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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasaulj 1

Tūlas Sideo rašo “Lietuvos 
žiniose” apie kaimą—sodžių. Ji
sai analizuoja du vidutinius ir 
“apsukrius” ūkininkus. Ir apie 
savo ūkius tie ūkininkai pasa
koja nedžiuginančius dalykus. 
Vienas jų sako:

—Valgyt-, sako, turim ką, tik 
pinigų nėra. Ligi šiol mane 
dar palaikė pienas, kurį pieni- 
nėn pristatydavau. Bet ir tas 
dabar pradeda neapsimokėti.

Apie šitą ūkininką “Lietuvos 
Žinių” rašytojas labai gerai ma
nė, kad “toks krizio nejaučia, 
nes ne latrus ir ūkį pavyzdingai 
veda ir todėl nuomonė man rū
pimu klausimu nebus bendra vi
sai aplinkumai.”

Tai reiškia, kad “gerai” pasi
laikanti ūkininkai prigyvena 
liepto galą. Paskiaus tas pavyz
dingas ūkininkas pareiškęs, kad 
ir jo ūkis bus parduotas “už ne- 
pavyzdingą sumą.”

Toki pat įspūdžiai gauta ir 
pas kitą ūkininką, kuris taip pat 
yra “pavyzdingas.” Jei taip 
yra su gerai pasilaikančiais ūki
ninkais, tai kas darosi su tais i
mažažemiais ir “nephvyzdin- gvardijos, 
gaiš?”

Atsakymas, kad jie visi bank
rutuoja. Kitas reiškinys pas 
ūkininkus, kurį šitas rašytojas

Užbaigė Fašistai Bado 
Streiką

Fin- 
val-

HELSINGFORSAS, 
landi ja. — Finlandijos 
džia paleido fašistą genero
lą Wallenius iš kalėjimo. 
Del jo laisvės kiti fašistai iš 
Lapua organizacijos skelbė 
bado streiką. Jį paleidus, ir 
streikas pasibaigė.

Įstatymai Jau Nieko 
Nereiškia

TAYLORVILLE, Ill. — 
Christian .paviete įstatymai 
nieko nereiškia. Piliečiai 
taip pat neturi jokios teisės. 
Čia viską valdo šerifas C. 
H. Weinike. Jisai jau par
sitraukė 450 nacionalės

Pulkininkas Davis, kuris 
komanduoja šią armiją taip 
pat pasakė, kad jisai yra

pusiau lūpomis pasako, tai prie- ‘kareivis ir su jokiais įsta-
šinimasis šiai Smetonos tvarkai. 
Po pasikalbėjimo su ūkininku, 
rašėjas turėjos pastebėti: “Ar 
jūs su visais čia taip kalbate:”

Tai reiškia, kad Lietuvos ūki
ninkai eina bankrūtan, skurdan 
—jų gyvenimo klausimas neiš
rištas.

Todėl pas juos kyla vis dides
nis pasipriešinimas esamai val
džiai. Mes galime pasakyti, 
kad Lietuvos ūkininkai išris 
ekonominį klausimą tik tada, 
kuomet jie padarys sovietinę 
operaciją visoje Lietuvoje.

tymais nesiskaito”, kuomet 
i reikia padėti piliečių į kalė
jimą.

Tai tokia padėtis apielin- 
kėse, kur mainieriai strei
kuoja. Socialistai dar vis 
kalba apįė švelnią kovą ir 
“demokratija”.

Sovietų Sąjunga Sam
dys Fordo Bedarbius

KAPITALISTINE J. V. VALDŽIA RUOŠIA
SI DEPORTUOT VISUS KOMUNISTUS

Sulig Teismo Patvarkymo, Tai Nereikia 'Priklausyti nei 
Komunistą Partijai-Gali Deportuoti tik už Priklausymą 
Komunistams Pritariančiai Organizacijai
CHICAGO. — Čia prane

šama, kad United States 
Circuit Court of Appeals pa
darė patvarkymą, kad kiek
vienas ateivis komunistas 
arba priklausantis organiza
cijai, kuri susijungus su Ko
munistų Partija, gali būt de
portuotas.

Jau toks dalykas buvo su 
darbininku Kjar, kurį areš
tavo sulig sekretor. Doak 
išduotu įsakymu deportavi
mui j Daniją. Kaltinimas 
draugui Kjar buvo tik tok
sai, kad jisai priklausė or
ganizacijai, kuri yra pasisa-!
kius už nuvertimą kapitali- r e z o 1 i u c i j as sekretoriui 
stinės tvarkos.

Iš karto d. Kjar buvo pa- rius deportacijų ir varžymo 
leistas po kaucija, bet pas- darbininkų teisių.

kiaus vėl areštuotas. Tai 
reiškia, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia eina prie pasku
tinių priemonių, kad pasi
laikius savo vietoje.

Ateiviai ir amerikonai 
darbininkai turi kelti prote
stus prieš tokius valdžios 
patvarkymus. Darbininkai 
turi reikalauti teisių reikšti 
savo mintis ir priklausyt or
ganizacijoms, kurias jie pa
tys pasirenka.

Ypatingai masinės orga
nizacijos turi kelti šį klau
simą. Reikia siųsti protesto

Doak, kuris yra pramato-

Chinijos Buržuazinė Valdžia Prašosi Amerikos 
Imperialist!! Talkos

Susikirtimai Komunistą su 
Fašistais Vokietijoj

BERLYNAS. — Vokieti
joj komunistų susikirtimas 
su fašistais pasireiškia la
bai dažnai. Laikraščiai 
praneša, kad tik vakar die
ną įvykę didelių susikirtimų 
tarpe šių dviejų partijų. Ko
munistai yra darbininkų 
klasės partija, o fašistai— 
kapitalistų klasės gynėjai.

Amerikos Misionieriam 
Vėl Karšta Chinijoj
CHEFOO, Chinija. Gauta 

žinių, kad “amerikiečių mi
sijos apvogtos.” Ypatingai 
Shantung apielinkėj baptis
tų misijos “nukentėję.”

Katalikiškos misijos taip 
pat skundžiasi, kad jų rei
kalai “pavojuje.” Šitie pa
razitai sulindo į Chiniją su 
savo nuodais chiniečių ne
kviesti, o dabar, kuomet 
juos paliečia karo pavojus, 
tai jie šaukiasi pagelbos į 
imperialistų armijas.

AREŠTAVO 40 
KOMUNISTŲ

SOVIETAI SUSIDOMĖJO ANGLIJOS 
NUTRAUKIMU PREKYBOS SUTARTIES

Šitas Pertraukimas Sovietą Sąjungos Prekybos Ryšią 
jau Nepirmas; Anglija tai Padaro jau Antru kartu; 

Šitas Anglijos Reakcijos Žygis Pakenkti Gali Pačiai 
Anglijai . ,,'

MASKVA. — Sovietų val
džia visai netikėtai gavo ži
nias apie Anglijos valdžios 
pasielgimą. Kitas nutrau
kimas įvyko 1927 metais. 
Bet paskiaus pasirodė', kad 
Anglijai yra reikalinga pa
laikyti prekybinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga, tai jie vėl 
buvo atnaujinti.

Dar nėra davinių, kokios 
galutinos išvados bus iš šio

pasielgimo. Anglijos amba
sadorius lankėsi Maskvoje 
pas Sovietų Sąjungos užsie
nio komisarą, d. M. Litvino
va. Jisai kalbėjosi ir su 
nauju Sovietų Sąjungos am
basadorium Maisky, kuris 
yra paskirtas Londonan. 
Šiame pasikalbėjime, rašo 
Duranty, padaryta išvados, 
kad del šių įvykių Sovietų 
Sąjungos prekyba su Angli
ja nenukentės. *

Anglijos Parlamentas Jau Užgyre Pertrauką su 
Sovietą Sąjunga

Prūseikinė gazieta uždėjo di
delį strymerį apie kalėjimų 
“maištus.” Bet klasių kovoje 
yra daug žymesnių įvykių, kaip 
tai demonstracijos, kovos, bal
savimai už komunistus kandida
tus, bet del tokių, “maištų" 
Prūseika strymerių nededa.

Kame čia priežastis? Hm, 
darbininkų klasinės kovos rene
gatams yra tik “chuliganizmas." 
Štai kur tas klausimas išsiriša.

WASHINGTON, D. C. — 
Chinijos oficialė valdžia, 
kuri vis labiau netenka pa
grindo ,savo gyvavimui, kuo
met Raudonoji Armija eina 
pirmyn, prašosi, kad Am
erika priglaustų ją po savo 
skvernu.

Nankingo valdžia pareiš
kia: (1) Nankingo valdžia

gos ir J ungtinių V aisti jų, 
kad ją priimtų po savo spar
nu Jungtinės Valstijos ir 
Tautų Lyga ir apgintų. (3) 
Chinija reikalausianti, kad 
Japoniją išprašytų iš Man- 
džurijos.

Šiuos Chinijos. reikalavi
mus stato Nankingo valdžia, 
kuriai vadovauja Chiang-

FINLANDIJA. — šiomis 
dienomis Finlandijos fašisti
nė valdžia areštavo apie 40 
komunistų, kuriuos kaltina 
nelegaliame darbe.

LONDONAS. — Anglijos 
parlamentas svarstė klausi
mą muitų ir Ottawa konfe
rencijos sutartį. Po deba
tų parlamentas nubalsavo 
konferencijos užgyrimą 222 
balsais. Darbiečiąi, kurie 
priešingi valdžios politikai, 
sudarė tik 69 balsus.

Šitas Anglijos parlamento 
tarimas užtvirtina ir tą val
džios patvarkymą, kuriuom

pertraukiama prekybos ry
šiai su Sovietų Sąjunga. 
Taip vadinami valdiški “so
cialistai”, kaip kad MacDo
nald, Thomas ir kiti, palaiko 
valdžios ^usę, nes MacDo- 
naldas yra valdžios ministe- 
ris pirmininkas. Šita Angli
jos nauja politika paliečia 
ne tik Sovietų Sąjungą, bet 
ir Jungtines Valstijos, AL 
riją ir kitas valstybes.

MASKVA. — Spauda ga
vo žinių, kad Sovietų Sąjun
ga reikalausianti Fordo pa
leistų darbininkų į automo-

bi ikus. Ta,i paskelbė pilnai sutinkanti su Lytton Kai-shekas. Bet yra Rita ir 
Sovietų^ Sąjungos ^omisyos rapOrtu ir maL tikresnė Chinija, kurioje

jau gyvuoja Sovietų valdžia. 
Šita naujoji Chinija nerei-

Mokės Amerikai Skolas ‘LAISVES’ VAJUS EINA SMARKYN

Kiek laiko atgal Prūseika, kal
bėdamas apie priėjimą prie pal
šųjų masių, būtent tų, kurios 
pradeda atskilti nuo klerikalų ir 

■ tautininkų, pareiškė, kad tik 
opozicija prie tų masių gali pri
eiti.

Bet bėda, kad tie patys žmo
nės savo orakuliškas kalbas ne-i 
vykina gyvenimam ' 
rodė, kad jie mases pasiekia tik 
tuomet, kuomet ryte arba vaka
re važiuoja prisikimšusiose New 
Yorko subvėse, o vasarą pajūry
je.

“Vato”, ; 
automobiliu trustas.

Sakoma, kad jau duota 
įsakymas Amerikos Amtor- 
gui pradėti daryti derybas 
su darbininkais, kurie palei
sti Jš Fordo fabrikų. Ame
rikoj dabar tokių darbinin
kų yra daugiau, negu kurioj 
kitoj šalyje.

Anglijos Svarai Puola

dauja Tautų Lygos ir Jung
tinių Valstijų, kad tas ra
portas būtų vykinamas. (2) kalauja imperialistų, kad ją
Chinija prašys Tautų Sąjun- globotų.

PARYŽIUS. — Francija 
ir Anglija jau sutinkančios 
mokėti Amerikai skolas. 
Francija tūri išmokėti Am
erikai šiais metais $60,000,- 
000. Tas karo skolas turi 
sumokėti iki gruodžio 15.

= Anglija taip pat turi mokėti 
Amerikai.Kaltina Komunistus Bedarbių Demonstracijos

Suruošime ir Kovojime Airija Pakėlė Muitą

“Klampynė” kalba ir rašo už 
tuos elementus, kurie šaukė po
liciją kovai prieš .komunistus 
St. Louise (LDS 120 kp.) Ar 
jie pabarė tuos, kurie šaukė po-

Antras jų orakulas pasakė 
savo gazietoje, kad jie prašo 
“tik 800 dolerių”, o “jeigu no
rėtų, tai ir daugiau sukeltų.” 
Bet jau gana senai jie “nori 
tik tų 800 dolerių. Bet... ir 
dar sykį... bet! Orakulas nesi
seka. 800 dolerių dar nesuplau
kė!

žinoma, tai revoliuciniam ju
dėjimui bus mažiau žalos, jei 
mažiau darbininkai duos pinigų 
jengatams. Juk “Klampynė” 
dabar jau virsta ir policinių nie- 
kadėjų organu, ne tik darbinin
kų vienybės ardytoju.

LONDONAS. — Anglijos 
finansinis krizis nemenkėja. 

Faktai pa- pinigų vertė publa. Dar tik 
vakar svaras buvo $3.4414, o 
šiandien jau nupuolė iki 
$3.36. - 1 / ' -

Pats ponas MacDonaldas 
savo kalboje pareiškė, kad 
Anglija dar yra nacionalio 
bankrūto pavojuje. •

Anglijos parlamente ap- reikalavo pašelpos, nes jie 
saugos sekretorius John badauja. 
Gilmour pareiškė, kad “ko
munistai kalti už bedarbių narys aiškina, kad darbinin-j bus aptaksuotos net nuo 15 
demonstraciją”, kuri įvyko kų demonstracija buvo ge

rai surengta, ir jai kas nors 
“diktavo iš Maskvos”. Už 
d em o n s t r a n tus kalbėjo

Londone.
Anglijos bedarbiai gerai 

kovėsi su policija. Šiose be-

Toliaus ponas parlamento

DUBLINAS. — Ir Airijos 
valdžia pakele ant įvežamų 
prekių muitą. Kai kurios

iki 50 nuošimčių daugiau, 
negu iki šiol buvo.
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darbių demčnstr^cijOse JikdL Lan'sburys. Gi ponas Mac- dOVlCtlį IiCkyba
si 37 policistai sužeisti. Taip 
pat 13 civilių žmonių sužei
sta. Bedarbiai darbininkai

Donaldas pats valdininkas 
ir* siunčia policiją daužyti 
darbininkų* galvas. : j .

\ su Anglija

Amerika Netenka DarMINNEAPOLIS. — Čia _
Terrill Jacobs, kuris mokina yjRj^ 
leopardus del cirko, Kąip'tik 
išliko gyyąs. Jį puolė 130

Vokietiją Pagerbė Herriotą

Drg. J. Grybas iš Norwood, Mass., prisiuntė 4 skaityto-! 
jus ir sako: “Tai pirmos savaitės darbas—trys nauji ir 
vienas senas skaitytojas. Iš ALDLD 9-tos kuopos apsi
ėmė vajininkais dar 10 draugų.”

