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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Vienas draugas iš Easton, 
Pa., rašo, kad vietos lietuviai 
darbininkai išvien su kitatau
čiais sutvėrė Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo kuopą iš 
32 narių. Pas darbininkus ūpas 
geras. Komunistij Partijos vie
netas vis daugiau amerikonėja. 
Prūseikos pasekėjai visiškai 
persikrausto į fašisto Klovos ve
žimą. Nieko stebėtino. Prūsei
kos pasekėjai net ir tada su 
Klova palaikė/“draugiškumą”, |
kada tas gaivias, tarnaudamas j karo štabas. 
SLA ponams Gegužiams ir reak- del nepasidalinimo Chaco 
cijai, darė pogromus ant mūsų apielinkės. 
susirinkimų ir piknikų, kada tei- ______________
smo keliu norėjo išnaikinti dar- * ... II-l M
bininkų judėjimą, kada grobė j LCI1KIJ3 V 61 Nll“ 
mūsų organizacijų turtą. i v 1- 1 i •zude 4 Asmenis

ASUNCION. — Paraguay 
valstija jau giriasi karo lai
mėjimais, kad užkariavusi 
fortą Arce. Taip skelbia 

Mūšiai eina

SOVIETAI BUDAVOJA DAR DIDESNĘ 
ELEKTROS JĖGOS STOTĮ PAVOLGEJE

1 Amerikos ir Kily Šalių Darbininkai Gerai Atsiliepia, Kad Pa
skubinti Sovietų Šalies Darbą; Darbui Vadovauja Sovietu 
Sąjungos Inžinierius Winter

ALDLD kuopos darbuojasi 
rinkime aukų Komunistų Parti»- 
jos Rinkimų Kampanijai. Mil- 
žiniška didžiuma kuopų perduo
da pinigus ant vietos, nes nuo 
vietos komunistinių įstaigų ga
vo knygeles. Bet jau per mū
sų centralines įstaigas sukėlė 
Komunistų Partijai virš $300. 
Tai geras ir pagirtinas darbas. 
Darbuokitės, draugai ir drau
gės, ir toliausi

Pavarčius ALDLD knygas, su
randame, kad Senam Vincui— 
V. Jakščiui už raštus, kuriuos 
ALDLD organizacija išleido 
knygoje, užmokėtą^ iš ALDLD 
$336.50. Tada ALDLD organi
zacijos priešakyje stovėjo Prū
seika ir jo pasekėjai. Kaip vi
siems žinoma, tie raštai jau bu
vo tilpę “Laisvėje” ir už juos 
Senas Vincas buvo gavęs mo
kėt. Iš ALDLD organizacijos 
Prūseika pamokėjo Senam Vin
cui antru kartu už tuos pat raš
tus. Ar buvo kas naujo tame 
leidinyje? Buvo, o kaip gi ne, 
na gi kvailiausias melas ir pa
sigyrimas apie tai, kaip Senas 
Vincas “kotdvojo 
kaizerio vaikus”, ir 
ris už tai jį išteisino, 
kvailas dalykas, kam
tikėjo ir negali tikėti, 
bar, kada Senas Vincas visai su- 
renegatėjo, tai Lietuvos fašistai’ 
jį už tai pradėjo ’garbinti.

VARŠAVA. — Lenkijos 
valdžia paskelbė, kad jinai 
susekė ir pakorė 4 asmenis, 
kuriuos kaltina, kaipo Sovie
tų Sąjungos spiegus. Viso 
jau Lenkija nužudė šį mė
nesį 8 asmenis.

Paskutiniu laiku nužudyti 
yra Piotr Romanczuk, Lio- 
nid Iwaszcuk ir broliai Hof
manai. Lenkija jieško prie
kabių prieš Sovietų Sąjun
gą, o ją gundo kitos impe
rialistinės šalys.

Anglijos Baduoliai Maršuoto- 
jai NetSiL Londono

Vokietijos 
net kaize- 
Tai tokis 

niekas ne- 
Tik da-

LONDONAS. — Dar ne- 
senai, tik kelios dienos at
gal, Anglijos valdžios poli
cija vaikė baduolius mar- 
šuotojus. Bet jų neišvaikė. 
Anglijos baduoliai jau arti
nasi prie Londono. Dauge
lis darbininkų maršuotojų 
jau yra apie 18 dienų ’kely
je.

Maršuotojai duos valdžiai 
savo reikalavimus. Jie ne tik 
vieni maršuoja. Juos remia 
daugelis Anglijos darbinin
kų.

elemen- 
Jiems

Liutkai 
Se-

Nestebėtina, kad tie 
tai grobė mūsų iždus, 
pravedė tą kelią ponai 
ir Klovos su Maškauskais.
nas Vincas su keliais savo pase
kėjais užgrobė ALDLD Vl-to 
Apskričio arti $200, jie ma
nė, kad sugriaus mūsų organi
zaciją, bet skaudžiai apsiriko. 
Mes gyvuojame ir gyvuosime! 
Mes dirbame išvien su viso pa
saulio revoliuciniu judėjimu, o 
jie su reakcija, socialfašistais,

JAPONIJA KALTINA 
CHINIJĄ DEL KARINIŲ 
ĮVYKIŲ

7 v • • •fašistais ir visais darbininkų ne- SinenjOS. 
prieteliais. —

TOKIO. — Japonijos mi- 
nksteris, kalbėdamas apie 
Mandžurijos plėšimą ir ver- 

! žimąsi į Chiniją, pareiškė, 
kad Chiniją “kalta”, nes te
nai nėra “geros taikos ma-

Latras Butkus nuolatos taus-j Aliejus iš Anglies 
kia apie Komunistų Partijos TOKIO. — Čia paskelbta, 
Penkiolikto Plenumo tarimus. kad Japonija naudos latvy- 
Ne jo girtai galvai suprasti ko-; • aliejų kurui. Tas 
tik prie baro ir prie visokių ma-liaujas. aliejus bus daromas 
chinacijų. Visos jo tirados apie jš anglies. Sakoma, kad ke- 
Penkioliktą Komunistų Partijos lių metų bandymai parodė. 
Plenumą yra tik alkoholiko ir .kad tas naujas metodas ge- 
buržuazinių nuodų girtuoklio 
klegėjimas.

Renegatai Butkus ir Prūseika 
sugadino keletą darbininkų, jie 
nori dar sugadinti daugiau. Pa
tys siūlinėja veltui savo “Klam
pynę”, tai nuolatos tauzina apie 
tai, būk ir “Laisvė” yra siunti
nėjama veltui. O kaip yra? Na
gi pereitais metais Prapiestis 
iš Paterson prašė siuntinėti jam, 
kaipo bedarbiui—siuntėme. Vė
liaus patyrėme, kad tas žmoge
lis vaikščioja ir kalba, būk jis 
negali atsikratyti “Laisvės.” 
Nesenai pasibaigė prenumerata 
Worcesteryje tūlam Bernotai, į 
mūsų paraginimą atsakė, kad

rai veikia ir naudingas.
Girdi, vienas tonas alie

jaus galima padaryti iš 
dviejų tonų anglies. Anglį 
darymui aliejaus Japonija 
gaus iš Mandžurijos.

jis s&'ya. Siuntėme kaipo ligo- 
nui, bet vėliau patyrėme, kad jis 
irgi tą pat daro, ką Prapiestis. 
Tai žygiai Prūseikos ir Butkaus 
sugadintų žmonių. Mes neuž
tikrinti, kad jie nebandys ap
gauti įstaigą po “ligos ir bedar
bes” skraiste. Bet šie jų žy
giai, tik pernykščio sniego šešė
lis, palyginus su tūkstančiais 
nuoširdžių mūsų skaitytojų.

MASKVA. — Dar tik ką Aštuoni šimtai ateivių dar- 
paskelbė, kad Sovietų Sąjun- bininkų ir specialistų, kurie 
ga užbaigė pasaulyje di
džiausią elektros stotį — 
Dnieprostroi, o jau pradeda
ma darbas dar didesnės 
stoties prie Volgos upės. Kai 
kurie darbininkai jau nuvy
ko į naują vietą pradėti dar
bą. "Sovietų Sąjungos inži
nierius Winter, kuris buvo 
vyriausiu vedėju Dniepro
stroi darbe, važiuoja pradė
ti darbą naujos elektros sto- darbininkų bendras darbas 
ties,’ kuri vadinsis Volga- ir gali budavoti milžinus 
stroi. . pramonėje ir agrikultūroje.

darbuojasi Sovietų Sąjun
goj, laikė susirinkimą ir pri-I 
ėmė rezoliuciją, kurioje pa
sižada geriau kooperuoti su 
Sovietais del socializmo bū
davo j imo.

Būdavojimui soči alizmo 
Sovietų Sąjungai padeda ne 
tik darbininkai, bet ir vals
tiečiai, farmeriai. Tik visų

ROSEBURG, Ore. — Du 
kūdikiai Jullianne Phillips, 
trijų metų ir jos broliukas 
(2 metų) Harry, jau mirė iš 
bado. Keturi kiti kūdikiai 
yra ligoninėj. Jie taip pat 
vargiai galės pasveikti. Kū
dikių tėvas be darbo, ir vai
kučiai buvo galima maitinti 
tik konservuotu pienu ir ku
kurūzais.

Įvairios Žinutės

Vėl Kalinių Sukilimai Prasidėjo
350 Policijos Malšina Kalinius Sukilėlius; Mašininiai 

šautuvai ir Orlaiviai Sutraukta Kovai prieš Kalinius; 
Daug ir Sargų Apmušta.

Joseph H. McCann raštinėje 
ir paskiaus išsiplėtė į visą 
kalėjimą. Muštynėse daly
vavo 1,600 kalinių.

Šios kalinių muštynės turi 
priežastį šovinistinio darbi
ninkų išauklėjimo kapitalis
tinėj sistemoj. Tai tautinis

WELFARE ISLAND, 
New York. — Tarpe ka
linių kilo muštynės. Sa
koma, kad muštynės kilo 
daugiausia tarpe italų ir ai
rių kalinių. Mūšiams pa
naudota peiliai, ugniagesių 
viedrai ir kūlokai.

Numalšinimui reikėjo 350 šovinizmas buvo didžiausia 
policijos. Pribuvo su mašini
niais šautuvais ir orlaiviais. 
Mūšiuose nukautas vienas 
kalinys ir daugelis sužeista.

Pradžia šių mūšių įvyko

priežastimi. Vieton, kad 
kovojus prieš kapitalistų 
klasę, kuri padaro krimina
listais darbininkus, jie ko
vojo tarpe savęs.

Amerikos Imperialistai Briaujasi į Chiniją
SHANGHAJUS. — Ame

rikos imperialistai siunčia 
militaristus į Mandžuriją ir 
Chiniją, kad patirti, kaip 
stovi karo reikalai tarpe 
Nankingo valdžios ir Rau
donosios Armijos. Dabar 
pasiųsta leitenantas Walter 
Drysdale į Mukdeną. Čia ji
sai laikys konferencijas su 
generolu Muto.

Kitas karo generolas pa-\giau talkos Nankingo vai
siusias į Nankingą ir džiai. Tai yra, pradės ata- 
Shanghajų. Paskiaus va- kas ant komunistinės armi- 
žiuos į kitus miestus ir pro- (jos.

vincijas. Šitas militaristas, 
Cleveland McCauley taip pat 
aplankys vietas pagal Yang
tze upę, kur Chiang Kai- 
shekas kariauja su komu
nistine armija.

Šie Amerikos imperialistų 
žygiai yra labai tiksliai pla
nuojami. Amerika veikiau
sia greitai pradės duoti dau-

Kiek yra Lietuvoje Mokyklą i
KAUNAS. — Paskutiniai padidėjo 32 (40 proc.), mo- 

suvesti daviniai rodo, kad kytojų 173 (26 proc.) ir mo- 
1931-1932 m. visoj Lietuvoj kinių 1,173 (17 proc.). 
su Klaipėdos kraštu buvo 
bendro pobūdžio 2,654 mo- Iš viso per tą laikotarpį
kyklos su 6,456 mokytojais!ve^ 2,767 mokyklos su 
ir 271,456 mokiniais. Moky-! 7,292 mokytojais ir 279,510 
tojų skaičius per 3 paskuti-j mokinių. Per pastaruosius 
niuosius metus padidėjo 546 3 metus tačiau mokyklų 
(9 proc.), o'mokinių—43,894, skaičius sumažėjo 57 (2 pro- 
(20 proc.). [centais), mokytojų padidėjo

Per tą patį laiką specija- 722 (11 proc.) ir mokinių— 
liųjų mokyklų buvo 113 su 44,967 (14 proc.) Per 5 me- 
836 mokytojais ir 8,054 mo- tus moksleivių skaičius pa
kiniais. Mokyklų skaičius didėjo 57 proc.

/

GENERALIS DARBININKU STREIKAS 
GRĘSIA ISPANIJOS NAUJAI TVARKAI

60 Komunistų Kalėjime Paskelbė Bado Streiką; Darbinin
kai Nepasitenkinę Nauja Kapitalistine Valdžia; Plečiasi 
Komunistinis Judėjimas ir.Kovingumas

Athenai. — Samuel Insull, 
pabėgėlis iš Chicagos kalti
ninkas, liuosai/ švaistosi po 
visas pasaulio1 šalis apšmu- 
geliavęs kitus. Dabar jisai 
važiuoja į Corinth.

Dublinas.—Airija paskel
bė Anglijai ekonominį karą. 
Tą karą Airija skelbia boi
kotu kai kurių Anglijos pre-

Washington, D. C. — Am
erikos Darbo Federacijos 
galva, reakcionierius Gree- 
nas pareiškė, kad Amerikoj 
30,000,000 žmonių reikalin
ga pašelpos. Bet jisai ne
liepia jiems kovot, o tik mal
dauja ponų malonės.

Roma. — Vyndarių kong
resas prasidėjo Romoj. Vy
no i 
tarptautiniame kongrese da
lyvauja 26 šalių delegatai. 
Jie galvoja, kuomet darbi
ninkai badauja, kaip išgir
dyti daugiau vyno.

MADRIDAS. — Ispanijoj 
darbininkų sujudimas ple
čiasi. Darbininkų'demonst
racijos plečiasi kiekvienoje 
šalies dalyje. Bedarbių de
monstracija, kuri įvyko Ba- 
dajaze, sulaikė visą judėji
mą, ir darbininkai pasiėmė 
maisto iš restoranų, kepyk
lų ir krautuvių.

Nauja republikonų ir so
cialistų valdžia siunčia kar- už vadovavimą darbininkų 
eivius į visus kaimus ir mie- kovų.

stelius šaudymui darbininkų 
ir kaimiečių. Valdžia ma
no nuslopinti darbininkų ge
ne ralį streiką, kuris ruošia
mas'pirmiausia Seville mies
te. Generalis streikas yra 
vadovystėje Komunistų 
Partijos.

Barcelona mieste komuni
stai, kurių yra 60 kalėjime, 
paskelbė bado streiką. Ko
munistai padėti į kalėjimą

Detroito Darbininkai Pasitiko
Poną Hooverį su Reikalavimais

DETROIT, Mich. — As
tuoni tūkstančiai darbinin
kų ir veteranų čia pasitiko 
Hooverį, kuris čia laikė sa
vo prakalbą. Bedarbiai ir 
dirbanti darbininkai turėjo 
iškabas ir balsu statė reika-

to darbininkams.” Kiti rei
kalavo : “šalin Hooverį!” 
Paskiaus Hooverio šaika, 
pastebėjusi darbininkų mi
nią, kuri susirinko ponus 
pasitikti, smuko atgal į pri
vatinį traukinį ir pasikavo- 
jo nuo darbininkų.

