ija tekovoja už darbininkų kla- 

fkuris taipgi yra surištas su'sės reikalus, už apdraudė be- 
kasdieniniais mūsų gyvenimo ] darbiam (kapitalistų lėšomis), 
reikalais. Pirmiausia paėmė už bonus ex-kareiviams, už 
republikonų pabijos kandida- j pašalpą' vargingiems farme- 
tą į prezidentus Hooverį ir gy- riams, už teisę visiems darbi- draugės! 
vais faktais įrodė, ką davė ninkams žmoniškai gyventi. Detroitas gyvuoja,-o Clevelan- 
darbininkams Hooverio šeimi-|Todel darbininkai turi balsuo- das su Chicaga irgi, 
ninkavimas per keturis metus ;;ti už Komunistų Partijos kan- 
ogi tris metus dar iki šiol ne- didatus. Jei mes dar ir neiš- 
girdėto krizio, didžiausio skur- sirinksime savo prezidento, 
do ir alkio penkiolikai milio- bet mes, balsuodami už Komu- 
nil/bedarbių, skaitant su šei-’nisių Partijos kandidatus, pro- 
mynomiš, tai 40 milionų žmo- (testuojame prieš valdančiosios 
nių. Keturis bilionus dolerių klasės terorą, mes bandome ir 
Hooverio valdžia bankams pa-!rodom spėkas, o valdančioji 
skyrė, o mirtį nuo bado ir sau-‘klasė su mumis skaitos tiek, 
žudysčių del 200,000 darbi- kiek mes pasirodom stiprūs, 
ninku, kurie del krizio jau at- Kiekvienas paduotas balsas už j 
sisveikino pasaulį. Bilionus, Fosterį ir Fordą, mūsų kandi- A. Gabužis, o turėjo būti po- 
dolerių Hooverio valdžia davė 'datus, yra kulka į kapitalistų nia A. Ga^užienė. Nes d. Ga- 
karo reikalams, o ex-karei- klasės tvirtovę, sakė d. Tau- bužis yra jau miręs keletas

kalbėles.” Tik gaila, kad ma
žai choristų dalyvavo.

mašinerijos, 
treiktų, tai kągi 

prieš1 15 milionų

Įlei bankų ir trustų, dalyvauja velando draugai mano, 
su Hooveriu išdirbime karo troitiečiams esą lengva

Brigadier’us.

Pataisymas
DETROIT, Mich. — Neper- 

senaį tilpo korespondencija iš 
Detroito po antgalviu “Atei
ties Choro Varžytinės.” Ten 
įvyko klaida, kurią būtinai 
matau reikalą pataisyti. Ten 
buvo suminėta, kad tai ponas

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

Lyros Chorui
A, VIŠNIAUSKAS

Puikiai progresuojantis ba
ritonas, kurio balsas skam
ba .daugelyje darbininkiškų 

parengimų
AIDO CHORO MERGINŲ 

SEKSTETAS
Mokinasi įdomų veikalą su 

dainomis šiam koncertui
B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ

Pasižymėjusios pianistės 
duos grąžų piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė Šalinaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi, bus dar keletas 

Specialių Kavalkų

APLA 55 kuopa, laikytame 
savo mėnesiniame susirinkime, 
•priėmė rezoliuciją prieš APLA 
i2 kuopos demoralizacijas, ku
rias ta kuopa kelia tarpe na

trių ir kenkia šių dviejų orga
nizacijų vienybei.

APLA 55 kuopa reikalau
ja, kad tie renegatai būtų pra
šalinti iš kuopos, kurie kelia 
suirutę. Jie demoralizuoja 
narius ir kenkia vienybei 
APLA su LDS. Tokia vienybė 
gali tik pagelbėti' dafbininkų 
susišelpimui ir sustiprinti mū
sų organizaciją. -1

APLA 55 kuopa vienbalsiai 
priėmė Centro Komiteto žy
gius del 2 kuopos reikalo. Mes 
sveikiname narius, kurie pasi
sako už vienybę. Mes sako- 
mė: Pjrmyn vienybė šių dvie
jų organizacijų!

APLA 55 Kuopos, '
Rezoliucijų Komisija.

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

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

visą naktj ant trečiu hibu. oriniam kambary—35c  for
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- . fly
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- ‘ /Į
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui t /
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- f
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys j
gariniai kambariai delei iššipėrimo: Rusiškas, Tur- į {
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- /
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. ■mur.«r il_

29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROAbWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—-Main 1417

Wm. NORRIS ORKESTRĄ

Po programai 
kurie tęsis iki 12 

nakties

bus šokiai.
valandai

Įžanga: $1, 75c.

