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KRISLAI
Prof. Leono Mintys.
Greeno Mintys.
Hooverio Mintys.
Butkaus Mintys.

Rašo MARKSISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Kai kurie save jaučią “dide
liais” žmonėmis, reiškia kitiems 
savo mintis. Daugiausia “min
čių reiškimu” gyvena pleperiai, 
kurie nieko neveikia arba neno
ri veikti naudingo darbininkų 
klasei.

Profesorius Leonas Lietuvos 
studentų susirinkime, kaip rašo 
“Lietuvos žinios”, reiškė savo 
mintis. Tarp kitko jisai sakė, 
kad Lietuvos “inteligentijos da
lis yra apimta nesveikos karštli
gės, dalis mūsų inteligentijos 
pradeda pūti.” Tai tiesa. Bet 
Leonas bijo prasitarti, kas rei
kia daryti, kad tą puvimą paša
linti.

Penki Darbininkai 
Užmušta Kuboj

400 Namu Išsprogdinta 
JaponijojANGLUOS BEDARBIAI PASIEKS 

LONDONĄ KETVIRTADIENĮ
SCOTTSBORO TEISMAS ATIDĖTAS 

IKI PO RINKIMU DIENAITOKIO. — Ugnis, kuri ki
lo Komatsu miestelyje, su
naikino 722 namus. Nuosto
liai yra be galo dideli. Ge
sinant ugnį buvo pašaukta 
ir kareiviai, kurie turėjo iš
sprogdinti 400 namų, kad 
sulaikyti liepsnas. Trys da
lys namų biznio srityje su
naikinta. Veik visi namai 
žymiausių gatvių taip pat 
sunaikinta.

Miestelis turi apie 12,000 
gyventojų. Didžiuma 
ko be pastogės.

HAVANA. — Politinių 
susikirtimų Kuboj vėl yra. 
Vėl 5 darbininkai likosi už
mušti. Šitie susikirtimai 
įvyko fabrike, Santa Clara 
provincijoj. Vienoje pusėje 
dalyvavo apie 100 žmonių, o 
kitoje apie tiek taip pat. Po
litinės linijos dar nėra aiš- 

, už kurias 
įvyko susikirtimai.

Leonas dar dejuoja, kad “tau- kiai pažymėta
tos organizmas negali tobulėti, 
progresuoti, vyraujant tokiam 
elementui...” Jis kalba apie 
atsilikimą.

Jei Lietuvos jau ir inteligen
tija “pūsta”, jei ponai, tautos 
“gelbėtojai”, anot Leono, “ap
imti nesveika karštlige,” tai ką 
jau kalbėti apie paprastus val
dininkėlius, kurie yra prarūgę

Chicagos Bedarbiai
Pikieto Eilėse

CHICAGO, Ill. — Bedar
biai darbininkai susirinko

degtinėje. Suprantama, jie ga-|apie 500 skaičiuje į pikieto
Ii vesti visą kraštą tik j tą patį 
supuvimą.

Vienok, išeities, geresnių gy
duolių nėra nei pas patį Leoną. 
Jisai mano, jog bloga tik todėl, 
kad ta inteligentija dar “vaduo
jasi ne dvidešimto amžiaus pro
tu, bet senų laikų.”

Jisai nieko naujo nei pats ne
žino. Leonas nemato, kad ir 
dvidešimto amžiaus protas pri
gyveno katastrofos laikus. Ji
sai nemato, kad visas kapitaliz
mas, visa civilizacija pūsta. Tad 
ir pats profesorius Leonas yra 
sergantis ta pačia inteligentijos
liga. Kad išgydyti tą ligą, tai. stubų ir t. t. 
reikia visasvietinės operacijos— j  
revoliucijos!

i Banditai ir Ka-
I

eiles, prieš Irving Park be
darbių šelpimo įstaigą, .kuo
met ji sumažino pašelpas 
ant 50 nuoš. Bedarbiai ruo
šia maršavimą spalių 31 die
ną ir čia bus įteikta reikala
vimai. Bedarbių reikalavi
mai yra, kad būtų atšaukta 
tas sumažinimas pašelpos, 
kad kiekviena šeimyna, kuri 
susideda iš dviejų narių, 
gautų ne mažiau, kaip $7.50 
į savaitę pašelpos. Pavie
niai turi gauti po $5.00. Turi 
būt sulaikyta mėtymai ts

Tūkstančiai Darbininkų ir Bedarbių Ruošiasi Pasitikti 
Maršuotojus ir Teikti Jiems Paramą; Darbininkai Rei
kalauja Pašalpos, Maisto, Drabužių.

Augščiausias Teismas Užsidarė; Kapitalistai Nepaiso 
Darbininkų Gyvybės; Jiem Rūpi Politikieriavimas, kad 
Paskiaus Palaikius Savo Džiabus.

Ponas feikeris Greenas, kal
bėdamas per radio, taip pat rei
škė savo “mintis” apie bedarbę. 
Jisai pasakė,kad Amerikoj “virš 
30,000,000 darbininkų reikalau
ja paramos.” 
daryti? __________ u_

Greenas prašo išmaldų. Bet pinigų, 20 
juk maldomis neišgelbėsi 30,- 
000,000 darbininkų. Šitas neva

LONDONAS. — Nepai
sant policijos ir netinkamo, 
lietingo oro, Nacionaliai Al
kani Maršuotojai artinasi 
prie Londono. Maršuotojai 
yra labai persekiojami poli
cijos. Londone taip pat 
juos laukia policija. Bet 
čia laukia ir darbininkų ma
sės, kurios pritaria ir remia 
bedarbių maršuotojus.

Maršuotojų yra virš tūk
stančio kelyje, kiti dar prisi
dės artimose vietose. Lon
doną alkani maršuotojai pa
sieks ketvirtadienį. Čia dar
bininkai dirbanti ir bedar-

biai suruoš demonstracijas. 
Maršuotojai įteiks parla
mentui peticiją, kurią pasi
rašė miiionas darbininkų. 
Peticija reikalauja atšaukt 
Means Test įstatymą, kuris 
sumažino bedarbių pašelpą.

Bedarbių organizacija taip 
pat išleido manifestą į visus 
darbininkus. B e d a r b i us 
maršuotojus remia ne tik 
darbininkai, bet ir didelė da
lis studentijos. Oxfordo 
Universiteto Darbini nkų 
Kliubas pasiūlė del 230 mai
stą ir nakvynę.

KOMUNISTINIO LAIVYNO DEŠIMT
METINES SUKAKTUVES \

į kitas šalis baltųjų priešų.
Paskiaus pradėjo pagerė

ti. Kuomet Jaunų Komuni-

MASKVA. — Spalio 16 
dieną buvo Sovietų Sąjun
gos laivyno dešimtmeti- 
nių sukaktuvių minėjimas, stų Kongresas nutarė daly- 
Draugas Kurkovas aiškino, 
kad iki1 1922‘ metų So
vietų Sąjungos laivynas 
kaip ir neeegzistayo. Lai
vynas pradėjo geriau veik
ti tik paskiaus, kuometI“** A • l*-v—iti tik paskiaus, kuomet klauso ji 

16JllIla AplplCSC prąęlejo jame veikti jaunie- 21 metų.

CROOKTON, Minn. — 
Bet kas reikia Banditai užpuolė Polk pa-

ji komunistai.
Baltiko laivynas po pilie

čiu karui veik buvo sunai-

pali-

Balkanų Valstybės
Laiko Konferenciją

vauti laivyne; tai Jaunų Ko
munistų organizacija turėjo 
tik 300,000 narių. Šiandien 
šita organizacija turi jau 
6,000,000 narių. Joje pri
klauso jaunimas nuo 15 iki

BUCHARESTAS. — Iš 
eilės jau trečia konferencija 
pradėjo Balkanų valsty
bių, Kurios tariasi apie ge
resnę kooperaciją ir susita
rimą del kovos su didelėmis 
valstybėmis. Manoma pa
daryti uniją iš visų šių val
stybių.

Konferencijoj dalyvauja 
Turkija, Rumunija, Bulga
rija, Jugoslavija, Graikija 
ir Albanija. Tautų Lygos 
atstovai taip pat yra.

WASHINGTON, D. C. — rūpi p o 1 i ti k i e r i avimas, 
Jungtinių Valstijų vyriau- o ne teisdarystė. Politikiė- 
sias teismas baigė savo sesi-; riąi bijo^ tą klausimą kelti 
jas spalių 24-tą dieną visai 
neišrišęs Scottsboro jaunuo- i 
lių klausimą. Scottsboro i 
jaunuolių negrų apeliacija 
buvo paduota spalių lOtą 
dieną ir reikalauta, kad 
greičiau tas klausimas būtų 
nagrinėjamas. Šioje byloje 
yra 7 nekalti negrai jaunuo
liai paskirti sudeginimui 
elektros kedėje.

Teismas vėl susirinks tik mą nekaltų negrų darbinin- 
po rinkimų. Tai reiškia, 
k a d t e i s m u i d a u, g iau tai gali gelbėti jaunuolius.

prieš rinkimus, nes jie gerai 
; jaučia, kad neteisingas 
' sprendimas gali labai atsi
liepti į rinkimus.

Draugas William Patter
son, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo generalis se
kretorius, išleido pareiškimą 
šiuo klausimu. T.D.A. ra
gina darbininkų organizaci- 

I jas siųsti protestus prieš to
kį neteisingumą ir kankini-

kų. Tik darbininkų protes

JŪREIVIAI BEDARBIAI ĮTEIKS 
SAVO REIKALAVIMUS VALDŽIAI

WASHINGTON, D. C.— valdžia turi labai greitai at- 
Bedarbių jūreivių delegaci- sakyti į reikalavimus. Jei 

{ja iš dešimties narių, kurią nekreips domės į šį klausi- 
išrinko masiniai' jūreivių mą valdžia, tai jūreiviai čia 
mitingai, pribuvo į Wash-' 
ingtoną ir įteikė valdžiai 
reikalavimus. Delegacijos 
galvinyje yra George Mink, 

I pirmininkas Marine Work
ers Industrinės Unijos.

i Delegacija tiesiai ėjo pas

greitai pribus ne dešimtimis, 
bet tūkstančiais. Bedarbių 
jūreivių yra 80,000. Jų yra 
tik New Yorke 20,000. -■

Bedarbių reikalą vimai 
yra: 1. Po $1.00 pašelpos į 
dieną kiekvienam bedarbiui 

WORCESTER, Mass, —'prezidentą Hooverį, bet ji- jūreiviui. 2. Visi bedarbiai 
sai atsisakė su jais kalbė- turi būt medikaliai prižiūri- 
tis. Tik Hooverio sekreto- mi be jokio atlyginimo. 3. 
rius Theodore Joslin pasi- Jūreiviai reikalauja, kad ne
rodė, kuriam ir įteikta rei- būtų persekiojimų dirban- 
kalavimai. Delegacijos pir- tiems ir turi būta pagerin- 
mininkas dar pareiškė, kad tos darbo sąlygos.

Vajaus Mitingas 
Worcester, Mass

Leonas Trockis buvo prie
šingas šiam žygiui, bet Le
ninas . ir Stalinas atmetė1 Spalių 28-tą dieną ALDLD1. L XXCVA VIA v vili Y v j.*. vw-vaa a a iuUKJ U.JLv711<£ n JL/ JLF A-/JLF

! vieto kalėjimą, paėmė $1,000 kintas. Ypatingai buvo pa-į Trockio nusistatymą. Troc- H-ta kuopa šaukia narių, 
V. “slot” mašinų, kirstas po Kronštadto suki-!kis tuomet buvo karo komi-,“Laisvės”, “Vilnies” ir kitų 

Dabartiniu laiku organizacijų s u s i r i nkimą.mašininį šautuvą, apie 500 limui. Laivai nebuvo verti i sąrąs.
darbininkų vadas” veda darbi-, sovmilL svaiginančių geri- leisti ant jūrių, maisto pri- j veik 100 nuos. laivyno mo-1 Susirinkimas įvyks 7:30 vai. 

Ne, dar- mų ir paskiaus pabėgo. Ban- statymas ir kiti reikalingi kyklose yra jauni komunis- ’ ’ ’ ’ ‘ ~ ’ “*ninku,s į ubagų eiles.
bininkai nėra ubagai. Darbi
ninkai turi teisę reikalauti ir 
pasiimti tai, kas jiems priklau
so. Todėl reikia kovoti ir rei
kalauti, o ne maldauti trupinių.

ditai kalėjimo prižiūrėtojus dalykai buvo veik sunaikin- tai. Laivyno personale, ku-
V "I *“ • 1 1 ■“ • • • - _ * V • _  a • t •uždarė į kalėjimą ir pas

kiaus pasišalino.

Darbininkai Streikuoja prieš 
Sulaikymą “Rote Fahne”Hooveris, kalbėdamas apie 

“gerus darbus jo valdžios”, pa- . 
sigyrė, kad ir tai buvo gelbėji-1 
mas darbininkų, kuomet įplau- • BERLYNAS. — Berlyno 
kė į šią šalį $300,000,000 ver- cjgarų fabrikos darbininkai 
tės aukso. Mes sakome, kad tas 
gelbėjo kapitalistams, o ne dar
bininkams.