Drg. G. Šimaitis iš Montello, Mass., prisiuntė 6 skaity
tojus ir rašo: “Štai šešių skaitytojų pinigai ir $1.00 au
kų nuo drg. Rindzevičiaus. Tikiuosi gauti ir daugiau, 
nepaisant viešpataujančio krizio.”

Drg. S. Surdokas iš Toronto prisiuntė 3 skaitytojus ir 
rašo: “Štai jums trys revoliucijai kareiviai, jie nesiskirs 
su dienraščiu. Jie pasimoka ant čielų metų.”

Drg. J. Bimba iš Paterson, N. J., prisiuntė vėl 3 skai
tytojus ir rengiasi dar daugiau gauti.

Drg. S. Puidokas iš Rumford, Me., prisiuntė 4 skaityto
jus ir sako: “Tikiuosi, draugai, kad man pavyks dar dau
giau gauti. Taipgi ir kiti draugai stoja į vajų.”

Drg. P. Greiviškis iš Hudson, Mass., sako: “Čionai pri- 
siunčiu du metinius skaitytojus. Stosiu darban, kad 
“Laisvei” gavus 1,000 naujų skaitytojų. Kviečiu ir ki
tus draugus dirbti.”

Drg. K. Klastauskas, J. Petkus, V. Kobort, S. Petkie
nė, P. Bokas, Lucy Žemaitienė, E. Davidonienė, A. Swe- 
kotsky ir kiti prisiuntė naujų skaitytojų ir nuoširdžiau
sius pasižadėjimus dirbti. Vienok, del vietos stokos

(Tąsa 3-čiame pusi.)LONDONAS. — Anglija 
per tris metus, būtent 1929, 
1930 ir 1931 metais į So
vietų Sąjungą eksportavo 
prekių už 37,249,385 svarų 
sterlingų. Gi per tą laiką 
Sovietų Sąjunga eksportavo 
į Angliją už 52,583,011 sva
rų sterlingų.

Anglija eksportavo į So
vietu Sąjungą daugiausia 
gatavų prekių: mašinerijos 
ir t. t. O Sovietų Sąjunga 
eksportavo į Angliją dau
giausia žalią medžiagą — 
grūdus ir pieniškus mais
tus.

Fosterio Prakalbos 
su Programa

7-tą valandą vakare. Iš čia 
maršuos su automobiliais ir 
pešti eis link 13 ir Christian 
ir iš čia yisi maršuos į 13th 

ir Thompson St. parkelį.

PARYŽIUS. — Vokietijoj 
apsilankė .Francijos žymus 
valdininkas Herriot. Tai 
pirmas po pasaulinio karo 
francūzų valdininkų vizitas 
Vokietijoj. Todėl Vokieti
jos valdžia Herriotą apdova
nojo Goethe medaliu.

j Tai reiškia, kad Franci jos 
/ • TT . 1 • . i f • . . 1 • t 5• i •

svarų leopardas ir gerai ap-, WASHINGTON, D. C.-
draskė. Vienok Jacobs nu-; Kuomet Anglija padarė pa
galėjo leopardą ir pats pa-, kybos sutartį su Kanada, tai 
teko į ligoninę. Amerikos kapitalistai daug

-- -3 ■ ■ --- - ‘ nukenčia. Apskaitoma, kad
Ottawa konferencijos sutąr- 
tis Amerikai nuneš nuo $50,- 
000,000 iki $150,000,000 pre
kybos. ;

Tą nedateklių Amerika ir Vokietijos • kapitalistai 
gali užpildyti, padarydama pradeda kalbėtis jau bfoliš-

J sutartį su Sovietų Sąjunga, kai. : ;

liciją į susirinkimą? Ne! Juk 
kas, jei ne “Klampynė,” tapo 
oficialiu organu tų, kurie griau- 
ja vienybę tarpe LDS ir APLA? 
Ar jie parašė bent ką už vieny
bę? Ne! O prieš rašo labai 
daug išniekinimui tų organiza
cijų.

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

21 d. spalių įvyks paroda 
su Fošteriu priešakyje. Su
sirinkite ties 21 ir Christian,

Paryžius. — Francija turi 
gyventojų 40,000,000, o kar- 
čiamų (saliūnų) turi 480,- 
000. Prieš karą Francija 
turėjo 395,000 saliūnų. Ta 
reiškia, kad girtavimas pla 
tinasi.

Mjs
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Ar Išsilaikys litas?
Nesenai Kaune fašistai šventė dešimtmetines sukaktu

ves Lietuvos Banko gyvavimo. Į tam tikslui suruoštą 
• I

bankietą buvo pakviestas ne tik “pats” Smetona, bet ir 
vyskupai ir arčiau fašistų stovį kunigai.

Pravedimui ryškesnės propagandos už fašizmą, Kauno 
spauda ir kalbėtojai apsilaižydami skelbia pasauliui “ne
paprastą” lito stiprumą. Girdi, kuomet kitos valstybės 
atsidūrė baisiam krizyj ir jų pinigai susmuko, tai litas 
išliko nepaliestas. Smetonos pareiškimu, litas “nieko ne
apvils.” Ten pat pasakė prakalbą ir Lietuvos Banko val
dytojas Stašinskis, kuris, nenoromis turėjo prisipažinti, 
jog “sunkumai stipriai veikia ir į Lietuvos Banką.” Gir
di, “pernai ir šiemet labai daug sumažėjo mūsų užsienių 
valiutų ištekliai. Mažėja dėl to ir litų apyvarta ir kredi
tų sumos...”

Skelbti pasauliui, kad Lietuva atsilaikė ir atsilaikys nuo
einamojo per visą kapitalistinį pasaulį krizio, yra ne tik ^ost 
juokinga, bet bjauru, nes tai prigaudinėjimas žmonių. alai išleido knygutę (anglų 
Tiesa, Lietuva, kaipo žemės ūkio šalis, vėliau pajuto pa- kalba), kurioj jie nušviečia 
saulinio kapitalistinio krizio sunkumą. Bet juk jis nesu- savo poziciją delei balsavi-
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Kaip Jie Gerino 
Darbininkų Buitį

Pasak ADF oficialiais da
viniais, tai tik per vienus 
metus Amerikos geležinke
liai atleido nuo darbo 287,- 
856 darbininkus. Beveik 
mėtai atgal, kuomet gele
žinkelių savininkai kapojo

Susitarę Meluoja
Prūseikos “Klampynė” ir 

Grigaičio “Naujienos” kiek
vienam žingsnyj prieš ko
munistus , sudaro bendrą 
frontą. Nei vieno prieš 
mus paleisto melo tiedu laik
raščiai nepraleido nepami
nėję bendrai. Pastaruoju 
laiku Prūseika išplūdo tū-

10 nuoš.), tai, buvo skelbia- lūs Newarko, N. J., draugus, 
ma, kad juo. .mažesnės-, bus | pareikšdamas, kad jie nuėję 
algos, tuo daugiaw darbinim pas kunigą Geniotį į parapi- 
kų bus priimta j dąrbą. D>a- ją' ' Grigaitis ir tai pakar- 
bar matome, kiekį jų ,1/uvo loja! Grigaitis gerai žino, 
“priimta.” Geležinkeliečių kad tai. melas, tikslus me- 
brolijų (unijų) lyderiai tikilas, paleistas girta Prūsei- 
•aišku, pilnidusiai sutiko su kos tuo tikslu, kad diskre- 
bosais. Pastarieji, dabar ir ditavus veiklesnius draugus, 
vėl rengiasi prie to paties; Bet tas pats Grigaitis-juk 
kapojimo darbininkam algų nei kiek nėra artimesnis ko- 

m u n i s t a m s už Prūseika. 
Abu susitarė niekina mus.

tarpe 10-20 proc.

“Kultūra ir Krizis” *
Po tokia, antrašte Ameri-

žymiausieji * intelektu-

mų. Išanalizuojama visos 
partijos ir prieinama prie 
išvados, kad kiekvienas in
telektualas ir profesionalas 
turi remti ir balsuoti už Ko- 

imunistų Partijos kandida- 
Artinasi metų pabaiga. Prisieis sudaryti sekamiems! ttsi 

metams krašto biudžetas. Jau dabar, pasak klerikalų Jm 
“Ryto”, numatoma, kad šiemet biudžete bus deficito labai įdomi, 
apie 5 procentai viso biudžeto sumos. Kaip tą skylę fa
šistai užkiš? “Rytas” nurodo, kad veikiausiai bus kapo-

stojo. Jis tik pagilėjo ir dar vis gilėja.
Užtenka šiandien gauti iš Lietuvos gyventojų—smul

kiųjų ir vidutinių valstiečių ir darbininkų—laiškų, kad 
supratus tą sunkumą, kuris tenka jiems vilkti savo pe- V < • •ciais. ’

, Wm. Z, Fosterį ir 
nes W. Fordą. .Knygutę 

Intelektualų 
priešakyje -stovi toki - figū
ros, kai Sherwood Ander- 

jamos tarnautojų algos, kurios nesenai jau buvo kapotos, son, Theodore Dreiser, Lin- 
Bet tik tuo klausimas nebus išspręstas. Labai galimas^ coin Steffens ir eilė kitų, 
daiktas, kad greitu laiku prisieis litas atmiešti -naujais Jie tupi sutverę Profesioną- 
popieriniais pinigais. Su tuo gyvenimas dar griežčiau |lių Grupių Sąjungą . Rėmi- 
sunkes. Su tuo krašto, ūkis bus įveltas į gilesnį krizį, iš;mūi Fostęrio ir Fordo (Lea-, 
kurio fašistams jis bus sunku išvesti.

Lietuvos Baskas ir jo globojamas litas labai lengvai ga-
i gue of Profesional Groups 
for Foster and Ford). Kny-

uiuiuvvo ijcion-cio 11 jv iilclo io.kjo.1 lengvai —
li atsidurti į Universal State Banko (Chicagoje) padėtį. Sutes kaina t1 u c.
Bet pirm negu jis tai pasieks, fašistų spauda rėkaloja, 
kad Lietuvos litas stiprus, kaip uola. Mums, kurie toj 
pačioj spaudoj matėme panašių šauksmų apie Elijošiaus 
banką, tie pasigyrimai išrodo paprasta fašistų propagan
da, kuria jie mano išgelbėsią litą ir savo kailį. *

žemės ūkio krizis Lietuvoj labai gilus, ką patvirtina ir 
pati fašistų spauda. Žemės ūkio produktų kainos smuko 
ir smunka, o valdžia deda vis naujus ir naujus mokesčius. 
Industriniai gaminiai neatpigo, bet dar brangsta. Ar že
mės ūkio produktų kainos rodo kylimo ženklų? Abejo
jam. Ar žemės ūkio produktam eksporto pagrindas pla
tėja? Ne! Vokietija apsitvėrė augštomis muitų sieno
mis. Pasiliko dar Anglija, į kurią pastaruoju laiku ne
mažai agrikultūriškų daiktų buvo eksportuota. Bet štai, 
nesenai įvyksta Ottawos konferencija, kurioje nutariama 
duoti pirmenybė dominijų—Kanados, Australijos, Pietų 
Afrikos, Naujosios Zelandijos ir kt.—produktams. Ne
tenka abejoti, kad tas nukirs gerą galą Lietuvos žemės 
ūkio produktų eksportui į Angliją.

Tas viskas gilins ūkio krizį Lietuvoj, 
purtys “tvirtą kai uola” Lietuvos litą, 
kūpu laiminimai ir šventinimai tokiam 
ir visur, neturės jokios reikšmės!

Tas viskas su- 
Kunigų ir 
atsitikime,

vys- 
kaip
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Mainierių Kova Tebeverda
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Išduoda Patys Save
“Vilnis” rašo:
Noroms nenoroms, bet pri- 

pažysta, kad ne iš Sovietų bė
ga pas kapitalistus, o nuo ka
pitalistų pas Sovietus.

Lietuviškas buržuazinis žur
nalas “Mūsų Vilnius,” rugpjū
čio—rugsėjo 30-10 d. rašo:

“...Vilniaus krašte siena 
aptverta spygliuotomis vielo
mis taip, jog bėgti į Sovietų 
kraštą bus labai sunku ir ri
zikinga (pavoj inga).”
Taip, tai gerąs atsaky

mas tiems, kurie į^uškią, 
kad iš Sovietų: S^jjmgo^ 
“alkani žmonės” bėga į Len
kiją arba Lietuvą arba Ru
muniją. Lenkai,: pasirpĄb, 
rubęžių aptvėrė pet spyg
liuotomis vielomis, idant su
laikius savo piliečių bėgimą 
į Sovietų Sąjungą!

LAIMINGOS TAU KELIONES, 
BRANGIOJI MOTINA!

Tamas Mooney Savo Senai Motinai, Kuri Va-Sako
žinojo į Sovietų Sąjungą Dalyvauti Mopro Kongre
se ir Padėkavoti SSSR Darbininkams.

žemiau telpa laiškas, rašytas kų masių kovai 
Tamo Mooney, sėdinčio San | kitų politinių 
Quentin, Gal., kalėjime jau 16- 
tus metus, jo motinai, senutei 
Marei Mooney. Tamas ragina 
savo motiną apsiimti delegate 
nuo Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo į Pasaulinį Kong
resą Tarptautinės Raudonosios 
Pagelbos—Mopro—kurios TDA 
yra Sekcija. Kaip žinia,' senu
tė Mooney apsiėmė būti delega
te ir vdžiuos į'Maskvą, kur, lap
kričio 10-25 dd. įvyks minėtas 
Kongresas. “L.” Rėd.

už mano ir 
darbininkų 
naudą yra

Visi,

San Quentin, CaL i 
Kalėjimas, i ; . < > • 

Rugsėjo 21 d., 1932.
*, U * -HU
MąYei Mooney,. ’ 
Per TDA, New York.

i ‘ . ' ' '' V L ' 1 ; ■' U "'.'j ' j f i
Mano Brangioji;Motina: —

Palaiminta javo v airiška 
širdis. Tu - pasirengusi, eit j 
iki galui. Tu esi deimantas, 
nors ir pjenu(į^įlįntas. Tąi, 
ką tu darai man, pilnai ne
įsivaizduoji, bet aš noi;iu, 
kad tu žinotum bent tiek iš 

liaujėt maiiuei ių unija. x aoi&amuę muonixu uunuo, im- . . < i.
liciją ir šerifų, anglies baronai tikisi sulaužyti darbininkų 
streiką.

Ten, kur nėra streiko, kur bosam pavyko teroro pagel- 
ba priversti darbininkus dirbti, pažangesniųjų mainierių 
pareiga vra vesti propagandą tarpe dirbančiųjų Įmainię- 
rių už išėjimą į kovą.

t
> i .* / t 11

Neveizint į bosų terorą, pietinio Illinojatis angliakasių 
kova tebeverda. Tik kelios dienos atgal tapo palaidotas 
lavonas Andriaus Ganio, streikierio, kurį valdžios ir 
darbdavių mušeikai nužudė. Laidotuvėse dalyvavo virš 
15,000 mainierių, kas liudija jų nepaprastą pasirįžimą 
tęsti kovą.