Policija tuo tarpu vaikė
Iškabose buvo pareiški- darbininkus, kurie gerai lai- 

1 mai, kad “Hooveris davė mi-jkėsi ir kovojo už savo teisę 
lionus bankams, bet nei cen- ■ susirinkti gatvėse.

gamintoju pramonės $ov Spauda Kritiškai Rašo apie Anglijos Politiką

' Paryžius. — Franci jos mi- 
nisterių kabinetas mano, 

jkad jau praėjo depresija.
■ Bet jau ne pirmu kartu kal
bama, kad “depresijos dug
nas pasiekta” ir pradės kil
ti darbai. Bet to niekur ne
simato.

Berlynas.—Fašistas Hit
leris ir vėl pareikalavo, kad 
jam būtų atiduota šalies val
džios gale. Jisai tos galės 
reikalauja jau kelintu kar
tu.

Turin, Italija. — Mussoli
ni reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos sumažintų Italijai 
skolas. Fašistai negali sko
las išsimokėti, kurias jie pa
sidarė bekovodami su darbi
ninkų judėjimu.

Piety Amerikoj Karas 
Plečiasi

LA PAZ.—Pietų Ameri
koj tarpe Bolivijos ir Para- 
guajaus karas plečiasi. t Da
bar jau kariauja mūšiuose 
16,000 kareivių. Karo fron
tas yra apie 60 mylių ilgu
mo—nuo Arce Forto iki Sor- 
presa Forto.

MASKVA. — Sovietų Są-■ ris pats veda kampaniją 
jungos valdžios organas “Iz-[ prieš Sovietų “dumpingą”. 

“Jei Thomas leidžia sau va
ryti kampaniją prieš Sovie
tų dumpingą, tai reiškia, 
kad jisai nepaiso, kokiais 
būdais algą užsidirba.”

“Pravda” taip pat pava
dino Thomasą imperialistų 
liokajum. Jei ta padėtis ne-

viestija” kritiškai išsireiš- 
kia del Anglijos naujos po
litikos. “Izviestija” sako, 
kad šitas žingsnis reiškia 
blėdį Sovietų Sąjungos pre
kybai su Anglija. O tai 
kenks pačios Anglijos pra
monei. Darymas prekybos
su šalimi, kuri turi 160,000,- bus pataisyta, tai Sovietų 
000 gyventojų, tai labai Sąjunga gali pirktis sau rei- 
daug reiškia. kalingus daiktus kitose ša- 

Izviestija” reiškia prote- lyse, kurios labai nori gauti 
stą prieš J. H. Thomas, ku- užsakymų.

Nelegališki Vaikai Lietuvoje

KAUNAS. — Turimomis 
žiniomis, labai daugėją pa
vainikiai; padidintas “Lop
šelis”, bet vis tiek nesutelpa. 
Tačiaus pavainikių motinos 
neišduoda vaikų tėvus ir ne
galima jėškoti alimentų. Vi-Į 
daus reikalų ministerija yra 
nusistačiusi motinas versti 
vaikų tėvų pavardes išduoti, 
kad būtų galima iš tėvų pa
mestiems vaikams j ieškoti 
alimentų ir sustiprinti “Lop
šelio” pajamas.

EKONOMIZUOS ŠALĮ
BUCHARESTAS. — Nau

ja Rumunijas valdžia sako
si jau pradės ekonomizaciją 
savo šalyje. Bet valdžios 
ekonomija pirmiausia prasi
deda su reikalavimu taksų.

Bus “Šlapias” Kongresas

WASHINGTON, D. C. — 
Kapitalistai paduoda žinių, 
kad šiuose rinkimuose dau
giausia yra kandidatų “šla
pių”. Sakoma, kad iš nomi
nuotų kandidatų yra 10 
“šlapių” prieš 1 “sausąjį”. 
Už atšaukimą sausojo įsta
tymo bus 474 atstovai, prieš 
tik 54. Bet darbininkai ne
gali džiaugtis, nes nieko ge
ro jiems tas neduos.

Natchez, Miss.—19 žmo
nių nuskendo su laiveliu 
Mississippi upėj. Nelaimė 
patiko, kuomet prieplauko
je busas nuvirto į upę ir už
krito ant laivelio.
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pinamas! aprūpiųimų 
kvos geresniu vandeniu. Ki
tais žodžiais, Maskva vis 
gražinama, gerinama, tobu
linama ir plečiama. Kas yra 
Maskvoj, tas pats ir kituose 
Sovietų Sąjungos miestuose.

Svetimtaučiai
Balsuotojai

Socialistų Partijos ‘Generolas’ Hillquitas sPOLICISTAS NUŠOVĖ
už Badu Marinimą Bedarbių BEDARBĮ

Bedarbė Tarpe Intelektualų
Pereito šeštadienio spauda praneša sekamą žinią: Pro

fesorius Serieu Gonzaleš, 33 metų amžiaus, iš New Have- 
no, nusižudė Bridgeporte, Conn., delei negavimo darbo. 
Gonzales yra buvęs Ispanijos Tautinio Universiteto pro
fesorium. Atvykęs į šią šalį, jis bandė gauti savo profe
sijoj. vietą. Negavęs, vargo prispaustas, nusinuodijo 
gazų.

Kiip matome, Gonzales jaunas žmogus. Išlavintas žmo
gus. Tinkamoj tvarkoj jis galėjo ilgai gyventi ir atnešti 
visuomenei naudos. Bet kapitalistinėj sistemoj, kur vis
kas paremta ant nedičkės grupės—valdančiosios klasės— 
pelno, išlavinti ir nelavinti, smegenų ir raumenų darbiniu-Į 
kai verčiami žudytis arba mirti badu taip greit, kaip j 
greit kapitalistai uždaro ’fabrikus, kaip greit tų fabrikų i 
dirbimas jiems neneša pelno, nepaisant, kad dirbančiųjų! 
masėms visko trūksta.

Tūkstančiai intelektualų šiuo tarpu randasi bedarbės! 
lauke. Tūkstančiai profesionalų atsidūrė vargo sukuryj. ! 
Tūkstančiai mokytojų mėtoma iš darbų. Dar tūkstančiai 
laukia bedarbių likimo.

Proto darbininkų likimas nei kiek, vadinasi, nesiski-; 
ria nuo raumenų darbininkų. Kapitalistinė tvarka spau- i 
džia prie žemes lygiai visus pilnu sunkumu. Tas išaiški-l 
na proto darbininkų pakairčjimo priežastį. Geriausi 
protautojai, pirmaują literatai ir dailininkai permato 
tai. Todėl jie suka į tą pusę, kuri kovoja su šita netiku
sia, tvarka—į komunistų pusę. Jie puikiai žino, kad vieni 
intelektualai nieko neiškovos ir nelaimės. Visa viltis 
glūdi revoliuciniam proletariate, kurį vadovauja Komu
nistų Partija. Tik glaudžiai proto ir raumenų darbinin-l 
kams susijungus ir nenuilstančiai kovojant, bus galima 
užduoti smūgis žiauriajai tvarkai, kurioj geriausi darbo 
žmonių visuomenės nariai priversti mirti badu tik todėl, 
kad visko perdaug!

Tekis “Revoliucionierius” 
Kunigams Patinka

So. Bostono kunigų laik
raštis cituoja Meksikos “re- 
voliucionieriaus” Antonio 
Diaz Soto y Gama sekamus 
pareiškimus:

Mums reikia grąžinti religi
ją ir šeimą. Aš, revoliueionie- 

, rius, Zapatos pasekėjas, aš, ku
rio nieks nedrįstų pavadinti at
žagareiviu, dabar jums sakau, 
kad laicizmas (tikėjimo panei
gimas) jau subankrutijo. Jie 
sako, kad nėra dorovės įstaty
mų. Aš jums sakau, kad jie 
yra ir plaukia iš krikščionybės. 
Mūsų tėvai taip mus mokė. 
Kaip tik Meksika nusigrįš nuo 
Kristaus, ji subankrūtys. žiū
rėkime, kiek supuvimo ir nesą
žiningumo mūsų politikoj ir; 
vyriausybėj. Iš km. tas paei- 
na? Todėl, kad mūsų revoliu-Į 
cionieriai yra ateistai—bedie
viai. Jie neturi Dievo, tik rū
pinasi vien pinigais ir smagu
riavimu.
Norime davatkų organui 

štai ką pasakyti: tokių revo-

Rokuojama, kacį suvirs 8,000,- 
000 .svetimtaučių vyrų ir, mote
rų galės balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose, jeigu tik į laiką už
siregistruos.

Pagal paskutinio cenzo balan
džio 1 d., 1930 m., Suv. Valstijo
se buvo net 7,627,436 naturali- 
zuoti piliečiai virš 21 metų am
žiaus. Apart to, buvo 1,217,416 
su pirmomis popieromis. Ir dar 
paskutiniais dvejais metais nuo 
ėmimo cenzo daugybė v^ikų na
turalizuotų tėvų dasiekė balsavi
mo metus, ir dar tūkstančiai 
pirmų popierų .savininkų išsi
ėmė pilną pilietystę.

Tarpe .suvirš septynių milio- 
nų svetimtaučių, galinčių bal
suoti 1,122,702 naturalizuoti pi
liečiai gimė Vokietijoj (588,295 
vyrai ir 534,407 moterys) ; 848,- 
843 (545,729 vyrai ir 303,114 ise. 
moterų) gimė Italijoj; 694,835 
(398,920 vyrų ir 295,915 mote
rų) gimė Rusijoj; 616,349 vy- 
(363,922 vyrai ir 252,427 mote-, 

I rys) gimė Lenkijoj; 429,125 
; (235,G80 vyrų ir 193,445 mote- 
5 rys) gimė Švedijoj; 294,124 
! (159,915 vyrų ir 134,209 mote- 
I rys) gimė čechoslovakijoj ; 243,- 
912 (135,482 vyrai ir 108,430 
moterų) gimė Norvegijoj ; 132,- 
807 (80,911 vyrų ir 51,896 mo
terys) gimė Danijoj; 147,150

AKRON,. OHIO
Spalių 7 d. buvo išmestasVadas Apierįkos Socįąlistų tai grafterių demokratų orga-j

Partijos, milionierius, rusų baL nizacija, kuri nustato, kas turi j bedarbis su 4 vaikais ant gat- 
tagvardiečių advokatas Morris, būt miesto valdžioje) saiką vės. Bedarbių Tarybai apie 

"j tai sužinojus, susirinko apie 
Hillquit, yra nominuotas į NeWj1Jž kėsinimąsi nukapot mieste-j 300 bedarbių ir sunešė išmes- 

i tos šeimynos rakandus atgal. 
> Tuo tarpu pribuvo du policma- 

Manant, kad bedarbiai 
! jų'nesibijo, vienas policistas 

10 . nuėjo pasišaukt daugiau poli-

Yorko majorus ant Socialistų VU darbų darbininkams algas.! —
Partijos tikieto būsinčiuose rin-jDet Hillquitas ir jo kolegos ne-’nai. 
kimuose. 7
turą Hillquit’as savo prakalbo-

Priimdamas kandida- sako neį pUSę žod'/Ao apie
tūta AJLIHUUI u CLO OČ1VU piUĄČUUU- i . . ~ . t ■ " --------------- V-------

je bandė apgauti New Yorko nuošimti iiukapojimo algų mics-i^Ūcs, o kitas pradėjo svaisty-
darbininkus, paslėpdamas' tas 
kovas, kurias veda klasiniai 
sąmoningi darbininkai.

R a d ikališki žodž.iai-frazes

j tis su kulkasvaidžiu po žmo- 
pcrjnių minią ir norėjo areštuot 
-jil"! išmestą bedarbį. Bet minia 

! žmonių susispaudė, kad ne- 
: leist areštuot.

Policmanas' buvo “paėmęs 
Švarios Valdžios—-Graftas I ant dr4sos”, kaip kiti, draugai 

1 nužiūrėjo; ir jis pradėjo be- 
HiHquitaS pareiškia, kad so-'darbiams galvas daužyt. Mi- 

cialistai stoja už teisingą mies-! nioje prasidėjo moterų riks- 
to administraciją, kuri tar-įma^. Keli draugai puolė ant 
nautų niekam kitam, kaip tik- poheisto, atėmė iš jo machine 
tai darbininkams. Bet darbi-'fc?n”T.ir Pradėj° Jam 4ftsimokė- 

-v 1 ti. Jis liko parmustas ant ze- 
v. mg mą ispia įr pusėtinai apkultas. Bet

kavo ant savo suskaldytų gal-:pakilęs išsitraukė revolverį ir 
, kuomCv demonstratyviai puolė į minią. Vienas 

! “dar 
Milwau-|tau permažai.” Tai policma- 

Darbininkų demonstraci- nas puolė prie to bedarbio ir

tavų darbų darbininkams 
j socialistų au.bii.istraciją 
waukej, Wis.

New Yorke arba ten, kur so- vietoj Duonos, Kulką. Vietoji

liucionieriu kai Gama yra (80,138 vyrai ir 67,012 moterų)
v 1 — tt___ ____ : j • . ao’Ao-i zz*r\ ooi

pilni patvoriai. Liutas-Liut- 
kauskas buvo nei kiek ne- 
prast esnis “revoliucionie
rius,” betgi dabar jis užsi
movė tokiu pat andaroku, 
kokiais dėvi “Darbininko” 
leidėjai.

gimė Vengrijoj ; 93,981 (60,234 
vyrai ir 33,747 moterys) gimė 
Jugoslavijoj; 90,586 (55,760 vy
rų ir 34,826 moterys) gimė Lie
tuvoje; 71,582 (30,033 vyrai ir 
33,549 moterys) gimė Finlaridi- 
joj ;10,540 (7,554 vyrai ir 2,986 
moterys) gimė Ispanijoj; 4,789 
(2,057 vfrai ir 2,732 moterys) 
gimė Meksikoj ir t. t.

cialistai neturi valdžios savo 
rankose, o reakcioniški darbai 
Milwaukej (socialistai valdo) 
Milwaukę Wis., per 20 metų), 
kur jie turi galę savo ranko- 

Hillquit’as siuntė perkūni
jas ant rep.ublikonų ir demokra
tų partijų, pareikšdamas, kad 
Socialistų Partijos svarbiausias 
uždavinys būsiąs, jei jis taps vų, 
New Yorko majoru, šelpimas reikalavo bedarbiams pašalpos, bedarbis išsitarė, kad 
badaujančių ir mirštančių nuo socialistų valdomojoj 
bado 1,150,000 didžiumoje dar-' kėj.
bininkų, kurie neturi nei darbo, i jos likosi išdaužytos reikalau- paleido į jį šūvį, mirtinai jį 
nei duonos. Gyvenimas aiškių! jaut duonos. Kad įbauginus ‘ sužeisdamas .
aiškiausiai įrodė Milwaukes ! reikalaujančius pašalpos, sočia-1 
mieste, kur darb. turi socia
listų administraciją su majoru 
Hoan priešakyje, kad Hillqui- 
to planas yra bjauriausios rū
šies melagystė. Milwaukes 
miestas neduoda nei vieno cen
to mirštantiems bedarbiams,
bet juos siunčia į vietinio pa
vieto administraciją, 
socialistai turi įtekmės, 
nėra didžiumoje, 
su tikslu, kad nusiplauti savo

Kad 
reikalaujančius pašalpos, 
listų valdžia prisipirko 
ninių kanuolių, idant 
gojus buržuaziją ir kapiteli 
tus nuo išbadėjusių 
mirštančių darbininkų ir palai- i 
kius tuos parazitus kuoilgiau- į 
šiai ant darbo žmonių sprando. I 
Taipgi reikia priminti,

t Buvo nuvežtas į ligoninę tas 
masi- policistas ir bedarbis. Policis- 

apsau-, tas į trečią dieną parėjo namo,
■ o bedarbis į šeštą dieną nUmi- 

ir badu re.
Mirusio draugo vardas--Alex

■ O’Lari Romanes. Jis mirė spa
lių 13 d.; paliko keturis vai-

kad I kus jr moterį. Paskutinius žo-
kurioje j g|.afteriai yra republikonai su 1 džius jis tokius pasakė savo 
, nors demokratais, bet socialistų ad- Į vaikams: “Aš žengiu mirti už

Jie tą daro ministracijos galva Milwaukej darbininkų reikalus, o jus, vai- 
majoras Hoan, kuris keliamas kai, kovokite 

išdavikiškas rankas, sakydami, kajp0 socializmo žvaigždė, yra 
kad mes nekalti, jei pavieto ad- ’ neatsilikęs nuo grafto ir kuris

ir atkeršykite 
už mane. AšAPŽVALGA T—T

Graži Dovana Revoliucinėms 
Organizacijoms

ministracija neduoda pašalpos, 
nes mes nesame didžiumoje.