Pradžia 3 vai.

ir 50c.

dieną

Įvyks Nedėlioję '

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

31^ Grand St, 
Brooklyn, N. Y.

■f**"*

j . J / r L . r

Anglijos Importai Nupuolė

LONDONAS. — Anglijos 
į importas šiais metais vėl su
mažėjo ant 14,000,000 svarų 
sterlingų. Gi eksportas nu
puolė 3,600,000. Tai reiškia, 
kad kapitalistiniame pasau
lyje dalykai dar vis eina ne 
augštyn, bet žemyn.

Kalba Apie Taiką

LA PAZ, Bolivia. — Kal
bos paleista, kad Pietų Ani-

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS.

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

1 ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomia 
į * pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
Ž>. JI C' J mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme
££ I naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir

/ ■ Chemiški Egzaminavimai. ’

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. Z ! NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. Iki 8 P. M.. Kalba Lietuviikai^
Nedėlioki—9 A. M. iki 4 P, M, Įsikūręs 25 Meta*



r

LAISVI IPuslapis šeštas

Šiandie Visi į Prakalbas
50

daugelis kitų klausi- teisgjQ‘ Autelio.

suėmė
mia šias_ kapitalistines parti- įfbininkų suėjo vidun; lauke bu- dar penkis jaunuolius.

REIKALAVIMAIpripažino, 
areštuotų,

valdžios
Jis užsi-

šie ir 
mų bus 
aiškinta.

NEW YORK. — Market

plačiai prakalbose iš
Į prakalbas

Taigi antradieni visi 22 bu
vo pastatyti teisėjo Farrelio 

Pusantro šimto dar-

pagelba? Kodėl Chinijos dar
bininkai ir valstiečiai daro vis j 
naujų ir naujų laimėjimų, pla
tindami tenai sovietinę vai-

tas paskui atėjęs pasikalbėti, 
buvo areštuoti. Paskui pada
ryta krata, per kurią

PARDAVIMAI 
PARSIDUODA

Parsiduoda puse užeigos biznio, 
kur yra ir bowling alleys. Jei kas 
norėtų, galėtų pirkti ir visą biznį 

Vieta gera, galima daryti 
Parduodu todėl, kad tu

riu dvi vietas, tdt vieną iš jų turiu 
apleisti arba gauti pusininką. Atsi
šaukite šiuo antrašu: Peter Sinus, 
234 Cleveland St., arti prie Jamaica 

Į “L.” linijos, East New Yorke. Taipgi 
'arti Fulton St. t

(250-253)

Į SUSIRINKIMAI
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- 

Yra labai 
; svarbu, kad visi komiteto nariai da
lyvautų. f Yra du svarbūs reikalai, 

turėsime galutinai aptarti. 
(Sąryšio Komiteto Sekretorė.

(249-250)

Ketvirtai, Spalių 20, 1932

Darbininkai Kelia And 
rą Prieš Kapitalistų

Žioplai Pakliuvo Jauni 
Butlegeriai

šį vakarą “Laisvės” svetai- kurias “socialistų” valdžia tū
noję, 46 Ten Eyck St., yrairi malšinti jau su kariuomenės į 
svarbios prakalbos. Trys kal
bėtojai aiškins klausimus, ku
rie labiausia paliečia kiekvie
ną darbininką. Kalbės drg. 
Bertha Paltanavičiutė, D. M. 
šolomskas ir St. Steponaitis. 
Jie nušvies, ar galima laukti 
geresnių laikų po rinkimų; ar . t
yra bent kokis būdas panai-.■ kviečiami ne tik visi 
kinti bedarbę, kol viešpatauja į ninkiški žmonės; i 
kapitalistinis surėdymas; ar! ateina ir lietuviški socialistai, 
ištikro artinasi naujas pašau- demokratai ir republikonai ir 
linis karas; ką reiškia naujau-(tegul pasiteisina, kodėl jie re- .teisman, 
sias “socialistinės” Anglijos' 
valdžios žingsnis, kuris dabar 
sulaužė prekybos sutartį su 
Sovietais? ar tai nebus žings- tų linkimų platformos ir bur-j 
nis linkui karo prieš tą darbi
ninkų šalį?