Streikas koncentruojasi Christian apskrity j, kur Pea
body kompanijos anglies kasyklos pasirįžo nesiskaityti su 
nauja mainierių unija. Pasisamdę mušeikų būrius, mi- i: ' Aš 

šiandien jaučiuosi 'geriau, 
negu per dąugelį metų—tų 
esi to priežastimi, kadangi 
tavo darbas bendrai su Tarp. 
Darbininkų. Apsigyųimu; kė
lime ir įkvėpime darbinin-

JM**w JM ;jm

(Tąsa)
Taipgi mes turime dievobaimingą, psalmus 

giedančią Ąnti-Saloon Lygą, kuri taipgi yra susi
rišus su buflegeriais ir požerniniu pasauliu. Tai 
buvo New Yorko mieste, laike teismo pono An
dersono, viršininko Anti-Saloon Lygos New Yor
ko valstijoj, iškeltas faktas, kad sausieji iš Anti- 
Saloon Lygos savo kampanijai gavo pinigų iš 
butlegerių per tam tikrą misterišką asmenį, ku
ris kaip tiktai kažin kur dingo laike teismo, ku
ris pasiuntė Andersoną į kalėjimą už graftą.

Už kelių dienų po republikonų nacionalės kon
vencijos republikonų kongresmanas Britten iš i bankrutuojančią kapitalistinę sistemą, kuri tik " 
Illinois patarė atstovų butui Washingtone, kad (skurdą ir nedatėklių duoda darbininkams. Per 
būtų paimta svarstyti Hull-O’Connor alaus bi-■ Levojiucinį masinį veikimą mes siūlome nuvers-1 1 
liūs. , Demokratų kandidatas į vice-prezidentus ti dabartinę bankierių ir turtingųjų fabrikantų 
Garner, atstovų buto pirmininkas, pareiškė:

“Pirmininkas nepripažįsta suteikti balsą džen- 
telmanui tam tikslui.” ' ' 1

Garner norėjo palaikyti blaivybės klausimą 
rinkimų kampanijai.

Kuomet buvo pastebėta demokratų vadui se-j 
nate, ponui Robinson, apie galimą .bąlsavimą 
alaus klausime atstovų bute, tai jis tuojaus pa
reiškė :

“Palaukime iki po rinkimų.” *
Senatorius Dili iš Washingtono, vienas Roose- 

velto gengės vadų demokratų partijos, pareiškė1 
apie minėtą bilių: I

“Aš prieš jį. Nesenai priimta programa pa-1 ir‘.bankų pusės, biedniesiems farmeriams; pa
žada kandidatus ateinantiems rinkimams.” ' ; liuosftvimas biednųjų farmerių nuo taksų, ir kad

Tokie demokratų ir republikonų vadų pasi-' nebūtų verstino skolų rinkimo.
elgimai yra geriausias įrodymas, kad “atmeti-' '4. Lygi teisė negrams ir apsisprendimo teisė . 
mo” punktai demokratų ir republikonų platfor-1 Juodajam Ruoštui.
mose yra apgavikiški, taikomi vien tik apgavi-^ 5. Prieš kapitalistinį ,terorą; prieš visokios 
mui milionų šios šalies badaujančių—bandyti nu- ; formos darbininkų politinių teisių slopinimą.
kreipti mases nuo kovos apgavinga kalba apie 6. Prieš imperialistinį karą; už gynimą Chi-

zį, bando, jį nugalėti ta kriušinančia ofensyva, 
kuri,jau senai vedama prieš darbo masių gyveni- • 
mo normą. \ _

Mizerna labdarybė, niekam nevertas maistas, 
kurį suteikė organizuota kapitalistų labdarybė,’ ' 
taipgi naikinama, Įvairios labdaringos įstai- / 
gos bankrutuoja. Valdžia per savo Reconstruc
tion Finance Corporation gali bilionus dolerių 
suteikti bankierių ir industrialism paramai, kad 
jie galėtų ant toliaus darytis pelnus; jie gali - 
išleisti šimtus piilionų dolerių besirengimui prie ' 
karo, bet nei .vieno cento bedarbių pašalpai.

Komunistų Partija kovoja, kad sunaikinti tą .

yaldžią ir Jos vieton įsteigti darbininkų ir far- •’ 
merių valdžią—Sovietinę valdžią, tokią, kokia 
parodė sėkmingumą Sovietų Sąjungoj.

Reikalavimai
Šioje rinkimų kampanijoj Komunistų Partija 

vienija dąrbo mases delei jų tųojautinlų reika
lavimų, kaipo pradžią masių kovos už įsteigimą 
darbininkų ir farmerių valdžios. Mūsų Partija 
kovoja už sekamus tuojautinius reikalavimus:

1. Už bedarbių ir socialę apdraudą kaštu vals
tybės ir darbdavių.

2. Prieš Hooverio algų kapojimo politiką.
3. Greitoji pašalpa, be suvaržymo iš valdžios
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alų neva išrišimui ekonominio krivio problemos.

Tikrieji Kampanijos Klausimai
Komunistų Partija pareiškia, jog badaujančių 

masių problemos negali būt išrištos alaus pa
grindu. 7’’ ‘ Z

Svarbiausias šioj kampanijoj klausimas, tai 
darbas ir duona—ne alus, ir ant to klausimo 
mes vedame kovą.

■ Didesnio pasiųerkimę negalimą (pada^yti jokiai 
kįtūi sistemai, kaip sekantas:. laiku, kuomet šios 
Mlięs jgajnybos) jėgds pasiekę aų'gštėsnį ‘ laipsnį, 
negū kdda riorjs pirmiau žfrionijds istorijoj, yra 
daugiau bedarbių, daugiau alkanų, daugiau bado, 
negu kąaVnorįypiTĮpiau': '7. į > į • 1 !• / ■ ’.X

’ Šios Šalies darbininkų gyveninio norma smar
kiau ir griežčiau nupuolė, negu gyvenimo norma 
bile kitos šalies pasauly tam pačiam periode. 
Ir galo dar nesimato, kapitalistams ponavo j ant.

Bankieriai, darbdaviai, pramonės savininkai, 
pilniausiai naudodami valdžios galią, vedė tą 
nuožmią kampaniją prieš mūši] gyvenimo normą. 
Kapitalistų klasė, kuri atsakominga už šį kri-

nijos liaudies ir Sovietų Sąjungos. .....

Faktai Apie “Alaus” Gerbūvį
Apvaizdoj tų svarbiųjų bado, teroro ir karo 

klausimų, kapitalistinės partijos bando apgauti, 
mases, išstatydamos pirmoj vietoj alaus klausi
mą, kad tuomi pridengti savo bankrotą; jos ir - 
nenori ištikrųjų to klausimo rišti; patys buržu- 

■ azinių partijų politikieriai pripažįsta, jog tas . 
klausimas jiems naudingas tik užslėpimui tik- 

įrųjų klausimų, darbo ir duonos.
Kpkie gi yra tikrieji faktai apie tą apgavikiš- 

j<ą “alaus” gerbūvį ? j , . /
Laikrašty “New York World,” lapkričio 28 

d>, 1918 m., po perleidimo blaįvybe§ biliau.s, bu-; 
vo lentelė, parodanti “K4 Sausasis B iii us Reiš
kia Grynais Pinigais.” štai skaitlinės, kurios 
buvo paduotos apie skaičių dirbančių bravoruose:

“Šioj šaly yra 12,000 bravorų, kurių 41 yra 
Nėw Yorko mieste.- Tie 12,000 samdo 75,000. 
darbininkų. 41 įmonė New Yorko mieste sam
do 5,000 darbininkų.” »'

(Bus daugiau)

S 
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Šis laiškas turbūt bus pa- ties Lenino . Kapu, prie i stangas mano naudai, kurios 
skutinis laiškas tau nuo ma- Kremliaus sienos. Ten tu sutaupė mano 
nęs pirm, negu tu išvažiuosi matysi Lenino kūną, tarsi 
z-J i z*4 m 11 r-* i <*» t-vv Ln zyttt i _ _ _ _ _

klasės kalinių 
nepaprastai gražus.
kurie mato arba girdi apie 
tavo darbą, yra nustebinti, 
kad tokiam senam amžiui 
taip gali padaryti. Savo 
prakalbų maršrutais tu įver
tinai ir įbranginai save mi- 
lionuose viso pasaulio ,ęlarbi* 
ninku širdžių. Jie nlyli ta-1 
ve ir prijaučia tau. tavo di
džiajam kentėjime ir kovoj 
ir:garbingam tavo; įšitį^lhi- 
'me'ir pasišventini,ė; įman ir 
koVai už mano laisvę. Jiė 
lieja ašaras, pamatę tave— 
tai jų tau atsiteisimas., y a-r 
ryk šį darbą, pirųiyn,, B tin
gioji motina, >nęs tų; ibūsi 
vienu iš tikrųjų kėlėjų pri-( 
žadinime didžiųjų snūduruo- 
jaųČįų darbininkų mą^ių ko
vingam revoliųcipįajn dar
bui mano labui; ir taipgi la
bui tų vargšų mažų jupd- 
špalvių vaikų, ;: nusmerktų 
mirti elektrps; kėdėj Alaba- 
moj. Jų motipqs, tėvai, se-. 
sutėg ir broliukai ir visi jų 
giminaičiai ir draugai visa*

didžiausiam tavo gyvenimo 
pasirįžime mano naudai. 
Brangioji motina, aš pavy
džiu tau tos progos, kurią 
tu turi—patarnavimo pro
gos—kokia labai retai pasi
taiko bile žmogaus gyveni
me, 
mas 
yrą, 
imsi 
šiai . ................ _
Griebk tą progą godžiai/nes

> tik joje yra didžiausioji ga
limą viltis padarymo to vie
no didelio daikto man, ką aš ■ 
žinau, tu nori padaryti ir 
trokšti pagelbėti —- ląinięti

* man' laisvę. : ' , į''
Brangioji motina! Kelio

nė per okeaną tau padės. 
. Pasijąęąi. Tai bus tau gy-

Mano karštas prašy- 
ir troškimas ir • viltis 
kad tu nesvyruodama 
Šią progą kuoveikiau- 
ir be jokio abejojimo.

gyvenimą. - 
Tai nuskambės per visą pa
saulį. Atlikdama šį žygį, " 
tu atliksi geriausį darbą ’ 
mano naudai.

(Toliau Tamas Mooney 
nurodo, ką jinai, jo motina, ’’ 
nuvykus į Sovietų Sąjungą 
ir kitur Europoje, turi suei
ti ir pasveikinti nuo jo. Laiš- ""

gyvą, kaip kad jis numirė 
1924 metais. Ten jis ilsisi 
aštunti metai ir gulės jis 
ten visuomet, kad darbinin
kų klasės akys galėtų jį ma
tyti ir ateiti atiduoti savo 
proletarinę pagarbą. Tu tu
ri aplankyti ir pagerbti nuo baigia): 
savęs ir manęs Leniną. Nes
tai buvo jis, kūris vadovavo | Tuomet tu sugrjši namon 
Rusų revoliucinius darbinin- triumfuodama, užkariavusi 
kus į Amerikos ambasadą darbininkų klasės širdis. Tu 
bąjąndžio 25 d. ųžprotestuo- būsi giriama, kaipo herojui 
či prięš manęs nužudymą, savo senam amžiuj pasidar- " 
reikalaujant rpano. laisvės ir bayusi savo pačios'sūriui ir 
paskelbiant Amerikos amba
sadoriui, kad “jei: Mooney 
bus pakartas, tai jūs gyvas 
iš Rusijos nęišya^iuosite.” 
Tuomet pirmu sykiu Ameri
kos spauda susidomėjo ma
no byla ir prezidentas, Wil-

6 prieš manęs nužudymą, savo senam amžiuj pasidar- "

kitiem darbininkam, ken- 
Čiantiem taip, kaip jis.; Bet> ■ 
geriausiai už viską, Rusijoj 
tu matysi darbe darbo žmo-: 
nes, turinčiu^ galią savo i 
rankose—tąi pirmas tokis. ... 
įvykis pasaulio istorijoj—,.; 
kur jie nusikratė nuo savo */ 

ąavo. gyvenime. Be to, tų'vo mano mirties bausmę,pa*-1pečių turtingus kapitalistus, 
matysi reginius, kokių ąavęįkeisti, kad aš galėčiau būti katrie apvogdinėjo darbiniu...... 
gyvenime nesitikėjai matyti, teisiamas, einant kitu kąlti- kus per šimtmečius. 
Kur. matei šimtus sveikinau-į nįniU. Jueninas yra (Jaugiau viskas padės tau pažinti ąr* : * 
čių .tave ir kovojančių už \atsakpmjngas. del pasiseki- timiau Sovietų Sąjungą ir— 
darbininkų kląsės laisvę, tumo Rųsų Revųliuęijos, negu josios žmones—kurie pen.-, 
matysi šimtus tūkstančių. į kitas kuris gyvenas mi- kiolika metų atgal buvo toki 
Tu matysi .didžiausią vaiz-Jręs žmogus, ir jei ne toji,atsilikėliai kaip Airija, ko
dą, i kokį kada žmogiškos revoliucija, tai aš šiandien' kią tu palikai 60 metų atgal/., m; 
akys i yra matę . Mąskvpj, Į negyvenčiau ir dabar neko- j Bon Voyage, b r a n g i o ji. 
Lapkričio 7-tąją, laike 15-jvocįau už savo laisvę, štai;motina! Karščiausi sveiki-,,, . 
kinių sukaktuvių Rusijos,kodėl tų Turi Važiuoti į nikai tau ir tavp, geriems :

iv > 1 — - - • — < > : ..

dymasis, kokio nesi turėjusį sonas įsimaišė ir pąreikala-;
• _ J I ___________ ___ ____ • ____ ~_________________ j

Tas4 r ’

dos tave laimins—jie dai- .Revoliucijos, kur du milio-;Maskvą ir nųvežti inąno lai- draugąpis ir prįeteliams.
tau pagarboj (4ainas Dai Žnioni^ dąrbjriįnkų su-j šką Rusijos darbininkams, 

~visuomet ir visą laiką. sirinks Rąudonojnn Aikštėn > ačiuojant jiems už jų pa-
Tave mylįs sūnus,

Tom Mooney

i

i

į

F

į

d

į 
į



Penktadien., Spalių. 21 ,1932 Puslapis trečias

BUFFALO, N. Y

Visiems ALDLO Nariams ir kuopoms

pa-

šian-

Wm. NORRIS ORKESTRĄŠĮ darbininką pasiuntė i SKAITYKIT IR PLATIN- 
— • 1 1 — • •

Įžanga: $1, 75c. ir 50c.

dienąPradžia 3 vai.