Besiartinant Vokietijos 
‘ Rinkimams

Lapkričio 6 cL, dviem die
nom prieš Jungtinių Valsti
jų balsavimus, įvyks Vokie
tijos reichstago atstovų rin
kimas. Kuri partija dau
giausiai laimės? Šį klausi
mą. šiandien stato visas pa
saulis. Buržuazinė Ameri
kos spauda mano, kad Vo
kietijos Kompartija laimės 
daug balsų. Pereito sekma
dienio “New York Times” 

' ^korespondentas praneša iš 
■Berlyno sekamą: “Socialistai 
yeda beviltingą kampaniją 
ir išrodo, kad jie turės dau
giau balsų paaukoti komu
nistams, kurie ramiai gau
na didelę dalį proletariato, 
iki šiol rėmusio socialistus.”

Manoma, kad ir fašistų 
skaičius supliukš. <

Maskva 1932 Metais
Po šitokia antrašte “Rau-

I

Biržiška Verkšlena
Mykolas Biržiška, kuris 

savais laikais važinėjo Ame
rikoje “Vilniaus vadavimo į 
reikalais,” dejuoja savo laik- j 
raštyj “Mūsų Vilnius,” kad* 
“Lietuvos visuomenė” nesi-j 
domėjo jo pranešimais apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą. Nesurengė jam jokio 
pranešimo (prakalbų) tuo 
klausimu. Del to fašistuo- 
jančiam Biržiškai nesmagu 
ir negarbinga. Del to, žino
ma, jis nekaltina savęs ir 
savo fašistiškos politikos* 
bet viską suverčia ant “Lie
tuvos visuomenės.”

donoj o Artojo” bendradar
bis d. L. P—nas rašo straip
snį “R. A.” num. 49-tam 
apie Maskvą. Jis nurodo:

Drg. Bulaginaš, Maskvos so
vieto pirmininkas, praneša, 
kad gyvenamų namų statybai 
šiais metais bus išleista 150 
min. rublių. Praėjusių metų 
šio fondo sąmata tesudarė tik 
39 milionus rublių. Už 35 mi- 
lionus rublių namų jau per
duota Sovieto žinion. Juose gy
vena beveik vien darbininkai.

Šiais metais turės būti pa- 
• statyta 402 milžiniški namai 

su visais patogumais, būtent: 
vandentekiu, elektros šviesa, 
va na ir t. t.

Gana plačiai išvystyti senų 
namų remonto, o taipogi nau
jų augštų pribūdavo j imo dar
bai. Miesto centre aikštės 
praplečiamos, nugriaunant vi
duramžio liekanas, vietoj jų 
sodinami medeliai, bei gazo
nai iš žolynų, kame kiekvienas 
praeivis nepraeina nepasigėrė
jęs augančia miesto švara.

Pirmam pusmetyje perduoti 
eksploatacijon 350 tramvajinių 

l vagonų—108 autobusai, 126 
automobiliai prekėms vežioti. 
Šiais metais bus pastatyta 12 
naujų mokyklų. 9 pirtys, 5 lie
taus (duš) pirtys ir 5 mecha
nizuotos skalbyklos. Labai 
daug domės kreipiama į preky
bos tinklo praplėtimą. Pirma
me pusmetyje prekyba išsiplė
tė ligi 760 vienetų. Valgyklų 
skaičius padidėjo ligi 570. Pa
leisti duonos 5-tas ir 6-tas fa
brikai-.
Kasama M e t r opolitenas 

(požeminiam trauki niam 
vaikščioti geležinkelis), rū-

šių metų liepos mėnesį iš 
Šiaurės Amerikos Jungtinių 
Valstijų nuo drg. Baltro Kirs
tuko gavom per drg. Joną 
Kirstuką, Urugvajuj, pašto 
perlaidą sumoje 200 dolerių 
(Urugvajaus valiuta 380 pe
zų).

Sulig drg. Baltro Kirstuko 
noro, augščiau minėta suma 
yra padalinta į tris dalis: 120 
pezų Urugvajaus Komunistų 
Partijai, 130 pezų Urugvajaus 
Kom. Partijos Lietuvių Biurui 
ir 130 pezų Argentinos Kom. 
Partijos Lietuvių Frakcijai.

Tai pirma tokia stambi au
ka. Ji bus sunaudota kėlimui 
klasinės sąmonės* tarp klasiniai 
nesusipratusių darbininkų. Au
ką gavome labai įtemptos ko
vos laiku, kuomet pinigai bu
vo labai reikalingi priruošimui 
rugpjūčio 1-mos demonstraci
jų prieš imperialistinį karą.

Aukojusiam — komunistinį 
ačiū!

Urugvajaus Kompartijos 
Lietuvių Biuras.

(Biuro narių vardus “L.” 
redakcija praleidžia, atsižiū-r 
rint į reakcijos pavojų).
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Beveik Du Trečdaliai Sve
timtaučių Naturalizuoti H 130,000 Bedarbių, 28,978
Cenzo skaitlinės rodo, kad iš 

13,366,407 baltų ’ svetimtaučių 
gyventojų Suv. Valstijose, be
veik 58.8 nuošimtis arba du 
trečdaliai svetimtaučių naturali
zuoti. Kuomet svetimtaučiai^ 
klasifikuoti pagal gimtines ša
lis, pasirodo, daug skirtumų 
proporcijoj naturalizuotų. Sve
timtaučiai iš tų šalių, kuriuos 
jau senai siuntė vietinius apsi
gyventi Suv. Valstijose, turi 
augštą nuošimtį naturalizuotų 
tarpe, kuomet tie iš šalių, iš 
kurių vėlesnieji immigrantai at
vyko, sakykime pereitus de
šimts arba dvidešimts metų, pa
rodo mažesnį nuošimtį. Pav. 
Danijos nuošimtis buvo 74.9, 
kuomet Valijos 73.8 nuošimčiai, 
kuomet iš Graikijos 44.7% ir iš 
Portugalijos tik 18.7 nuošim
čiai.

Cenzo skaitlinės parodo žymų 
padidėjimą naturalizayimo tar
pe tų grupių, kurios klasifikuo
tos kaipo nesenai atvykę. Taip
gi nuošimtis naturalizuotų paki
lo pereitais deširhts metų, nuo 

• 29.1 nuošimčio iki 55.7 nuošim-

LDS. 56 kuopa turėjo su
rengus prakalbas 18 d. spalio. 
Kalbėjo drg. A. Bimba. Vie
nu atveju kalbėtojas -nurodė, 
kodėl yra bedarbė ir kaip ją 
prašalinti, taip pat aiškino ir 
kitus dienos klausimus, kaip 
tai, Komunistų Partijos rinkb 
mų kampaniją—kodėl kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė, 
būdami šios šalies piliečiąi$, 
turi atiduoti savo balsą už Kp- 
munistų Partijos kandidatus,,' ’

Po prakalbų buvo parinkta 
aukų į Agitacijos Fondą. Do
lerį aukojo A. Ęalčiauskas; 5Q 
centų S. Dargis; po 25 centus: 
A. Gutauskas, S. Būvis, J. Gu
delis, A. Miškeliunas ir • V. 
Veikšnęraš. Su smulkesnėmis 
aukomis viso susidarė $3.10; ir 
tą auką įteikėm drg. Bimbai 
perduot Agitacijos Fondam

A. Balčiauskas.

<iLaisvės,f Redakcijos Pasta
ba.—Viršpaduotoji skaitline pa
rodo nepaprastą naturalizuotų 
piliečių proporciją, kuri gali pa
daryti didelę įtaką balsavimuo
se. Milžiniškas tų piliečių skai
čius, savaime suprantama, nę- 
bklsuos, kadangi įvairių valsti
jų įvairūs patvaiįcymąi juos nuo 
.to ątštums. Sveturgimiai darbi
ninkai, kad ir piliečiai, yra žiau
riau išnaudojami iri tai. vis dau
giausia pamatinių Industrijų 
darbininkai. Tai pafųdo, kad 
mės, komunistai ir jų pritarėjai, 
privalome juo - plačiau, juos pa
siekti .su komunistine propagan
da, su literatūra ir Komparti
jos rinkimų platforma. Paim-

lietuvius ųiliė^us. Jų virš 
.90 tųlįstančių. I didžiuma 
iŠ jų paduotų balsą už Kompar
tijos kandjdatus, tkokis būtų su
stiprinimas rėvoiįucinio proleta
riato fronto jo Kovoje šu. išnau
dotojais!

Todėl, nors iki rinkimų laiko

šiomis dienomis varo kampani
ją už Hillquita New Yorke už 
“teisingą valdžią” darbininkam. 
Majoras Hoan, kuris išparda
vė įvairius reikmenius, atsili
kusius nuo karo laikų ir iš tų 
pasidarė sau grafto ant $7,000.

Apie šį Hoano graftą nei 
Hillquitas nei Hoanas nieko 
neprasitaria, bet tuos grafterius 
iškelia niekas kitas kaip tiktai 
komunistai.

pakas-

jo de- 
kokie

kapitalistams 
mirštu.”

Darbininkų 
velionį palaidoti su demonstra
cija ir apmokėti visas išlaidas, 
kokios pasidarys.

Alex O’Lario kūnas buvo 
nuvežtas 16 spalių. į darbinin
kų svet.' po num. 9 W. Bart- 
ges 1 St. žmonės būriais ėjo 
jo pažiūrėti. O’Lari buvo ai
dėtas visokiais gėlių vainikais 
nuo įvairių tautų darbininkų ir 
jų ' draugijų.

Spalių 17 d. drg. Lario kū
nas buvo palaidotas; prie kar
sto buvo laikoma prakalbos. 
Nors lietus smarkiai lijo, žmo
nės stovėjo, kaip mūras ir 
klausėsi prakalbų. Paskui 
maršavo apie 2 mylias ant ka
pinių, kur buvo kūnas 
tas.

Reikia priminti, kad 
monstracijoj dalyvavo 
2,000 darbininkų, nes ir vieti
niai kapitalistiški laikraščiai 
sako, kad buvo apie 1,500 pri
tarėjų ir šimtas komunistų.

Teko girdėti žmonių išsi
reiškimus, kad šio bedarbio 
šermenyse daugiau publikos 
dalyvavo, negu Hooverio pra
kalbose. Mat, prez. Hooveris, 

* važiuodamas į Clevelandą, bu- 
1 vo Akrone sustojęs.

Turiu pridurti, kad lietuvių

taryba sutiko

Gauna po 4^2 Centus j Dieną
Milwaukes paviete randasi 

130,000 bedarbių sulig valdžios 
statistikos, ir, iš to skaičiaus 
28,978 gauna pašalpą iš val
džios. Ta pašalpa yra $1.31 
cehtas į savaitę del visos šeimy
nos. Vadinasi, jei šeimyna su
sideda iš 4 žmonių, tai kož- 
nam išpuola po apie cen-' Socialistų Partija su Hillquit’u 

Priešakyje prieš Negrus 
Darbininkus

Hillquitas savo kalboje 
i prasitarė nei vieno žodžio 
; negrus darbininkus, kurie 
bosų diskriminuojami, 
tingai reikale tos 
bedarbiams pašalpos, kokią su
teikia miestas. Bet kaip Hill
quitas tars žodį kitą už neg
rus, kuomet jo vadovaujama 
Soc. Partija negrus diskrimi
nuoja taip pat, kaip ir kapita
listai. Revoliucionieriaus Eu
gene V. Debs paminėjimui Soc- 
Partija pastatė radio stotį New 
Yorke, šioje stotyje yra ele- 
veitorius ir socialistai neleidžia 
negrams darbininkams važiuoti 
juomi sykiu su baltais.

Lapkričio 8 d. ir Komun:$tai organizacijos specialiai laido-
Lapkričio 8-ta d. įvyksta ša- .tuvėse nedalyvavo, bet demon

lies ir miestavi’rinkimai. Re- gracijoje matėsi pora desėtkų 
publikonų, demokratų ir socia
listų partijos stoja už kapita
listinį rėžimą, už badą ir skur
dą.

tus į dieną. Atsižvelgiant į: 
augštas kainas pragyvenimo,■ 
41/2 centai į dieną yra niekas i 
kitas, -kaip tiktai laipsniškai! 
badu marinimas bedarbių so-, 
cialistų valdomoj Milwaukej. 
Jei Socialistų Partijos vadas, 
ponas Hillquitas, pataptų New 
Yorko majoru, tai, suprantama, 
jis imtų pavyzdį iš savo kole
gų Milwaukej.

pri- 
pu- 
kri- 
rei- 
Jis 
So

Socialistų Partija už Verstiną 
Darbą Bedarbiams

Hillquitas savo kalboje, 
imdamas kandidatūrą, nei 
siau lūpų neprasitarė apie 
minališkus socialistų žygius 
kale pašalpos Milwaukej. 
taip pat nepaminėjo, kad
cialistiį Partijos kandidatas į 
Wisconsin gubernatorius Met
calfe stoja už'tai, kad tie, ku
rie gauna po kelis centus į die
ną, turėtų atidirbti kapitalisti
nei valdžiai. Padėkime sau, 
šeimyna iš 4 gauna iš kapita
listinės valdžios $1.31 centą į 
savaitę pašalpos, tai, sulig So
cialistų- Partijos kandidato 
Metcalfe, galva tos šeimynos tu
rės atidirbti kelias dienas ar
ba visą savaitę, ar tiek laiko, 
kiek valdžia nustatys.

Socialistai šaukia prieš algų 
kapojimą, o įėję
verstinai muša algas ant kiek 
gali. ?

New Yorke socialistai su 
Hillquitu priešakyje kelia di- 
džiaušį lermą nričš grafterius 
Tammany Hall (Tammany Hall,

ne-i . i apie
yra

o ypa- 
mizerniškos

ir lietuvių.
APLA 40 kp.' aukojo $5; 

ALDLD 59 kp. $2; per drau
gus surinkta $9.05; viso 

. Kai kurie kiti drau-Vienintelė partija, kuri ve- $16.05.
da neatlaidžia kovą prieš kapi- gaj lietuviai išsireiškė, kad au 
talizmą ir visą jo mašineriją l kojo per svetimkalbių komite 
yra Komunistų Partija. Klasi-’' 
niai sąmoningi darbininkai nuo 
Atlantiko iki Pacifiko, per vi
sas Jungtines Valstijas, pasiren
gę atiduoti savo balsus už Ko-

valdžion jie,munistų Partiją, už jos prezi-

tą.
Tariu širdingą ačiū visiems 

aukotojams.
Bedarbis.

dentinius kandidatus William 
Z. Fosterį ir James W. Ford. 
Komunistų Partija, tai vienin
telė partija, kuri stoja už dar
bininkų ir fąrmerių valdžią 
Jungtinėse Valstijose. Jai pri
klauso ateitis.