Tuo tarpu, kai dabar Sovie
tų Sąjunga apvaikščioja pen
kiolikos metų sukaktuves nuo 
darbininkų revoliucijos ir kas
dien ten gerėja būvis darbo 
liaudžiai,—ką mes matome 
Lietuvoje, Vokietijoje ir kito
se kapitalistinėse šalyse? ko
dėl dabar Anglijoj 
didesnės tūkstančių 
tūkstančių bedarbių

BROOKLYN. —Po num. 
Court St. nesenai susidarė sep-t 
tynių jaunų vyrukų, 18 iki 23 'laikyti Įjrieš prakalbas, 
metų, kompanija delei alkoho- ■ ]yvautų 
lio biznio; išleido apsigarsini-;kuriuos 
mo lapelius; jie buvo sklei
džiami tarp “u ž sitįkimų.” 
Lapelis papuolė ir 
prokurorui į rankas, 
sakė tris puskvortes Snapso, 

» pristatytas į 
, federalės valdžios namą, 271
Isiams kalėjimo negrą bedar- Washington St. Du butlege-ivienag‘' ~- 

riai, vienas atnešęs “štofą”, ki-’gerą biznį.

st.
geisme antradienį buvo audrin
gų scenų, laike bylos prieš 22 
darbininkus. Jie buvo areš
tuoti pereitą šeštad. už daly
vavimą demonstracijoj prieš

Demonstran-
■ tai šeštadienį protestavo, kad kuris jam buvo 

y™ i Aurelio nusmerkė 6 mėne- 
darbi- į

tegul į jas veikėją Sam Browna.

jas. Mūsų kalbėtojai pada-[ vo ^ar policija ne
rys palyginimus tarp komunis-1 jĮejęĮo

. Kada teisėjas 
žuazinių partijų politikos. | “kaltu” vieną iš _______

Kad mitingą paįvairinti, Į čemerį, darbininkai viduj, su
dainuos Aido Choro Merginų į demonstraciją. Teisma- 
Sekstetas. f būtis buvo privarytas slaptos I

Visi ir visos, f .... ...... ...
šiandien vakare! Įžanga vel
tui.

į prakalbas jr viešos policijos, kuri čia pat

. i

Išbadavo 23 Dienas

kyla vis j 
ir dar į 
riaušės, |

Rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1-ma kuopa.

Širdingai kviečia
Rengėjai.

Rengiamės Prie Knygy
no Įsteigimo

Draugijų Sąryšio Komiteto 
Sus’rinkimas

Drg. Amter Prieš Algų 
Kapojimą Valdiškiems 
Darbininkams

NEW YORK. — Komunistų 
Partijos kandidatas į** valsti
jos gubernatorius, Israel Am
ter savo pareiškime atsišaukia, 
kad valdiški miestų ir valsti
jos darbininkai nesutiktų su 
jokiais uždarbių numušimais, 
kuriuos stengiasi įvykdyt kapi
talistiniai politikieriai, šnekė
dami, kad trūksta pinigų ir 
reikia taupyti lėšas. Jeigu 
taip, tai kodėl augštieji ir vi
dutiniai valdininkai nenusimu-! 
ša sau algas iki $3,500 per! 
metus,’ kaip kad reikalauja 
Komunistų Partija?

Kalbėdamas apie bedarbių 
pašalpą N. Y. valstijoj, drg. 
Amter atžymi, jog per pustre
čių metų jų šelpimui tėra šioj 
valstijoj išleista tiktai $180,- 
000,000 delei virš 2,000,000 
bedarbių, taigi vidutiniai po 
$90 ant kiekvieno bedarbio,

šį vakarą įvyksta D.N.Y. 
D. O. Sąryšio Komiteto susi
rinkimas. šiame susirinkime, 
apart kitų svarbių dalykų, tu
rėsime galutinai apkalbėti 
knygyno įsteigimą. Ruduo jau 
čia. Sutemsta anksti—vaka
rai ilgi. Jau darbininkas bai
gęs darbą neis į parkelį pasil
sėti, susitikti draugą, pasišne
kučiuoti, nes oras šaltas ir nie
ko nebegalima susitikti parke
ly). Jau smagiau kur nors vi
duje pasiskaityti, pasišneku
čiuoti. O ypatingai bedarbiui 
yra daug sunkiau rudenį ir per 
žiemą. Jau dabar knygynas 
neapsakomai reikalingas, kai
po užeiga ne tik bedarbiui, 
bet ir dirbančiam, kur būtų 
galima pasiskaityti, sueiti su 
pažj štamais, pasidiskusuoti
apie įvairius dalykus. Knygy- kas išeina tiktai apie $3 per 
nas būtų apšvietos vieta darbi-, mėnesį. Bet politikieriai, rei- 
ninkui, kur dykai būtų galima kia suprasti, nusuko stambią 
gauti knygos, laikraščiai.