O

o

o

o
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23 Kp. Komisija: 
P. Banevičius, 
M: Garison,

J. Dielininkaitis.

k p. 
sa- “LAISVES”

KIT “LAISVĘ” bus šokiai, 
valandai

Po programai 
kurio tęsis iki

“DARBININKŲ ŽODIS”
157 Gore Vale Ave., Toronto, Ont., Canada

Rezoliucija I 
LDS 23 kuopa savo regulia- 

laikytame
priėmė sekančią

12 
nakties

yra lei-

Įvyks Nedėlioję

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

318 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

KONCERTO
Programoje Dalyvaus

Todėl mes, .

žygius,
Ant ryto j aus. kurie iš APLA 2 kp. yra daro-.

"laisvės” Vajus Eina 
Smarkyn >

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
laiškų neskelbiam. Dabar T . •mūsų vajininkai stovi se
ikimai ;
S. Reikauskas, Shenan-

■doan, Pa........................... 7
G. Shimaitis, Montello,

Mass. ..J........................ 6
J. Bimba, Paterson, N. J. 5 
J. Grybas, Norwood,

Mass..................................4
S. Puidokas, Rumford,

Me..................................... 4
F, S., W. Frankfort, Ill. 4 
A. Morkis, Toronto .......... 3
A. Byrąs, Toronto ............3
S. Surdokas, Toronto ... .3 
M. K. Sukackienė, Wor

cester ........................... 3
D. Krūtis, Elizabeth, .

P. Bokas, Waterbury, 
Conn........................... 3
Po 2 skaitytoju gavę seka-!

mi draugai: A. Gudžinskas,; 
Schenectady, N.* Y.; M. 
Krutulis, Warrior Run, Pa.; 
W. Papiritis, Christopher, 
Ill.; V. Petraitis, New York,

* N- Y.; A. Račkauskas, Gir- 
aFdville, Pa.; L. Žemaitie
nė, Hartford, Conn.; A. Bra
žinskas, Athol, Mass.; E. ■ 
Davidonienė, W o r c e s t er, j 
Mass.; S. Petkienė, Great' 
Neck, N. Y.; A. Svekotsky, 
Detroit, Mich., ir P. Greiviš- 
kis, Hudson, Mass.

Po 1 skaitytoją gavome 
nuo sekamų draugų: S. Rei- 
nord, Dorchester, Mass.; A. 
J. Smith, Philadelphia, Pa. ;| 

'*J. Žigaitis, Brooklyn, N. Y.;!
M. Miller, Philadelphia, Pa.; i 
drg. R., Philadelphia, Pa.;

7 A. Kraujalis, E. White 
Plains, N. Y.; M. Kaitis, 
Bridgeport, Conn.; K. Vil-

I* kas, Hartford, Conn.; V. 
Kebort, Coketon, W.Va.; M. 
Duobinis, Newark, N. J.; F.

L /Balch, Easthampton, Mass.;
A. Buivyd, Dorchester, 
Mass.; J. Čeponis, Mont
real, Can.; J. Dorris, Buck-i 
ner, Ill.; J. Gaidis, Maynard, 
Mass.; P. Grabauskas, She^-i 
nandoah, Pa.; T. Kvietelai- 
tis, Coaldale, Pa.; J. 
Pens, Pittsburgh, Pa.; 
Stasei, Cliffside, N. J.;

■ Sliekys, Gardner Mass.; 
Sielokas, Hartford, Conn.; 
O. Vilkaitė, Hartford, 
J/onn., ir P. Žirgulis, Roch-

Taip tai stovi mūsų vaji- 
ninkai dabar. Kol kas per- 
mažai darbuojasi draugai 
Pennsylvanijoje, New Yor- 
ko ir New Jersey valstijų. 
Penn, dirba gerai tik d. S. 
Reikauskas. Laukiame en- 

i ergingesnio darbo ir nuo ki
tų.

Kiekvieno mūsų organiza
cijų nario ir skaitytojo par
eiga darbuotis gavimui nau
jų, skaitytojų del “Laisvės”. 
Jeigu vajaus metu gausime 
1,000 naujų skaitytojų, tai 
“Laisvės” kaina bus metams

KANADOJE, NĖT ARŠIAU, KAIP CARIŠKAI, 
DARBININKUS PERSEKIOJA i Toronte. " ! " I šalpos organizacija Toronte'

x. .. ■_ * padavė prašymą į miesto val-1) šią vasarą liepos menesį. dybą saki Jeidimą gautį Kitą 
atėjo į^Jinų darbininkų J esto-, djeną jau šaukia pas žvalgy-

1 bininką Nursį, kuris tuoj pa
klausia: ar eini į bažnyčią? 
kas yra tavo kunigu? kiek jū
sų organizacijoje yra raudonų, 
bolševikų ? atnešk kunigo re
komendaciją leidimui gauti; 
atnešk -visų narių sąrašą, o jei
gu rasiu, kad nariai yra au
kavę darbininkų spaudai, tai 
tave, areštuosiu, kaipo vadą, 
nes tu irgi esi komunistas. Ir, 
suprantama, leidimo nedavė, 
nes nuo kunigo rekomendaci
jos nebuvo.

4) Vienas susipratęs darbi
ninkas padavė prašymą gavi
mui leidimo kėravojimui taxi. 
Nursis liepė atnešti nuo kuni
go paliudijimą, kad jis yra ka-' 
talikas, o ne raudonasis; prie
šingai, leidimo neduos. Prie 
tokių sąlygų, be abejo, darbi
ninkas leidimo negavo ir šian
dieną tebėra bedarbių eilėse.

5. Rugsėjo menesį makedo
nų darbininkų progresyve or
ganizacija laikė mitingą La
bor Templę, 167 Church St., 
Toronte. Apie 40 makedonų, 
fašistų kunigo pamokinti, atė
jo mitingą išardyti; pakėlė 
muštynes, skaldydami kėdėmis 
bei pjaustydami peiliais dar- _______ ___ ______
bininkus. Sukoliečijo 15 dar-1 eilinius narius dėtis prie kitos 
bininkų. Policijos būrys atvy-1organiZacijOs.
kęs pradėjo areštuoti ne fa- j APLA 25 kp. nariai, pasmer- 
šistus, bet darbininkus. Areš- ikiame tokius blogus 
tavo 12 draugų. .A .......... — • - -
kiti darbininkai išpirko iš tei-' 
sėjo varantus areštavimui fa
šistų, bet policija atsisakė juos 
areštuoti.

6. Rugsėjo mėn. keturi jau
ni darbininkai stovėjo ant gat
vės ir kalbėjosi sau; privažia
vo automobilis prie jų su tre
jetu žvalgybininkų; pasiėmė 
tą, katras kalbėjo; nusivežė į 
žvalgybą, iškvotė, iškratė. Po 
6 valandų, nesurasdami tą dar-į 
bininką komunistu, paliuosavo. 
Tokių atsitikimų šimtai

| dieną būna.
7. Pradžioje' spalio 

šiemet policija . išleido

1) šią vasarą liepos menes} ,db salei leidima tj Kitą 

raną 184 Spalding Ave. du de-J 
tektyvai ir pasiėmė restorano, 
leidimą, sakydami, kad vedė
jas uždarytų restoraną, nes 
jame valgo komunistai. Įsa
kymas duotas nuo pono NUR- 
SIO, baudžiamojo būrio virši
ninko (red squad); bet darbi
ninkai pasipriešino ir bus teis
mas vėliau.

2) Viename Toronto gele
žies fabrike dirba anglas

TZ ■ darbininkas 8 metus. Syki ry- 
tą atėjus į savo darbą, bosas 

!jam pasakė, kad tau nėra dar- 
kapitalistai bo,, nes vakare buvo pas di

rektorių atėję du žvalgybinin- 
laipsniškai si visokių bjauriausių priemo- kai ir pasakė, kad tu esi rąu-

TORONTO, Canada.—Dar- kovingas organizacijas, kad iš
brinkant nebepakeliamas kri- kovojus tą, kas darbininkams 
zis ir dar blofinimas per ka- priklauso, 
pitalistinę spaudą, kad gerbū-į 
vis jau ateina; kad pas mus;n,nky 
Kanadoj netaip 1 
antai Amerikoj bei Europoj, 
kad valdžia mūsų gerutė yra/8,000 darbininkų, 
nes žmonėms duoda pagelbą—į 
groserių ir neduoda galimy- baugiau 
b ės iškarto badu numirti arba 1 
pavieniam stato “kempes”, 
kur dar net ir moka $4«75c-i 
per mėnesį (už jų kruviną ir 
sunkų • darbą, miškuose bei 
prie kelių taisymo po plačią ir, 
šaltą Kanadą. Bet darbiniu-1 
kai kas kartą geriau supran
ta, kaip gudriai 1 
juos marina bei išnaudoja ka-'nių, kad sulaikius darbininkus donas ir jei mes tavęs nepa- 
pitalistai su jų tokia pagelba: nuo organizavimosi, pavarto- leisime, tai atima faabriko lei- 
tad ir pradeda organizuotis į darni net tokias priemones,. dimą, to aš nenoriu. Ir pa-

Vien tik į Kanados' Darbi- 
-v. J Apsigynimo Sąjungą
bloga, kaip Per paskutinius 6 mėnesius po 

'.'visą Kanadą įstojo nariais 
Komunis- 

_ j tų Partija paaugo tris sykius 
i nariais nuo dienos

I paskelbimo jos nelegale Parti
ja (metai atgal). Visokių'

• tautų darbininkų organizaci- 
j/jos paaugo naria's per1 pusę
• nuo krizio atsiradimo 
! doj.

Tai matydami, 
ir jų draugai kunigai griebia-• • 1 • 1 • « • * • . I

Spalio 2 d., LDS 23-čia 
ir APLA 25-ta kuopa laikė 
vo mėnesinius susirinkimus. ■ 
Naujas narys prisirašė prie į 
LDS 23 kp. Vadinasi, nors ir- 
blogi laikai, bet LDS 23 kuo-į 
pa nariais auga. Kalbėta apie 
APLA 2 kp., iš McKees Rock,; 
Pa., demoralizatorius ir jųjų' 
blogą žygį, kurie bando ardyti 
vienybės planą, padarytą APL 
A 37 seime.

Priimta dvi. rezoliucijos ; pa
aukota darbininkiškiems laik-j 
rašei am sekamai: “Vilniai”! 
$22.40; “Laisvei” $7.73. Bra-Į 
vo buffaliečiai, kad remiate 
savo spaudą, nenuleiskite ran
kų ir toliaus.

Buffalietis.

Draugės ir Draugai! Visų laukiamoji knyga “Sovietų Sąjunga Penkiolik
tais Metais’’, jau gatava, siuntinėjame 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 išaina mūsų vajaus pradžioj, už naujus 
ALDLD narius.

Draugai, kiekvienas narys, kuris dar nėra pasimokėjęs savo duokles, tai 
privalo pasimoketi, 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 tuojaus siųsti į Centrą duokles tų narių, kurie 
simoka ir taipgi naujų narių.

1917-1932

b
YSOVIETŲ SĄJUNGA

PENKIOLIKTAIS METAIS

L tik $5.00, o pusei $2.50. Tai- 
• gi dirbkime visi, draugai ir 

draugės!
“Laisvės” Administ

Madridas.—Francijos mi- 
nisteris Herriotas lankosi 
Ispanijoj. Sakoma, kad ji
sai lankosi tenai kariniais 
reikalais. Kiti daviniai tai 
užginčija.

Draugai, mes savo prižadą išpildėme, mes žadėjome pagaminti tą knygą 
vajaus pradžioje. Mes tą atlikome, nepaisant baisiausio krizio, negana ener
gingo narių mokėjinlosi duokles, nuo kai kurių kuopų negaudami reikalin
gos kooperacijos. Tiesa, labai daugelis ALDLD kuopų nuoširdžiai duokles 
mokėjosi, bet ne visos.

Dabar vajaus pradžioje turite taip naudingą ir reikalingą knygą. Ją 
gauna visi nariai, pasimokėjusieji duokles ir.naujai jstojanti 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, 
taipgi 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 narių į savo klasės 
organizaciją! . k

Ne nariams ši knyga kainuoja $1.25. '• »
D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD Centro Kom. Sekretorius,

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

Rezoliucija
APLA 25-ta kuopa, savo re

guliariame susirinkime, laiky
tame spalio 2 d., vienbalsiai 
priėmė sekančią rezoliuciją:

Kadangi APLA 2-roj kuo
poj randasi grupė demoraliza- 
torių, kurie sužiniai mindo 
APLA įstatus, ardo APLA 37 
seimo priimtą vienybės planą 
su LDS, demoralizuoja APLA 
2 kuopos narius, kalbindami

mi. Taip pat mes užgiriame; 
APLA Centro Komiteto pada-j 
rytą žingsnį link APLA 2-rosi 
kuopos ir pageidaujame, kad ! 
APLA Centro Komitetas dėtų 
visas pastangas ir suvaldytų 
tuos demoralizatorius.

APLA 25 kuopos komisija:
P. Banevičius,
M. Garson, 
J. Dieiiiiinkaitis.

m ė h. 
slaptą 

įsakymą visiems restoranų sa-1 
vininkams, kad įsakytų savo 
patarnautojams, kad jeigu iš
girs svečius kalbant apie ko
munizmą, neduot valgyti tiems 
svečiams, ir varyti laukan. O 
jeigu užprotestuotų, pašaukti 
policiją. Tai kokiu gudriu bū
du manoma visus komunistus 
badu išmarinti Toronte. į 

Šių minėtų policijos gudry-1 
bių neužtenka; dar vartojai 
suokalbius prieš kovingus dar-' 
bininkus. Dan Malonui paki-' “v7iniprinmc 
šo slapta revolverį Ottawoj, o' 
paskui apkaltino ,kad jis no-' 
rejęs užmušti darbb ministerį! 
poną Thomasą. O draugui j 
Braysonui Toronte pakišo į i 
lovą, jam nebūnant namie, | 
kvortą degtinės, o paskui jį 
apkaltino degtinės pardavinė-1 
jime. : 
keturiems mėn. į kalėjimą.

Policija vartoja dar numy
lėtą priemonę prieš alkanus l 
darbininkus, tai deportaciją! 
kovingų darbininkų į fašisti-j 
nes šalis.

Bet veltui; darbininkus tuo- 
mi nesustabdys nuo organiza
vimosi bei nuo demonstracijų 
prieš badavimą ir prieš išnau
dotojų klasę. Mes su dar di
desne energija kovosime prieš ; 
šitokią bjaurią jų sistemą, kol I 
darbo klasė laimės*.

V. Yvanauskas.

riame susirinkime, 
.spalio 2 d.
rezoliuciją:

Kadangi “Vilnis 
džiama sunkaus darbo triusu j 
ir del darbo žmonių reikalų, 
dėlto vien ir gina darbo žmo
nių reikalus. O buržuazijos 
grupei ir jų interesams tas 
yra kenksminga, todėl ir puola 
su didžiausiu apeititu sunai- 

■ kinti “Vilnį”, kad būtų leng- 
viaus išnaudoti darbininkus.