Nori Naujos Sutarties

.... \ . I New Yorko miesto majorą
nepasihko daug, darbuokimės,' Komunistų Partija kandidata 
idant pasiektum ir pertikrintum stato d. Pattersona. Darbini^ 
kuoplaciausias mases darbiniu- kai turi balsuoti už ji ir visa 
kų balsuotojų paduoti jų balsus Kompartijos kandidatų saraša. 
už savo klasę prieš kapitalistus, i r r p‘

LONDONAS. — Anglijos 
karaliaus valdžia pranešė, 
kad dabar, kuomet jau nu
traukta 1930 metų sutartis, 
tai Anglija norinti vėl nau
jai tartis del Sovietų Sąjun
gos prekybos. Kol kas dar 
nėra daugiau žinių, ar įvyks 
tokia sutartis.
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Ar AlusSugrązintų Gerbūvi?
(Pabaiga)

Kitas argumentas alaus politikierių ir bravorų* 
'savininkų yra tas
alaus gaminimo, lai bus reikalinga sutaisyti 
wavorus. Slankiotojai kongreso karidoriuose 
tuojaus sudaro pasakiškas skaitlines sąryšy su ! 
tuo, ką tatai reikštų dailydėms ir kitiems dar
bininkams. Bet didžiumoj tai yra nesąmonė.

Vynuogių syvų išdirbystės gali būt paverstos 
į vyno išdirbystės su labai mažai darbo, šian-į 
dieniniai “nir-biro” (alaus su mažu alkoholio 
nuošimčiu) bravorai gali būt paversti į tikrus 
bravorus be jokio priedinio darbo. Didžiuma;

^bravorų dar tebėra pirmesnių savininkų rauko-j 
se, ir jie neleido toms įmonėms suirti. Tie sa
vininkai pakartotinai pareiškė, jog jie pasiren-1 
gę visu smarkumu varyti gamybą panaikinus1 
blaivybės įstatymą.

Laikraštis “Wall Street Journal” liepos 7 d., 
1932, patalpino sekamą pranešimą iš Milwaukee, '

* kur buvo vienas didžiausių alaus centrų:
“Viršininkai trijų didžiausių bravorų, Schlitz, 

Blatz ir Pabst, visi sutiko, kad jie gali būti pa
sirengę gaminti alų tuojaus padarius prane
šimą. ”

United Press padavė sekamą pranešimą iš St.
Louis liepos 9 d., 1932:

“Jeigu alus būtų legalizuotas, tai bravorai ' 
čia gali/tu rėti tą produktą supiltą į bonkas ir 
bačl$aSir gatavą išsiuntimui bėgy kelių valan-

“Bravorai dabar turi padaryti keturių nuošim
čių alų, o paskui išimti iš jo alkoholį, paliekanti 
tik pusę vieno nuošimčio, kad prisilaikyti įsta- gėrimų. 

. tymo.
.nuošimčių alkoholiu būtų paprastas dalykas.

" ‘Annhauser-Busch, Ine., yra įrengta gamini-; 
mui naujo alaus po dviejų valandų įsakymo,’ 
tatai šiandien pareiškė August A. A. Busch, tos 
firmos galva.”

Tatai reiškia, kad niekas negautų darbo taisy
mui ar perbudavojimui bravorų.

Ar Alus Pagelbėtų Farmeriams
Kapitalistų politikieriai skelbia, jog alus taip

gi “išgydytų” visas farmerių ekonomines ligas.
Bet ar tas suteiktų žadamus rezultatus?
Pirma blaivybės įvedimo mažiau kaip du nuo

šimčiai javų ėjo gaminimui alkoholinių gėrimų. 
Kovo mėnesį, 1932 m., sub-komitetas senato ko- 

^miteto manufaktūros reikalams savo raporte pa
reiškė, kad 60,000,000 bušelių miežių būtų su
naudota, jeigu keturių nuošimčių alkoholio alus

EAISV®,

III.

d.

ALDLD

vi-

NEW BRITAIN, CONN. !

lėšomis. Tas pa-

sistemos panaikins 
Sąjungoj, 
blaivybės.

d. 
d. 
d.

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Sov. Sąjungos socia
listine statyba ir kultūrine revoliucija, revoliuciniu judėjimu Lietu
voj ir kitose kapitalistinėse šalyse, privalo skaityti vienintelį lietu

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalą

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir M4« CHENE ST., DETROIT, MICH.

ir net “Laisvės” .skaitytojų. 
Turėtų jie pasinaudot šia pro
ga ir atvykti Į prakalbas.

Po vakarinę Conn, valstijos

16
17
18
19

■■■V

būtų įvesta. Laikotarpy nuo 1911 iki 1914 me
lų vidutiniai po 61,000,000 bušelių į metus su- 

bnd i „ i r /*' raudodavo bravorai.kaa jeigu bus legalizuota o .
d bus reikalinga sutaisyti Renatas, tarnaus, remia tą pareiškimą apgavin- 

gu manymu, jog dabar alus negaminama. Bet 
' tame pačiame raporte randama sekami žodžiai: 

“Pliūdijimas, patiektas sub-komitetui kas lie
čia alkoholio sunaudojimą šioje šalyje pirma ir 
po blaivybės įvedimo labai skyrėsi. Pirma blai- 

i vybes įvedimo iš grūdų gaminto alkoholio su- 
i naudojimas 1918 metais buvo aprobuojama su
virs 1,500,000 galionų. Sunaudojimas už 1930 
metus aprobuojama tarp 500,000,000 ir 1,500,- 

I 000,000.”
Dabartiniu laiku sunaudojama 21,290,322 bu- 

Journal of 
Jeigu mes priimtume pašalines nuo 

skaitlines, tai surastume, kad daugiau 
nebūtų sunaudota panaikinus blaivybę.

Komunistų Pozicija
komunistai, pareiškėme savo poziciją at- 
Mes esam prieš Aštuonioliktą Priedą, 
prieš Volstead’o Aktą. Bet blaivybės pa-

į sėlių miežių gaminimui alaus, sako 
i Commerce.
senato
miežiu

Mes, 
virai.

1 Esame
I naikinimas nesumažintų ir nepanaikintų bedar- 
' bes. šioje kampanijoj mūsų vyriausias reikala- 
i vimas ne alaus, bet “bedarbių ir sųcialės apdrau- 
, dos valstybės ir darbdavių 
lengvintų bedarbę!

> Nuvertimas kapitalistinės
; bedarbę, kaip kad padaryta Sovietų
I Ir kaip tik tai Sovietų Sąjungoj nėra
Ten darbininkų valdžia nedraudžia alkoholinių 

. Ji sumažina svaiginančių gėrimų nau- 
Tokiuo būdu, gaminimas alaus su trijų i lojimą, suteikdama žmonėms augštesnį ir svei- 

I kesnį social) gyvenimą, negu suteikiama karcia- 
! mose ir “spikyzėse” kapitalistinėse šalyse. Ji 
! steigia darbininkų kliubus, akstiną prie sporto, 
steigia knygynus ir mokyklas. Apšvieta ir augš- 
tesnė kultūra, žmonėms yra išeitis iš alkoholinių 
blogybių—ne blaivybė!

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija nenau
doja alaus klausimo tokioj prasmėj, kad apgau
ti badaujančias mases.

Mes stojame už tuojautinį blaivybės panaiki
nimą! Tačiaus mūsų svarbiausias reikalavimas 
yra darbas ir duona! Už bedarbių apdraudą 
valstybės ir darbdavių lėšomis!

Jeigu jūs stojate už “Duonos Kandidatus” vie
toj už “Alaus Kandidatus,” tai balsuokite už ko
munistus f

Balsuokite už William Z. Foster į prezidentus; 
už James W. Ford į vice-prezidentus.

ROCHESTERYJ NUSIŽUDĖ LIETUVIS 
BEDARBIS, KARŠTAS PARAPUONAS,-------

ROCHESTER, N. Y. — Šis 
miestas turi keturis tiltus, pu
sėtinai augštus, pertiestus per 
IMP? Genesee. Tiltai, rodos, 
nieko tokio; visur jų yra. Bet 
kad čia nuo tų tiltų kas me
tai gana daug nušoka, atim
dami sau gyvybę, ypatingai 
bedarbių. Tik išgirsi, kad jau 
kas nušoko.

Štai šiomis dienomis vienas 
lietuvis atėmė sau gyvybę, nu
šokdamas nuo tilto. Rodos, 

<ptai dar pirmas lietuvis. Buvo 
karštas katalikas; neapkęsda- 

< vo susipratusių darbininkų, 
tikras kunigo tarnas; čion jį 
taip ir vadindavo “parapijos 
čirvų tūzas.”

Kartais kildavo tarp para- 
pijonų ir kunigo kokie nesusi
pratimai. Parapijiniame mi
tinge kunigas, apžvelgęs, kad 
nėra tūzo, liepdavo laukti; be 
jo esą negalima išrišti klausi
mo. Tūzui pribuvus, jis visa
da, žinoma, laikydavo kunigo 
pusę; aprėkdavo jis visus, ir 
jo likdavo viršus.

Bet kada dabar ištraukė jį 
iš upės ir pasirodė, kad pas jį 
^pinigų nėra, tai labai prastos 

^_%uvo jo laidotuvės; kunigas 
I labai mažai meldėsi už dūšią' 

►'"savo viemo parapijono. Dauge-į 
lis gi parapijonų purto galvas; 
sako, geras, bet mirtis tai la
bai prasta.

kriaučiai 
jog ką 
diktavo, 

O biu- 
kad visi 
kad vie- 

lokalo

jos carukus, tai, rodos, šir
šių lizdą sujudino. Tuojaus 
jie sušaukė lietuvių kriaučių 
lokalo mitingą; pribuvo trys 
iš Joint Boardo carukai; pri
vertė viską atšaukti, kas bu
vo pirmesniame susirinkime 
nutarta. Susirinkimas čia bu
vo didelis bet visi 
buvo tiek išsigandę,

! unijos biurokratai 
tą kriaučiai ir darė, 
rokratai, matydami, 
jų bijo, pareikalavo, 
nas lietuvių kriaučių
narys drg. žaldaris būtų iš
mestas iš unijos. Jie suran
da prieš jį kokias ten kliūtis. 

, Na, kas iš to atsitiks. Biuro
kratai šaukia: kas sutinka jį 
išmesti, sakykite “aš.” Keli 
balsai atsiliepė “aš.” O kas 
prieš ?—klausia biurokratai.
Čia jau visi tyli, ir drg. žalda'- 
ris liekasi prašalintas iš uni
jos. Trys unijos viršininkai 
padarė, ką norėjo. Draugas 
žaldaris buvo, galima sakyt, 
brolių darbininkų išduo
tas. Argi tai gražu, draugai 
kriaučiai? Klaida padaryta di
delė, bet stengkitės tokias 
klaidas pataisyti, imkite vyriš-

i ką drąsą ir kovokite už savo 
i ir savo draugų reikalus.

Proletaras.

. besirenkančios publikos. Nuo 
Į demokratų dalyvavo du ad- 
1 vokatai, taipgi ir socialistų va
das H. Geger.

Kalbėjo visų trijų partijų 
j atstovai. Demokratai, maty- 
’ darni darbininkišką publiką, 
pataikavo. Veidmainingai ban
dė apgauti susirinkusius dar
bininkus ir socialistų partijos 
atstovas, bet jam tas nepavy
ko. Komunistų Partijos kal
bėtojas d. Michel kalbėjo la
bai nuosakiai ir Įrodė, kad tik
tai Komunistų Partijos platfor
ma yra darbininkų klasės. So
cialistas Geger rėkdamas, kad 
jis pašauks policiją, išbėgo 
laukan.

Publikos buvo apie 150. Pa
leidus balsavimui, vienbalsiai 
nubalsuota už Komunistų Par
tijos platformą. Nei vienas 
nebalsavo už kitas partijas; 
nors, gal būt, ir buvo tokių, 
bet, matydami milžinišką di
džiumą, nedrįso balsuoti.

G. Kardauskas.

ALDLD 13-to Apskr 
Kuopom ir Draugam

Puslapis trečia®

LINDEN, N. J
AMALGAMEITAI K R I A U- Komw 
ČIAI NEGERAI PASIELGĖ!

SU D. ŽALDARIU
ROCHESTER, bf, Y. —Am-

Ristai Diskusijose 
kiai Sukirto Demokratą ir

Socialistą
LDSA. 129 kuopa surengė 

algameitų kriaučių unijos lie- symposiup, visų partijų dis- 
tuvių lokalas virš savaitė at-( kusi j as rinkimų klausime. Bū
gai turėjo susirinkimą ir pri-jv0 atstovai nuo Komunistų 
ėmė rezoliuciją, kad būtų mė- republikonų, demo-
nešinės duoklės numažintos; .kratų 1ysoclal“t,ų- Republi- 

. . ~ ne i j u-4. i • konų partijos atstovai tuojaus vwton $175, kad butų moka- plewido svetainę. 
ma tik 75 centai. atstovas pribuvo

Kada ta žinia pasiekė uni-įaį buvo d.

Komunistų 
pirmiausiai, 

ichel ir jis laukė

Draugai ir Draugės!
ALDLD vajaus metu mes 

turėsime vieną iš geriausių 
kalbėtojų, drg. A. Bimbą.

-Todėl mums reikia būti pri
sirengusiems, kad duotų mū
sų organizacijai naudos.

Ypatingai žymėtina, šiame 
vajuj į ALDLD bus nauji na

triai priimami be įstojimo mo- 
kesties, tik už reguliarę me
tinę mokestį $1.50.

Smar-I Turime tinkamai būti prie 
vajaus prakalbų prisirengę ir 
darbininkus skaitlingai į pra
kalbas sukviesti.

Darbininkai, supratę, kokią 
svarbią vietą užima ALDLD 
apšvietoje ir kokią naudą dar
bininkai turi, prigulėdami prie 
ALDLD, be abejonės taps na
riais, nežiūrint, kad bedarbė, 
streikai ir vedama kova už ge
resnę būklę sunkiai ant mūsų 
visų atsiliepia ekonominiai.

Visi prie bendro darbo už

gavimą' į ALDLD naujų narių 
ir už gavimą naujų skaitytojų 
“Vilniai”, “Laisvei” ir “Darbi
ninkei.” ;

Maršrutas drg. A. Bimbos 
prasidės su 13 d. lapkričio: 
13 lapkr. Springfield, 

” Auburn, Ill. 
” Kincaid, 111. 
” Benld, Ill. 
” Collinsville, 111. 
” E. St. Louis, Ill. 
” St. Louis, Mo.

13 Apskr.,
Sekr. J. J. Daujotas.

1377 N. 25th St.-
East St. Louis, Ill.

P. S.* Plakatus padarys 
soms kuopos Apskritys.

“Road To L!fe” Sovietų Judį 
Uždraudė Rodyti

Darbininkiškos organizacijos 
buvo prisirengę čia rodyti So
vietų Sąjungoj gamintą judį 
“Road To Life”. Nors tas judis, 
kaip teko sužinoti, nėra tiesio
giniai revoliucionieriškas, bet 
atvaizduoja perauklėjimą bu
vusių padaužų našlaičių.

Pasamdytas teatras ir jau 
gerokai buvo išplatinta tikietų. 
Baigiant rengtis, prie pabai
gos prisiruošimo, gauta prane
šimas, kad atimama policijos 
duotas leidimas rodyti tą ju
dį. Komisija dar sykį kreipė- 1 
si pas policiją su reikalavimu, 
kad įrodytų, kodėl taip pasi
elgė ir kame to viso priežas
tis. Bet viršininkai atsisakė 
pasakyti priežastį, tik pareiš
kė, kad tas judis nebus duota 
New Britaine rodyt, ir baigta.