Draugai, ateikite visi, nepa- pašalpos, 
vėluokite. Bandykite visi bū
ti prieš 7:30 valandą va
kare, “Laisvės” svetainėj. Kuo 
anksčiau susirinksime, tuo ge
riau. Kiekvieno komiteto na
rio atsilankymas būtinai reika
lingas varymui šio taip svar
baus darbo pirmyn.

Sąryšio Komiteto Sekretorė.

dalį ir tos pačios mizernos

Nusižude Aklas Išradėjas

New Yorke, Biltmore vieš
buty nusišovė aklas išradėjas 
ir sykiu apgavingų Šerų kom
panijos vadas, W. H. Johns
ton, kuris po $15,000 paran
kos laukė teismo.

ATLETIKA NEUŽTIKRINA 
ILGO AMŽIAUS VAN HEUSEN PALIKO 

$1,622,839
Mirė Dan II. Hickey, atle-; 

tas, kumštininkų lavintojas ir j 
promotėris, susilaukęs 56 me-i kad kalnieriukų fabrikantas J. 
tų amžiaus. Buvo skaitomas! M. Van Heusen mirdama's pa- 
vienu iš geriausių specialistų liko $1,622,839 
savo srity j.

NEW YORK. — Pasirodo,

turto, kuris 
padalintas tarp giminių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. f.

areštavo vieną demonstrantą 
ir norėjo laukan išmest kitą, 
negrą darbininką; bet kiti 
kiti darbininkai to neprileido.

Prieš Čemerį liudijo tik vie
nas policmanas, kaip prieš 
“užpuoliką”’ ant policijos. Tu
zinas darbininkų liudininkų 
parodė, kad policmanas me
luoja; bet teisėjas ėmė atydon 
tiktai melynsiūlių “liudijimą”. 
Tarptautinio Darbininkų Apsi- 

j gynimo advokatai, Tauber ir 
! Schwartzbart nurodė, kad šim
tai gali paliudyti, kad ne dar-1 
bininkai užpuolė policiją, bet j 
jinai žvėriškai užpuolė darbi- 

Ininkus. Šie advokatai rodė ir 
fotografijas, nutrauktas laike 
demonstracijos; iš fotografijų 
aiškiausiai matosi, kaip polici
ja daužo ir spardo darbinin
kus; bet teisėjas nesiskaitė su 
šiuo dokumentu.

Delei- trečiadienio teismo 
dar 21 demonstranto susibūrė 
dar daugiau darbininkų pro- 

i testuoti viduj ir iš lauko ’ prieš 
j tokią kapitalistišką “teisdarys- 
tę.

NEW YORK. — Prancūzė 
siuvėja Martha Bastau, 333 E.

I 56 St., visai nieko nevalgė per 
'.23 dienas. Tuom pasniku no
rėjo pasigydyti vieną vidurinę 
votį. Dabar jau atsigavėjo, 
pradėdama po biskį gerti orin- 
džių syvų ir praskiesto pieno. 
Medicinos daktaras, apžiūrė
jęs, sako, kad gyvybei nėra 
pavojaus; bet ar Martha tuom 
pasigydė 
pasakyti, 
jas žino 
ką, kuris, 
išbadavo 43 dienas ir mirė.

R.

votį, dar negalima 
. šių žodžių rašyto- 
vieną ispaną darbi- 
taip besigydydamas,

REIKALAVIMAS
Reikalingas kambarys vedusiai po

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

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

(248-253)
KRAUJO SPECIALISTAS 

Gydau Omiaa Ir ehronitkaa vyrq ir 
motarq ligai kraujo ir adaa. 

Padarau ittyrimq kraujo ir ilapuoao.

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

Nrw Tark, N. T.
Valanda* Pritarimai 

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietq nuo I 
iki 0 vai. vakaro 

Sekmadieniai* nuo 11 ryto Iki 1 pa pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuomi >raneiu saro kostume- 
kad verkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
112 Marion StM 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotia 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

116Telefonas i Btagg 2-91M

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOBi

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

tik susitarus.

riftms,

’■

Telephone, Evergreen 6-5310
ir J. GARŠVA

Graborius

4C2

BROOKLYN, N. Y.

NEW YORK. — Demokra-

(Daugiau Vietos Zinty 5 pusk)

DEKAVOJU PACIENTAMS

A

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

Brooklyn, N. Y. Telefonas, Midwood 8-6261
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GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

2
2
2
i
3

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

tai tūkstančių badauja 
prie tokios pašalpos, kaip 
šiol buvo.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam s.