Mes, LDS 23 kp. nariai, reiš-- 
kiame užuojautos draugams 

i __ ______ >” ir prižadame
, remti iš savo pusės dienraštį 

Vilnį”.
LDS

DEMETRI ORIONĄ 
Tenoras

Jo karjieros rekordai: Odessa 
Muzikos Teatro operoje dainavo 
ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Na- 
cionalėje Operoje, Athens, Grai
kija, lošė keturis sezonus: 1919, 
1922 m. Nuo atvykimo į Ameri
ka, dainavo kaipo solistas Rusų 
Symfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
gavo vieta pirmojo tenoro The 
Kings Henchman O'Pera Co., kur 
vaidino ir dainavo 1926-1927 m. 
Toliau, 1928 m. veikė prie Ame
rican Music 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
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 gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė šalinaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi bus dar keletas 

Specialių Kavalkų
i

“DARBININKŲ ŽODIS“
1 Kanados darbininkų mėnesinis laikraštis. Teikia ži
nias apie Kanados darbininkų reikalus, taipgi ir iš vi
so psaulio. Laikraštis yra žurnalo pavidale ir turi 8 
puslapius. Kaina metams tik 60 centą; pusei m. 30 
centą, o pavienio numerio kaina 5 centai.

Visi Kanados darbininkai privalo skaityti savo laik- 
raš į—“Darbininką Žodį.” Patartina ir Jungtinių Vals
tijų darbininkams užsirašyti.

Kreipkitės sekamu antrašu:

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitžs:
57 BROADWAY, N«WYORK
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Puslapis Ketvirtas
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I ĮSPŪDŽIAI KELIONES Į SOV. SĄ JUNGĄ, 
““ LIETUVĄ IR ATGAL “

j, Nalivaika
ir laikraščių. Mačiau daugelį perkant. Bet 
pertraukos perilgos, apie 20 minučių. Jas 
reikia trumpinti.

Trečią aktą vaidino pirmo akto kamba
ryj ir merginos buvo vėl tuose pačiubse rū
buose. Tik buvo daugiau maišytas, čia 
šaipėsi pora gerų komedijantų, apie keturi 
maži vaikai abiejų lyčių pamėgdžiojo juos. 
Griežė orkestrą ir taip • baigėsi vakaras.

Rytojaus sulaukę, vadovės vedami, kaip 
avių pulkas, ėjom Kremlium Kremliaus 
parko medžiai žaliuoja, jo viduj žydi gėles, 
o mės viduriniu taku einame žvalgydamie
si. Netoli tako darbininkai dirba, graži
na jį. ‘ ’ • 1 1 ’

Tuojaus suėjom vidun. Prie čeverykų 
audeklinių naginių nesirišom. Vaikščiojom 
laisvai, ‘dairydamiesi į buvusių carų naudo-

A. P. L A. Reikafai

(Tąsa)
Kaip nebūtų, bet mes restaurane pama

tėm stoką švaros, štai ateina keli vyrai. 
Kito barzda jau kelios dienos skusta. Pra
kaitas per veidą druogia žemyn, ir, nevei
zint kad valgykloj yra nusiprausimo kam-( 
barys, taip ir eina prie stalo. Ir jiems nie
ko nesako. Visgi reikia prisilaikyti šiokių 
tokių švarumo taisyklių. Prie to, visą, na
mą geriau prižiūrėti, nušluoti trepūs, kad 
nestovėtų eilė dulkių ir purvo.

Dabar jau po vakarienės pulku einame 
burleskan pažiūrėti, ar ir sovietiškos mer-; 
ginos, šokdamos, taip užpakalius krutina, 
purto krūtis, žergeliojasi-visaip, idant ga
vus daug vyriškų aplodismentų, kaip kad 
Amerikoje daroma. Juk tai svarbu matyti. 
Mums visiems einant prie vieno namo, už
tikom stoviptį būrį komjaunuolių. Vienas 
iš jų pulkelio šūktelėjo: “Red Front”. Atsa
kėm jam tais pačiais žodžiais. Prie jų sto
vintis raudonarmietis kyštelėjo augštyn 
kumštį. Mes, žinoma, irgi iškėlėm kumš
čius, ir nuo raudonarmiečio gavom žodį: 
“charašo.”

Prie svetainės durių mūs vadovė įteikė 
bilietuką, ant kurio pažymėta kaina — trys 
rubliai. Už mus vadovė užmokėjo pusę 
kainos ir neėmė pinigų.

Svetainės vidurys didelis, turi dvejas ga- 
liorkas; prie jų prisegta agitatyviškos iška
bos prisidėti prie naminės trijų bilionų rub
lių paskolos, užbaigimui Penkmetinio Pla-j 
no į keturis metus. į pį. Tai vis istorinė liekana iš kraugerių cijos dalimi 2, skyrium 3,

Gerokai palaukus, apie pusė po aštuonių, gyvenimo. paiagiafu 6 (taisytu), galės
Vienas kambarys atrodo tikras gara-

Linkėtina draugams Paba
liams laimingai išauklėti sū
nus gerais kovotojais už dar- 

Centro Pildomojo Komiteto bininky reikalus.
Pranešimas Visiems 2-ros I

Kuopos Nariams
Centro Pild. Komitetas; 

savo posėdyj spalių 16, vėl 
svarstė 2-ros kuopos padėtį. 
Pasirodo, kad kuopos viduj 
susiorganizavusi grupė na-

Rep.

BALTIMORE, MD.

ALDLD. 25-ta kuopa 
mėnesiniame susirinkime

f . J
Penktadien., Spalių 21 ,1932

tą turtą. Kartais net šypsodamiesi, kaip i narys turi ginot lai ką, kada 
DYYinvnlznnnc’ nolinlzn ofmcrn cimVino • K - *- . ........... ’• kuopa bus suspenduota. Tie

nariai, kurie nenori būt su
spenduoti nuo organizacijos 
teisių, pašelpos ir pomirti
nės, tuojaus turi pasirašyti 
peticijas ir priduoti Centrui. 
Centro Komitetas, aplaikęs 
peticijas, nespenduos tų, ku- 

I rie stovi su APLA konstitu-* 
cija. Jeigu nesuspenduotų 
susidarytų reikalingas skai
čius, kaip nusako konštitu-

savo 
spa- 

rių neprileidžia kuopos prie lių 3 d. padarė šiuos svarbes- 
išpildymo Centro P. Komi- nius tarimus: 
teto patvarkymų ir toliaųs 
laužo, konstituciją. Tokiu mę pardavinėt Kom. 
savo elgesiu jie veda kuopą 
prie suspendavimo.

Suspendavimo laikas atei
na spalių 29, 1932. Jeigu iki 
tos dienos nebus išpildyta 
Centro P. Komiteto prisiųs
tam laiške nužymėti patvar
kymai, aišku, 2ra kuopa au
tomatiškai suspenduojama.

Kiekvienas. 2-ros ]

tūlos amerikonės palieka staiga sunkios; 
nepajėgia atsitraukti nuo stiklinių šėpų, 
kuriose padėta įvairių carienių deimantu 
kaišytos karūnos, ir gana! Eina ir vėl 
grįžta atgal. Trumpam momente supranti 
jų gyvenimo idealą. Krautis ant savęs 
viską, o kiti tegul stimpa badu.

Čia va stovi krūvelė auksinių kiaušinių, 
atsiųstų kitų šalių imperatorių carams ant į T 
velykų (reikia suprasti, kad ir jie siuntė 
kitiems), kitur kabo auksinis kardas. Guli 
sidabrinis pištalietas ir daugybė kitų daly
kų. Ten toliau tupi ant kelmo, 
nūs išskėtęs baltas erelis. r~

dlTlO. SDclF- .
Tai dovana ;clJa’ kuopos perorganizavi- 

paskutinio Chinijos caro Rusijos paskuti- linui, tada Centro P. Komi- 
' niam carui. Jų jau nėra, bet erelis da tu- tetas, remdamasis konstitu-

kuopą perorganizuoti.
2-ros kuopos nariai kvie- 

Viena da su pakinkytais šešiais * dirbti bendrai su Cen- 
Ir tų karietų ir kitų liekanų yra ! ^10 Komitetu,, kad nedalei-

išėjęs ant estrados pirmininkas pranešė,
kad pradėsime baleto kursą baigiančių stiD džius.' Ten sudėta visos carų naudotos ka- j. 
dentų programa. Uždangai prasiskleidus, rietos. 
pamatėm 12 merginų paprastuose pilkuose i arkliais, 
rūbuose. • - -
doje tamsoka; muzikos nesigirdi, spustelė
jo galvą nyki mintis: perdaug darbininkiš
kai. “Nejaugi čia ąįvąįzduojama vargdie
nio gyvenimas?” klausiu pats savęs.

Jos šoko įvairiai ir gražiai, vartėsi atle- 
’. tiškai, o svetainėj tyku, ramu. Tačiaus, 

galerijos abidvi pilnos žiūrėtojų, tik ant or- 
’■ kestrinių grindų matėsi kaip kur tuščių 

vietų. Joms pabaigus savo šokį, išėję keli 
jauni studentai smagiai pamiklino kojas. __ __ v v ,
Manau sau vienas: vyrai ne “bobos”, jie | amerikietė, ji mūs laivu važiavo pirma kla-į ^Y’t
sukėlė geresnį ūpą. Ir taip pasimainydami i se, bandė įtikinti mus, kad Stalinas yra Ru-1 nusa ;o <ons 1 UC1^ 
abidvi lytys, pagiriančiai šoko visą pirmą'"”— k ™

aktą, bet merginos rūbų nesimainė. Vaiki
nų iš vieno šmoto pasiūtas šokimo kostiu
mas, keistai dryžas ir spalvuotas.

Pertraukoje publika išsiskirstė, išėjom ir 
mes. Apačioje laukimo ir pasidėjimo dra
panų kambarys pilnas žmonių. Vaikinai 
su merginomis vaikščioja poromis, kiti po 
kelis sustoję kalbasi. Matėsi kelios rusiš
kos moterys aristokratiškose ilgose šlebėse. 
Atsisveikinant jas, tūli vyrai bučiavo joms 
rankas. Vienas rusas turistas, stuktelėjęs 
man pašonėn, tarė: “Tai dar liekanos ca- 
ristų.”

Užgirdę, kad viršuj jau skamba orkest
rus balsas, metę kreivius žvilgsnius į tas 
ponias, vėl nuėjom vidun svetainės. Trupu
tį pasėdėjus, orkestrą sutartinai užgriežė

Scenerijos be puošnumo, estra- lnuo Petro Didžiojo laikų. • Iš penkiolikos i ^us 2-ros kuopos turtą per- 
ika; muzikos nesigirdi, spustelė- tūkstančių Elzbietos šlebių dar kelios už- !ves^ kitai draugijai.. 2

šaukia labai svarbų susirinkimą, ku-l 
ris atsibus 23 spalio (October); 2-rą 
valandą po pietų, A. Stravinsko sve
tainėje, 42 Ferry St., todėl visos or
ganizacijos turit būtinai dalyvauti; 
kaip tai, ALDLD 97 kuopa, LDSA 
53 kuopa, LDS 60 kuopa ir APLA 
51 kp., ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopa, šiame susirin- ' 
kime bus apkalbėta labai daug svaflfc 
bių dalykų, todėl visi laiku pribiV 
kite.

(250-251M

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

bas, kurios įvyks sekmadienį, spalh 
23 d., 1932. L.D.P. Kliube, 69 So. Pari 

i St., Elizabeth, N. J. Kalbės Dr. J
J. Kaškiaučius. Prakalbos prasidėi 
3-čią vai. po pietų. Įžanga veltu, 
visiems.

Draugūs ir draugai, darbininkai ii 
darbininkės, Vist privalome atsilan- 

vakare, 8 kyti skaitlingai Šiose prakalbose, ne(> 
Sons of kalbės plačiai visiems žinomas kalbė 

Italy Halb 121 S. Ferry St. Seniau t tojas, Dr. Kaškiaučius.

kviečiami dalyvauti skaitlingai.
j Komisija.

, -------.------------- i

CLIFFSIDE, N.'J.
ALLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalio 23 d. 9:30 
vai. rye, Mažeikos svetainėj, 185 
Jersey Ave., Cliffside, N. J.

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)

Draugai, kurie turi pasiė-
Partijos 

rinkimų kampanijos kuponų, 
turi juos sutvarkyti
skaityti iki sekančiam susirin
kimui, kuris įvyks lapkričio 2|7adino7“Bedmans" HaH.

SCHENECTADY, N. Y.
Komunistų Partijos rinkimų kam

panijos komitetas rengia šokius su 
bei atsi-'pamarginimais, nedėlios 

Ival., Octobei’ 23 d. 1932.

d. Kiek draugai praneša, iki 
šiol pasekmės neblogos.

Lapkričio 21 d. turėsime 
didelį “siurpraizą”; tai drg. 
B. šaknaitės preiekciją. prole- 

ujcniicv. darinio meno klausimu. Drau-1... 
kuopos gam sutartinai pasidarbuojant,L 

tikimėsi turėt gerų pasekmių 
iš šių pre lėk ei jų. ;

Į kuopą gautas naujas na
rys M. Linkėtina dfaugui daug 
padirbėti mūsų organizacijų 
naudai.

Išrinktas naujas “Laisvės” 
agentas, drg. J. Krivickas. Bet 
žinoma, ne jo vieno, bet mūsų 
visų pareiga yra kalbint drau
gus darbininkus užsirašyt ir 
skaityt dienraštį “Laisvę,” ypa
tingai užsiprenumeruojant ją 
vajaus laiku, kuomet “Lais
vės” kaina žymiai nupiginta.

Svarbus dalykas 
siems Baltinio rėš 
darbininkams, jog spalių (Oc
tober) 24 d. čia kalbės drg. 
D. M. šolomskas, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos centro sekreto
rius, apie rinkimus ir abelnai 
darbininkų judėjimo klausi
mus. Visų mūsų pareiga da
lyvauti tose prakalbose.

25 Kp. Korespondente.
__

Vaikams veltui.
Įžanga 15c.

(250-251)

PLYMOUTH, PA.
Visoms progresyviškoms organiza- j 

cijoms žinotina, kad A.L.K.P.L.F. Į

. , Jis kalbėi
apie sveikatą. Taipgi visiems gera 
žinoma veikėja draugė Jeskevičiute 
Ji kalbės politiniu klausimu ir kode, 
moterys privalo organizuotis ir kovo- 
ti bendrai su vyrais už pagerinimu 
būvio.

Kviečia visus Komisija
(249-251)

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

žinoti vi- 
lietuviams

laikomos." ' ■ . •• ». i i kuopos narių sunkiai su-
Išėjus laukan, girdžiu turistus kalbant: i krautas turta-s turi jiems ir 

“Tiek dabar Sovietams-reikia grynų pinigų | pi’ikhusyti po priežiūra iru. 
budavojimui šalies, vienok šitų liekanų ne- kontrole 2-ros kuopos. Ko- 
parduoda. Juk būtų galimą pastatyti ke- 'kia nors kita draugija netu- 
lioliką dirbtuvių, bet jie laiko, kaipo šalies i’i teisės reikalauti to, kas 
turtą, istoriją ir saugoja nuo vagių.”