Vienas dalykas ryšyje su 
neleidimu rodyt judį yra žino
mas. Bedarbė be galo čia di
delė. Dirbtuvėse darbininkų 
išnaudojimas eina prie nepa
keliamos naštos. Ir masių ra- : 
dikalėjimas eina didele spar-1

ta, o buržuazija pasiryžus dar
bininkus palaikyti tamsybėje 
ir nežinystėje, kad turėjus 
progą juos ant ilgiau išnau
doti. Todėl šviesą rodantis 
dalykėlis yra buržujams bai
mė. Tad nėra abejonės, ko
dėl policija, davus leidimą, 
paskui atšaukė.

Bedarbė dikčiai apsunkina 
org. pasilaikymą. Parengimus 
ne tik valdžia trukdo, bet ir 
darbininkų neturtas. Bandyta 
rengti tarptautiniai šiokį toki ' 
parengimai. Bet pasirodė, | 
neša nuostolius. Pasiteirauta Į 
po tas vietas, kuriose pirma j 
šimtai lankydavo parengimus, j 
ypatingai buržuazijos. Atras- l 
ta, kad ir tenai tie patys da- Į 
lykai. Svetainės<tp^cios. Tas i 
parodo, kad bedarbė tokia, ko- I 
kios niekas dar nėra matęs . 
šiame mieste.

Kitais metais būdavo Lietu- j 
vių Sąryšys visuomet su “fė- ; 
rais” padaro daug pelno, šiais 
metais išrodo, jei išeis lygiom, 
tai bus labai gerai. ,

Į lietuvių darbininkų grupe
lę įsiskverbė nelemtas daly
kas, demoralizacija, ■ o šiuo 
taip svarbiu momentu tokiam 
negeistinam dalykui įsivelt nė
ra vietos. Reikėtų suprasti 
svarbą momento ir susiklausyt 
visiems. Tas, jau matos, la- | 
bai pakenkė Vilijos Chorui; j 
kenkia ir visam judėjimui. i

ALDLD 27 kuopa rengia 
prakalbas spalių 30 d. Darbi-i 
ninku Centre, 53 Church St., 1 
7:30 vai. vakare. Kalbės d. 
V. Bovinas iš Brooklyn, N. Y. 1

Draugai, paskleiskime tin- 1 
karnai lapelius, kad išgarsinus 
tinkamai prakalbas.

Darbininkas.
—o—

BRISTOL, TERRIVILLE, 
THOMASTON.

Bristolyje senai yra buvę

lietuvių darbininkų prakalbos, Be to, Bristolio kaiminystė- 
delei to, kad tenais grupelė je yra Terriville ir Thomaston, 
pažangesnių draugų sutingo ir Ten randasi keletas^ lietuvių 
nepaiso nieko. Dabar tad, 
nuvykus ten, paimta svetainė 
ir rengiamos prakalbos. Pra-' 
kalbos įvyks šeštadienį, spalių!
29 d., Lenkų Svetainėj, 462 N.'dalį kalbės draugas V. Bovi- 
Main St., kai 7 vai. vakare. |

Vietos keli draugai pasiža
dėjo paskleisti lapelius ir pa
gelbėti, kad šias prakalbas su
darius sėkmingas.

nas, Proletarų Meno Sąjungos 
sekretorius ir “Laisvės” štabo 
narys. Jis kalbės Torringto- 
ne, Bristolyje, New Britaine ir 
gal Hartforde, vienu ruožtu.

V. J. Valaitis.

PRIEKALE telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarines literatūros ir 
politikos klausimais. “Priekalas” turi tiesioginius savo bendradar
bius Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj, Amerikoj ir kitur.

PRIEKALAS daug domes skiria antireliginiai propagandai.
PRIEKALAS turi pastovius skyrius. “Dailioji literatūra ir kriti

ka”, “Socialistinė SSRS, statyba”, “Kapitalo šalyse”, “Iš revoliuci
nio judėjimo istorijos,” “Bedievis,” “Bibliografija ir kritika” ir kiti.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko, SSRS, kolektyviečio 
ir darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą.” užsirašant jį, renkant 
prenumeratas ir raginant kitus užsirašyti, platinant, remiant jį raš
tais ir kitokiu būdu.

“Priekalo kaina: šiaur. Amerikoje
SSRS, metams—3 rub. metams—2 doler.
6 men.—1 rub. 50 kp. 6 mėn.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitur: metams—1 dol., 6 
men.—50c., atsk. ekzempliorius—10 centų.

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Priekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę”.
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Abdnas Veikimas Pittsburgho Apielinkėj’ | Kiekvienoj kolonijoj reikėtų skubėti platinti ir grąžinkite nu6 
I šaukti ALDLD narių ir mūsų ,ko esate paėmę ne vėliau, kaip No- 

| spaudos skaitytojų susirinki-' vembeV -1 x.d*’ ■ ^apsų. yaląis tai f " .'yra chiniečių stiliaus valgis, ir tur-Q Į mus, kad geimu organizuotai būt pirmu kartu Philadelphijoj.
Tat įsigykite tikietus iŠkalno, nes 

tą vakarą nebus parduodama. Tikie
tus galima gaut pas visas L.D.S.A. 
11 kuopos nares.

Draugai ir Drauges Mažai 
Darbuojasi, Kad Veikimą

Pakėlus
Pittsburgho apielinkėj gali

ma veikimas pastatyt ant tvir
tų kojų, jeigu tiktai draugai 
ir draugės rimtai susirūpintų 
tuo darbu. Po įvairių ragini
mų ir barimų kai kuriose vie-

Turai Pasibaigus
Pasibaigė grupėmis vaikščiojimo laikas, 

žmonių, o jų viduryj stovintį jauną komu-j'pasibaigė ir viešbučio restorane duodamasi 
nistą ir aiškinantį svarbą užbaigimo penk-1 valgis. Dabar jau turime eiti Torgsinan, tose daugiau pasidarbuota ir 
metinio plano, svarbą prisidėti sukelt trijų Į tai krautuvė, kur valdžia parduoda maistą mes matom gerų vaisių.^ 
bilionų rublių naminės paskolos, čia kiti už auksa, sidabrą ir užrubežinę valiutą. ,;r . . .“ Side) buvo baisiai

Šioj krautuvėj galima nusipirkti ko tik 
nori: mėsos, brangios žuvies, duonos, svie
sto, alaus, šampano, degtinės. Nors Sovie-

(Tąsa)
Ten radome daug ant suolų sėdinčių

bilionų rublių naminės paskolos. <“* 
žmonės jam duoda klausimus, jis atsako. 
Eina diskusijos šalies budavojimo klau
simu.

simu veik nieko nesidarbuoja-( prisirengus prie atlikimo tin-' 
ma Soho dalyj, kur seiliaus kamiau to svarbaus darbo, 
partijinis darbas kur kas ge-Į J. Gasiunas.
riau stovėjo. 

• —- f

Lietuvių darb. organizacijos 
taipgi neįtrauktos bedarbių 
reikalais veikiman. O tai da
bar vyriausias darbas. Reikėtų 
kiekvienai draugijai susirišti 
su tuo veikimu. Išvystyti rei
kia lokalinės kovos, rengtis 
prie demonstracijų ir marša- 
vimų į Washingtona.

Turime dabar rengtis prie 
mūsų laikraščių platinimo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

■i

1Rengėjos. 
(253-254)

Jūsų Sekr. J. J. P. 
(253-254)

&

Naujienybė Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių' 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Markete

■L

VIENO SVARO Dėžė

Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

Kuopoms
Kadangi mūsų 5-to Apskričio kon- 

l ferencija įvyks gruodžio 17 d., 1932, 
Philadelphia, Pa., tai laiko jau ne
daug teliko, o dar ne viena kuopa 
ne pasimokėjo metines apskričio 

i duokles. Kad sutvarkius finansinę

ELIZABETH, N. J.
ALDLD. 54 kuopos susirinkimas bus 
spalio 26 d., 8 vai. vakare, LDP. 
Kliube, 69 So. Park St. Visi drau
gai ir drauges būtinai turite daly- apyskaitą ir prirengus pilną raportą 

turėsime ant minėtos konferencijos, tai aš 
būtų kviečiu visas kuopas, kad pasimokč- 

__o__________ naujų tut Apskričiui metines duokles, ar-
ir prisirengti prie prakalbų. Pe)no nuo parengimų Apskričio

žieminė miesto dalis (North 
apleista.

Draugai argumentavo, kad 
ten niekas negalima nuveik
ti. Tačiaus buvo išraginti ir 
surengė pastaruoju laiku ket- 

, turėjo du 
parengimu ir pasekmės buvo 
geros. ALDLD kuopa pralen
kė pernykštį skaičių ir gali 
pasidvigubinti, jei draugai ge
riau pradėtų dirbti. Užsieni
nė literatūra platinama. Kal
bama apie įsteigimą nuosavos 
vietos prakalboms ir susirin- 

Į kimams. Partijos narių skai
čius padidėjo.

Soho apielinkėj taipgi biskis 
progreso padaryta. Surengta 
nemažai prakalbų, paskleista 
literatūros, gauta ALDLD nau
jų narių, suorganizuota TDA 

Tacl mes ir valgėm ir gėrėm—visko raga-' kuopelė. Bet tai visai be jo- 
vom. Atsiaaię tumeiciu blokinę, visi nu- į0S draugai pradėtų smarkiau 

Ten sudėta eksportui obuolys į. veikti, pamatytų gana dideles 
pasekmes.

Pietinė miesto dalis (So. 
Side) baisiai apleista. Buvo 
bandoma vienos prakalbos 
surengti, bet plakatai nepla
tinta ir todėl negalėjo įvykt. 
Nėra mūsų eilėse draugų, ku
rie galėtų čia pasidarbuoti. 
Tačiaus šią žiemą turėsime 
įsilaužti ir šion teritorijon ir 
pradėti veikimą. Nutarta pir
miausia čia surengti vakarienė 
su programa ir tuo laiku gau 
ti pradžią. Vėliaus imtis di
desnio darbo.

Washingtone pusėtinai ge
rai darbas vedamas. ALDLD 
kuopa auga. Partijoj yra lie- 

Prakalbos gerai pa- 
Literatūrą platina. 

Visa bėda, kad ten tarptauti
nis veikimas labai silpnas. Lie- i 
tuviams reikia todėl daugiau ; 
dirbti tarptautiniai. Nors veik | 
visi yra bedarbiai, bet vistiek : 
jie sugebia sukelti finansinės 
paramos darbininkų judėji
mui.

Finleyville apielinkėj taipgi 
draugai veikia. Bet jų vei
kimas daugiau surištas tarp
tautiniai.

Teko aplankyt Coal Center i 
ir Westaburg. Ten gyvuoja I 
APLA kuopos. Veikimo veik ' 
nėra. Prakalbos gerai pavyko i 
ir draugai pasižadėjo smar- i 
kiau padirbėt. Išnešta protes- ' 
to rezoliucija prieš puolikus ; 
ant “Vilnies”.

New Kensingtone turėjome 
gerą draugų pasitarimą. Pa-
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Neilgai sėdėjus, atėjom vidurin parko j įų darbininkams šį meta trūksta mėsos, i verias prakalbas,
prie didelio pulko stovinčios ir sėdinčios! 
minios, čia padaryta medinė estrada, o1 
ant jos stovi mergina ir pora berniokų. Tie 
vaikinai laiko iškėlę rankose ilgą, kartais

sviesto, tačiaus čia galima nusipirkti, kaip i 
mums, turistams, kiek norima.

Mat, Sovietams, kaip jau žinoma, kapita- 
pasukantį, popierą su atspausdintais žo-! listinės šalys nieko neduoda kreditan, ką 
džiais, o mergina jau pralavintu balsu mo-'jie perka užrubežy,—turi mokėti grynu pi- 
kina visą publiką dainuot. Ji padainuoja,nigu; tad tūluose atvejuose patys darbi- 
eilutę sykį-kitą ir paskui prašo visų) ninkai turi panešti trūkumus, kad tik ne
dainuot, ir jie seka ją. Visai į trumpą lai-J sustotų jųjų baigiamas Penkmečio Pla-’ 
ką minioje atsirado visi keturi balsai, ir da nas. Ir jie parduoda,'ką tik gali. Mums' 
su mažais muzikos pamarginimais traukia nc vienas pasako: “Jūs valgykite, mes pa- 
dainą, kad miela klausyt. Ir dainos žo- kentėsime, mums reikalinga jūsų valiuta.” i 
džiai ne tušti, jie turi reikšmę, nes minimai 
apginti Sovietii rubežių ir savo šalį. Dai
nos melodiją parsivežiau savo galvoje, bet stebomę.

j obuolį, o skystimo visai mažai. Mes jas
; valgėme pilnu šaukštu, tik, žinoma, ne vieš- 

Čionai radau ir savo grupę. Priėjęs prieP)U^io kambariuose, bet nusinešę darbiniu-, 
to amerikono, ką del caro palečių gavau aš- i ko stubon.
trų atsakymą, ir klausiu: “Kaip tau pa
tinka šio vakaro reginiai?” I

. . . Nors iš kitų draugų pranešimų supratau,
Jėzau kristau. tokių žmonių nemačiau jOg Sovietų valdžia pildo savo tarima, ne

savo gyvenime. Jie dirba masiniai, šoka ir juoc]a turistams darbo ir nuolatinio ^apsi- 
dainuoja masiniai, jie vadovauja pasaulyj stojimo paso, bet vistiek nuvykau pats pa-

ant popieriaus nemoku parašyti, o ji dai-| 
liai skamba.

Ir jie parduoda,'ką tik gali. Mums

Darbo Biure

H

NICHALAI HODARIK
žymus rusų baritonas, kuris 
net ir krizio laike turi darbo 

teatruose

naują draugiją—socializmą. Jeigu aš bū- - - '
čiau jaunesnis, neturėčiau šeimynos, pasi- kad esu rakandų pynikas, gavau atsakymą

siteiraut apie savo darbą. Man pasisakius,

likčiau čia. jog mano amato darbas nepriskaitomas 
prie sunkiosios industrijos, ir jums nėra 
visiškos vilties pasilikti čia. Vadinasi, man : tuvių.

“Parvažiavęs namo, savo darbininkams 
numušiu algas, ir tegul jie kovoja prieš 
mane. O kada jie nusiskūs, kad neužtenka1 greitai pasakė—amen. O to darbo kėdžių 
pinigų, pragyvenimui, tai duosiu pasiskai- mačiau moterų poilsio name ir girdėjau sa- 
tyt popierą, idant jie žinotų, kodėl badau-: vo artimą draugą aiškinant, kad juos dir- 
ja. Tai geriausias būdas, kaip manau, o •. ba ten kur netoli Maskvos.
gal aš ir klaidingas, prikelti Amerikos ma-1 Kiti gi mano kelionės draugai, kaip Si- 
ses, nes jos da miega. i korskis, Gendvila net ne visur su grupė-

“Amerika yra jau džiūstantį karvė, ir i mis ėjo. Manė, kad jeigu pasiryžusiai sto- 
kad gauti pieną, ją reikia tinkamai pašerti.; vesim prie gavimo darbo, tai gal gausime, 
Tiesa, kapitalistai bando šerti ją: ir vienas : bet buvo veltui.
ir kitas turi po saują žolės, bet nežino, ku-! Iš mūsų virš šimtinės grupės Maskvoje 
riuo galu karvė ėda ją. Ir kolei jie suras gavo darbą amerikietis architektas ir jo 
—karvė pastips.” ; ™—° -------- ■c~~

Šita karve kaip supratau, jis bandė per-) 
statyti džiūstančią kapitalistinę sistemą, i 
bet ji pati nepastips. Jai padarys galą or
ganizuoti darbininkai, vadovybėje Kompar
tijos.

Nelaimė Maskvos Upėje

; žmona. Jai davė užsiėmimą stenografės. I 
Apie jo žmoną reikia pasakyti, jog ji; 

baisiai buvo nepatenkinta Leningrado gy
venimu, tačiaus Maskvoje buvo šiek tiek 
linksmesnė. Kaip jai patiks Sovietų darbi
ninkų gyvenimas, kaip ji ilgai tenai bus, 
sunku atspėti.