Prie Hooverio depresija didė-! 
jo ir didėja, darbai mažinosi ir 
dar tebesimažina. Na, o tas po
nas vis kalba apie “kovas su de
presija” ir “gerų laikų” artėji
mą. Vienok dar yra žmonių, 
kurie ir jam tiki.

Amerikoj yra įsigyvenęs bal
tasis šovinizmas. Tai yra nea
pykanta negrų. Šita neapykan
ta duoda šimtus linčiavimų, ją 
galima pastebėti visame socia
liame gyvenime. Veik visose 
valstijose negrai neturi lygių 
teisių.

Prieš tą nelygybę kovoja Ko
munistų Partija. Ta kova ve
dama visais būdais. Bet jei ku
rie girdėjo renegatą Butkų kal
bant, tai tie jau gerai žino, kaip 
lakudriškai tas žmogus iškrai
po ir išjuokia Komunistų Parti
jos šią kovą. Jie išniekina šią 
kovą ir paverčia į asmenius, ve
dybinius santykiavimus. Jie da
ro iš rimtos kovos karikatūras.

ti. Taip pat ir Juodųjų jū- ris susidaro iš 150,000, yra 
rių laivynas buvo veik visas ’ didžiuma komunistai, jauni 
paskandintas ir išgabentas1 ir suaugę.

Francuos “Nusigin
klavimo” Planas

Rinkimu Kovos
Piety Amerikoje

paskelbė pusės valandos 
protesto streiką prieš sulai
kymą komunistinio laikraš
čio “Rote Fahne”. Fašisti
nė Papeno valdžia jau ne sy
kį sulaikė Komunistų Parti
jos organą.

Butkus daro juokus ir iš tei
smų, kurie įvyko del baltojo šo
vinizmo. Kokiam gi tikslui yra 
daromi tokie teismai? .Vėpla 
Butkus mano, kad tik todėl, jog 
nuteisti “prasikaltėlį” šoviniz
me. Ne jiem suprasti socialius 
klausimus.

Mes galime pasakyti darbi
ninkams, kad tokie teismai yra 
ruošiami išdėstymui darbinin
kams, jog tas nusistatymas yra 
žalingas visai žmonijai, o la
biausia darbininkų klasei. To
kių teismų pagalba galima su
traukti minias darbininkų ir 
aiškinti teisingas darbininkų.
nusistatymas, išrodinėti, kad j Mažinimas ginklavimosi esą 
reikalinga negrų ir baltų darbi-1 galimas tik tuomet, kuomet 
ninku vienybė. | kitos šalys sutiks.

I SANTIAGO, Chile. — Šio- 
PARYŽIUS. — Franci jos je valstybėje artinasi rinki- 

ministeris pirmininkas Her- mai. Veik visa šalis pasken- 
riotas pasiūlė “nusiginklavi- dus demonstracijose. Kiek

viena partija laiko masinius 
mitingus in demonstracijas. 

Rinkimuose dalyvauja ke
lios partijos.. Kapitalistinė 
spauda rašo,, kad Maramar 
duque Grove atstovauja ko
munistus arba žemesnius 
sluogsnius. Bėt jisai dabar 
yra ištremtas. Todėl jo par
ti j a - reikalau j a, kad i rinki
mai būtų atidėti, kol jisai 
bus sugrįžęs.

mo” planą. Bet pagal tą pla
ną nebus jokio nusiginklavi
mo. Tai bus tik daugiau 
kalbų apie suvienodinimą 
ginklavimosi. Herrioto pla
nas yra sekamas:

1. Pareiškimas nusigink
lavimo konvencijai; 2. Pa
reiškimas pasitarimų sutar
tims ; 3. Sutarties paktas del 
kolonialių pasitarimų; 4. 
Padarymas planų tarptauti
nės policijos konstitucijai; 
5. Konvencijos p r o j e k tas 
vykinimui lygių teisių prin
cipo.

Kaip matome, tai čia nėra 
jokių planų nusiginklavimui.

Will Rodgers Brazilijoj

vakare, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St

Visi draugai ir draugės, 
dalyvauki! šiame susirinki
me. čia mes kalbėsime apie 
mūsų laikraščių vajų, kuris 
jau eina, šiame susirinkime 
jau bus iš vajaus raportai. 
Galėsime gauti patyrimų ir 
padaryti dar geresnius pla
nus mūsų darbui gavime 
naujų skaitytojų ir narių į 
ALDLD.

Draugai, “Laisvė” vajaus 
metu naujiems skaitytojams 
tik $4.00 metams. Plisti me
tų—$2.00. Kiekvienas turi
me padirbėti, 'kad > gauti 
daugiau skaitytojų, Taip 
pat eina vajus už gavimą 
naujų narių į mūsų organi
zaciją----ALDLD. Metinė
mokestis tik $1.50. Be to, 
nauji nariai dar gauna kny
gų pirmesnių laidų vertės 
$3.00. Tad visi dalyvaukite 
susirinkime.

ALDLD 11 Kp. Org.
J. M. Lukas.

ĮVAIRIOS ZINUTĖS
Londonas. — Tarpe Ang

lijos bedarbių maršuotojų 
yra ir moterų.' Tik vienoje 
kolumnoje moterų yra 38. 
Jos karingai maršuoja su 
vyrais.

Newburgh, N. Y.—Penn
sylvania valstijos agrikultū
ros sekretorius pasakė mo
terų suvažiavime, kad lega
lizavimas alaus duotų val
džiai $500,000,000 įplaukų 
taksų formoje.

Denver, Colo. — Colora- 
dos valstijoj pasirodė tikra 
žiema. Čionai prisnigo 5 
colius storio. Bet netolimo
se apielinkėse visai buvo šil
ta ir nesimatė sniego.

nijos gelžkelio tarpe sukilė
lių ir Japonijos jėgų.

Jolo, P. I. — Spauda pa
skelbė, kad čia vėl užmušta 
32 morosiečiai (Moros). 
Tarpe užmuštų yra 8 mote
rys ir 6 kūdikiai. č

New YorkoAlbany.
valstijoj jau yra užsiregist
ravusių piliečių balsavimui 
šiuose rinkimuose 5,218,000. 
Sakoma kad niekuomet tiek 
nebuvo balsuotojų užsiregis
travę šioje valstijoj.

Nauja Valdžia Bolivijoj

f'

RIO DE JANEIRO.
Čia pribuvo pagarsėjęs 
moristas Will Rodgers, 
sai čia pribuvo orlaiviu. Jį kanųjų Maršuotojų ant ke- 
pasitiko tik keletas laikraš- lio jau yra virš 3,000 su įvai- 
čių korespondentų ir pa- riais obalsiais ir reikalavi- 
veikslų ėmėjų..

hu-
Ji-

Londonas. — Kapitalisti
nė spauda praneša, kad Al-

mais.

LA PAZ. — Karas Boli
vijoj davė naują valdžios 
krizį. Ministerių kabinetas 
*buvo rezignavęs ir reikėjo 

Tokio, Japonija. — Chini- sudaryti naujas. Naujas 
jos sukilėliai gerai laikosi ir ministerių kabinetas suda- 
kariauja už atsiėmimą mies- rytas iš koalicijos su libe- 
to Tsitsihar. Japonijos kar- ralų partija. Vienok kabi- 
eiviai kariauja prie Nonni 
upės su sukilėliais.

netas pasilieka po preziden 
to Salamanca vadovybe.

Mandžurija. — Dideli mū- (Daugiau Pasaulinių 
šiai eina prie Rytinio Chi- 5-tam puslapio)
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gavimui naujų narių.
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Įvykusio Darb. Spaudos 
Pikniko

18 d. įvyko dar- 
spaudos naudai 

Jame buvo įsteig-
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S«E LIETUVIŲ DARttNKp SUSIVIENIJIMĄ T
turėti Lietuvių Darbininkų kąizduoja. tilpęs žurnale “Li- 
SusiVienijimo1 kuopą {kiek-ibęrty” redakcinis’ straipsnis 
no j lietuvių kolonijoj. j (už birž. 25), kuriame sako:

Tiesa, bedarbė yra didelė' “Mes Pražįstame už tei-

Trečiadien., Spalių .26,. 1932

skelbtą deklaraciją, kurioje 
jis sako, kad mes šiandien 
esame ekonominio karo pa
dėtyj. Iki šiol mes to užsi7 
gindavom ir bandėm viso
kiais galimais būdais taisy
ti dabartinę mūsų šalyje re
voliucinę padėtį. Čia mums 
prisieina susidurti su įvai
riais civiliais ir šalies konsti
tucijos įstatymais, kurie 
mūsų darbui daro be galo 
daug keblumų.” Toliau nu
rodo: “Karas turi būti pa
skelbtas lygiai taip, kaip 
kad mus atakuotų išlaukinis 
priešas, nors, šiame atsitiki
me, priešas yra viduje mL 
sų šalies, bet jis yra daug 
kartų pavojingesnis už iš
laukinį priešą. Iki šiol mes 
tik patys save apsigaudinė- 
jom, sakydami, kad mūsų

Susivienijimo augimui. Bet 
ir tą kliūtį turime nugalėti. 
Jeigu mes prie puspenkto 
tūkstančio narių greitu lai
ku sutrauktume į LDS dar 
tiek lietuvių darbininkų, tai 
mes, kaipo didelė masinė sa
višalpos jėga nesunkiai ga
lėtume nugalėti ir bedarbės 
kliūtis: turėtume daugiau 
jėgų suteikti vieni kitiems 
paramą; galėtume geriau 
užtikrinti paramą ir bedar
biams nariams. Mes dabar 
sudarėme būdus kad del be
darbės neišsibrauktų nei 
vienas narys, ir tuo būdu 
galėtume dar labiau sudrū- 
tinti, turėdami savo eilėse 
daugiau narių.

Kad yra svarbu budavoti 
Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimą, tai su tuo sutiks (šalyje yra viskas ramu, vis

kas gražu. Ant toliau taip 
negali būti. Mūsų priešas 
diena dienon tvirtėja ir 
mes kuogreičiausiai turim 
ką nors daryti. Visųpir- 
miausiai mes turim suteikti 
mūsų šalies prezidentui 
diktatoriaus galią ir nei jo
ki civiliai karai, nei šalies 
konstitucijos įstatymai ne
gali ir neturi maišytis ge
nerolui po kojomis, kuomet 
tas vadas karo lauke.”

į Darbininkų organ izavi- 
; ir kovos skubina iš

naudotojų klasę prie konso
lidacijos savo pajėgų, prie 
fašizmo priskubino, kad tuo 
būdu ilgiau galėtų palaiky
ti pūvančią kapitalistinę

; ; ’..-."z . sistemą. Tas pats savaime
DLD nariai ir nariai kitų (verčia kiekvieną darbininką 
darbininkiškų organizacijų, 10 r g a n įz u 01 i s ir dėtis

dalykas; kad tuomi turi rū
pintis patys LDS nariai. 
Taip, patys LDS nariai turi 
daugiau rūpintis savo orga
nizacijos būdavojimu, negu 
kas kitas, bet jiems nėra 
taip lengva suorganizuoti 
LDS kuopą ten, kur nėrą 

. , ........... . į nei vieno LDS nario.ninku Susivienijimo vajus ■ .. x . .’ * I'U daUg lietUVlU kolOUl-
~ rp . . . / ' • i v - įu, kur dar. nėrą LDS kuo-Taigi, kartu eis keliu mu- J _ 1 • ? . T’ v pų, kur nerai nėr vieno LDS

. . m _ , . . ! nario, o yra ALDLD kuo-vajai. Tai musų, kovingųjų ' ’ J
darbininkų intensyviškesni’sj 
veikimas gavimui iiatūjų ko-1 
yotojų į savo revoliucines ei
les. ■ > • ; ;

; ' , i ■ •

Kurioj srity svarbiau dar
buotis, mes negalėtume ■ pa
sakyti. Turime mes eilę

šiuo tarpu eina Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos ir dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajus gavimui naujų narių 
ir naujų skaitytojų. .

Neužilgo, su 1 d. lapkri
čio, prasidės Lietuvių Darbi-

Latvijos Buržuazija 
su Lenkija

Kauno fašistų organas 
“Aidas” aimanuoja del Lat
vijos buržuazijos pastaruo
ju laiku aiškaus pakrypimo 
į Lenkijos imperialistų pu
sę. j :Girdi, latvių laikraštis 
“Latvis” aiškiai pasisakąs, 
kad ‘šaltasai protas’ ver-; 
čiąsdatvius dar arčiau suei
ti su lenkais, ne kaip ligšioL 
jie buvo suėję,” kadangi 
Lenkija stipri, didelė “Euro
pos rytų valstybė.”

Naivus smetonininkų ra
šytojas nesugebi suprasti to 
paprasto fakto, kad ne pati 
Latvijos buržuazija pasiren
ka sau politinį kelią, bet jį‘reikalų gynimui, bet plūdi- 
nustato didžiųjų imperialis-1 mui ir puolimui komunistu, 
tinių valstybių tūzai. Lat-1Per Prūseikos “Klampynę” ? mūgu 0 anizacijas. 
vijos aiskus krypimas j jr Grigaičio “Naujienas” tas

pos. Aišku, kad ten leng
viausiai' LDS kuopas galėtų 
suorganizuoti ALDLD na
riai. Tuo jaus jie patys ga
li įstoti į Lietuvių .Darbinin
kų Susivienijimą; gali pa
kalbinti ir prirašyti kitus 
darbininkus, savo kaimy
nus, pažįstamus, ir tuojaus 
būtų LDS kuopa.