Einant apie Kremliaus mūrus, jau netoli pastangas sutvarkyti 2 
to didžiojo varpo su skyle, viena buržuje L 1 ° . , . .J i . L . . ! I kuopos reikalus taip, kaipi laivu važiavo pirma kla-i L . T1I . . ..1_ ..... . . _ _ Innsnlcn APIA knnsririioija.

... , , . t i • 4-n / 4. ] Visas 2 kuopos turtas turi1sijos diktatorius. Ir kaip tik pamatys ge- APLA 2 kuopos vardu,
riau atrodant! langą, tai ir klausia: Ar ( 2 kuopog sugiorga_
čia gyvena otaimas' <|nizavusi grupe narių tam

Mes jai sakėm, kad drg. Stalinas nėra priešinasi ir dirba kitai 
jokis diktatorius, kad Rusija valdoma pa- draugijai, kuri net savinasi

Bet'2 kuopos turtą. Todėl tie
Diktatorius i nariai ir veda visą kuopą Jaunuolių Kuopa.

jai nepriguli.
Centro Komitetas deda vi-

čių darbo žmonių sovietų formoje. “ 
jis yra vadas”, aiškina mums.
uždeda patvarkymus, visai žmonių nesi
klausęs, o vadas su jais, ypatingai su dar
bininkais, kaip Stalinas, kalbasi, diskusuo- 
ja, kas geriausia būtų jų gyvenimui. Toji 
mergina ar moteris nuėjo prie vadovės 
klausti, ar ištikrųjų Stalinas nėra diktato
rius, kaip kad kapitalistų laikraščiai rašo.

Palikę istoriniai brangų Kremlių, atėjom ' 
ant Raudonosios Aikštės, žmonių prisirin
kę daugiau poros tūkstančių, nekantriai n • i . ...

klausai malonią melodiją. Šviesoms nyks-pau^a’ kada bokšte laikrodis išmuš antrą 
tant, vėl prasiskleidė uždanga ir prasidėjo ] valandą, ir jie gaus progos vieni pamatyti, 
antro akto klasiški šokiai. Scenerijos gra- ] kiti ’aplankyti savo vadą drg. Leniną gu-<
žios, kostiumai brangūs ir dailūs, nieku ne- Hritį; grabe. H ,

Mums, kaip svečiams, davė pirmenybę.
Laikrodis bokšte susibaladojo, ir mes po

siskiria nuo amerikoniškų steidžiaus pa
puošalų. Jie šoko įvairiose formose ir po
zose. Trys vaikinai metė merginą nuo 
rankų ant rankų, lyg šmotą plieno, nebi
jantį sudužimo.
’ Sėdžiu ir vėl misliju: Čia reikia atvesti 
tūli Amerikos darbininkiškų parengimų 
'kritikai, kurie jeigu tik pamato, kad vai
dinant veikalą ar dainuojant dainas užsi
deda kitokį drabužį, tai tuojaus primeta 
pamėgdžiojimą buržuazijos. Lai jie patys 
pamato, jog Sovietai tam tikruose vaiz
duose nebijo pasirėdyti. *

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susirinki-' 

mas bus pirmadienį, spalio 24 d.,1 
1932 m., 8 vai. vakare; po num. 
995 N. 5th St. !

Visi nariai ateikite, nes yra daug’ 
svarbių dalykų aptarti. Kurie dar 
neužsimokėję douklių, ateikit užsi
mokėti, ir nepamirškite naujų narių 
atsivesti.

Sekr. Julius Vaitkus, i
(251-252)

CLEVELAND, OHIO
Subatoj, spalio 29 dieną įvyks di-j 

džiausiąs maskaradų balius. Bus šo-1 
kiai del suaugusių ir jaunų. Visi ■ 
dalyvaukite! šį balių rengia L.D.S. j 

. Visiems žinoma, | 
. i ,jų parengimai yra gerai ruošti. At-jpile SUSpendavimO, jsilankykit anksti į Grdina svetainę,—:
Tiktai dirbant taip, kaip,6025 st- Glair Ave-» Pėdžia 7:30 

nusako Al LA konstitucija, Igražiausių ir juokingiausių kostumų. 
bus galima atsteigti pilna Grieš. puikiausia orkestrą \ir įžanga •trw’o 4i Lr Of(zi Tilrm4-iin 
tvarka 2 kuopoj.

APLA Centro 
P. Komitetas.

,yra tik 25c. Tikietus galima gauti 
i pas drg. Simanauską—924 E. 79 St., 
i žemai Liet. Darbininkų Svet., ar pas 
‘L.D.S. Jaunuolių Kuopos narius.
j Rengimo Komitetas.

| ELIZABETH, N* J.
j Bangos Choro pamokos įvyksta se- 
i kantį penktadienį, 21 d. spalio; L.D. 

Rūpinamės “Vilnies” Gynimu Prog. Kliube, 69 So. Park St. Ban- 
i giečiai ir bangietčs, stengkitės skait- 

Draugdi O. ir P. Pabąliai, lingai ir nesivėlinančiai atsilankyti į 
minėdami savo jauniausio SŪ- pamokas, nes pasibaigus pamokoms 
„aus, Antanuko gimtadienį,
metų sukaktuves, pakvietė bū- (žieminio sezono parengimus ir kitūs

SCRANTON, PA.

relį artimų draugų sykiu pa
silinksminti. Šis pokilis neap
siėjo be gyvų diskusijų įvai-

dalykus.
Sekr. B. M-nė.

(250-251)

du greta ėjom į mauzolėjų. Kamerų ten riais darbininkams rūpimais 
neštis draudžiama. Įėję vidurin, pamatėm,1 klausimais, šeimininkas prisi- 
jog stikliniam grabe miega amžinai nedi-piinė ir apie dienraščio “ViK 
' " | nies” padėtį, nurodydamas,

kad tik patys darbininkai ap
gins ją nuo valdžios ir lietu
viškų fašistų -užpuolimo. Da
lyvavusieji draugai su tuo su
tiko ir “Vilnies” paramai su
aukojo $6.50. Aukojo seka
mai :

O. ir P. Pabaliai, R. Jaiiuš- 
aitis, A. ir J. Navalinskai, J. 
ir A. Buzai, S. Sasna — po $il; 
V. ir-P. Tamošiūnai, M. Ku- 

‘činskienė, A. Misaitis—po 50 
centų. Visiems aukavusiems

delio ūgio tasai žmogus, kuris visą savo 
gyvenimą buvo pašventęs išliuosuoti dar
bininkų klasę ne tik iš po caristinės letenos, 
bet ir kapitalistinės išnaudojimo sistemos. 
Markso skleistas teorijas įvykdė praktiki- 
niam gyvenime, žinoma, su darbininkų pri
tarimu ir revoliucine kova; ir va šiandien 
viso pasaulio ne tik darbininkai, bet ir bur- 

Antram aktui pasibaigus vėl pertrauka, žuazija, išskyrus Japonijos, nusipirkę rusų 
Šį sykį žmonių daugiau pasiliko viduj. Tai kalbos rankvedžius, lekia pažiūrėti, kaip 
gerai. Literatūros platintojai turėjo dau- ten darbininkai valdosi be šlipuotų ponų, 
giau progos parduoti brošiūraičių, žurnalų (Bus Daugiau)

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
kiamas kaipo nepaprastas susirinki
mas, į kurį yra kviečiami visi 
ALDLD, LDSA ir LDS nariai ir vi
si “Laisvės”, “Vilnies” ir “Darbinin- 

Ikės” skaitytojai, taipgi visi dirban
ti ir bedarbiai darbininkai, kurie tik 
'simpatizuoja ir pritaria darbininkiš
kam judėjimui, šio susirinkimo tiks
las, tai vajaus' klausimas; kaip gau
ti kuo daugiausia skaitytojų del ‘Lai
svės”, “Vilnies” ir “Darbininkės” ir 
narių į ALDLD ir LDSA organizaci
jas.-

Susirinkimas atsibus po šiuo ant
rašu: 111 W. Market St., Providence 
Sq., ant trečių lubų, (virš Leonard’s 
drugs store), Leonard’s Hall. Visi

\

fjjhOlĮtoiriįfi ........ frirfiiiAū.i’

23 Spalių (October), So. Boston, Mass.

Spalių (October) 29, Nashua, N. H.

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

6 Lapkričio, Worcester, Mass.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
Kampas E ir Silver Streets 

Pradžia 8-tą Valandą Vakare.
Ii: čia Menkeliuniutei padės drg. Ig. Kubiliūnas ir ki

ti vietos talentai

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.

O’DONNELL SVETAINĖJE, 20 High Street

LIETUVIU OKESŲ KLIUBO SVETAINĖJE,
41 Berkeley St., Pradžia 2 vąl. dieną

KONSTANCIJA MENKELIONIŪTĖ
Mezzo—Sopranas

Įvyks Sekamose Vietose:

23 Spalių (October), Montello, 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*
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i

T IT Ip’ ^1 T Maspetho ir Brooklyno. Mat, Nežmoniškas Darbinin- 
* > A JLi O Ziiil A kJ nesitikėjo, kad vietinis nulei-! K Pauormmac-

i pęs sklokos vadukas Balsys) KŲ I dVuI glllldo
sutelks jiems gana publikos iš % -—-----

i greatneckiečių. Stewart Silk Co. Išmetė Ant
Pažymėtina, kad į Butkaus Į 

Šokių , prakalbas susirinko kur kas)
[daugiau Kom. Partijai prita- 
i riančių draugų, ]

Ką Patyrė Clevelandietė, 
Bejieškant Darbo Šičia

ELIZABETH, N. J.
Rinkimų Kampanijos 

Vakaras

Nesenai atvažiavau į Broo- Draugės ir draugai: 
klyną iš Clevelando. v-"—: * •’ - • •
nai, pasirodo, Brook lyne 
New 
gauti 
tokis 
veltui 
siuvykloj. Už 
neva nustatyta 
kaina. Dirbu dvi savaites ir,! šokių vakarą, 
sulig padarytų kavalkų, skait-'šokių vakaras, bet

Puslapis penktas

ST. CLAIR, Pą. — Penk-EASTON, Pa.—ši

YONKERS, N. Y—ALD

CHESTER, Ra. — ALDL-

WESTVILLE, Ill. ra-

MAHANOY CITY, Pa.

ELIZABETH, N. J.

6

Šalom- Į

SHENANDOAH,

Darbininkė

BROOKLYN LABOR LYCEUM 
darbininkų jstąiga 
Šąli? del palių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus $tei$us su naujau
siais įtaisymais, " Kėturioš bo- 
Uų ąlleyiĮ. ,

KAINOS PAEINAMOS

949-959 Willoughby Ąve, 
Tel., Stąpg 1844

Gatvės Virš 100 Darbininkų I 
EASTON, Pa.—ši dirbtuvė 

yra viena iš tų, kur pigiausia tadienį 7-tą vai. vakare at- 
darbininkams. sibus prakalbos Misionies 

> už“! svetainėje 
Pačių sklo-Į baigus sezoninį darbą, prieš 

■ uždarant ant vasaros, nukapo- 
Į. jo atidėjimas po 1 centą • antj 

Mitingą atidarė Balsys; ko masto ir šiaip visiems darbi- 
stokavo, tai “pulkim ant kelių, ninkams ant 15 nuoš. Dabar

j visi krikščionys,” pradedant apie trys savaitės atgal, vėl re, Įvyksta prakalbos Levu- 
tuos spyčius, kurie iš sklokos atidarė visą dirbtuvę pilnai. JIO svetainėje. Kalbės d. B. 

pirmi Great Darbininkai, matydami, kad Senkevičiene 
bosai jau pilnai pasįrengę sun-i * : •
kti jų prakaitą už visai mažy- 

|tę algą, pradėjo bruzdėti. Pa-i
dirbę apie porą savaičių laiko. LD 72 kp. prakalbos įvyks 
visi naktinės pakaitos susina- nedėlioję, 23 d. spalių, dar- 
šė ant paprastos popieros ir 
pridavė bosui, kaip “peticiją” 
su reikalavimu: “Panaikinti 
5-6-8 staklių sistemą; palikti 

,4 staklių sistemą, ne daugiau, 
ir pusę cento ant masto pakė
limo algos.”

Bosas, peržiūrėjęs visų dar
bininkų parašus ir jų reikala
vimus, sekančią naktį pakabi
no tokio turinio nota: “Ku
riems nepatinka mūsų dirbtu
vės sistema, kurią mes turim 
ir.kurie norite pakėlimo algos, 
tai galite išeiti ir išsinešti sa-jj įr LDgA kuopų prakal- 

,vus įiankius. i jM)S įvyks nedėlioję, 23 d.
j Darbininkai, žinoma, liko j spalių, 2:30 vai. po pietų.)

negu skloki-j apmoka .savo
Darbi-su v^sa^s -N importuo- Pereitą gegužės mėnesį, 

Draugijos tais klapčiukais. -1-1- 11 J * ' -1
rejkaią: kininkų buvo tik mizerna sau-

Kalbės drg. B.
E. Senkevičiene.

Mergi
kei . ninku

galima 54 kuopa, 
mokesnis finansinės pagelbo

Amerikos Lietuvių 
Literatūros 

matydama 
bet mokesnis finansinės pagelbos rėmimui1 
kad turi veik d a r b i n i n kiškųjų kandidatų) 

darbą i šioj rinkimų kampanijoj, atsi- 
visus skaitlingai) 
mūsų rengiamą j

Tai bus ne tik Pus®s b,uvo dar 
; sykiu ir)Necke. 

liuoju, kad turėčiau gaut $40, koncertėlis, nes jame dalyvaus 
ar daugiau. Bet kur tau! At-) ..............
eina apmokėjimo diena, ir bo-Įnas Pakalniškis ir kiti, 
sas man teduoda tiktai $6, tai-įkiai atsibus

Yorke lengviau 
darbas, 
menkas, 
dirbti. Gaunu 

darbo kavalką šaukia į jus 
tokia ar' tokia : atsilankyti į

GIRARDVILLE, Pa.
Spalių 22 d., 7-tą vai. vaka-

Na, ir pradėjo
Į visų mylimas dainininkas Pra- kontr-revoliucinę 

v., ... + §0_ ^jnfĮamaSj kodėl
i Kliube, mas tarp lietuvių _____

gi po ti ejetą dole) ių į sa\ aitę, | So. Park St., sekmadienį, pfl,ts įsiklampojo, todėl, 
vakare. Komunistų Partijauž 10 

darbo, 
metu aš tavo darbą. Bosas gi 
prašo dar padirbėti; sako il
giau čia pabūsi, prirašysim 
prie unijos (dešiniosios) ; pas
kui daugiau gausi, 
suprantu, kad tai tik 
vystė, 
jis dar 
laikyti, 
bininkė 
džios vis tiek negali taip sėk
mingai dirbti, kaip turėjusi 
kiek praktikos tame darbe.