Gi Leningrade pasiliko trys: amerikietis sirodo, kad ^raugai wisai ne- 
# Uabar, jau priėję prie Maskvos upės, ant Chicagos gavo šoferio darbą, čechoslo- 

tiltuko, laukiame laivuko plaukti namo. Iš vakas plumerio ir trečiaus nežinau, kas jis 
žiemių jau keli laiyukai sustoję išleido kel- per amatninkas. Tai visi iš mūsų grupės, 
eivius, o kitus pasiėmę nuplaukė pietų pu- Į)a kyla klausimas, kokia bus išimtis Le- 
sen. Bet iš pietų, nežinia del kokios prie- ningrade pasilikusiems, juk jie irgi tūris- 
žasties, neateina nė vienas. Prisiėjo gero- įaį? 
ką laiką palaukti.

Štai dar vienas iš žiemių pusės laivelis 
atlieka tą pačią ceremoniją. Prieš jį ant 
vandens pamažu plūduriuoja apie aštuo- Kapsuką, bet

Tai visi iš musų grupes.

kreipia atydos į tvirtinimą 
ALDLD kuopos ir abelną vei
kimą. Dabar 'betgi pasižadė
jo smarkiau dirbti. Pažiūrėsi
me, ar jie savo žodį išpildys.

Padarytas geras progresas 
Wilmerdinge. Lietuvių svetai
nėj suorganizuota bedarbių ta- I 
ryba. Draugai rengiasi taip- į 
gi suorganizuot partijinį bran- I 
duolį.

' Carnegėj

Draugo Kapsuko Namuose
popietyj, nuvedė pas! Carneggj pad5tis 

gi da buvo ankstus lai-, ALDLD ųariai jau 
nios valtys su žmonėmis. Aišku, kaip die- • kas, jo neradome namie.
na, kad garlaivėlis turės plaukti pro jų vi-Į bus, bet, nuėję, vėl neradom, 

darbu.
Greitai norėjom eiti savais keliais, bet 

buvom paprašyti palaukti, nes Jura-Jurai- 
tė norinti matyt amerikiečius. Tuoj aus 
pribuvo ir ji. Pasisveikinę, apsimainėm ke
liais žodžiais apie Amerikos lietuvių darbi
ninkų organizacijas, “Darbininkių Balsą” 
ir kitką.

Paskui klausė, kaip gyvuoja Proletmeno 
Sąjunga. Mat, ji proletarinė rašėja, tad 
tuomi ir teiraujasi.

“Jūsų pasilikimas Maskvoje būtų labai 
naudingas, nes mums su tais chorvedžiais 
tikra bėda.”

“Gaila, kad nesu chorvedys ir negaliu 
jums padėti tame darbe,” paaiškinau jai.
Ir tuomi pačiu sykiu supratau, kad jiems 
reikalingas patyręs chorvedy stė j e žmogus.
Ten jie buvo pradėję organizuot ir lietuvių 
komunistų chorą, bet nekaip sekasi.

(Bus Daugiau)

durį, bet kelio neduoda, nesišalina. Laive
lis, sutrūbijęs, eina tiesiai, nes pasukti į 
šalį nėra kur. Pamatęs, kad pora iš val
ties išverstų jau maudosi upėje, ėmiau 
juoktis. Manau sau, vaikai, jie čia tankiai 
maudosi, neprigers.

Mums ten bestovint, staiga iššoko iš val
ties ‘vyras ir paguldė ant lentų jau be žado 
moteriškę. Kuomet gyvybė su mirčia ko
voja, juokų nėra.. Amerikonas, pripuolęs 
ėmė kilnot rankas, pumpuot orą. Jai atga
vus kvapą, jos vyras ir draugai nusivedė 
trepais augštyn.

Čia mums atrodė, kad kaip kur darbinin
kai net perdaug jaučias turinti laisvės. Juk 
šimtas ar daugiau keleivių vieno nesilenks. 
Vienok, nesijudina ir laukia nelaimės.

Iš pietų pusės gavę laivelį, plaukėm na
mo. Ir taip baigėm su daugeliu Sovietų 
darbininkų, kaip ir subatvakario, prieš iš
ėjimą iš darbo dienos vakarą.

prasta, 
senai be 

Vakare gal ir/ darbo, negMr^duoklių užsimo- 
Veikimui ant kelio atsi

stojo renegatas čirvinskas, so- 
cialfašistai ir fašistėliai. Mū
sų draugai nepakankamai vei
kia jų nugalėjimui. Jie dabar 
turi savo rankose APLA kuo
pą ir jau nusitarė net ir už 
pinigus neduoti APLA svetai
nės revoliuciniams darbinin
kams.

McKee Rockse taipgi pakėlė 
galvas tokie elementai. Laiki
nai veikimas apsilpninamas, 
bet su laiku bus galima atsi
griebti, jeigu draugai mokės 
ir norės darbuotis. •

Visoj šioj apielinkėj ALDLD 
kuopos veik pasiekė skaičių 
narių, kokį turėjo pereitais 
metais. Per vajų manoma 
pralenkti. Tiktai reikia kiek 
smarkiau visiems padirbėti.

Daugiausia yra apleistas re- 
krutavimas narių į partiją. 
Nors visoj apielinkėj ir padi
dėjo narių skaičius, tačiaus 
reikalingo progreso nepada
ryta. Ypatingai tuo klau-

užimtas

vauti šiame susirinkime, 
(išdirbti planus kaip galima 
gauti daugiau organizacijai 
narių 
Todėl 
me.

visi ir visos būkite susirinki-

MERGINŲ OCTETAS
Iš Wilkes Barre, Pa. dainuos 

revoliucines dainas

DEMETRi CRIONA 
Tenoras

Jo karjieros rekordai: Odessa 
Muzikos Teatro operoje dainavo 
ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Na- 
cionalčje Operoje, Athens, Grai
kija, lošė keturis sezonus: 1919, 
1922 m. Nuo atvykimo į Ameri
ką, dainavo kaipo solistas Rusų 
Symfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
gavo vietą pirmojo tenoro The 
Kings Henchman Opera 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 ji girdėsime “Laisvės” kon
certe.

K. MENKELIUNIUTĖ
Jau pasaulines reputacijos 
dainininkė, tik dabar grįžus 

iš Italijos
ADELE 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 i 

dainomis šiam koncertui
su

B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ

Pasižymėjusios pianistės 
duos gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė šaknaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi bus dar keletas 

Specialių Kavalkų

Wm. NORRIS ORKESTRĄ

Po programai 
kurie tęsis iki 

nakties

bus šokiai,
12 valandai

Įžanga: $1, 75c. ir 50c.

Pradžia 3 vai. dieną

Įvyks Nedėlioję

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

318 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

naudai.
čekį ar Money Order išrašykite

l ir pasiuskit sekretorei J. J. Potiene
i 1717 N. Marston St. Philadelphia 
Pa .

(254 2551 v . . viucį iBiaoyiuw
v } (iždininkes vardu B. Ramanauskiene

WORCESTER, MASS.
Už Komunistų Partijos Kandidatus 

Balsuotojų Kliubas rengia didelį 
bankietą su muzikale programa, ku
ris įvyks 30 spalių (Oct.)„ Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Pradžia Į 
6-tą vai. vakare. Programa bus spe- j 
cialiai paruošta šiam vakarui. Taipgi , 
šiam parengime bus laimėjimas krai- j 
čio (Cedar Chest). Skaitlingai susi
rinkime linksmai praleisti laiką ir 
paremti komunistų judėjimą. Į.žan- ' 
ga tik 25 centai.

(254-255)

SCHENACTADY, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo vietos skyrius rengia maskaradų 
balių ,subatoje, 29 spalių, 8 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 703 Wind
sor Terr. Užtikriname, kad turėsi
te gerus laikus, tad skaitlingai su
sirinkite ir tuomi paremsite šią orga
nizaciją.

Get th’s Book Now 
Married Life & Happiness 

By Dr. W. J. Robinson
For genuine lasting usefulness 

this is the best book for women 
and for men. Every page of it 
is crowded with advice and in
formation on how to keep alive 
through all years of marriage the 
joy of the honeymoon.

The book also has instructions 
and prescriptions for the treat
ment of many common diseases: 
accidents and defects.

250 pages, cloth bound, 
price $3.25. postpaid

J. BARKUS, 
Box 129, G. P. O.,

(254-256)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį.
Spalio October 26 d. 7:30 vai. 

kare, Kliubo Svetainėje, 376 
Broadway.

Visi nariai dalyvaukite, nes
labai daug reikalingų dalykų apkal- • 
būti. Bus išduotas komisijos rapor- J 
tas iš konferencijos 7-to Apskričio, i 
Komisija praneš, ką sužinojo apie 
tuos

va-: 
W.

yra Į

pinigus, kur buvo neaišku.
Sekretorius.

(253-255)

PHILADELPHIA, PA
Kurie turite paėmę platinimui ti- > 

kietus LDSA 11 kp. čapsų Vakarie- Į 
nės, kuri įvyks November 5 d., Gir* 
ard Manor Hall. Malonėkite pa-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga
Balis del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių,- Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tek. Stagg 1841

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

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDA!

<>

r>

Įvyks Sekamose Vietose:

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

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

41
LIETUVIU ŪKESŲ KLIUBO SVETAINĖJE,

Berkeley St., Pradžia 2 vai. dieną

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

Pradžia 4 vai. dieną

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis*



a-
a

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
o

o

62
PHILADELPHIA, Pa, —

1

o

o
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kapitalizmo tar- 
Vincui 

Už jį liepia bal-

Jo tema 
Jisai čia gero- .111

Pasakė, kad

organizuoja! Taip niekino
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427 Lorimer St.,
o 
o 
y

jam “sude- 
Na,! moralizuotos,” tik “opozicija 

kaip ant mielių. Į 
ar pagerės K. P. 
Butkus atsakė, kad

Darbininkai turi 
rankas nuo darbo, o biznieriai , 
turi pūslėtus kojų padus, sto 
vedami už baro. Tad 
reikalai vienodi.

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

ties per du metu, kuomet dar--darbini jūriniam j _ ..... i . . .

darbės ir kovų sūkuryje, paro-šalpos; pinigus imt iš fondo,
i do, kad tie žmonės visai su-|į§ kurio iki šiol buvo šelpiami
■ ii 1 n Ir o ri i Tai* 'viyiaA’iio va i i o o ia

Komunistų
Jiems reikia veikti Partijas Butkus. Visos Ko- i
1 • * . 1  _______ • 1 J • • • _ t L 1

Antradien., Spalių 25, 1932 Puslapis penklal

‘'į* T IJkT jPl C 'Komunistų Internacionalo De- ‘'balsuokite visi už; Foster).

v 4. JL^ 4 Ji A * 4.4 A A v * IkA I pasielgė taip, kai aklas medė- tik begalvis žmogus. Reikia1
____  'jas, kuris pasidėjo kiškio kai-! pasakyti ,kad tikrai tie žino-1 
ja ir panaikins šia tvarka. Re- !*’ ,P>:ikimšt4 šiaudų, paleido' nes paliko pusiau sumišę, kuo- 
voliucija pas Vinca, tai kokia SUVJ n' pas,.gyre! ,ka.d geras|met jie neteko partijinės gal- 
“dieviška” panelė,' kuri'ateis,|medejas ’"usove klsk!' i vos- Jau tas skalijimas to pa-,
mostelės ir viskas persivers. j Taip ir Butkus. 

. v v. . kuriu “padai pūslėti,
—As palikau su tais pačiais | mintern0 plenuma 

principais, — sako Vincas,— — - - - 
Aš už revoliuciją.—Bet kas

itai revoliucijai vadovaus, jisai 
mano,' nepasakė. Nepasakė nei kas 

įveda ir ves kovas dar pirm re-j 
įvoliucijos. Apie Komunistų { 
{Partiją jisai visojs prakalboje 
1 nepasakė nei vieno žodžio. 
Tik tiek, kad džiaugiasi joje, 
nesąs nukryžiavotas.” 

—Balsuokite už Fosterį, 
į biznierius. baigdamas sakė Vincas, 

'kuomet Vinco galva jau 
pūslėtas kirsta,” tai neminėjo, kad Fos-!“<... ...... v -v

teris yra komunistų kandida- Į ra nedirbančių.” 
{tas. Nei žodžio nesakė, kadpizmas dar yra 
'reikia balsuoti ir už d. J. W.; O del tokios, 

pastarasis yra'Partija nariams “galvas kapo
jo.” Tai nesąmonė! 

Butkus kovojo 
marionetės labai 
ja sakius taip, 
dar kitaip. Na, 
“pūslėtais padais 
Jie mano, kad šitas klaunas 
kalba teisybę. Bet ką Komin- 
ternas sakė, tai ne renegatams 
perduoti darbininkams. Tie 
žmonės nežino, kad renegatų 
yra tikslas iškraipyti, apvers-

Iš PRAKALBŲ, KURIAS 
, SAKĖ KALBĖTOJAI 

BE GALVŲ

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
darbininku klasę.—Cha-ch
cha,—nusikvatojo vienas dar
bininkas.—Gal jinai i
kad reakcinius biznierius orga-| 
nizuos į darbininkų klasę.

Taip ir buvo. Vincas kalbė- 
>jo apie tris klases ir sakė, Į 

kad jau labai greitai trečioji 
klasė išnyks ir bus tik dvi kla-' 
sės. Tada jau reikės kovoti, i 
Vinco apeliacija 
buvo:

darbininkų komitetas, suside-^komingi.
Bet jisai čia Tokią išvadą ir gali padaryti' dantis iš 10 žmonių, su Indus-: 

trinės Jūrininkų Unijos, pirmi
ninku G. Mink’u. Jie šiandie; 
statys prezidentui Hooveriui 
reikalavimus: kiekvienam be- 

i darbininkui 
bininkų klasė randasi bado, be' mokėt po dolerį į dieną pa-žmonės, 

apie Ko- 
nežino.

"l Tad Butkus Plenumo tarimus, . 1V . T . v
3 pasidarė pats sąvo. Jisai Ko!meksČJ0- Jei ZmOgUS pUsan‘ 

minterno tarimų neskaitė, ne- ^\os yM^ndos gali išloti vien 
citavo, nes tokių nesąmonių,! 1 plūdimui, tai su juo blo- 

i apie kurias jis kalbėjo nėra 
i juose pasakyta.
i Jisai sakė, kad Dešimtas ' 
'Plenumas “išaiškinęs,” jog jau! 
•revoliucinė padėtis yra čia pat,!
i tad reikią organizuoti revoliu

•• m ~ j i •• • - i ~: i. ~

ipanijoms; $53,105,000 mies- 
' Pinigai išduota sekamai: | tų konstrukcijai. O darbi- 

Viso išduota $995,406,000. Iš | nmkams nieko. Tai taip vei- 
, . . i • , o-nnnn i kia Hooverio šelpimo ponai,tų pinigų paskirta $544,000,-1 1 1
000 bankams ir trustams;
$218,670,000 gelžkelių kom-

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

tiktai laivų savininkai (sulig 
Jones-White biliaus) ; veltui 
stovinčiuose laivuose įtaisyt be
darbiams jūrininkams gyveni
mus; be jokių varžymų priimt 

; sergančius jūrininkus į jūrei- 
kad" pas Butkų ‘ir Prusėikąi viškus '‘uonbučius; sutrumpini

iiiBiHBiiiaiiiamgiuaiiiBuiBiiiQiiiaHiaHisiiianigiiiaiHSHiflniaiiiomsHismsHisiiioHigj

ga.
šios Butkaus “prakalbos” 

i gali atidaryti akis ir tiems 
j darbininkams, kurie dar ma- i 

i nė, L-.J. Z__ __ ________
g dar yra darbininkiško nuošir-! valandas laivuose, taip 

i .. , .. . "i durno. Ne, ju misija niekinti,ka<^ J°kis jūrininkas nebūtų
■Ciją. Todėl Jisai prakaitavo,, komun!stinį darbininky judė-1 verčiamas dirbti ilgiaus, kaip

visų t 
Fordą. Mat,

. Bet ką Senas Vincas kalbe- negras, tai gal todėl ?
buvo Vincas labai prastai sutava- 

lioja ir savo logiką. Pirmiau 
jisai jau buvo pasakęs, kad 
visi kandidatai nieko neduos 
ir už juos nereikia balsuoti, 
nes jie 
nai. Bet ir Fosteris 
tik Fosteris.
suoti, O ne už revoliucinę kovą, 
ne už programą ir Komunis- 
tij Partiją, bet tik už Fosterį, 
kaipo asmenį.