Del pavyzdžio galima su-

nimo vedimui depozitorių rei
kalų. Taigi, komitetas, vietoj 
rūpintis depozitorių reikalais, 
parūpino algą vienai rpenš&vi- 
kų lizdo žmonai. O iš depozi
torių ima pinigus.

3. Komitetas atmetė lenkų 
to paties banko depozitorių ko
miteto pasiūlymą veikti bend
rai, kad atgauti depozitorių pi
nigus. Argumentai už atme
timą to sveiko pasiūlymo to-1 . ,. m •

kie: Tai bus pažeminimas lie-jsa^.1\ .vUlime . . ,
tuvystės dėtis bendrai su len-! darbininkiškų organizacijų, 
kais. Suprantama, tai veid-' kurios lošia svarbią rolę 
mainystė. ’ Menševikams rūpi 1 darbininkų judėjime, turime 
ne lietuvystė, bet savas sky- dienraščius, kurie dabar la-> . .r ., . i minėti keletas vietų, kur ne-biau, negu kada nors pir-' T A T TA1 . ’ 5 - j-.. . |ra LDS kuopu, o yra ALD-miau, musu judėjimui reika-, T-r. , ... ‘ J • / >LD kuopos, štai: Chester,

g ’ i Pa.; Mahanoy City, Port
Tokiu būdu turime visą - Carbon, Hazleton, Edwards- 

vajaus darbą taip subend-į ville, Inkerman ir eilė kitų 
rint, kad įtraukus kuo dau-[ kolonijų Pennsylvanijos val
giausiai lietuvių darbininkų; stijoj. ’ Harrison, Hillside, 

| Bloomfield, Freehold, Jer- 
Bet būtinas reikalas mums į sey City ir kitose kolonijo- 

? visiems kreipti domę ir įise New Jersey valstijoj.

mas pravesti.
Šito komiteto pirmininku, 

kaip jau žinoma, yra rene
gatas Strazdas, kuris tą vie
tą naudoja ne depozitorių

Lenkijos pusę daromas tam,; žmogus apsiputojęs atakuo-
kad sustiprinus imperialist!- ■ ja mus. Ar depozitoriai 
nj frontą prieš Sovietų Sį-'mano, kad šitokiu keliu ei- 
jungą. t i damas komitetas ką nors j

• laimės jų, depozitorių, nau-
dai? Jie klysta. Norint lai- erikos Lietuvių Darbininkų 
mėti, tokius nenaudėlius rei
kia vyti laukan. Reikia vy
ti laukan ir socialfašistus, 
kurie juk yra nuskriaudę

“Bolševikai Caristinėj 
Dūmoj”

Apie tai, kaip bolševikų 
atstovai veikė caristinėj Dū
moj' ir kaip jie naudojo Dū- ‘ medžiaginiai tūkstančius lie- 
mą organizavimui ir vado-!tuvių darbininkų beorgani- 
vavimui darbininkų, nepai-1 zuodami visokius kūjolus- 
sant, kad Partija buvo nele- i bingolus, Aliejaus šaltinius 
gale, visapusiai ir plačiai ap-! jr pardavinėdami tų bendro- 
rašo:buvęs Dūmos atstovas’vių Šerus, 
bolševikas A. Badajievas,;
savo atsiminimuose, kuriuos'
išleido International Publi- “Draugas” vėl Dūksta

Besiartinant Rusu 
.'liucijos 15-kinėm sukaktu
vėm, reakcininkąį?žino, kad

shers knygų leidykla (381 
Fourth Avenue, New York 
City). Šie atsiminimai iš
leisti anglų kalba —- “The 
Bolsheviks in The Tsarist 
Duma.”

Amerikos d a r b ininkams 
, šis veikalėlis yra nepava

duojamas rankvedis, rodąs 
kelią, kuriuo turėtų eiti J. 
V. proletariatas naudojime 

j įvairių p a r 1 a m e n tarinių 
įstaigų. Knyga turi 272 
puslapius. Kaina $1. Gau
nama viršnurodytu antrašu 
ir darbininkų knygų krau
tuvėse.

Revo-

Lietuvių Darbininkų Susi- Torrington, Meriden, Man- 
vienijimo budavojimą.

i ' !

“Laisves” skaitytojai, ^im- i

tūkstančiai mūsų revoliuci
nio judėjimo draugų ir 
draugių, dar nepriklausan
čių prie LDS. Juk Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mas stengiasi ne tik kaip 
galima lengviausiomis sąly
gomis aprūpinti darbinin
kus pašalpa ir apdrauda, bet 
taipgi rūpinasi ir abelnais 
darbininkų reikalais; prisi
deda prie Amerikos darbi
ninku kovos už bedarbių ir 
socialę apdraudą, stengiasi

Rugsėjo 
bininkiškos 
piknikas, 
tas ir šeimininkių skyrius. Su
sipratusios darbininkės 
darbininkiškos moterys, 
katra išgalėjo, paaukojo šiam 
tikslui, štai jų vardai ir au
kos :

J. žolynienė iš New Haven 
—gardų pyragą; Rudimienė 
iš New Haven rūkytą kumpį.

Iš Hartfordo, M. Staugaitie- 
nė—kašę pyčių, sūrį, gorčių 
vynuogių gėrimo ir raugintų 
agurkų; Plytnikienė—pusę ga
liono vynuoginio gėrimo; O. 
Vilkaitę — kašę obuolių; A. 
Ramanauskienė—sūrį ir keik-
są; A. Ramanauskiutė — ko- 
modei uždangalą; Gailūnienė 
—keptą vištą; M. Kazlauskie
nė—kiaulienos kepsnį; O. Gi- 
raitienė—šviežią kumpį; O. 
Evanauskienė—porą apvalka
lų, rankų darbo; Dagilienė— 
keiksą; Zokaitienė—keiksą; 
Kasputienė—pajų; V. Kazlau
skienė—pajų; O. Rudzinskie- 
nė—namie darytų pyragaičių 
ir kavos; M. Ramoškienė—cu
kraus.

B a r č e k i ų parduota už 
$20.50; pyragas ant išlaimėji- 
mo $2.20; apvalkalai $3.80; 
komodės uždangalas $1.75.

Revoliucinei spaudai šeimi
ninkių skyrius išviso davė 
$28.25.

Žemiau yra paduodami var
dai aukojusių ne per šeiminin
kių skyrių:

A. Povilonis—rūkytą kum
pį ; Carol Meilus—rūkytą kum
pį, 19 Lawrence St.; J. Na
vickas turi krautuvę ant 
Soldn) St. 50 (?).

Spalių 8 d. kom. prezidenti
ni rinkimų komitetas turėjo 
parengimą mūsų kampanijos 
naudai. Parengimas buvo skai
tlingas publika. Parengimui 
aukojo visą virtą kumpį P.

c

Chester ir Ansonia, Conn.; 
Toledo, Ohio. ' ■ . ' '

Tai tik kelios suminėtos 
vietos. Ką mano tų koloni
jų ALDLD nariai ir “Lais
vės” skaitytojai,- kurie dar 
nėraLietuvių Darbininkų 
Susivienijimo nariais? : Ką 
mano mūsų draugai ir drau
gės kitose kolonijose, kūr 
dar nėra LDS kuopų?

Kodėl jūs, draugai ir 
draugės, negalėtumėte im
tis už darbo ir organizuoti 

j savo, ir tie, kurie dar nė-’LDS kuopas? Mes turime 
ra jos nariais, jeigu jų am- Į 
žius ir sveikatos stovis nesu- j 
daro kliūčių, privalo tuojaus 
patapti nariais. /

Mes, lietuviai revoliuciniai

suteikti savo nariams darbi-i1Yin-
v t I lllctolb

ninkišką apšvietą, už tai

Literatūros Draugijos na
riai ir kiti kovingieji lietu
viai darbininkai, kurie dar 
nėra •nariais naujo, darbi
ninkiško 'Susivienijimo, tūri 
žinoti, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas yra la
bai svarbi organizacija mū
sų judėjime. Tokiu būdu 
tie draugai neturi jos pa
miršti; turi į ją žiūrėti, kaip

kiekvieno lietuvio darbinin
ko pareiga būti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
nariu. f ; ! ' ■ ;

.“Laisves” skaitytojai, AL-

prisidėkite prie budavojimo • npįg kovu kurias vadovau- Plaukis, 9ot> Bioad St., o Zola
Lietuvių Darbininkų Susi-[ja Jungtinių Valstijų Ko- 
vienijimo į milžinišką lietu-! munistų Partija.. 
vių darbininkų savišalpos W. A. Kairys,
organizaciją!

J. Siurba!

W. A. Kairys.

NASHUA, N. H.

Tiesia Fašizmui Kelius

nuo Hillside Ave. penkias 
dėžutes žuvies.

Vardu pikniko komisijos 
tariame širdingą ačiū.

Spaudos Pikniko Kom.

SCRANTON, PA

tas įvykis bus minimas pla- darbininkai, pasibrėžėm sau 
čiai po. visą pasaulį milionų ug tikslą išbudavoti Lietu- 
darbininkų. Todėl reikiamų Darbininkų Susivieniji- 
palieti kuodaugiausiai prieš į mą į milžinišką darbininkų 
Sovietų Sąjungą melų,. kad į savišalpos organizaciją, ir

Užuojautos Rezoliucija ir 
Aukos “Vilniai”

LDS. 128 kp. susirink, spa
lio 3 d. vienbalsiai priėmė pro
testo rezoliuciją prieš tuos 
darbininkų klasės priešus, lie
tuviškus fašistus buržujus, ku
rie pasimojo sunaikinti mūsų 
darbininkų dienraštį “Vilnį”, 
kuris teisingai vadovauja ir 
kovoja už darbininkų reikalus.

Todėl mes išreiškiame savo 
užuojautą užpultąja!
ir areštuotiems jos draugams, 
Andruliui, Krakaičiui ir Mil-

. .. .. v . . , v leriui. Mes reikalaujame, kad
Agitacija uz atvirą burzu- byla prieš “Vilnį” ir jos dar- 
azinę diktatūrą. Kuoaiš- j bininkus būtų panaikinta. Kar- 
’ ” ’ * “ • ' ‘ tu smerkiame ir provokatorius

pruseikinius, kurie melagingai 
tvirtina, būk drg. Mizara iš 
Maskvos parvežęs pinigų dė
lei palaikymo < komunistinės 
lietuvių spaudos Amerikoje.

šalin provokatorius ir skun
dikus! Tegyvuoja mūsų “Vil
nis!”

i
“Vilnies” gi bylos vedimui 

aukojam iš kuopos iždo $5.
Ant vietos dar surinkta tam 

tikslui aukų $3.25. Aukojo :j 
J. Egeris ir V. Vilkauskas po į 
dolerį; M. Virbickienė ir J'.j --------— -——---- —
Gervus po 50 centų; J. Na-Imą spalių 20 d., Town Hali, 
horskis 25c. * i Susirinko apie 50 farmerių,

T, , . , v ! daugiausia finai. MitingasBuvo nutarta surengt so-.. ;
kius, kurie jau įvyko spalių ibu™ ®Cvas- Du kalbetoJai 
8 d. “Vilnies” apgynimi rei- aiskino fa™enų vargus ir rei- ■■ 
kalui. Kadangi oras buvo šil- .
tas, tai žmonių buvo nedaug; higton, D. C., gruodžio 7 d. j ■■ 

‘ 2 . Tai vi- Išrinko vieną delegatą; taipgi ••• 
pasiųsta $15.10. | išrinko devynių narių komite-

Itą ir valdybą varyti darbą
| pirmyn. Greitu laiku bus su- •> 
šauktas antras mitingas, ir "• 
manoma išrinkti daugiau dele
gatų. '

Rugsėjo 18 įvyko ALDLD 
39-tos kuopos susirinkimas. 
Apart visų tarimų, buvo ap
kalbėta ir dienraščio “Vilnies” 
dabartinė padėtis. Draugai 
pareiškė pasipiktinimą prieš 
“Vilnies” puolikus, kurie visu 
žvėriškumu puola “Vilnį” ir 
nori sunaikinti “Vilnies” gyvy
bę.

Todėl draugai, suprasdami 
kokiam pavojuj randasi dien- 

Vilnis” ir kad reikalin
ga skubi finansinė parama dė
lei bylos vedimo ,nutarė paau- . 
kauti 
darni 
giau.

Po
J. Proleikienė, B. Jaskevičius, 
F. Vilčinskas, J. Elinskas; po 
25 cent.: I. Klevinskas, A. Ru- 
seckas; po $1.00: P. Ruseckie- 
nė, R. Yanušaitis. 
rinkta $5.18.