Einu į kitą ir trečią vietą,— 
vis tokios pat kailio nėrimo 
sąlygos.

valandų 
Sakau,

kasdieninio i 23 d. spalio, 8 vai. 
tuščia tavęs; Įžanga tik 15 centų.

Kviečia visus Komitetas.

Bet aš 
priga- 

Taipgi suprantu, kodėl 
nori mane ilgiau pasi- 

Mat, visai nauja dar- 
per dieną kitą iš pra-

Ona Bajoriūtė.

Visą Partiją Kandidatai 
Pakviesti j Mitingą

šiandien, penktadienį, 
lių 21 d., yra rengiamas ypa-, 
tingas mitingas, New National 
Hali, 261-7 Driggs Ave., Broo- 
klyne. Į mitingą pakviesta 
kandidatai republikonų, demo
kratų ir socialistų; juos šau
kia komunistiniai darbininkai j 
ir 16 organizacijų—ateit ir iš- 
dėstyt, už ką tų 1

F. PAKALNIŠKIS
Solistas, Tenoras

11 Great Necke Skloka Nieko 
Nelaimėjo

Pakriko Jos Prakalbų 
Mitingas

Pereitą sekmadienį prūseiki- 
' 7 j kandidatu niai-sklokininkai turėjo čia su-

partijos stovi ir ko jos reika- rengę savo prakalbas. Kalbė-
lauja. Kiekvienos partijos 
kalbėtojai galės taipgi kriti
kuoti kitų partijų kalbėtojus.

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

tojum buvo kontr-revoliucio- 
nierius E. Butkus, savais lai
kais brangiai kaštavęs lietuvių 
darbininkų judėjimui, o dabar 
to judėjimo ardytojas.

Butkus su Matuliu buvo

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 50 Kuopa 
Bus Perstatyta Vieno Veiksmo Įdomi Komedija:

"suiro tėvelio nervai”
Koncertinę Programą Išpildys: Aido Choro Merginų Seks

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

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

136—15th Street Brooklyn, N. Y.

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

Aido Choro Merginų Sekstetas

,Jii

f

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

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Butkus savo 
šneką, aiš- 
įvyko “skili- 
komunistų;” 

, kad 
reikalauja 

iš kiekvieno nario atlikti jam 
uždedamas pareigas. Tatai i 

■Butkui atrodo “mechaniški! 
Įsakymai;” tai dėlto svarbiau
sia ir buvęs sukilimas. To
liau, Butkus melavo apie “mė
tymą visų gerų darbininkų” 
iš Partijos ir jai pritariančių 
organizacijų. Butkus gyrėsi, 
kad jis ir jo “frontai” buvo I 

[Partijos ir tų organizacijų tvė- 
i rėjai. )

Balsas iš publikos: “O da
bar tu pabėgai iš kovos lau-! 

)ko!”
Butkus paraudo, kaip vėžys, 

i ir sako, “pamatysim toliaus.” 
Tuo tarpu jis tęsė savo melus, 
būk jų “susaidė” auganti, būk 

1 pas lietuvius, partijiečius teli- 
. kę tik “maža saujelė” žmonių; 
būk Komunistų Partija abel-! nebūtų paskelbta streikas, 
nai “visiškai nusmukus;” būk są naktinį šiftą uždarė. Pėt- 

! sklokininkai “gelbsti” darbi-myčioj, spalio 7 d., kiekvienam1 
i ninkišką judėjimą nuo pražū- buvo prisiųstas į namus se-Į ,
[ties. O ta jų pagelba tai yraikamo turinio laiškas: “Esate 'Kalbės d. A. Bimba, 
į vogti darbininkų organizacijų 1 paleidžiamas iš darbo ir atei-Į ---------
j iždus, monyti mažiau susipra-' kite pasiimti savo įrankius...” į WATERBURY, Conn. —j 
i tusius darbininkus, kaulyti iš ši audinycia yra viena is tų i Yicšos diskusijos cltsibus 22 
jų pinigus, už juos paskui la-(bjauriausių, kur praktikuoja-1 (| spaliu 8-ta vai/ vakare ' 
trauti ir tarnauti fašistinei bur- ma neišpasakyta paskubos sų>-' ’ r . ’1

. .tema. Nuėjus darbo, tai tuo-! 'Jrieen •
i Į galą Butkus dasikalbėjo I jaus klausia, ar gali austi ant 
iki to, kad pavadino‘Komunis-'.šešių staklių? Jei pasakai,, BRIDGEPORT, Conn. — 

nachališ- kad perdaug, tai jau darbo ne- Viešos diskusijos 23 d. Spa- 
sukelti

bininkų centre, 27 Hudson 
St., 2-rą vai. po pietų. Kal
bės d. E. N. Jeskevičiūtė ir 
kiti.

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

'labai nepatenkinti tokia boso.^jetuvjų Svetainėje, 339 E.l 
nota ant jų re.kalavmu, bet ■ _ _ * Kalbės. d. M. žahlo-1- - ~ ■ j J įL O į

vis dar ir neskelbė streiko. 
Bet vienok bosas ir tąja savo Į kaš. 
nota neužsiganėdino. Pabūgo 
darbininkų vieningumo ir kad

y1“; kalbos įvyks 23 d. 
iStokio svetainėje, 
• Main St., 7-tą vai,

West 
vakare.

Medus iš Končiaus Bitininkystės yra tyras ir tikras.
Bitininkas KONČIUS, apliptas bitėmis. Už tokias de
monstracijas jis yra gavęs svarbių dovanų kontestuose 

Ypač užėjus šaltam orui, kada žmonės greit pagauna 
šaltį, šis medus daug pagelbsti prašalinimui jo.

Kas norite tikro, nevirinto medaus, tikrų bičių su
nešto nuo grynų žolių žiedų su nupiginta kaina.

Prisiunčiamo ir apmokame persiuntimą
5 svarai $1.25 10 svarų $2.30

Prašome prisiųsti man .... svarų tikro medaus už 
. . . . šiuomi prisiunČiu ir minėtą mokestį.

vardas adresas
Laiškus adresuokite sekamai:

miestas

' KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St , N. Abington, Mass.

žuazijai .

TELEFONAS ATDARA DIENĄ
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

tų Partijos taktiką 
ka,” norinčią be laiko 
revoliuciją. . .

Butkus nesidrovėjo 
doti ir Lenino vardą, 
keli darbininkai 
sušuko: “Leninas 
kovojo prieš tokius renegatus, Į tadalius. xx«u h Kvxx«t.oxV 

kaip jūs!” Įsilavinimo audėjas, vargiai ga-
čia sklokos 

daugumoj suvežti iš kitur, pra-) landų darbo dienos. 
Įdėjo kojomis trypti, pliauškin- 
!ti.

gausi. Apart skubimmo, dar Įj^ Lietuvių svetainėje. At- 
labai mažai temoka, už 76 pi- gibus vakare 

panau- kius vieno masto; audeklo mo-
Į tai I ka 3 centus ir ketvirtadalį, o 

iš publikos! už 52 pikius tokio pat darbo 
labiausiai j temoka 1 centą ir tris ketvir-' Prakalbos įvyks 23 d. spalių, 

'įgalins. Kad ir geriausio iš-'Norks Svetainėje, 2-rą vai.
. !silavinimo audėjas, vargiai ga-'piI) piefų Kalbės drg. B. E.

Senkevičiene.parapijonai, j Ii uždirbti $2.50 per 10 vą- 
Prie to, 
mašina, 

prie ko

tu, me-

Butkus 
liežuvį 

(su 
pagelba!) galė-

■ pasitaiko, sugenda 
arba sutrūksta siūlai,

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

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

visa naktj ant trečiu lubų, ėringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimuĮ prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo-10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperinto: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS sti geriausiu garantuotu patarnavimu.

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

ciiua ouviuaoia omicu, R1 ivvy *

reikia dirbti kelias valandas Sekmadienį, 23 d. spalių, 3
visai už dyką. Ir taip, paė-1 vai. po pietų, įvyks prakal- 
mus abelnai savaitinę algą, 
neviršina 12-13 dol. ir tai, jei 
nepasidaro kokių sutrukdymų 
dirbant.

Ar gerai darbininkai pasiel
gė, tokią kovos metodą var
todami ? žinoma, kad ne. 
Dabar bosai turės progą išsi
joti nužiūrimus darbininkus, 
kurie buvo kovingesni, padės 
juos ant juodo listo taip, kad 
'jiems sunku bus darbas gauti 
šioj apielinkėj.

Tik viena mums, darbinin
kams, išeitis, tai organizuotis 
į dirbtuvių komitetus (Shop Prakalbo S įvyks 
Committees), slaptai įtrau-1 
kiant kovingesnį elementą į 
juos ir per tuos komitetus dėti 
pamatus Nacionąlei Audimo 
Unijai (National Textile Wor
kers Union). Susiorganizavus 
į stiprią revoliucinę uniją, pa
skelbti generalį streiką darbi
ninkų išnaudotojams. Geriau 

‘ kovoti, ne kaip dirbti už pus- 
’^įdykį del parazitų ir badauti.

Kauniškis.

Iš susipratusių darbininkų 
pasipylė balsai: “šalin 

jlagi ir išdavike!” 
Matydamas tatai, 

bandė paploninti savo
ir šnekėti, kad ateityje 
sklokininkų 
sianti Komunistų Partija su
stiprėti.

Beveik visi susirinkusieji ne
rimavo ir reikalavo balso. 
Jiems balso nedavė; sako, 
paskui, kas tik norėsite, gale- j 

[site statyti klausimus; aš atsa-1 
'kinesių. Užbaigė tuom, kad | 
f Great Necke reikėtų sutverti 
renegatų kuopą.

Dar didesnis pakilo reijcala- 
■ vimas balsų. 
, draugas Beeis, 
I kodėl Butkui
Į apie save, kiek tūkstančių do- 
I lerių jis yra suėdęs darbinin- 
■kų pinigų?

Čia sklokininkai ėmė kaukti 
cypti ir bjauriausiais žodžiais I 

, keikti sąmoningus’darbininkus.
Skloka išsigando klausimų 

ir diskusi jų iš darbininkų pu-Į 
1 sės, ir nusprendė išardyt mi-i 
tingą; užgesino šviesas; tad Į 
publika sukilo ir vėl atidarė mas gauti nuo darbininkų į 
šviesas. Organizacijų pinigų kailį.

, Taigi sk.lokai šios prakalbos 
nedavė jokios naudos; skloki
ninkai dar labiau save nupul- 
dė darbininkui akyse. Taip 
žmonės ir šnekasi: skloka tode| 
nedavė mums klausimus staty- 

pradėjoĮti ir’ diskusuoti, kad sklokinin- 
panieka I kai vien tik meluoja ir neturi 
nešėjas jokių faktų nei argumentų, 
bijoda-

Gavo balsą 
užklausdamas: 
•nieko nesako

Organizacijų pinigų 
Įnunešėjas A. Matulis palipo 
ant suolo; norėjo, ką tai sa
kyt; bet Great Necko darbi
ninkai taip įpyko už nedavi- 

statyti ir 
iš komu-

mą jiems klausimų 
savo mintį išreikšti 
nistinės pusės 

jrūsčiai šąukti' 
j baubti. Tad 
turėjo nulipti

kad 
ir su 
pinigų 
žemyn

bos LDP kliube, 69 So. Park 
St. Kalbės Dr. J. J. Ras
ki a ličius.

B A L T Į M O RE, Md. — 
ALDLD 25 kp. rengiamos 
prakalbos, pirmadienį 24 d. i 
spalių, 8 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins ( 
St. Kalbės d. D. M 
skas.

Pa. — 
pirma

dienį, 24 spalių, 7-tą vai. va
kare, Mainierių (Lenkų) 
svetainėje, kampas Main ir 
Oak Sts. Kalbės drg. B. E. 
Senkevičiene.

Draugai ir draugės,, skait
lingai lankykite šiuos pi en
gimus* Pasaulyje yra labai 
ųdaųg svarbių įvykių. Visi 
jie bus išaiškinta ir daug 
naujo sužinosite.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 41X6 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CĘRO- 
NIšKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų. Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažames, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gvdamis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdąis. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

ZI NS no EAST 16th ST. N. Y
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Mftai
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VIETINĖS ŽINIOS
Knygyno Reikale J?1’11™“ Majorui ir

* IVlmor/i I non K nmionni

Naujas Šiaučiy Streikas
Miesto Lęšy Komisijai

Pamatykite Puikią Komediją 
‘Suiro Tėvelio Nervai’

Tai Bus Sekmadienį, Spalio 23 
d., Russian Club Svetainėje, 

So. Brooklyne

mediją. Aktoriai geri ir rū
pestingai ruošiasi prie šaunaus 
suvaidinimo.

Bet tai ne viskas: Daininin
kės A. Klimiūtė ir J. L. Kava
liauskaitė, o taipgi Aido Choro 
Merginą Sekstetas mums pui
kiai padainuos. Greta to bus 
ir daugiau pamarginimų.

Po vaidinimui ir koncertui 
—tęsis šokiai.

Dabar atsiminkite: parengi-, 
mas įvyks Russian Club Sve
tainėje, 136—15th St., Brook
lyne. Įžanga tik 50 centų.

Williamsburghieciai, new- 
yorkiečiai ir centralbrookly- 
niečiai! Važiuokit urmu pas

Pasiilgom mes Brooklyne 
teatro. Senai turėjome pro
gos gardžiai pasijuokti. O pa
sijuokti reikalinga, nes tai šio
kis tokis prašmatnumas mūs 
sunkiam ir audrotam gyveni
me.

Progą pasijuokti, pasilinks
minti, pasišokti ir pasišneku
čiuoti turėsime sekamą sekma
dienį, spalio 23 d., kai 3 vai. 
po pietų, So. Brooklyne. Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 50 kuopa rengia šaunią 
pramogą, žiūrėkit, kas 1 
bus: Aido Choro Dramos Gru- ninkus į svečius, 
pė perstatys “Suiro Tėvelio kią viešnagę! 
Nervai” — vieno veiksmo ko-1 Williamsburghietis.

Viso Didžiojo New Yorko 
apielinkė privalo susidomėti 
knygyno įsteigimo klausimu 
Brooklyne. šios apielinkės dar
bininkų 
pradėjo 
finansų 
lietuvių 
gyno.