Ne be reikalo vienas dar-

jo daugiau ? 
apie bedarbę, 
kai verkšleno, 
darbininkai vargingai gyvena.
Bet kas to nežino? Juk dar
bininkai tai geriau žino, negu 
farmerys Vincas. Darbininkai 
jau ant savo kailio išbandė 
bedarbę per keturis metus. 
Dabar reikia daugiau kalbėti, 
tai apie tai, kas reikia daryti.' 
Well, veikiausiai'Vincas jautė, 
“pūslėtų padų” audienciją.

Į kovas darbininkus Vincas, bininkas klausė: 
neragino. Apie darbininkų iri —Ką Fosteris atstovauja?
bedarbių demonstracijas ir Už kokius principus Vincas 
maršavimus — nei žodelio, kalbėjai, kad neminėjai jokios 
Apie bedarbių tarybas—nei partijos?

Bet kad revoliucijos dar nėra." i •. . j. rL .. <4 ., . „ Jimą aršiau, negu juodieji fa-‘nu- Girdi, pntvinkimo nėra . . . p. . . . . . T.. Z . _ _ I sistai ir socialfasistai. Jie jaudarbininkų dar nei puses ne- , , . . , . .v
” Kad “kanita-'yra darbllunkM Judėjimo isga- 

J; mos. ofensyvoje. . 
revoliucijos’-^ i

8 valandas; išleisti bedarbių 
apdraudos įstatymą ,kurio rei
kalauja Kom. Partija ir Be- 

! darbių Tarybos; prie vietinės 
Reporteris bedarbiams pašalpos, dar kiek- 

_  j vienam bedarbiui duot iš fede- 
r* *11__ • • ralūs valdžios iždo po $50 per]

JfinEimky.; Ksipiavima? . žiemą. j
Statomi Hsenrit •, bi£

---------  įnųjų maršavime, kuris atvyks!
NEW YORK. — Vakar iš- į ^Washingtona gruodžio 5 d.' 

keliavo i Washingtona jūriniu apsidarant šalies kongresui. į 
. i

. ...................... ■ . . ■- . , » ■■■ '■■■■ ■ - . — .

Tiikstančiai Darbininku Dalyvavo Kom. Mitinge

iz f^k?.UX.aUgŠtyn kojomis apie 8,000 darbininkų dalyvavo 
masiniame komunistų susi
rinkime, kuriame buvo už- 
girta komunistai kandidatai, 

darbininkai pasižadėjo

kimas,♦sakoma, yra didžiau-,
io miesto istorijoj. Pil- '

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa
garsėjusių mineralinių vąndenų, iš Kaukazo 

šaltinių
BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu

riam naudingas ir gero skonio mineralinis 
vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 

tinę bonką «
NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 

akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 
jč-goo. Kaina 15 centų už puskvortį.

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vielose:

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

{ Komunistų Internacionalo 
Plenumas pareiškė, kad atei
na krizis, kad šiame krizyje 
nebus išimties ir Amerikos ka- 11* 
pital zmui. Na, o ar Amerikoj veikti ir kovoti, kad nuga-l 

žodelio. Na, gal jisai tų daly-j čia Vincas pasakė pirmu nėra krizio? Yia, tai mato ii iIųjus kapitalistu klases UŽ- 
kų nežino. Jti taip, tai jam kartu Komunistų Partijos var- aklas. Tik Lovestonas kalbė-' n-, , , . .' n
reikėtų nei prakalbų nesakyti.! dą. Bet baigė su agitacija už jo, kad Amerikoj nebus kri-'^ . I c. ,
Beje, vėliau Butkus “išaiški-' Pruseikos kromelį — savąją zio. Po šių išvadų, Kominter-, 

kad revoliucinio pritvin- I “draugiją.” Atrodė, kad ta 1 no Plenumas pasakė, kad Ko- 
nėra! 'draugija, kuri surinko sauje-'mun. Partijos turi ruoštis ko-

, “padarys 
Bet ir čia jo vizija {nę revoliuciją.

siaura. Pasakė, kad1
Taip, visgi yra rimtumo, ko pas But- kovas. 

Daug'nėra.
Nuo šios kovos pabėgo But-' WASHINGTON, D. C. —

no, 
kimo dar 

lt Vincas kalbėjo ir apie far-llę žmonių, 
menus. ” 
labai siaura. Pasakė,

* . farmeriai bankrutuoja.
bet nieko nepasakė apie- tai,, kus ir Pruseikas nėra, 
kaip farmeriai turi kovoti. Jis {dalykų jisai nežino del savo 
juos tik apraudojo. ~ 
da duonos neduoda.
žino ir faktų neturi, kad far-: išvadų, be direktyvų, 
meriai už avį gauna tik po „ •, Kova su Marionetėmis25c. Pas ji nėra nurodymų, 
kad farmeriai jau neteko 150 ’ Kitas “main spykeris” 1 
milionų akrų žemės, kad jų Butkus, kuris yra kaltininkas kovų šaiposi, kad Partija 
įplaukos nupuolė $8,700,000,- suiručių darbininkų judėjime.1 sukėlė revoliucijos 
x)00. V. nežino apie tai, kad Jisai kalčiausias grobime dar- bedarbių ir visų 
farmeriai kovoja pikieto lini- bininkų organizacijų iždų ir. kovos, tai “chuliganizmas 
jose, 
kalavimus, renka delegacijas gų darbų.
į Washingtona.

Bet ką jisai pasakė? Vin- savo paties padirbtomis ma-'Kol 
cas pasakė, kad ateis revoliuci rionetėmis. Jisai dar vis kar-'cijos,

j toj a tą skilimo klausimą, ku-1 Federacijoj. Unijų kovos jam, 
ris du metai atgal įvyko. Mat,; tai kaip tam magikui. “Būki- 
per du metu, tai jau jisai iš- j te Federacijoj,—ateis revoliu- 
mokęs ir “triksų.” {cija, išeikite.” Bet klasių ko-!

Komunistai turi kalbėti apie | voje “magiška lazdelė” nieko 
rinkimų kampaniją, jie eina į, nereiškia, 
demonstracijas 
bedarbius. < 
lietuvių darbininkų judėjime {munistų Partijos 
ir tarptautiniame darbe. Na,! moralizuotos,” tik 
o kas Butkui rūpi? Jisai dar kyla, 
kalba tą pačią “giesmę”—kas klausimą, 
buvo du metai atgal. Visa padėtis?
jo kalba tai niekinimas Ko-{visame sviete auga opozicija, 
munistų Partijos. | Tai reiškia, kad atvirai ir ak-1

Padorumo, faktų, teisybės i tualiai renegatai jau susidėjo 
Jisai kalba su tarptautinių darbininkų ne- 

taip, kaip kad būtų pasamdy- prietelių judėjimu, 
tas parsidavėlis.

Jo kalba, tai kad visas ko- išdavikų būrius.
! munistinis judėjimas jau su-{ Po visų išniekinimų tarptau-
i griuvo, griūva ir dar vis grius, {tinio darbininkų judėjimo ,pa- 

FRACKVILLE Pa_ Spa-s^enas Vincas kalbėjo, kad dar siūlė tik savo kromelį (LDD.).
iių 27 d., 7 vai. v’akare, pra-{bus,revoliuc;ja- „ta‘ ”•
. „ ’ . .v. , . i pradėjo savo kalbakalbos Kereleviciaus svetai- į voliuciją.
nėję, kalbės drg. B. E. Sen-| Geriausi jo kalbos 
kevičiene. j tai, tai burleskiniai

sias s 
na buvo Market Arena sve
taine. Vyriausias kalbėtojas 
buvo William W. Weinsto- 
ne. Kalbėtojas išdėstė, kad 
darbininkai nieko negali lai- i 
mėti iš kapitalistų klasės 
kandidatų—Hooverio ir RoJ 
osevelto,—kurie yra kapita-Į 
listų klasės dvynukai.

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

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

191 Morgan Avė. Kampas Stagg St
Telefonas Stagg 2-2452

vS,. . c , ... . i 'Greito! bus Snrendlinios Anie žudymui. Darbininkaiicvuuuvją. | vc^zyti ,kad reikia mokėti dar-1UICluil UUb eillllllldb upių ,
Tačiaus pas Seną Vincą dar bininkus organizuoti ir vesti į i Scottsboro JuUnUolillS

Kitokios išeities juk

Bet rau-{ignorancijos ir atsilikimo. Tad kus, Pruseika, Senas Vincas iri
Jisai ne-j jo kalba buvo be galvos, be kiti renegatai. Jiems šitas Greitai laukiama Scottsbo- 

! Partijos nusistatymas, kad rei-j 
! kia imtis kovos būdų, buvo { 
! “galvų kapojimu.” !

i ro jaunuolių negrų nuo-
UV4 L4, M Vi W |

šitas klau-,'sprendžio. Scottsboro jau-

organizacijų iždų ir kovos, 
kad jie stato savo rei- organizavime renegatų žaliu-1 (žiūrėk 

Je, jisai kalbėjo ir
Jo kalba buvo, tai kova su' Amerikos Darbo Federaciją. I 

nėra revoliucinės situa- 
tai reikia būti Darbo

.WASHINGTON, D. C. — Į 
Hooverio valdžia paskelbė { 
raportą, ką jinai šelpia iš 
Atbūdavo j imo Finan sinės 
Korporacijos. Ši įstaiga 
bendrai vedama demokratų! 
ir republikonų. Tai reiškia

buvo'nas iš judėjimo, iš darbininkų Įnuoliai (7 negrai) laukia ga-
„ T. ' v. "ilutino nuosprendžio. Už.” Jiems sios . . . * , ,. .darbininkų^1108 bylą veda Tarptautinis

| Darbininkų Apsigynimas
j per savo advokatą Walter 

apie! H. Pollack. Tie negrai jau
nuoliai yra sufrėmuoti nu- kad vieni ir kiti už ją atsa-

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO
Pittston, Pa*

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street

LAISVE”
Brooklyn, N, Y.

mūsų vajaus
PARENGIMAI

KULPMONT, Pa. —Pra
kalbos Lincoln (lietuvių) | 
svetainėje 25 d. spalių, 7 vai. 
vakare. Kalbės d. B. E. Sen- 
kevičienė.

MT. CARMEL, Pa.—Spa-(
lių 26 d., 7 vai. vakare, Am- pas Jį ’’.au1n^rį 
brose svetainėje įvyks pra
kalbos. Kalbės drg. B. E.| 
Senkevičiene.

Butkus Niekino ir Sovietų Sąjungos 
prieš re- Komunistų Partiją. Kamuoja- 

isi, kryžiavojasi nabagas del 24 i 
momen-* išmestų. Matote, o milioninė 

“juokai” Partija pasmerkiama ,niekina-' 
---------- {apie kelines, mergas', narzaną, Ima, o duodama ranka išma-į

HARTFORD, Conn., Spa-, krist9- Jam čia Ploj° keli i>iz-' toms.
lių 27 d„ 7:30 vai. vakare,'1'“ Tai parodo jų igno-j I 

jvyk-s prakalbos ir diskusi- j darbininklJ judėjimas, rimtas' nečių: ......
jo# Laisvės Chol’O svetaine- j klausimų rišimas jų audienci-' dino knygos tik 2,000.
je, 59 Park St. 1 '' ” ' ’ ’

__  Tai tokia jų “teisybė.” s 
Statė jisai ir dar daugiau! 

kad tokiu savo pagamintų mario- į 
Kad -ALDLD. spaus- 

.” Pa-Į 
{jai neapeina. Mes galime pa- galiaus, kad “Laisvė” slepia 
{sakyti, kad darbininkų judėji- Partijos Plenumo tarimus, “su- 

TAMAQUA, Pa._ Spalių mui Meko gero neduos buries- fušeriavo” rezoliuciją, bet ne-
Darbininkai turi kovoti, parodė citatomis, kur tie “su-; 

jei jie nori ką laimėti. , fušeriavimai.” Bet kur tu ma-
Butkaus kova su savo paties tei, kad burlesko klaunas duo- 

Kalbes padirbtais stabukais buvo se- tų faktus?
) karnai vedama. Pradėjo nuo1

i 28 d., 7-tą vai. vakare, įvyks{ į\as: 
prakalbos Bellas svetainėje,

I 502 E. Union Avė. F
f d. B. E. Senkevičiene. Po tokio išniekinimo, girdi,

2 ?? n 
a 
2
S r- 
2
2 
n 
fe 
i 
2

y s

“DARBININKŲ ŽODIS”
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 centų; pusei m. 30 
centų, o pavienio numerio kaina 5 centai.

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

Kreipkitės sekamu antrašu: <l>

Laisniuotas Graborius |
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon 4116 
Keystone—Main 1417

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc..
M. TEITELBAUM. Mnn«dŽPri« 

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.
WWW

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės, taip pajt 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

• Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuotk Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

D R. I NS HO EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalbą Lietuviškai
NedSlwm—9 Ą. M., ikį 4 P. M. Įsjkųręs 25 Metai
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Iš Vaidinimo “Suiro VIETINES ŽINIOS ĮI Tėvelio Nervai”k

SVARBIAUSIAS ALDLD1 KUOPOS IR VISU 
DRAUGU SUSIRINKIMAS KETVIRTADIENĮ

27 d., “Lais- 
Paskui kuo- 
organizacijų 
simpatingais

Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos pirma 
kuopa turės tiktai trumpą su
sirinkimą ketvirtadienio vaka
re, spalių (Oct.) 
vės” svetainėje, 
piečiai su kitų 
nariais ir šiaip
darbininkais laikys toje pačio
je salėje abelną susirinkimą, 
pašvęstą svarbiausiams mūsų 
vajiniams reikalams ir priruo- 
šimui “Laisvės” koncerto.

Pačiame ALDLD. kuopos su
sirinkime bus tiktai užsimoka
ma duoklės ir dalinama na
riams NAUJĄ KNYGĄ “So
vietų Sąjunga Penkioliktais 
Metais,” tai yra lengviausias 
ir vaizdingiausias veikalas 
apie Sovietus, parašytas iš tie
sioginių drg. Mizaros patyri
mų ir naujausių faktų apie 
darbininkų šalį.

Po to, prasidės bendras su
sirinkimas ALDLD. narių, I 
DSA. narių, Aido Choro, Tarp
tautinio Darb. Apsigynimo ii 
Lietuvių Darbininkui Susivie 
nijimo, “Laisvės” skaitytojų,j

Komunistų Partijos narių ir 
pritarėjų.

Visi šių organizacijų nariai 
yra kviečiami ir raginami kiek
vienas ir kieviena dalyvauti 
tame susirinkime.