Owen D. Young, kalbėda- partija turi būti aiški—jos 
mas į Notre Dame Univer- kandidatais turi būti vien 

birželio tik pasižymėję Amerikos pi- 
liečiai-patriotai. Tos parti
jos išrinkti atstovai turi 
pasiimti atsakomybę ir tap
ti Teisybės diktatoriais? O j 
iškilus karui, arba dabartį-' 
nes bedarbės laiku, toki at-į

I siteto studentus, 
mėn., va ką sakė: “Kuomet 
mūsų šalyj ateis suirutė, 
tuomet mes jau turim būti 
pasirengę taj. pasitikti.” To
liau jis sakė: “Priešakyj 
mūsų turi būti galingas 
mūsų vadas, su giliausiu su- stovai galės visą galią su
pratimu viso dalykų stovio teikti šalies prezidentui.” 
ir tokiam mūsų vadui turi 
būti suteikta visa gale taip, 
kad jis galėtų be jokių kliū
čių pasekmingai vadovauti 
visas mūsų spėkas.”

Tai fašizmas, tik nepava
dintas tokiu. Mat, buržua
ziniai diplbfnatiai ^niekuomet 
nekalba aiškiai? . ’ 

į.i ■ i .

i Kiti buržujai* savo spau
doj kalba aiškiau. Pavyz
džiui, mėnesihįd žurnalas 
“Vanity Fair” (birželio 
mėn.) sako: “Amerikoniška Vienose buržuazinėse šaly- 
civilizacija n ę palyginamai se, kur darbininkai mažiau 
yra daug didesniam pavojuj organizuoti, ten juos be pa- 
šiandieniniu bedarbės lįiku,' sigailėjimo buržuazija tūks- 
negu kad buvo pasaulinio ' 
karo laiku.” ' '

Pavojus, pavojus? Ir 
taip šaukdamas, tasai bur- 

tarpu, mūsų organizacijų ir .žuazijos' žurnalas štai ką 
spaudos vajaus mėnesį, j^ė-' Amerikai, pasiūlo: “Kuo- 
kim kuodidžiausių pastangų greičiausiai turi-būti suor- 

iiuj , . _ užrašyti katalikams darbi-, ganizuota Amerikoj mūsų
2.IUKomHetas mokės algos $5jsiekti katalikus darbininkus niųkams mūs dienraščius ir tautinė politinė partija, gre- 

į savaitę Kemešienei, kuri ne-pu mūsų spauda, kad-neleL įtraukti juos į darbininkiš- ta dabartinių įsamų politi- 
turi nė supratimo ir prasilavi-'dus ilgai juos mulkinti. Šiuo kas organizacijas. nių partijų. Ir ta mūsų

i , ..į .....

atgrasinus dar klasiniai ne
sąmoningus darbininkus. Či- 
cagos kunigų “Draugas” at
sistojo pačiam priešakyj. 
Paklausykit jo argumentų..

Apskaičiuota, kad per 15 me
tų bolševikai viešai išžudė 
3,8883,890 žmonių, o slapta, 
gal kita tiek.

Apie 7 milijonus žmonių iš
trėmė į žiemių sritis arba į 
Sibirą. Daug tų tremtinių žu
vo arba nužudyti.

žudo jie kiekvieną savo val
džiai įtariamą priešą. ,

1. tf I '4

-Ši “žinia” paleista iš Ry
gos. Neabejotina, kad kuni
gai ją ;skditys parąpijie- 

į čiams pei* sakyklas, kelis 
komiteto»^rtus padidindami , (Taip

Subankrutavusio Banko
Depozitoriai Turi Apsižiūrėti

“Vilnis” praneša apie su
bankrutavusio E 1 i j o š iaus 
banko depozitorių komiteto 
susirinkimą. Koresponden
tas padupda sekamus to ko
miteto darbelius:

1. Jau išmesta iš ______
paskutiniai du (įarbininkų at-Jie darė praeityj). Akyva, 
stovai, įtariai pirmesnio komi-! tačiaus, tas, kad tas pats 
teto, Klebonas ir K. Matukai-i “Draugas” nelabai senai 
tis.^. Mat, jiedu laikėsi, kad ko-!o^eibė, būk bolševikai išžu- 
mitetas turi tarnauti ne kelių; i i >x • •’ iu.-i ; i J-idę 12-ka mihonų zmomu, o asmeny nešvariai politikai, bet; * . . v
depozitorių reikalams. Jie ig-! dabar ^k tris. Kunigai ku- 
mesti begėdiškom priekabėm, ; nigiškai ir meluoja.
Pavyzdžiui, Klebonas išmestas,! Bet Šitie kunigų prasima- 
kad nesirašė ant kokios- popie- j nymai ir betarpiški Sovietų 
ros, kurią jam padavė Kerne-, gąjungos šmeižtai deda ant 

! SoriuTą vakarą tams,am i mūs juo didesnę pareigą pa-

1:

tą turime atsiekti.
Ne tik tie draugai ir drau

gės, ką nepriklauso prie Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo turi patys patapti jo 
nariais, bet taipgi privalo 
uoliai darbuotis drūtinime 
tos svarbios darbininkų sa
višalpos organizacijos.

Labai daug galėtų prisi
dėti prie drūtinimo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ne 
tik pavieniai) ALDLD na
riai, bet ir ALDLD kuopos 
ir apskričiai.

Bet ar daugelis ALDLD 
kūopų ir apskričių svarstė, 
kaip pagelbėti bųdavotį Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimą, kaip pagelbėti suor- 
gąnizuoti LDS kuopas ten, 
kūr jų nėra, o randasi ALD
LD kuopos? Gal būt, kad 
kaip kurie draugai iš ALD
LD pasakys, kad tai ne jų

M

Čia yra atviras fašizmas!

klausias Amerikos industri
jos savininkų pasikėsinimas 
ant Amerikos darbininkų 
klasės atimti paskutinias 
piliečių teises, kurios nors 
šiek tiek suteikdavo darbi
ninkams laisvių.
;, Panašiai yra daugelyj ka
pitalistinių valstybių. Liep
snoja mirtina klasių kova.

tančiais žudo. O ten, kur 
darbininkai yra drūčiau or
ganizuoti, panašiai, kaip 
Chinijoj, ten darbininkai 
nugali buržuaziją, 'steigia 
Sovietus, ir konfiskuoja ša
lies turtus labui visų tos ša
lies dirbančiųjų masių.

Dabartinius įvykius Ame
rikos kapitalistai kubaiš- 
kiausiai mato. Tai gerai

Vilniai” [rastis

bet pelno liko $6.85.
so “Vilniai” [

Visi stokime ginti “Vilnį.
Valdyba (pasirašo) :

J. Egeris,
V. Vilkauskas,

M. Virbickienė,
K. Barauskas.

po kiek išgali, pasižadė- 
ateityj pagelbėti dau- 
Aukavo šie draugai:
50 centų: I. Proleika,

Viso su-

Rep.

BROOKLYN, CONN.

Farmeriai turėjo susirinki- ‘

kalą siųsti delegatus į .Wash-
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EAISVB Puslapis trečias

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

626 Woodward Avenue McKees Rocks, Pa. įj

PITTSBURGHO APIEUNKEJ PRAKAL
BU MARŠRUTAS ŠIUO VAJAUS LAIKU

* APLA Centro P.
Tarimai.

Komiteto

Pildomojo 
posėdis at-

atidarė

įvairūs 
Taip- 

knygos.

dėtį organizacijoj, nusitarė tosios anglies > teritorija ge- 
liuosnoriai nusimažinti algas. ‘ riausiai vajuj pasirodė. Ypa- 
Nuo lapkričio 1 dienos, 1932.tingai gerai pasirodė 4, 26 ii 
bus Centro Komiteto narių se-1 51 kuopos. Manoma ir dabar 
karnos algos: Pirmininko $50, tos kuopos neapsileis. Jos jau 
sekretoriaus $1,000 (jis turi svarstė vajaus reikalus ir at- 
užsimokėti iš tos algos ir raš- rodo daugiau organizuotai vel
tinės rendą), Iždininko $120, kia. į j
vice pirmininko ir iždo globė
jų po $15 į metus.

Rengia: ALDLD 4 Apskritys; Į 
APLA 1 Apskritys; LDS Aps

kritys ir LDSA Kuopos ,

■ : trūkumus; yra numatoma, .-su-i.kad sutraukus didelę grupę ~ 
gebės apeiti dabartinė chorve-: jaunimo. Juk medžiagos yra
, / užtektinai ir pasekmės turi bū-

d c •ti geros; ypač pasitaikius pro-.
| Beje, Lyros Choro baliuj, gai baliuose ir šiaip suėjimuo- ' 
kuris Įvyko spalio 15 d., ener-'se, reikia kalbinti jaunimą ir 
gingai pasidarbavus draugam- Įtraukti į chorą, ateinant į pa- f 
gėm ir jaunuoliams, nors da- mokas, kurios įvyksta kiekvie- 
bartinėj didžiausioj bedarbėj, na penktadienį, 8 vai. vakare, « 

Wilmerding. bet Publikos buvo apie trys
ALDLD šimtai, ir chorui liko pelno, ma jauni ir seni, kurie tik my

kąs reiškia, kad darb. visuo- H meną ir įvertina darb. dai- 
' menė Lyros Chorą remia. . lę. Reikia nepamiršti, kad 

į T_. ... , proletariška dailė, tai yra dar-’
j Kiek yra žinoma, choro ko- binink žibintuvas.
■ misija jau turi operetę ir šiaip ‘ Ba,sas !š Minios. 
vieną scenišką veikalą, bet vis, 

idar chorui neskelbia viešai;
, turbūt, yra svarstoma, katras 
bus tinkamesnis statyti sceno
je; o juk tas viskas reikalau
ja spėkų ir energijos. Todėl 
kiekvieno jaunuolio ir jaunuo
lės yra pareiga suglausti spė
kas ir energingai darbuotis,

Lapkričio 15, North Side, 
Rūpinsis sureiigimu ALDLD 
87 kuopa, APLA 50 kuopa ir 
180 kp. ir LDS. kp.

Lapkričio 16,
Rūpinsis surengimu 
180 kp.

Lapkričio 17, McKees Rocks. 
Rūpinsis surengimu ALDLD 
40 kuopa ir APLA 2 kuopa.

Lapkričio 18, New Kensing
ton. Rūpinsis surengimu

995 No. 5th St. Yra kviečia-Draugė S. Mažeikienė, iš 
Cleveland©, Ohio, buvo už
kviesta šių organizacijų ir ap
siėmė atvykti. Cleveland© ji
nai daug veikia tarpe bedar
bių ir gerai susipažinusi su 
bedarbių padėtimi ir kovomis. 
Jinai mums pateiks daug svar
bių žinių apie darbininkų ko
vas. .. _
d. Gasiunas, APLA Centro 
sekretorius ir kiti kalbėtojai. 
Prakalbų maršrutas rengiamas 
lapkričio mėnesį sekamose vie
tose : . i

i i

i i Lapkričio 13, (po piet) Car- 
negėj. Surengimu rūpinsis 
ALDLD 156 kp. ir APLA 3 
kuopa.

Lapkričio 13 (vakare) So
ho. Surengimu rūpinsis 
ALDLD 33 kuopa ir APLA 7 
kuopa.

Lapkričio 14, New Eagle. 
Rūpinsis surengimu ALDLD 
61 kuopa, APLA 11 kuopa, 
LDS kuopa ir LDSA kuopa.

Ne-, 
pra- 

Kuomet reikės pasirody
ti, kiek mes darbo per šią 
v.x.xvjxxxv^ ^xxx„ c^x^, Žiū- i 
rėkime, kad nebūtų sarmatos; 
Stokime yisi darban., . Buda 

paga- vokime APLA. organizaciją, 
nomi-;
skelb- i Balsuokime už Darbininku 

Kandidatus

Taigi, laikas brangus.
Pirmiau pamatysime, kaip vajus 

algomis reikėdavo išmokėti $1,-'. eis 
840. dabar gi bus $1,230. Vadi
nasi susitaupys $610 į metus, darbymetę esame atlikę, 

• 1— v p 1 __1 — 2 ___ ' -V* X 1 * I 1 - L. X.« r-. -M*-.

Apart jos taipgi kalbės ALTD£D. 74 kp., APLA 9 kp.

Tuomi lėšų fondas galės 
malama Įeiti.