Klasiniai sąmoningiems dar
bininkams be viešo knygyno 
tokiame mieste, kaip Brookly- 
nas, yra taip, kaip mainose 
be lemputės ant kaktos. Va
karais ir šventadieniais nėra 
kur užeiti, ramiai pasiskaityti. 
Ypač tas reikalinga, norint 
plačiau pasiriausti po laikraš
čius ir žurnalus. Juk darbi
ninkui savo namuose neišgali
ma turėti tiek laikraščių, ir j 
žurnalų (nekalbant apie kny
gas), kiek reikalinga skaityti 
ir būtų galima perskaityti. 
Knygynas reikalingas dar ir 
tam, kad iš kitur atvykę darbi-

organizacijų Sąryšys 
darbuotis sukėlimui 

įsteigimui Brooklyne 
darbininkų viešo kny- 

Tai pagirtinas žygis!

ten So. Brooklyno lietuvius darbi- turėtų kur užeiti vaka-
Turėsim pui-
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Atrado “Kaltais” 22 
Demonstrantus Prieš 
{kalinimą Sam Browno

NEW YORK.—Essex 
ket teismo teisėjas Farrell pri

kaltais betvarkėje” 22 
pereitą 

tūkstan- 
prieš tei- 
mat, pir- 
mėnesius

Mar-

Konferencija Darbo Federa
cijos Lokalą Delei 
Žieminės Pašalpos

rais ir šventadieniais. “Lais
vės” svetainėje galima įtaisy
ti gražų knygyną. Vieta tin
kama, tik reikalinga šiek tiek 
pinigų pradžiai. Aišku, kad 
darbininkiškos draugijos rems 
tą darbą gausingomis auko
mis.

NEW YORK. — Komunis- 
. tų kandidatas į miesto majo- 
■ rus, Wm. L. Patterson vieša- 
į me pareiškime plaka miestinę 

lėšų komisiją ir majorą Mc
Kee už tokius iždo taupymus:

Tie ponai nutarė $250,0.00 
'sumažint kaštus auklėjimo rai
šų, fiziniai silpnų ir šiaip ko- 
liekų vaikų; nutarė numušt 
$17,000 nuo ligoninių ambu-! 
lansų lėšų, nuskelt milioilądo-; 
lerių nuo apmokėjimo laiki-; 
niems ligonbučių darbinin-• 
kams ir nutraukt $32,299 nuo, 
miestinės darbų agentūros, ku- į 

ri veltui patarnaudavo jieš-, 
kautiems darbo. Nuo tokių Į 
“taupymų” nukentės vien tik 
darbininkai ir jų vaikai,—sako, 
drg. Patterson ir tuo pačiu, 
sykiu reikalauja, kad visų) 
augštesnių valdininkų algos, 
būtų sumažintos iki 
per metus. Nuo čia 
ponai turėtų pradėt taupymą 
ir atsakančiai aptaksuot tur
tuolius, kurių kaštais galima 
būtų šelpt bedarbius.

BROOKLYN. — Visi 
darbininkų Diana čeverykų 
kompanijos, 70 Wyckoff Ave., 
sustreikavo prieš algų kapoji
mą. Darbuojasi Industrine 
Unija.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

Telefonas: Btagg 2-91911

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ĄNESTETIKA 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki B vai. vakaro.
Penktadieniai# ir šventadieniais 

tik susitarus.

P. Buknys-

$3,500 
miesto

O poli- 
kad nei

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

4 -

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

\ MOT. LAUKUS, Fotografas
A 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.
II Tel. Evergreen 6-4614

y Geriausia Studija Brooklyne.
' Ateikit Persitikrint.

NEW YORK. — Komitetas 
60 lokalų Amerikos Darbo 
Federacijos šaukia visas uni
jas, pašalpines ir kt. organi
zacijas išrinkt delegatus į kon
ferenciją delei reguliarės 
niginės pašalpos visiems 
darbiam per žiemą.

Konferencija bus spalių 
d., sekmadienį; atsidarys
giai 10:30 vai. dieną, New 
Star Casino svetainėje, East 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke.

Minimas Darbo Federacijos

Kompartijos Parengimas 
Sekmadienį

pi- 
be-

30 
iy-

Pasižadėjo Dalyvauti Aido 
Choro Merginų Sekstetas ir 

J. L. Kavaliauskaitė

Bedarbių Komitetas primena, | njnjn]<as
kad dabartiniu laiku tiktai 
vienas iš dešimties bedarbių 
tegauna bent kokią pašalpą iš 
miestinių biuru. Apart regu
liarės savaitinės pašalpos 
kiekvienam bedarbiui pinigais, 
reikalauja sustabdyt bedarbių 
mėtymus iš namų ir skelbia 

. kovą prieš uždarbių kapoji-

pažino 
demonstrantus, kurie 
šeštadienį sykiu su 
čiais kitų protestavo 
sėją Aurelio. Jis, 
miaus nuteisė šešis
kalėti negrą bedarbių veikėją 
Šamą Browna.

Essex teismo salė buvo pil
na privaryta policijos ir detek
tyvų. Pora policmanų painio
damiesi melavo prieš kaltina
muosius. “Tvarkadarių” melus 
pakartotinai sumušė Tarptau
tinio Darbininkų Apsigytdmo 
advokatai ir kaltinamųjų liu
dininkai, bet teisėjas nieko ne
klausė, tik policijos, 
cija, pav., tvirtino,
vienas demonstrantas “nebuvo 
mušamas.” Bet keliolika areš
tuotų dar buvo su aprištomis 
galvomis nuo policijos lazdų ir 
bliakdžekių. Fotografiniai pa- mus> prieš darbininkų paleidi- 
veikslai rodė policijos -žvėriš- j n§jimus įr prieš tą politiką, 
kumus, bet teisėjas nekreipė į kur darbininkai yra verčiami 
juos domės. Pasakė, “jūs dirbti pasimainant—vieni dir- 
kalti”, ir gana; o bausmė bus ba porą dienų 
paskirta ryt-po ryt.

Laike teismo, 350 darbinin-'džiausiąs algų kirtimas, 
demon- ir netiesioginis.

Amerikos Darbo Federaci- 
jjos lokalu Bedarbių Komite- 
'tas, taip kovodamas už bedar-

per savaite, 
paskui kiti, nes tai yra di- 

nors
kų už trejeto blokų 
stravo prieš tokią kapitalisti
nę teisybę. Arčiau juos nepri
leido policija.

šiandien vakare Tarptauti-^įų šelpimą, eina prieš valią 
nis Darbininkų Apsigynimas ; Greeno, Wollo ir kitu augštų- 
ir Jaunų Komunistų Lyga sau- jų Federacijos varšininkų. 
kia į masinį mitingą prieš to
kią teisdarystę; mitingas įvyks, kos organizacijos yra ragina- 
ant kampp 139th St. ir Lenox ilT10s išrinkt ir pasiųst savo de- 

| legatus į tą konferenciją de- 
i lei žmoniško visų bedarbių 
)šelpimo per žiemą.

Visos lietuvių darbininkiš-

Ave., New Yorke.

Prakalbos Atvirame Ore 
Rytoj Vakare

Bal-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Vote Communist Club su
sirinkimas įvyks pirmadienio vakare, 
7-tą vai. “Laisvės” svetainėj.

Draugai ir draugės, rinkimai jau 
čia pat; o visi žinome, kad mūsų 
kliubas nenuveikė to, ką buvo pasi- 
brėžęs. Taigi, nors jau prieš pat 
rinkimus sukruskime visi kas tik gy
vas ir būkime šiame susirinkime. O 
tie, kurie turite kuponų knygutes, 
šiame susirinkime 
kliubo sekretoriui.

Taipgi turime 
prie mass mitingo 
rengia Sąryšys su 
toj ateityj.

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedeliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray Ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau flaiiaa ir chroniikaa vyr* ir 

motery iigaa kraujo Ir adaa. 
Padarau iityrimf kraujo ir ilapunaa.

DR. MEER
156 W. 44th St., Room I«1 

New York, N. T. 
Valandea Priiuiinoi

Byte nuo 10 iki 1, Po pietų d«m» S 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadleniaia nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams,

turite priduoti i 

gerai prisirengti j 
(prakalbų), kurias! 
kliubu kartu grei-Komunistų Partijos ketvirta 

kuopelė rengia koncertą, šo
kius ir “spaghetti parę;” įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio 
23 d., Italų Proletarų Kliube, 
197 Humboldt Street, Brook
lyne. Pradžia kaip 7 vai. va
kare.

Dalyvaus žymus italas dai-',iv_yks Lietuvių Piliečių Kliubo 
! d. Nino ir gabus 

muzikantas John Mallazzo. 
Koncertinę dalį išpildys įvai
rūs dainininkai ir muzikantai. 
Kalbės Komunistų Partijos 
kandidatas į senatą d. Domi
nic Flaiani. Taipgi pasižadė
jo dalyvauti Aido Choro Mer
ginų Sekstetas ir J. L. Kava
liauskaitė, jeigu tik suspės 
parvažiuoti po išpildymui pro
gramos kitur.

Įžanga 15 centų. Bus gera 
orkestrą.

Rengimo Konrsija.

John Reed Kliubo ir 
Intelektualą Šokiai 
ir Kabaretas

Seeger. 
(251-252)

BROOKLYN, N. Y.
Prašome^ draugijų ir kitų įstaigų j 

nerengti jokių pramogų lapkričio j 
, 1932, nes tą

I nerengti jokiu 
j (Nev.) 24 <L, dieną 

pami- 
vaka-

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

jaučiasi neišgalę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste. Valandos: nuo 10-4 
kasdien. Vakarais—panedėliais, 
seredom, ketvergais ir subatom 
nuo 6-8. Sekmadieniais sulig su
tarties. Eidami atsineškite šį 
skelbimą. i

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 ekzymoa—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
naujausiais vokiškais būdais be 
operacijų.

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

kad perkėliau savo studiją 
naujon vieton, 
po numeriu 
S12 Marion St., 
kamp. Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS

!nejimo 25-kių metų gyvavimo
I riene

Savame name, 80 Union
I Brooklyn, N. Y.

Tikietus galite gauti kliube arba '
pas kliubo narius. ■<

NAMU SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškau dėdės Petro Merbilo, ku- ' 
ris gyveno Philadelphijoje apie 5 
metai atgal. Jau ilgas laikas kaip 
negauname nuo jo žinios. Iš Lietu
vos paeina iš Karpiejų kaimo, Gra- 
žiškų valsčiaus, Vilkaviškio apskr. 
Aš esu duktė jo sesers Agotos Mer- 
biliūtės. Prašau jo paties atsišaukti i 
arba jei kas suteiktų kokių informa- , 
cijų apie jį—būsiu dėkinga. I

Eugenija Miliauskaitė, c-o Mrs. 
J. Balčiūnas, 321 Chansey St., Brook
lyn, N. Y.

NEW YORK.—Nepriklauso
mas Komitetas, susidedantis 
daugiausia iš intelektualų, 
rengia šokius ir kabaretą nau
dai Fosterio ir Fordo rinki
mų į prezidentus ir vice-pre-

| zidentus, spalių 26 d., ateinan
čio trečiadienio vakare, Webs
ter Hall svetainėje, 119 Eastiarti Fulton St.
11th St., New Yorke, šokiams1 n 1* ** V1 ~ Ci. J t inn oi., iNew r orKe. bOKiams 

•lOllClja Ištaškė dtudenty i grieš Vernon Andrades “Al-
n i i ______ •__ i_____99___ _________ . tz~Protesto Mitingą

Lietuvių Komunistinių 
suotojų Kliubas ruošia prakal
bas atvirame ore rytoj, 7 :30 
vai. vakare, ant kampo Grand Kolegijos studentų 
St. ir Union Avė., Brooklyne. 
Bus geri kalbėtojai. Atsilan
kydami į šias prakalbas, išgir
site naujausių dalykų apie po
litiką, apie rinkimų kampaniją 
ir kokius planus delei darbi
ninkų turi įvairios partijos.

NEW YORK. — 1,000 City' 
susirinko 
Kolegijos 

profesorių
demonstruot, kad 
valdyba pavarė 
Oakley Johnsoną už jo kairu
mų. Studentus užpuolė mobi
lizuota policija, daugeliui su
daužė galvas ir išblaškė mi
tingą.

TIK ŠIANDIEN IR RYTOJ! &XJ8Rim"g’
*(A1 Tai gadynė didvyringų širdį veriančių kovų Kara-

* X Kun deserte, laike civilio karo
Vienui vienas raudongvardiečių būrelis prasilaužiantis per neprie- 
telišką plieno ir smėlių sieną

Mariutka romansas, vienatinės ‘ merginos toje kompanijoje
Daugiau rodymų: 1, Sovietų ir Amerikos žinios; 2, Eskimas 

Berniukas”—nepaprastas Sovietų kalbinis paveikslas,
Rodoma nuo 9:30 A. M. iki 11 P. M. ĮŽANGA 25—-35 CENTAI
5th AVE. THEATRE, Broadway Ir Ž8th Street

gimimo” orkestrą; dainuos Ke
liaujanti Negrai Poetai Kank
lininkai; bus Bobbie Lewis va
dovaujamos grupės vaidinimė
lis; japonų, chinų, korėjiečių 
ir indusų dainos ir šokiai. Mar
garet Larkin dainuos politi- 
niai-liaudiškas dainas.

fšanksto tikietas kainuoja 
7.5c; prie svetainės durų bus 
$1. Tikietai gaunami: Room 
340, 799 Broadway, New Yor
ke.

Patartina daugeliui nuva
žiuot j tą reikšmingą pramo-

Rakandą Streikas Laimėtas

BROOKLYN. -— Po 6 savai
čių kovos, laimėjo streiką 
Rockford rakandų apmušimo 
kompanijos darbininkai, vado
vaujami kairiosios Industrinės 
Unijos.

tu-Norintieji budavotis namus, ar 
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 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise

Brooklyn, 
“Laisvės”

ir Medi-

(251-253)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda pusė užeigos biznio, 
kur yra ir bowling alleys. Jei kas 
norėtų, galėtų pirkti ir visą biznį 
vienas. Vieta gera, galima daryti 
gerą bizni. Parduodu todėl, kad tu
riu dvi vietas, tat vieną iš jų turiu 
apleisti arba gauti pusininką. Atsi
šaukite šiuo antrašu: Peter Sinus, 
234 Cleveland St., arti prie Jamaica 

I “L.” linijos, East New Yorke. Taipgi

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją *

(250-253)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalingas kambarys vedusiai, po
rai. Geistina, kad būtų netoli sub
way, Williamsburg© apielinkėj. A. 
D. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

(248-253)

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

analizai
, 107 E. 17th STREET

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

Už Pilną, Egzaminaciją $2
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KAUNO DUONA
Ruginė duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 

Reikalaukite jos pas savo groserninką
Paragavę mūsų duonos matysite didelį skirtumą 

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

miltų ir piklevotų (smulkiai maltų ruginių miltų).
Del išbandymo rašykite arba kreipkitės:

MASIENAS BAKING CO.
127 Grand St Brooklyn, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-58fb

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

402

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATTNKIT
“LAISVĘ.”
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STACG 
2-5043

INCf MATHEW P. BALLAS 
(Bl EL A USK A S) 
G R A B O R ( U S

hi UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
m 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.
} MUSU (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS^ PARVEŽAM IŠ VISU ŠALių, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM-MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS

5 PRIŽIŪRĖTI. DUODAM'GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO' 
1 MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
, VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
į MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.< * I ’ i
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

manęs del mano profesij’os patarnavimo j*ų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

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

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

Telefoną*, Midwood 8-6261