Jame visi sykiu apsvarsty
sime ir suplanuosime, kaip pa-Į 
sėkmingiausiai pravesti vajus | 
už naujus “Laisvei” i' 
jus, ALDLD. ir LDSA. naujus į gyvenimui, 
nnrin® ir nares. knin t.m'o kam- nimas ne

Pereitą sekmadienį, 
Brooklyno LDS. 50-toji 
suruošė šaunų vakarą, 
me dainavo Aido Choro Mer- 

jgaičių Sekstetas ir Klimiūtė 
solo, taipgi Aido Choro Dra
mos Grupė suvaidino viena
veiksmę komediją (parašytą 
d. Jonylos) “Suiro Tėvelio 
Nervai.”

So. 
kuopa 
kuria-

Brooklyniečiai senai turėjo 
progos matyti veikalą scenoje, 
todėl šis veikaliukas buvo la

ibai vietoje. Jis be to labai 
skaityto-! sceniškas ir atsakąs einamam 

“Tėvelis” 
šeimynos 

panijoje pasiskirstyti darbais bet. . . bet parapijos.
ir didmiesčio sekcijomis, kaip velis zuja su merginom, dviem 
atsilaikyti, idant kiti, mažės- j gaspadinėm.
ni miestai nesukirstų brookly- Įnuo senesnės, Julijos ,kuri jau 
niečius ir apielinkės lietuvius | nudėvėta,” 7 
darbininkus mūsų vajuose.

Tame pat susirinkime turė- 
nme apsvarstyt, kaip sumobi- išsiuntimui Julijos 
'izuoti kuo u r m i n giausią sugedusius nervus. 
‘Laisvės” metinį koncertą.

Kiekvienos čia suminėtos or-} nesnės, kad galėtų ramiai gy- 
Tanizacijos narys bei narė, >enti su jaunesniąja, Uršyte, 
kiekvienas klasiniai susipratęs' Bet parapijiečiai ir Julija 
larbininkas privalo laikyti sa-’tai sužino. Todėl parapijiečių 
m pareiga ateiti į tą nepa-susirinkimas nutaria pasiųsti 
irastai svarbų mitingą, ket-; “nervus gydyti” ne Jūliją, bet j 
rirtadienio vakare. I Patį “tėvelį.” Ir pasiųsti jį ant

Komisija. j visados laukan...

narius ir nares, kaip toje kam- nimas 
panijoje

čia mi- 
tėvelis, 
šis te

Kad atsikratyti

j “nudėvėta,” jis prašo iš pa- 
irapijiečių $2,000 neva bažny
čios taisymui, bet ištikrųjų— 

pataisyti 
u r m i n giausią sugedusius nervus.” Kitais 

i žodžiais—atsikratymui nuo se-

Bedarbiai, Saugokitės 
Tokių “Prietelių”

NEW YORK.—Dabar poli
ciniai maršalai pradėjo vartot 
tokią gudrybę prieš bedarbių 
šeimynas, kurias rengiasi iš
mest iš namų. Ateina pas be
darbius, kaipo “draugas;” sa
ko, ^girdėjau, kad jus žada iš- ( 
mest už neužsimokėjimą ren- 
dos; bet jūs štai ką darykite: 
išnešiokite savo rakandus pas 
kaimynus; kada ateis išmest1 
jus laukan, neras rakandų, ir 
neturės ką išmest; o kai poli-; 
cija išeis, tai jūs vėl galėsite 
susinešt atgal savo rakandus į 
kambarius ir gyvent sau.

Bet kada bedarbiai paklau-Į 
so tokių “geradarių,” tada sa
vininkas tik užrakina tuščius 
kambarius ir jieško naujų ran-( 
dauninkų į juos.

Su tokia gudrybe savinin
kai, teismai ir policija stengia
si apeiti bedarbius ir išvengti 
demonstracijų ir kovų, per ku
rias būna suturima bedarbių 

! mėtymas į gatvę.
Bedarbiai turi apsisaugoti 

nuo viršminėtų “prietelių;” ir 
pranešti artimiausiai Bedarbių 
Tarybai, kad apgintų nuo iš
mėtymo iš kambarių.

nai pareiškia apie savo “drau
giją,” kuri švies ir

—Organizuos darbininkus į •

(Tąsa 5-tam pusi.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda kriaučiška dirbtuvė, 
įtaisyta drabužių valymui, prosijimui 
ir naujų siuvimui. Parduoda pigiai, 
nes nori greit parduoti.

51 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.
(253-258)

Telefonas j Stagg 1-1161

DR. A. PETRIKĄ
, PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS:

Apsivedė Alf. Sirgedas su 
Helena Sirgedaite

9r. M. Maišei, Specialistas
Vyri] ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau (čirškimu; kraujo ir pūsles 

analizai
107 E. 17th STREET

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

Už Pilną Egzaminaciją $2

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabadykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. f.

Penktadieniais ir Šventadieniais 
tik susitarus.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiai Ir chroniškai Tyrų ir 

moterų ligas kraujo ir adai. 
Padarau ištyriau kraujo ir ilapuaea.

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

Now York, N. Y. 
Valandos Prilaiimsi

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nie 
iki 9 ral. Takaro 

Bekmadleniaia nuo 11 ryto iki 1 po pletrj
Telefonas Lackwanna 4-2180

rn
A

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

Sirgedaite
Skaitlin-
jųdviejų

Apsivedė Helen 
su Alfonsu Sirgedu. 
gas gražia publika 
vestuvių pokilis buvo kultūriš
kai atlaikytas pereitą sekma
dienį, “Laisvės” svetainėje.

Kunigui neduoda ramybės 
ir komunistai, jų spauda, kuri 
plinta tarpe parapijiečių ir ku
ri skaito juos komunistų drau- 
gais-darbininkais, šaukdama 
prie kovos su išnaudotojais. 
“Tėvelis,” ažuot kreipusis prie 

Į dievo išnaikinti komunistus, 
viską daro, kad su policijos pa- 
gelba juos išnaikinus, įkalinus, 
išžudžius. Kuomet jis pas 
parapijiečius prašos $2,000, ši
tie argumentuoja: “krizis, tė
veli, nėra pinigų.”

Kitais žodžiais, veikalukas 
labai atsako einamajam gyve
nimui. Komedija, vadinasi, ne 
tuščia, bet pilna gyvų, realių 
vaizdų. Todėl ji labai žiūro-j 
vams patiko.

Vaidinimu vykusiausiai pasi-1 
žymėjo 
rolėje, J. Visockas—parapijie-

ir Kavaliauskaitė—Uršy- | kcdž.ių.
Vyriausia rolė, 

Tėvelio, kurį vaidino 
kūnas. Typas geras 
karnas balsas, tik retkarčiais 
jo balsas buvo “perkietas,” 
nervienokiškas, kas atima na-

The proceeds of this en- anksto, 50 East 13th St., New i turalumą. Tas galima lengvai 
Abelnas įžangos tikie-1 ištaisyti. Beie .kai kur Tėvelio ' ikštas,

įkas, tautininkai ir dar daugiau [ 
\ margo svietelio,—aš atsakiau. į

—Kodėl eina į jų prakal-! 
bas tokie žmonės, kurie visuo
met niekina komunistų judėji
mą ?

—Gauti naujų purvų ’nieki
nimui komunistų. Juk jie pir
miau buvo tik vieni, o dabar 
jau jiem padeda Butkus, Pru- 
seika, Senas Vincas.—Toks} 
buvo atsakymas.

Je, čia ir Elmanukas, suvar- 
igęs bernelis “darbuojasi.” Ji
sai, su glėbiu “Klampynės,’'’ 
visai nepoetiškai dainuoja:

n- i rr i —“Klampynė” — nikelis...
Girdėti, kad . E i-, —“Klampynė” — nieklis...

i —“Klampynė”—dvi už ni- 
šiasi. Būtų tas pats galima pa- j<eų 
daryti Patersone, Newarke,!

Great

Entertainment, Games, Madison Square Garden 
Dancing, etc Fosteris Kalbės, Nors 

Dar Nelabai Sveikas
i If you want to be entertai

ned, dance and play, be sure 
to come to Laisve on October 
29, Saturday. This affair will 
be given by the Aido Chorus 
Girls’ Sextette. There will be 
a grab-bag, prizes, etc. Per
haps you are doubtful as to 
whether you will enjoy your-

• self or, not. Stop doubting! 
Come and find out. Bring your 
wife, daughter, aunt and un
cle so that they too will be 
able to partake of this enjoy
able evening. .

The most beneficial enter
tainment is one in which each 
individual has something to 
do and if you appear you will 
have an opportunity to do so 
as one crowd.

Iš Prakalbų, Kurias Sa-} 
kė Kalbėtojai Be Galvų

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE 

nuo 10 iki 1
Nuo 4 iki 8 

Nedeliom nuo 16 iki 1 
Odos ligos gydomos su X-ray 

patinusias gyslas jčirškinimais
Ir

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

6

JONAS STOKES
S12 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS

NEW YORK.—Lapkričio 6 
d., minint Sovietų Sąjungos 15- 
kos metų sukaktuves ir Kom. 
Partijos rinkimų vajaus už
baigą, drg. Fosteris, komunis
tų kandidatas į prezidentus, 
vis tiek sakys prakalbą, nors ’ 
dar ne galutinai pasveikęs. Tai 
bus pirmas jo pasirodymas 
masmitinge nuo dabartinės li
gos pradžios.

Apart prakalbų ir masinio 
choro dainų, bus rodoma dide
lis vaizdas, perstatantis Rusi
jos darbininkų revoliucinę ko
vą, laimėjimą ir dabartinį pro-; čio 
gresą pramonės statyboje, iš į tęs. 
vienos pusės, o kapitalizmo 
smukimą, iš antros pusės. Ta
me vaizde dalyvaus šimtai dar- 

This affair is given for aibininkų.
purpose and it is a good one I Patartina įsigyti tikietai iš- 
too. - - - -
tertainment shall go to the! Yorke. .
“Worker Musician” magazine. Yas—40 centų: bet yra 1,500 mvlineiimasis su Uršyte buvo} 

In order that you may have , Skietų įr po dolerį. Bedar- ; biskeli dirbtinas. Geri typai į 
sufficient time to enjoy your-^biai, kurie pristatys liudijimus (buvo antro narapibečio—By-1 

........................... , socialistu—Marcinkevi
čiaus ir P. Baranausko, nors 
kai kur stokavo tam tikro sce- 

Iniško lankstumo.
Režisieriavo V. Bovinas, o 

suflieriavo O. Visockienė.
“Suiro Tėvelio Nervai,” ma

rei ketų su vai-

Vietiniai renegatai rengė 
savo neva “prakalbas” komu-, 
nistinio darbininkų judėjimo 
išniekinimui. Kalbėjo kalbė
tojai, kuriem, kaip kad jie 
sako, “Partija nukirto galvas.” 
Tad aišku, kad ir prakalbos 
buvo be galvų.

Apie 8:30 vai. vakare jie
'turėjo “masių” tik apie 40. | 
Tiesa, vėliaus atėjo dar dau- 

Zablackienė—Jūlijos ^au’ bet vistiek reikėjo kai-, 
bet į didžiumą Piliečių Kliubo 

Mat, mases dar nesu- 
5;nATnn įsirinko. Tos masės būna su 
J Mic-'ja’s tik tuomet, kai jie pas jas 

, atatin- nuvažiuoja.
—Darbininkų 

; tosi,—prasitarė 
ninkas.

—Taip, bet
socialistas

čia mažai ma- 
vienas darbi-

čia randasi
Glavec-|

self, the affair will start at 
7 o’clock.

Come one—come all !
But be sure to co 1

Ar Drįs Socialistai Stot 
Į Debatus su Hathaway?

Astorijoj, L. I., Woodman 
pašalpinės draugijos kuopa 
rengia debatus komunistų kan
didatui į kongresą drg. Hath
away su socialistų vadu Ja
mes O’Neal apie socialistų ir 
komunistų rinkimų platfor
mas, Woodside Masonic Hall 
svetainėje, šį trečiadienį. So
cialistai paprastai pabėga nuo 
debatų su komunistais. Neži
nia, ar turės drąsos O’Neal, 
kaipo vienas iš vikriausių 
ciaLburžujų.

6 Centai Pašalpos

so-

! nuo savo Tarybų, bus įleidžia- rono, 
' mi veltui.

Newarko Demonstracija 
ŠĮ Ketvirtadienį

NEWARK, N. J.—Tikimasi, no supratimu, 
kad masiniame mitinge kalbės dinti dar bent keliose Brook- 
drg. Fosteris ketvirtadienį, lyno apielinkės vietose, nes tai 
Laurel Garden svetainėje, 457 gera komedija, gi susimokinti 
Springfield Ave.,—jeigu Fos- atskirai kiekvienai kolonijai ne 
teris gana pasveiks. O jei visur galima ir, pagaliaus, nė-
sveikatos stovis neleis jam tą ira reikalo.
vakarą kalbėti, tad bus kitas. zabetho draugijos prie to ruo-, 
žymus Kom. Partijos kalbėto
jas. Pirm prakalbų įvyks de
monstracija, kuri prasidės nuo 
H. M. Tubes. Aplink svetai
nę yra įtaisoma garsiakalbiai, 
kad galėtų girdėti prakalbas 
ir tie, kurie negalės sutilpti 
vidun. įį>

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Veronika Budreikienė, 35 
metų, 42 Stagg St., mirė spa
lio 22 d. Bus palaidota spalio 
25 d. Kūnas pašarvotas Garš
vos įstaigoje. ' •

Margarett Hoebig, 21 metų.

Buržuazinis Piliečių Biudže
to Koitiitetas pats iškelia aikš
tėn, kad miesto valdyba dau
geliui bedarbių šeimynų teduo- 18 Evans St., mirė spalio 17 
da tiktai po 6 centus pašalpos d. Palaidota spalio 21 d. šv. 
ant kiekvieno žmogaus šehny-, Trejybės kapinėse. Laidotu- 
noje; bet šimtai tūkstančių j vių apeigom rūpinosi grabo- 
šeimynų nei to negauna. Irius J. Garšva.

daryti Patersone, 
Freeholde, Bayonnėj, 
Necke ir kitur.

Aido Choro Dramos Grupės 
valdybon įeina: J. Visockis— 
pirm;, A. Zablackiutė—sekre-! 
tore ir L. Kavaliauskaitė—iž
dininkė. Norintieji klausti in-' 
formacijų, rašykite sekretorei,1 
“Laisvės” antrašu.

So. Brooklyno LDS. 50-tai 
kuopai nuo vakaro liks turbūt' 
nemažai ir pelno. Keli darbi- j 
ninkai pasižadėjo įstoti į LD, 
S. Gauta keli “Laisvės” pre
numeratoriai. 1

Beje, R. Mizara pasakė 
trumpą prakalbėlę, raginda
mas lietuvius darbininkus sto
ti į LDS. ir užsiprenumeruoti 
dabar dienraštį “Laisvę.”

Stebėtojas.

Bet mažai kas perka, 
telio nėra. Paukštienė 
1) pradeda susirinkimą.

Svie- 
(No.

Ji-
-r-

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, 
vieną iš geriausių v 1 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

Telephone, Evergreen 6-5810

,1. GARŠVA/ 
Graborius

„. Jis turi 
X-Ray įtai- 

Valandos: nuo 10-4 
Vakarais—panedčliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

NAMU SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

56

ir

Brooklyn, 
“Laisves”

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

ir Medi
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KAUNO DUONA
Rugine 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:

127 Grand St.
MASIENAS BAKING CO.

Brooklyn, N. Y
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UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoma, 
krikštynoms ir pasivažinejimairs.

231 Bedford Avenue

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

o
o
ii

SKAITYKIT, PLATINKI?
“LAISVĘ.”
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TEL. STACG 
2-5043

INC

či

MATHEW P. BALLAS 
( Bl EL A USK A S) 
G R A GORIUS 

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

• *
MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

mirusius' parvežam iš visų šalių, ir jš čia 
PAS1UNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM’MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2
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DEKAVOJU PACIENTAMS

5

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

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

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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