Sekretorius pranešė 
minęs Centro Komiteto 
nacijų blankas. Nutarta

TIKRAS TON’KAS
Beveik kiekvienas, o ypač pasiekusieji vi

duramžių, reikalauja tonikų, idant būti pil
nai aktyviškiems. Tai buvo senai patirta 
vieno gydytojaus specialisto, kuris atsidėjęs 
tyrinėjo ir bandė surasti preskripęiją ant 
kurios jisai galėtų pasitikėti. Tų preakrip- 
ei jų jisai pagadino NUGA-TONE, ir šian
dien ji yra vaistas, vartotas per tūks
tančius žmonių ir paduodamas vaistininkų 
su pilna garantija. Mėnesinis treatments® 
už vienų Dolerį.

ir LDS. kuopa.
Lapkričio 19, Washing- | 

ton. Rūpinsis surengimu 
ALDLD 236 kuopa ir APLA 

j 55 kuopa.
; Lapkr. 20, Steubenville. Rū
pinsis surengimu ALDLD kuo
pa ir LDS kuopa.

i Taipgi bus rengiama pra- 
1 kalbos dar sekamose vietose: 
Bridgeville, Braddock, Dono
ra, Aliquippa, Ambridge ir 
East Pittsburgh, o gal ir dar 
keliose kitose vietose. Bet tai

1 bus vėliau paskelbta.
Virš pažymėtų kuopų valdy

bos tuojaus turi rengtis prie 
prakalbų. Pasitarkite ant vie
tos, kaip geriau prisirengti. 
Darbuokitės, kad prakalbos 

į būtų kuosekmingiausios. Kad 
sutraukus daug publikos ir ga
vus daugiau narių į organiza- 

_____ __  __ ___ _ • Apie rengimą prakalbų
Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc-' praneškite sekamu adresu: J. i 

J iždo globė- £j0 g d. visi balsuokime prieš State of New York

Į nor-

APLA. Centro 
Komiteto berta ininis 
sibuvo spalio 16, 1932, Centro 
raštinėj. Visi C. K. nariai da
lyvavo. Pirm. Čelkis 
posėdį 10 vai. ryte.

Pirmiausia atlikta 
reikalingi išmokėjimai. 

|bgi peržiūrėta Centro 
Knygos rasta tvarkoj.

Perskaityta visi trijų mėne
sių protokolai ir vienbalsiai 
priimta.

Centro P. Komiteto nariai 
išdavė raportus iš savo veikimo.

* Pažymėjo atlikę savo pareigas ti nominacijos kuopose lapkri-J 
pagal išgales ir sumanumo. Fi- čio ir gruodžio susirinkimuose.. .Prezidentiniai rinkimai bus 
nansinis trimėnesinis raportas 'lapkričio 8.
rodo, jogei Įplaukų buvo $5,- Skelbimas Nominacijų Centro i tini„ kandidatų __
H7Q ičiai*ri>i 099 $8 Tnr_ Pildomojo Komiteto ! — —

Centro P. Komitetas paskel
bia nominacijas CPK. narių se
kantiems dviem metam. No
minacijų blankos siunčiamos 
kiekvienai geram stovyj esan
čiai kuopai. Ant tų blankų 
yra tinkami nurodymai, kaip 
pravesti nominacijas. Kiek
viena kuopa turi tų nurodymų 
laikytis.

Nominuoti galima 5 nariai į ^ęSti skurdą. Lapkri-
kiekvieną urėdą. ’ < ... ................... . . - -
jų vietas galima nominuoti 15 bedarbę, prieš kara, prieš al- 
narių-kandidatų. Reikia su- i 
rašyti po eiliai, kuris kandida
tas daugiausiai balsų gavęs. 
Nominuojant taipgi reikia žiū
rėti, kad tie kandidatai gy-: 
ventų Pittsburgho apielinkėj 
arba išrinkti sutiktų toj ap
ielinkėj apsigyventi.

Nominacijos atsibus lapkri- i 
čio ir gruodžio mėn. regulia-: 

i susirinkimuose, i 
bus nominacijos,

079.98, išlaidų $4,922.38. Tur-, 
tas pasididino, pridėjus nuo-| 
šimčius ir komišinus, $334.80. 
Viso pinigų $21,601.88. Ap- 
draudos fonde $20,917.32; pa
šalpos fonde $775.25; 
fonde trūksta $90.69.

Svarstyta atsišaukimai 
šalpų reikalu. E. Karizienė 
(3 kp.) pranešė, kad jai netei
singai esanti kuopos sulaikyta 
pašalpa. Nutarta perduoti vi- 
gą dalyką kuopai apspręsti. 4 
kuopos žiemius ir Rymas atsi
šaukė ,kad jiems taipgi netei
singai esą sulaikyta pašalpa. 
Nutarta grąžinti 
klausimą aptarti, 
atsišaukimas delei 
pašalpos aptarta 
kreiptis į kuopą delei daugiau 
informacijų. J. Millerienės 
(22 kp.) prašymas pašalpos 
nutarta perduoti sekamam sei
mui, kadangi Centro Komite
tas negali išpildyti prašymo.' 
Delei M. Praidienės (47 kp.) 

•t reikalauti kuopos paliudijimo. r‘uose kuopų
Sekretorius perskaitė Gai-’^ai ^us 1 

džio pašalpgavės Bujokienės ir tada stengtis, kad kuo 
M. Iškauskienės grasinimus giausiai narių l.. 
teismu. Gaidis mirė suspen- dalyvautų. . 
duotas, todėl negali gauti pa- L- ------- ;— --------
šalpos. Iškauskas yra pilnai ^ra įabai svarbus 
gavęs pašalpą už 150 dienų iri 
tolimesnis reikalavimas yra ne- i ti, kad 
teisingas.

Skaityta 3 kp. atsakymas į 
C. P. Komiteto pareiškimą 
delei šaukimo taip vadinamo 
“suvažiavimo.” Nutarta duoti 

a’kuopai atsakymas. Skaityta 
9 kuopos pranešimas apie su
spendavimą trijų narių, kurie 
sauvaliai dalyvavo nelegalia
me “suvažiavime.” Skaitytas 
49 kuopos laiškas Centro še-, 
kretoriui adresuotas, kaipo at-! 
sakymas į kp. rezoliuciją rei-Į . ..............
kalaujančią, kad APLA. Cent- prasidėjo spalio 1 d. Tačiauą co{nn wood iečiai,' mės 
ras kištųsi į LDS. reikalus, i iki šiol visai mažai girdisi apie , 
Nutarta duoti trumpas atsaky-( kokį nors veikimą gavimui nau- 
mas, kad Centras nenori užsi-ljų narių. Kiek žinoma, tiktai 

p imti tokiomis diskusijomis apie kelios kuopos geriaus svarsto 
kišimąsi į kitos draugijos rei- šitą klausimą. Kitos veikiau- 
kalus( ir patarti kuopai nesi- siai nieko nedaro ir nesirengia 
kišti į tuos dalykus. ; daryti.

Centro sekretorius pranešė, j Sekamuose lapkričio 
kad 6 kuopoj buvo suirutės ir susirinkimuose ištikrųjų 
laiku mokestys neprisiųsta, bet paimti šitas klausimas 
laiku pastebėjus dabai* daly- tyti. O jeigu 
kai taisosi. Taipgi jis prane-' pasvarstyą, tai 
šė, kad negeri dalykai vystosi gavimui naujų 
33 kuopoj. Nariai pradeda kanka paskirti 
pavieniai siųsti‘mokesčius Cen- draugų ir ant jų atsidėti. Tok- 
tran. Nutarta sugrąžinti pa- sai darbas niekad neduoda ____________ t
vieniai prisiųstus mokesčius ir! pageidaujamų pasekmių. Ta- ’ber) 27 d., Newarke, 
pareikalauti, kad 33 kuopos Ida tik sėkmingas esti dar- kalbės William Z. 
nariai išrinktų komisiją-peržiū-1 bas, kuomet daug draugų dir- Komun. Partijos 
retų visą kuopos stovį ir su- ba. Taip ir reikėtų per vajų j j. v. prezidentus.

* tvarkytų visos kuopos reika- padirbėti. Reikėtų

pa-

kuopai tą 
7 kuopos 

Tamošiūno 
ir nutarta

Apart kapitalis- 
■4” ■ Hooverio,

i Roosevelto, Thomaso ir kitų—, 
bus ant baloto ir darbininkų 
kandidatai—Fosteris ir For-!
das. Būdami patys darbiniu- 
kais ir nešdami tą sunkią ka
pitalistinę naštą ant savo pe
čių, turėtumėm šiuose rinki-, 
muose balsuoti už Fosterį ir statement OF THE OWNER- 
Fordą, Komunistų Partijos SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
kandidatus. Taipgi ir kitus* JJON, ETC., REQUIRED BY THE Kdiiuiuaiiib. laipgi Kibus^ ACT OF AUGUST 24, 1912.
agituoti. luomi mes parody-į 
sime, jogei atsisakome toliau

L ACT OF AUGUST 24, 1912.
I Of Laisve published daily except Cljas.

tober 1st, 1932,
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in andi i u* • i uuiuiu iiiv, a iNuiury ruunc in anųI toy kapojimą, prieš darbininku for state and county aforesaid,
persekiojimą—už Komunistų personally appeared 
Partijos kandidatus.

J. Gasiunas, APLA. C. Sekr

oo^>o<x>c>c>o<^c>ooc^

ĮSIGYKITE SAU REZERVUOTAS SeDYNES

Apvaikščiojimui 15 Metu Sukaktuviy
RUSIJOS REVOLIUCIJOS

— IR —

PASKUTINIUI RINKIMŲ VAJUI
Gasiunas, 626 Woodward Av 
McKees Rocks, Pa.

Prakalbų Maršruto K<>mt.
Kalbės WM. Z. FOSTER, Komunistų kandida

tas į prezidentus, I. AMTER, kandidatas į guber
natorius ir HENRY SHEPARD, kandidatas į 
gubernatoriaus leitenantą.

I Frank Buck 
Į who, having been duly sworn ac- 
1 cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisvė and that the following 
is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the į ——’ - ---------- -
aforesaid publication for the date | Choftis pradėjo rikiuotis į sa- 
shown in the above caption, required' . • •
by the Act of August 24, 1912, em-,v0 gr«P?> rengtis prie žieminio 
bodied in section 411, Postal Laws sezono, ypač prie dainų, sce- 
and Rėgulations, printed on the re- į „ .. . . , .verse of this form, ,to wit: niSKų veiKaių ji t.t.

1. That the . names and addresses1 Kad permazai buvo lankan- 
tb6 publishers, editor, managing Choro pamokas choristų editor,_ and business’ manager jire: y /

' JIXIV.,

St^ Brooklyn, N. Y,.
ociune pianį jjuaiiuinuu^ n ip-j Editor, William Rhodes, < 
rinko net čiela tūžihą gabiau- j E\ck st? c ° Mn’nnn-i'nfv

CLEVELAND, OHIO
Matydami, kad clevelandie- 

čiai ir collinwoodiečiai nepasi- 
. T' 'rodo mūšio lauke delei gavi- 

ia'mo “Laisvei” ir “Vilniai” skai- 
. . , . au’ tytoju ir ALDLD narių, tad 

! susirinkimuose Cor|eįo ALDLD Kliub„s su.
. Mat nominavimas -aukg ,at susirinkira ir ig 

ir rinkimas Centro Komiteto 1 . i
* i klausirpas. I 

! Todėl visi nariai turi susirūpin- ■ 
1 pastačius tinkamus 

i kandidatus ir paskui išrinkus 
’ gerą Centro Komitetą, kuris 
galėtų daugiausiai rūpintis or
ganizacijos ir abėlnai darbi
ninkų reikalais.

Prisiųstos nominacijų blan- 
kos reikia grąžinti nevėliau 
sausio 1, 1933. Vėliaus pri
siųstos bus nepriskaitytos.
Kaip Stovi

, Kas Toliaus Daryti?

APLA. trimėnesinis vajus

PHILADELPHIA, PA
Iš Lyros Choro Judėjimo
Užsibaigus vasariniam sezo

nui, po ilgų pertraukų, Lyros

i niškų veikalų ir 1.1.
Kad permazai buvo lankan

editor, and business manager are: v ..... /
Publisher Laisvė/ inc., 46 Ten Eyck ypač chorisčių, laikui bėgant, 
St^ Brooklyn, N. Y,.

Editor, William Rhodes, 46 Ten 
, rinuo net cieią tuziną gauiau-i“ę.“ . iI . . , . . . . Tvj- Managing Editor, William Rhodes, nioisių draugų tam darbui. Isdir-į4^Ten Eyck St., Brooklyn, N._Y. 
borne planus; padarėme neti 
šešias “armijas”; po du visos;
šešios armijos trauks skirtin- iby a corporation, its name and ad- 
gais punktais, 
tas kapitonu.
tonas prikrovė pilnus kišenius ^j‘ding on? Pfr cent or more of to- , \ ™ . tai amount of stock. If not owned
amunicijos ir knygų, 
nugalėtas 
Apskritys, 
Apskritys.

Armijos

pasirodė tai iš priežasties ne
veiklumo chorvedžio’ Jurčiko-

Nedelioj, 6 Lapkričio (Nov,), 1932
Bus perstatytas vaizdas iš sėkmingos kampani

jos.
PIRMOJO PENKIŲ METŲ PLANO

Darbininkų Choras isį 500. W. I. R. Band
Tik 1,500 sėdynių tėra rezervuotų po $1.00

I . /. > .

Tikietai jau dabar parsiduoda 50 East 13th St.Ten Kyck St., Brooklyn, N. Y. i Tz . v. . T
Business Manager, Frank Buck, Kaip yra žinoma, dig. J.

i.Jurčikonis yra gerai sugabus 
muzikoje ir per daug laiko 
Lyros Chorą gerai vadovavo, 
už tai visada vertas kredito. 
Bet pastaruoju laiku choris- 
tams-ėms nebeįtiko, nes pasi
rodė, kad jau su mažesne aty- 
da dirba delei choro gerovės.