231 Bedford Avenue

Valandos: nuo 10-4
Vakarais—panedėliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

“KETURIASDEŠIMTIS PIRMAS”
RYTOJ RODOMA SVARBI NAUJA SOVIETU FILMĄ 

Epoka didvyrio Raudonojo Sargo Kovos Kara-Kun pūsčiuose.
Mariutka—vienatine mergina toje kompanijoje.

5th AVENUE THEATRE, Broadway ir 28th Street
Įžanga 25c. ir 35c.

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

dar

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliotu nuo 10 iki 3

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

• ’ ' 11

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS

KAUNO DUONA
Rugine duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 

Reikalaukite jos pas savo groserninką
Paragavę mūsų duonos matysite didelį skirtumą 

nuo kitų keptūvių duonos.
Mes kepame dviejų rūšių duoną: rupiai maltų ruginių 

miltų ir pikleyotų (smulkiai maltų ruginių mUtų)'.
1 Del išbandymo rašykite arba kreipkitės;

MASIENAS BAKING CO.
Grand SŲ

“subvių” traukiniais. Tai yra 
tik monijimas piliečiams akių 
prieš rinkimus. Nes demo-

------------------ ----

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

analizai
. 107 E. 17th STREET

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

Už Pilnų Egzaminaciją $2
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NOTARY 
PUBLIC

Nenori Duot Miestui 
$35,000,000 Paskolos

'Kom. Balsuotojų Kliubo 
Susirinkimas Pirmadienį

Susirinkimas Kliubo Rėmi
mui Darb. Klasės Komunistų 
Kandidatų įvyksta pirmadie
nį, spalių 24 d., 7 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje.

Draugai ir draugės, visi, ku
rie priklausote prie šio Kliu
bo ir kurie nepriklausote, esa- 
tę kviečiami atsilankyti į šį 
susirinkimą. Bus raportų iš j 
balsuotojų bendro fronto kon
ferencijos, kuri įvyko, spaliij 
10 d. New Yorketaipgi bus 
svarstoma prisirengimas prie 
masinių prakalbų, kurias šis 
Kliubas ruošia su pagelba 
Draugijų Sąryšio prieš pat rin
kimus.

Būkite visi ir visos šiame su
sirinkime.

Kviečia Sekretorius.

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 koją ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra, kasdien 
(apart nedėldienių) nuo! 2 iki 6 
—

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.
New Yorko bankieriai 

nesutinka duot miesto valdy
bai 35 milionus dolerių pas
kolos. Reikalauja, kad mies
tas sumažintų valdybos išlai
das bent $100,000,000; tik 
tuomet jam duosią paskolą. 
Wall Stryto bankieriai ypač 
spiria, kad susiaurintų bedar
bių šelpimą; nepaiso, kad šim-j tų grafterių organizacija Tam-, 
tai tūkstančių badauja net many Hali skelbiasi, būk ji ko- 

iki vos už palaikymą penktuki- _ 
nio važinėjimo gatvekariais irj-

Tammany Hali ir 
Penktuko “Fėrai”

Gazo Kompanijos Pelnai
NEW YORK. — United kratų vadai jau pereitą savai- 

Gas Corporation raportuoja, į tę susitarė su bankieriais kelti 
kad per 12 mėnesių (iki rug- ' važinėjimo kainas. Kitaip, 
pjūčio) ši korporacija ne tik! bankieriai neduosią jiems pa- 
išmokėjo reguliarius pelnus -skolų. Iš; kur tada Tammany ( 
šėrininkams, bėt dar pelnė Hali peniukšliai ims nesvietiš- 
$6,386,664 viršaus. O bedar- kas algas ir graftą? .
biui, negalinčiam užsimokt, 
tuojaus sustabdo gazą.

127iš naujo sovietinio judamojo paveikslo * 41,” 
i bus rodomas spalių 21, 22 ir 23 d., 5th Avė. 
Teatre, Broadway ir 28th St., New Yorke.

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

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
jimant ir X-Ra.y tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio menesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

SKAITYKIT. PLATINKI!
“LAISVĘ.”

TEL. STAGG 
2-5043

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise
I

Stato Naujus Mūrinius ir Medi
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIEL A U SK AS) 
G R A BŪRIUS 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA , SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VĮSUtŠALIU, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBŲLANSINŲ . AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM’MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETĄ SAVO* 

$ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

: KUOGERIAUSLAI PATARNAUSIM.
MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTL MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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