Todėl laikytame mėnesinia
me susirinkime, 10 d. spalio, 
apart kitų apkalbėjimų, kurių 
čionai neminėsiu, svarbiausias 
klausimas buvo gvildenama, 
tai kas link choro mokytojo.

Prieita prie išvados ir nu
tarta parašyti drg. J. Jurčiko- 
niui prielankų laiškutį, prane
šant, kad į jo vietą nutarta 
pakviesti A. Valatkiutę, kuri 
yra atvyksul iš Detroito ir ap
sigyveno Philadelphijoj. De- 

theynOapepeSa ’uponX^book^ formališkumo liko išrinkta 
' ’ komisija, kad užkvietus naują

choro mokytoją. j
Spalio 14 d. į dainų repeti

ciją susirinko gana gražus bū
rys jaunimo, ir kiekvienas, ma. 
tyti, buvo pilnas entuziazmo; 
organizatorė gi drg. Mulokiu- 
tė susirinkusiems pakvietė d. 
,A. Valatkiutę, kaipo naują 
Choro mokytoją, kuri sutiko, ir 
savo trumpoje kalboje pareiš
kė, kad dės visą savo energi
ją ir spėkas, kiek tik bus gali
ma, kad subudavoti Lyros Cho-, 
rą ant tvirčiausių pamatų, dai-, 
lės srityje. ;

Kiek pastebėjau, tai A. Va- 
latkiutė yra sugabi mokytoja, 

reikalus, the mails or otherwise, to paid sub- nes įaį pirmose dainų re- 
, jams, 

J®, required Adele, geriausių pasekmių.
FRANK’ BUCK, ' Tiesa, turiu pastebėti tu- 
Business Manager, liems jaunuoliams, kad laike 

Sworn to and subscribed before i ■ i •me this 30th day of September, 1932.! pamokų yra daroma ypatiški 
(Seal) (“mitingai;” tai yra labai peik-

PETNotary "public. Itinas lProtis J turėtų kiekvie- 
(My commission expires March 30, nas pastebėti ir šią ydą panai-: 

_____________________ j kinti, nes daro nesmagumų ne 
’jtik mokytojai ,bet ir sykiu nuo- 

susirinkite į minėtą svetainę, stolius visam chorui. Juk yra 
Tik nepavėluokite.____________ j laiko tokiems “triukšmams”
Užkvięčia R. V. Komitetas, ‘laike pertraukų pamokų. Tuos

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
2. That the owner is: (If owned 

nool/ir j dress must be stated and also imme- V ienas pasKir- j diately thereunder the names and 
Tuojaus kapi-' addressses of stockholders owning or

BENDRAI ĮŽANGA 40 CENTŲ

Bedarbiams, kurie turės paliudijimus iš Un
employed Councils, Įžanga veltui.

Turi būt by a corporation, the names and ad- 
Ketvirtas dresPe,s °? the 
Dešimtas

! individual owners 
must be given. If owned by a firm, 

! company or other unincorporated 
i concern, its name and address, as 
! well as those of each individual 

negarsmu. I member, must be given.) Laisve, 
Vajaus Reikalai? Kada Clevelandas laimės mū-Tnc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., 

,šį, tai tada corletiečiai pasi- 
garsins narsumu. ler, Joseph Kairys, 62-74 Fresh Pond

Prie to, clevelandiečiai ir R(į’ Y* , ....
i 3. That the known bondholders 

rengia- mortgagees, and other security hol- 
Vilnies” 14ers owning or holding 1 per cent 

(Ci tn 'or more total amount of bonds, (OCLO-1^mortgages, or other securities are: 
Ave. i (If there ąre none, so state.) None, 

nornm ' ^he two paragraphs nextpal em-j aj)Ove> giving the names of the ow- 
ir pasitarsime, ' ners, stockholders, and security hol- 

- - ----- _ ders, if any, contain not only the
" , list of stockholders and security hol

ders as r
I of the company but also in cases 
, where the stockholder or security 
i holder appear upon the books of 

J the company as trustee or in any 
otl^er fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi- 

i’vdn; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 

1 as to the circumstances and condi- 
tz 4. • • v /za x,. tions under which stockholders andKetvirtadienį, spalių (OctOr security holders who do not appear 

, N. J.y Upon the books, of the company as 
Pnainria trustees, hold stock and Securities in rostciis, a capacity other than į that of a 

kandidatas bona fide owner; and this affiant 
ixr r/ has no reason to believe that any t o. v. prvziueuuus. W. Z. ther person> asgociation> or corpo<

vlsiems Fosteris yra geriausias kalbė- ration has any interest direct or 
]us, kad finansų sekretorius draugams stoti darban, pasi- toj as Amerikoj ir daugiausiai indirect in the said stock, bonds, or 

| dalinti teritorijomis, gatvėmis neapkenčiamas parazitų kla- by him.
a------n 1----------------- ;s- kai mirtinas jų priešas, I 5: average number of

DJy.yv.r.c. a .y . i / . a J copies of each issue of this pubh-Pirmas Apskritys rengiasi 0 pasisventęs kovotojas tiz cation sold or distributed, through 
prie* prakalbų maršruto. Taip- darbininkų klasės ]’ • • v • • • •

ne tik
bet ir

vardų

ATSIBUS MADISON SQUARE GARDEN
50th St. ir Eight Ave. New York City

QIIIqIIIOIIIQIi ISliiaillOlliaillOmQIllSIIIQIIIQIIOIIIQIltQIIISIIiaillQIlIQIIiaillSIIIQIIIQIIIQIII

mėn. 
reikia , 
svars-1 
nariai 
būdus 
Nepa-

tiktai 
ir suras 
narių.
vieną ar porą

daugiau nesauvaliautų.
Svarstyta 2 kuopos reikalai.; ir pereiti per lietuvių sfubas 

Pasirodo, kad kuopa eina prie 
suspendavimo. Nutarta tuo
jaus per “Laisvę” pranešti vi
siems nariams, kad suspenda
vimo diena yra spalio 29. Nu
tarta, kad Centro pirmininkas 
ir sekretorius varde Centro 
Komiteto reikale ] 
kuopai suspendavimą ir rūpin-' nežinia, ar prakalbų maršru-

me dar vakarienę 
naudai, spalių 29 d. 
bėr), 14105 Kingsford 
Tai - dalyvaukite visi; 
sime “Vilnį, 
kaip laimėti “Laisvės” ir “Vii 

' nies” vajuj.
Kliubo vajaus kapitonas,

BAYONNE, N. J.

Svarbus Greitas Pranešimas

trustees, hold stock and Securities in 
a capacity other than 'that off a

“DARBININKŲ ŽODIS”
Kanados darbininkų mėnesinis laikraštis. Teikia ži

nias apie Kanados darbininkų reikalus, taipgi ir iš vi- 
į 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 Kanadcs darbininkai privalo skaityti savo laik
raštį—“Darbin’nkų Žodį.” Patartina ir Jungtinių Vals
tijų darbininkams užsirašyti.

Kreipkitės sekamu antrašu:

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

IIIQIIIQ IIQIIIOIIIQIIIQIIIQIH IIIQIIIQIliQIIIOIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIII IIIEHIDIIIŪHIOIHCIII

gi ir kiti apskričiai1 
Wilkes Barre 
apielinkėse kalbama apie ren
gimą prakalbų APLA. reika
lais, tačiaus kol kas nesimato (Springfield

praneštų | sistematingo rengimosi ir visai n. J. Pradžia 8 vai. vakare.
L x , — r---—-’-4 maršru- į minėtas prakalbas iš Ba-

tųsi kuopos perorganizavimo; tas galės vajaus lai]įu tose ap- yonnės rengiasi grupė žmonių 
darbu, jeigu kuopa atsisakys ielinkėse Įvykti. Jeigu drau- važiuoti su trokais. Trokai 
pildyti Centro Komiteto tari- gai organizuotai neveiks, tai bus paimti geri, jie išeis nuo 
mus. |ir prakalbos vajaus laiku ne- L.A.ū. Kliubo svetainės ne vė-

Centro P. Komitetas, ap- bus tokios, kokios ištikrųjų tu- liau 7 vai. vakare, 197 Avė E. 
svarstęs sunkią finansinę pa- rėtų būti. Pereitam vajuj kie- Tad, kuriems laikas pavelys,

'm i • u-i -y • .. • scribers during the six months pre- .. . , ...tariasi. Tokiu budu svarbu išgirsti jo’ceding the date shown above is io, peticijose. Linkėtina, 
ir Shenandoah prakalbą.

W. Z. Fosteris kalbės Lau
rel Garden svetainėje, 457 

Ave., Newark,

1600. (“ ‘ * *
from daily publications only.)

TELEFONAS ATDARA .DiENA
Pulaski 5-1090 IR NAKTĮ f

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška j
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.



Puslapis Ketvirtas Tręčiadięn., Spalių 2b>

J i Užgyrimas APLA. Centro 
Padaryto Žingsnio

32

J. Nalivaika

EASTON, PA.—APLA 
kuopa laikytame susirinkime 
9 d. spalio, Easton Baking Co. 
svetainėje, 34-36 No. 7th St., 
vienbalsiai užgyrė APLA Cen
tro Pildančio Komiteto pasiel
gimą su APLA 2-ra kuopa. 

J i Nes mes, gerai perskaitę mum

if bus diskusuojamas šis klau- "—....- • -»■ • ~—
sinįas ..... . I PRANEŠIMAI IŠ KITURSusirinkite skaitlingai į mi
nėtą mitingą. Įžanga dykai.I

Užkviečia Bedarbių Taryba.1

Rengiamės Išvažiuoti
Dabar jau rengiamės išvažiuoti iš Mask

vos ir sykiu iš Sovietų žemės. Be darbo 
gyventi, brangiai atsieina. Nors už dolerį | prisiųstą' laišką iš APLA Cen- 
daugiau nusiperkam maisto, bet viešbučio l tro, kur buvo gana plačiai nu- 
kambarys gerai kainuoja. Reikia mokėti į rodyta apie antros kp. kėli- 
$3.25 už naktį. O kitur gauti kambarį tie-Į™/ betvarkės mūsų organiza- 
siog negalima, nes ten gyvenanti žmonės 
labai susikimšę.

Paskui, koks gyvenimo tikslas?
ir nuolatiniam apsistojimui paso neišduo
da. Ir jeigu jie tai darytų,—būtų negirdė
ta svietui imigracija.

Gyvenant viešbutyj, matydavom, kaip 
kas rytą atveža pilną troką prikrautų če-

(IJąsa)
Toliaus išreiškė nepasitenkinimą net del 

to, kad man, būnant Proletmeno Sąjungos 
sekretorium ir veikalų komisijos nariu, bu
vo atmestas jos parašytas perilgas veika
las, bet buvo mano pasakyta: “vienu va
karu neišmokysi komunizmo.”

“Tokis pasakymas yra dešinysis oportu
nizmas, bijote propagandos,” tarė ji. Taigi 
man užvažiavo gana storai, bet tuom pačiu 
sykiu prisipažino, jog veikalas reikia tai
syt, trumpint.

Kitą vakarą jau atidarė duris drg. Kap
sukas ir įleido vidun mus keturis iš Ameri
kos atvykusius lietuvius. Apsisveikinę, su
sėdom aplink stalą, pradėjom kalbėtis. 
Mes jam papasakojom, kur mus vedžiojo ir 
ką matėm.

“Jeigu jūs vaikščiojate tik muzėjuose ir 
panašiose vietose, tai mažai ką galite pa
žinti mūsų gyvenimą. Kad patirti Rusijos 
darbininkų būklę, reikia čia pabūti, daly
vauti jų visose kovose, tik tada galima da
ryti šiokią tokią išvadą. Iš visų čia buvu-, 
šių amerikiečių, Undžienė tai gerai žino vi
są darbininkų padėtį, nes ji visur dalyvavo, 
maišėsi,” paaiškino nedidelio ūgio, su maža 
barzdžiuke, drg. Kapsukas.

Mes kalbėjom ir toliau. Klausiu, kaip 
žiūrite į amerikiečių paskutinį skylimą?

“Mes žiūrime į jį labai prastai. Kad! 
Prūseika pabėgo iš komunistų tarpo, tai nė
ra jokia naujiena. Mes žinojom, kad jis 
taip padarys, kad neišlaikys Partijos dis
ciplinos. Mums daugiau svarbu, kodėl da 
daugelis darbininkų seka jį ir nemato, kur 
jis juos veda?

“Mes čia dejom visas pastangas, kad to
kio skylimo išvengus. Pats mušiau jam as
menišką telegramą, kviečiam atvažiuoti ir 
išdėstyti savo poziciją, bet Prūseika neva- : 
žiavo. Jis 
baigta.

“Gal būt 
darbininku
Butkus. Jie yra savos rūšies politikieriai 
ir jie pertoli nuėję.”

t , u 1. >

Šitą drg. Kapsuko pareiškimą girdėjo: į bet reikia išpildyti ankietą, tam tikras po- 
Sikorskis, Gendvilas, Šatas ir aš pats. Galįpieras, kokiais tikslais važiuoji ir prie jo | 
būt da ne pilnai pasakyta jo mintis, nes jo [ prilipinti paveikslas, 
žodžių nesusižymėjau.

Teko ir man biskis pašiepos nuo Kapsu- J1S’ -J“”“* paziu-U. “Tni MoiiVuJ Lh retlJ> ar tlesial sedzlu> lr ar gerai atrodo “uslą.,8ahmd. a"10 etl ?azny’|

yra bailys ir su jom jau už-

daugelis jo sekėjų sugrįš ginti 
pusę, bet ne Prūseika ir ne

NEWARK, N. J.
ALDLD. 5 kp. turės mėnesinį su

sirinkimą, Oct. 28 d., 7:30 vai. vaka
re, 105 Jackson St. Visi nariai turi 

I 

būtinai atsilankyti ir naujų narių at
sivesti, nes daug svarbių dalykų tu-

— rime aptarti, taipgi draugijų Sąry-
delegatai, malonėkite atsilankyti, sor Terr.

Org. Geo. Zukauckas.
šio

' cialiai paruošta šiam Vakarui. Taipu 
į šiam parengime bus laimėjimas krai-*» 
i čio (Cedar’Chest). Skaitlingai susi
rinkime linksmai praleisti laiką ir 
paremti komunistų judėjimą. Įžan
ga tik 25 centai.

Akmeninėj Gadynėj Buvo 
Mainieriai

JOHANNESBURG.
Mokslininkas Dr. R. A. Dart
paskelbė, kad dar akmeni
nėj gadynėj buvo kasama 
mainos Pietų Afrikoj. Bu
vo iškasama manganezas 
ir pristatoma į Aigiptą. Tai 
reiškia, kad ta medžiaga 
buvo kasama 5,000 arba

SCHENACTADY, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo vietos skyrius rengia maskaradų 
balių ,subatoje, 29 spalių, 8 vai. va-^f 
kare, Lietuvių svetainėje, 703 Wind- 

Užtikriname, kad turėsi
te gerus laikus, tad skaitlingai su- 

(255-256) sirinkite ir tuomi paremsite šią orga
nizaciją.

(254-256)

cijoj, priėjome prie išvados, 
kad APLA Centro Komitetas 
kitos išeities negalėjo padary- 

Darbojti, kaip griežtai pareikalauti
iš APLA 2-trps kuopos pildyti 6,000 metų atgal. 
APLA konstituciją, o jei 2-ra 
kuopa nesilaikys konstitucijos i 
ir Centro patvarkymų, tai ! 
APLA Centro Pildantis Komi-,' 
tetas turi pilną teisę kuopą Į 

modami ir didesnių, mažesnių skrynių. Ir suspenduoti arba perorgani-, 
kaip tik suneša juos kambariuosna,—visi jzuotl* 
naujai atvykę keleiviai traukia Darbo Biu- 
ran užsiregistruoti gavimui darbo.

Atvažiuoja amerikonai, vokiečiai ir ang- j 
lai. Maišosi ir mažesnių tautų žmonės. Jie ! 
visi pasirengę prikišti savo rankas būdavo- Reakciniai Politikieriai Negali 

Matyt, jie nebijo stoti eilėn I Žiūrėti į Fosterio ir Fordo 
Paveikslus.

Vienas lietuvis priėmė į sa-

jimui šalies.
sykiu su Sovietų darbininkais nusipirkti 
maisto.

APLA 32 Kuopa.

WATERBURY, CONN.

Tos laukimo eilės šviežiai atvykusiems' ™ langą Komunistų Partijos 
atrodo nelabai malonus reginys. Bet ma-' ’ 
tant besinešančius po pusbakanį juodos 
duonos, žuvies, po pundelį ridikų, cibulių ir kalavo, kad tas garsinimas tu- 
kitokių atsiradusių daržovių, turi suprast, ri būt prašalintas iš jo namo; 
kad bado nėra. Tiesa, stoka mėsos. Bet, 
prisiminus Lietuvos gyvenimą, tai kad ir 
tenai mes jos negalėjom tiek prisišveisti, 
kaip kad Amerikoje, 
sveikesni, negu čia.

Taigi, su išvažiavimo reikalais daug 
vaikščiojome po miestą. Ir mes eidavome 
toli, kad sugrįžę kambarin, nusiavę čevery- 
kus, žiūrėdavom į dideles užmuštas pūsles. 
Ne ant čeverykų, bet ant kojų padų.

Juk reikėjo susirasti Maskvoje ir Lietu
vos konsulas, pasiklausti jo ar bus galima 
gauti leidimas pervažiuojant per Lietuvą 
sustoti joje, pasimatyti su giminėmis. Tai 
kad ir pavažiuoji biskutį gatvekariu, dabai- 
gi eiti pėsčias;

Pas Lietuvos Konsulą
Pirmu sykiu nuėjom tik pasiklausti, ar 

išduodama tokis leidimas, jis atsakė: taip,

i kandidatų, Fosterio ir Fordo! 
garsinimą su jų paveikslais. | 
..’amo savininkas atėjęs parei-

sako: “Aš negaliu žiūrėti į jį.” į 
žmogus paaiškino savininkui:

, “Aš moku randą, ir galiu lai-i 
. kyti garsinimus, kokius tik no-, 

Vienok, buvom da rįu.” Savininkas gi atsako:!
'bet šitų nelaikysi; o jeigu lai-! 
kyši, tai atsimink, kas tau gali 
atsitikti už tai, kad laikai šitą , 
paveikslą.

Tai kaip reakcionieriai ve-1 
da kovą prieš komunistų kan
didatus, su kokiais grūmoji
mais.
Klebonas Ragina Dėti Pinigus 

Į jo Banką
Parapijonai pasakoja, 

kunigas per 
skundė, kad 
daug skolos, 
ti procentus,
nūs dėti pinigus pas kunigą; 
būsią daug saugiau ,negu kad ' 
dabar daugelis nešiojasi pan- 
čekose ir šiaip po kampus; tai 
nesaugi, vieta. Kunigo ban- 

O aš jo nutraukto I Re gį pinigai neprapulsią, bet 
Reikėjo jieškoti fotografisto nuošimčiai už juos nebūsią 

1 1 1 “’' mokama; o tais nuošimčiais

kad] 
pamokslą nusi- ■ 
parapija turinti 

negali užsimokė- 
ir ragino parapi-

I neturėjau.
kad jis, užsidengęs juoda pala galvą, pažiū-

ko: “Tai, drauge Nalivaika, nesiseka būti i 
buržujum.” phk^.

Tai susikompromitavau žiūrint iš komu
nistinio taškaregio.

“Mes žinom, mes sekam jus kiekvieną.”
Paskui kalbėjom apie bendrus Sovietų 

matytus reginius. Mes sakėm, kad patiems 
darbininkams vietomis stoka švaros, kaip 
tai nesiprausus, prakaituotam eit prie sta
lo valgyt.

“Ką jiems padarysi. Dirbtuvėje yra nu- 
sipraust kambarys, yra muilo, kabo abrū- 
sai, bet rankas pavilgęs terkštelėjo kelis sy
kius per veidą, rankove nusibraukė ir sako, 
bus gerai.” Šitą mums pasakojo pas Kap
suką gyvenantis kalvis darbininkas.

Vadinasi, komunistams prisieina vesti 
kovą ne tik prieš ten esančius sabotažnin- 
ku<, spekuliantus, bet ir prieš apsileidėlius. 
O juk tai yra tam tikrų aplinkybių liekana. 
Per laikus popai ir kunigai mokino nesikel
ti puikybėje, nes tas dievui jiepatinka, ir 
nekurtuos pripratinti prie “puikybės”, nu- 
siprausimo, yra sunkus darbas.

Vėliaus tuose namuose matėmės ir su 
Brooklyne gyvenusiu drg. Kašiūba; jis ža- rėsi laukti porą dienų, 
dėjo ką tai parašyti “Laisvėn” iš Sovietijos, del tokio mažo paveikslėlio, tai jau per
gyvenimo, bet da nieko nesimatė. Sako, daug, 
mažai turiu laiko.

Apie patį drg. Kapsuką reikia pasakyti, 
kad jame yra žymios liekanos caristinių 
laikų. Ilgiau pasėdėjus jam prie stalo, 
pradeda nenormaliai kilnotis viduriai ir 
krūtinė. Kiek pasėdėjęs, atsikelia, pavaik
ščioja ir vėl sėdasi. Kalėjimo urvai pa
graužė jo sveikatą.

čios skolų nuošimčius, ir pa- j 
rapijai būsią sveika.

Mat, kokių geradėjų atsi-
pinigais

Iš konsulo namų ėjom į vidurį miesto.
Žodį “ėjom” vartoju todėl, kad mes ten bu-'randa: su bedarbių 
vom ne vienas. Eidami visi kalbamės,— apsirūpina, o kodėl nesirūpina 
tai matai, kokia čia tvarka: niekas nei nu
rūkytų papirosų galų ant gatvės nemeta, 
ant šaligatvių nespjaudo. Čia pastatyta 
prie sienų tokios, kaip amerikoniškos sp j au
dyklos, tik kelis sykius augštesnės ir jos 
stovi viena nuo kitos atstume 20 žingsnių.
Vadinasi, jeigu terši gatves, tai bus tyčia 
daromas darbas.
plauna. Vienas iš rynos vandenį lieja, o į bus ir šiaip navatnybių. 
kitas šluota brūžija. i 
viduryj miesto, bet ir pašaliais. Tas pats 
ir su vandeniu laistymu gatvių.

Taip besidairydami ir girdami švariai už
laikomą miestą, atėjom prie.-Torgsino krau
tuvės ir prie paveikslų traukimo studijos.

Fotografijų Studijoj.
Studijon įėjus,, mane pasitiko angliškai 

kalbantis ir juoda barzda apžėlęs žmogus. 
Klausiu, ar negalėčiau gauti pas jus pasi

imu paveikslų? “Taip,” sakė man, “bet tu-
” Porą dienų laukti

apie socialę bedarbių apdrau- 
da?

LDS. 49 Kuopos Vakaras
Spalių 29 d., subatos vaka

re, 774 Bank St., Waterbury, 
Conn., yra rengiama vakarie-1 
nė, kuri bus su programa. Dai j 

_ . . ; . nuos Vilijos Choro Sekstetas;!
O gatves labai tankiai i kalbėtojai sakys prakalbas;

'............... Taigi
Ir tas daroma ne tik i v*si *r V^sovs» būkite šioje pra- 

m fermio Tvann’O FilrFai *7 K

“Well,” jeigu duosi $3, rytoj apie 
11-tą valandą gausi savo paveikslą,” ir tt.

Užmokėjęs $3, piktas atsisėdau prieš 
traukimo paveikslų aparatą ir didelį lencių; 
Manau sau, turistui ir čia triguba kaina. 
Ir studija jau ne privačio žmogaus, bet 
užlaikoma kooperatyvo. Tačiaus valiuta 
laužo visas taisykles.

(Bus Daugiau)

mogoje. Įžanga tiktai 75 cen
tai ypatai.

LDS. 49 Kuopos Narys.

BAYONNE, N. J.
BAYONĖS BEDARBIŲ IR 

DIRBANČIŲ MASMITINGAS
BAYONNE, N. J. — 28 d. 

spalio (Oct.) yra šaukiamas 
bedarbių ir dirbančiųjų masi
nis mitingas L.A.U. Kliubo 
svetainėje, 197 Avė. E, kam
pas E. 19th St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Draugai darbininkai, bedar
biai ir dar kiek dirbantieji: 
Nemielaširdingoji - žiema jau 
palei mus. Dieną ir naktį sto
vi prieš mūsų akis baisus klau
simas. Ateina šalčiai, reikia 
šiltesnių drabužių, reikia an
glių. Maisto irgi labai mažai, 
ir su'kiekviena diena vis eina 
mažyn, pinigų nėra. Ką dary
sim? Tad 28 d. spalio (Oct.)

“LAISVES”
KONCERTO

Programoje Dalyvaus
NICHALAI HODARIK 

žymus rusų baritonas, kuris 
net ir krizio laike turi darbo 

teatruose
MERGINŲ OCTETAS

Iš Wilkes Barre, Pa. dainuos 
revoliucines dainas

DEMETRI CRIONA 
yenoras

Jo kar.įieros rekordai: Odessa 
Muzikos Teatro operoje dainavo 
ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Na- 
cionalėje Operoje, Athens, Grai
kija, lošė keturis sezonus: 1919, 
1922 m. Nuo atvykimo į Ameri
ką, dainavo kaipo solistas Rusų 
Symfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
£avo 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 jį girdėsime “Laisvės” kon
certe.

K. MENKELIUNIUTĖ
Jau pasaulinės reputacijos 
dainininkė, tik dabar grįžus 

iš Italijos'
ADELĖ VALATKIUTĖ

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

Lyros Chorui
A. VIŠNIAUSKAS

Puikiai progresuojantis ba
ritonas, kurio balsas skam
ba daugelyje darbininkiškų 

parengimų
AIDO CHORO MERGINŲ 

SEKSTETAS
Mokinasi įdomų veikalą su 

dainomis šiam koncertui
B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ

Pasižymėjusios pianistės 
duos gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė šalinaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi bus dar keletas 

Specialių Kavalkų

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.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinldmų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
dų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave,
Tel., Stagg 8841

WILKES BARRE, PA.
Spalio 28 dienų Įvyks visų orga

nizacijų susirinkimas, 325 Market St., 
naujoje svetainėje; visos organizaci
jos prisiųskit delegatus ir taip skait
lingai dalyvaukite minėtame susirin
kime, nes bus svarstoma naujo Dar
bininkų Centro palaikymas, tad yra 
svarbu, kad kiekviena organizacija, 
kuri pritaria Naujam Darbininkų 
Centrui, prisiųstų savo atstovus su
žinoti kas ten bus nutarta. Tad visi 
dalyvaukite.

N. D. C. Sekr.
(255-256)

PLYMOUTH, PA.
Spalio 30 d., LDSA. 53 kp. rengia 

juokų vakarėlį, kuris įvyks Stravins
ko svetainėje, 42 Ferry St., Ply
mouth, Pa. Visi apielinkės draugai 
yra kviečiami kuo skaitlingiausiai at
silankyti į šį parengimą. Programą 
išpildys Wilkes Barime Aido Choro 
jaunimas, kuris perstatys 3 aktų ko
mediją “Netikėtai.” dalis Minstrel ir 
be žodžių “Surplus Value”. Programa 
bus ilga ir įdomi. Taigi malonėkite 
atsilankyti.

(255-257)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Bendro

vės susirinkimas įvyks 30 spalių— 
Oct., 2 vai. po pietų, svetainėje 40 
Ferry St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Ateina me
tinis susirinkimas, o draugai nepa
rodo veiklumo.' Padėkite visus rei
kalus j šalį ir ateikite į šį susirinki
mą. Turime svarbių darbų, reikia 
nustatyti konstituciją. Senasis pro
jektas užsimetė kur ir negalima su
rasti. Antra, yra nutarta paimti 
kokį laikraštį už organą. Yra pa
duota visa eilė laikraščių, tai turėsi
me apsvarstyti, kuris iš laikraščių 
mums naudingesnis.

Sekr. Staskevičius.
(255-257)

ELIZABETH, N. J. V i
ALDLD. 54 kuopos susirinkimas bus 
spalio 26 d., 8 vai. vakare, LDP. 
Kliube, 69 So. Park St. Visi drau
gai ir draugės būtinai turite daly
vauti šiame susirinkime, turėsime 
išdirbti planus kaip galima būtų 

daugiau organizacijai naujų 
ir prisirengti prie prakalbų, 
visi ir visos būkite susirinki- 

(254-255)

I gauti 
narių 
Todėl 
me.

WORCESTER, MASS.
Už Komunistų Partijos Kandidatus 

Balsuotojų Kliubas rengia didelį 
ibankietą su muzikale programa, ku
ris įvyks 30 spalių (Oct.), Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Pradžia 

'6-tą vai. vakare. Programa bus spe-

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

trečiadienį.
Spalio October 26 d. 7:30 vai. va-hm 

kare, Kliubo Svetainėje, 376 W. 
Broadway.

Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
labai daug reikalingų dalykų apkalai 
boti. Bus išduotas komisijos rapor-' 
tas iš konferencijos 7-to Apskričio. 
Komisija praneš, ką sužinojo apie 
tuos pinigus, kur buvo neaišku.

Sekretorius. U

GET THIS 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.,
NEW YORK, N. Y.

Naujienybė Darbininkams

SOVIETŲ SALDAINIS
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Markete

VIENO SVARO Dėžė
Gražiu Apdirbimu, Tinkantį 
Dovanom ir Lengva bi kur

Pasiųsti ♦ '

KAINA 39 CENTAI
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 “LAISVĖS” NAUDAI

Įvyks Sekamose Vietose:

Spaliu (October) 29, Nashua, N. H.

O’DONNELL SVETAINĖJE, 20 High Street

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.

LIETUVIŲ ŪKESŲ KLIUBO SVETAINĖJE,
41 Berkeley St., Pradžia 2 vai. dieną

6 Lapkričio, Worcester, Mass.

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

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.-



iTrečiadien., Spalių 26, 1932 Puslapis penkias

'įima pragyventi iš tų trijų do-Į 
1 lerių produktais ir dar šepty- 
' nių narių šeimynai, neturint 

Drg. Mary Correia nuteista ’ Ayer Mills pradėjo paleidi- nei už kambarius užsimokėti. | 
užsimokėti piniginę pabaudą nėti darbininkus iš darb’o,1 Prisieina badauti ir šalti. < 
už prakalbą, kurią sakė rug-' kaip tai iš “dye house” (iš pats miesto gaspadorius f 
įjūčio 10 d. Kuomet nedavė dažymo skyriaus), iš kur at-(naują automobilį nusipirko sau. 
leidimo kalbėti ant gatvės, tai leido dvyliką darbininkų, taip- .iš miesto iždo ir gauna šofe- 
Wrauge pasiėmė kambarį Fran- gi paleidinėja ir iš kitų sky- rio apmokėjimą iš miesto. Tai 
klin House, atsidarė langą ir rių, nes kompanijos agentai ’ matote, kokia čia teisybė.

Miestas neturi pinigų delei ba- 
didina- dalijančių bedarbių, o miesto 

i ponai sau tai turi iš miesto iž- j
Tada streikui vadovavo Amal- 

į Maisto Darbininkų 
Unija. O dabar jau kelios sa
vaitės tie darbininkai streikuo
ja vadovybėje kitos Industri
nės Maisto Darbininkų Unijos. 
Pagal taisykles, senasis in
džionkšinas, todėl, prieš juos 
negalėtų būt pritaikomas. Ta- 
čiaus specialis teismas dabar 
keturis streiko pikietus atrado

LAWRENCE, MASS., MARGUMYNAI

o' Nuteisti 4 Valgyklos 
tai i Streiko Pikietai idll I -

klin House, atsidarė langą ir rių, nes kompanijos 
pradėjo kalbėt. ' patyrė, kad darbininkai tarė-

Kip greitai policija užgirdo, si užprotestuoti prieš 
taip greitai davė žinią polici-’mą skaičių mašinų, priskiria- 
jos nuovadai, ir pribuvo ketu- 'mų kiekvienam darbininkui' do, iš kurio visokie grafteriai 
ri, kaip veršiai, policistai; pra-! operuoti, 
dėjo laužtis kambarin. Drau- vių manevrai, 
gė pastebėjus, kad laužia du-'

^ris, atidarė jąsias ir paklau-' nemiegokite, ale greičiau or- 
sė: ko jūs norite?
šiai nieko nesakė ir pradėjo1 dustrinę Audėjų Uniją, 
ją stumdyti, taipgi net jos j 
drapanas sudraskė. Tai mato- i
te, kokia švari yra policija. O i jų Unija surengė miestinį teis- 
vesdami laiptais žemyn, poli-! mą prieš miesto valdybos at- 
cistai jai rėkė: “neprigulėk įsisakymą duoti pašalpą bedar- 
prie Komunistų Partijos! Ba ibiams. O katriems jinai ir 
būsi išdeportuota iš Ameri-' duoda kiek pašalpos, tai visai 
kos.” . I mažai, šiame masiniame dar-

Bet draugė pradėjo juostininkų teisme buvo taipgi 
sarmatyti, tai vėliaus jie nu- klausinėjama tie, katruos pir
štojo gerklioti, nes viduj ras-’ Bliaus šelpė. Tai pasirodė, kad 
tinėje buvo daug žmonių, tad . duodavo tik po tris dolerius 
tie begėdžiai susisarmatijo. pašalpos į savaitę, ir tai ne pi- 

—o— ’nigais; žmogus turi nueiti į
Drg. June Corull laimėjo j miesto paskirtą krautuvę; o

i gauna senų
ir mėsos, ir dar dau-

NEW YORK.—Dar 
metais buvo išduotas teismo 
indžionkšinas prieš tuometi 
streikavusius darbininkus Li- P 
nei kateteri jos, 830 Broadway.1

Tai tokie darbda-1 pasinaudoja. Miesto gaspado- gnmeitų
< . . . . 1 ■» v • *. T Tn ii ni ri.ui, mat, nusibodo važinėtis 

Darbininkai ir darbininkės, .“baltąja kumelaite:” ir kaip 
majoru, taip 
jam naujoviš- 
dar su šoferio

ciffaretai ir todėl iie neturi ' RITTSBURGHO IR APIELINKfis', JOS VALDYBA MONTELLO, MAS g ’ štei ^de?e^rPR,ESFAWSTIN,^K-TAS’ 1,3,! S- Roko Draugijos Vai-

dyba, Montello, Mase.

Pirm. A. Kriūkonis, 32 Banks St. Pirm, 
nagclb. M. McSkinis, 9 Burton St. Užra
šų rašt. K. Venalauskas, 12 Andover St,

Arthur St. 
Merton St. 
Fa scon St. 
Arthur St.; 
St.; J. Jo

lįj žalio tabako.
j daug rūkytojų surado Luck- 
iuose to lengvumo, kurio vyrai 
ir moterys jieško cigaretuose.

i
i žinoma, Lucky Strike išdir
bėjai, šių mėgiamų cigaretu 

1929 įdirbime, vartoja tik puikiau
sią tabaką. Jie superka 
Luckies tik rinktiniausį 
minį ir turkišką tabaką.

, ten jie nesustoja, nes jie 
pažįsta tiesą pareiškime, 
gamta savo žalumoje

■Pirm. S. Ivanauskas/ 354 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.. ,

Pirm, pagelb*. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gatavegkas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, 8. 8 Pittsburgh, Pa.

El-

greitai patano
O tie ver- ganizuokitės į Nacionalę In- ’ greitai prireikė 

kos mašinos ir 
apmokėjimu.

Darbininkai, nesiduokit dau
giau save apgaudinėt; neklau
sykit tu monelninkų; o šiuose 
rinkimuose balsuokite tiktai . kaltais už nusenusio indžionk- 
už Komunistų Partijos kandi- j 110 Per^engima, ir šiandie iš- 
datus; neduokite nei vieno ne^ nuosprendį. Darbininkai 
balso nei republikonų nei de-, rengia demonstraciją prieš tą 
mokratų partijos melagiams, i teismą, 
nei socialfašistams. i "

—°— i Naujas “Šelpėjas”
Lawrence’o ir apielinkės. 

darbininkiška visuomenė, jų!
tarpe ir Lowell, Haverhill ir j 
Nashua ,kartu rengia koncer-.' 
tą, kur dainuos drg. K. Menke- 
liuniutė ir I. Kubiliūnas. Ge- J *■* * 114 V11V Vi W V4V ; * I t t

Byla vedė vietinis sky-!^iau už tuos produktus paro- ra proga bus visiems išgirsti. 
Tad ar ga- Lawrencio Jurgis.

—o—
Nacionalė Industrinė Audė-

del 
na- 
Bet 
pri- 
jog 

retai 
būna, švelni ir lengva. Todėl, 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus ir išnokinus, yra 
perleidžiamas per Lucky Stri
ke garsų pagerinantį valymo 
procesą, kuris yra išreikštas 
sakinyje “It’s Toasted.” 

Spraginimas duoda Luckies 
tą malonų lengvumą, kuriuo 
lepūs rūkytojai greitai išreiškė 
pasitenkinimo, kadangi jie ži
no, jog pasiėmę Lucky jie gali 
pasidžiaugti cigaretu, kuriame 
nesiranda žalio tabako.

(Advertisement).

i Finansų rašt. A. Jakavor.is, 99
I Iždininkas, Ig. Petrauskas, 22St., ' Ligonių rašt. A. Baronas, 20
j Iždo globėjai: S. Mačiulaitis, 57

S. Petravičius, 702 No Montello
i kubavičius, 162 Melrose St.
! Maršalka P. Krušos, 141 Soutell Avc.
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

įBORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir geto skonio mineralinis i 

vanduo. Kaina .40 centų už kvor- 
tinę bonką

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jogos. Kaina 15 centų už puskvortį.

laimėjo! m^est° paskirtą 
bylą prieš teismą, kuris buvo '<ai nueina, tai 
nuteisęs jai pasimokėti 10 do-'“kenų” i 
lerių. N 
rius Tarptautinio Darbininkų ' kuoja, kaip kitur. 
Apsigynimo. Tai yra ne tik ' ~-----------------------

ss kEarmeriu sukilimai plečiasi 
nematyti žvėrys—visur laksto,! 
persekioja draugūs ir nelei-1 
džia niekur susirinkti į mitin
ga-

CH1NIJOJE PRIEŠ TAKSU MOKĖJIMĄ'
SHANGHAJUS. — Chini-, farmerių už nemokėjimą

„ . . . (joj prasidėjo gana rimti far-: taksų. Paskiaus vėl policija
Mūsų mieste irgi susiorgam- • , .r . . v . v,, . . , ... įmenu sukilimai pries vai- areštavo 200 farmerių. Betzavo kaip ir komitetas nemo-. ,v. , . , . . .

keti taksų už Stubas. Nes da-' d:1>. kJJr> taksais smaugia dabar jau
bar taksai pakelta net 21 nuo-; kaimiečius. ' , ...
šimčių. Mat, miestas pasi- j reiškė labiausia Yangchow miestas b ari k a duo jamas, c

—o---

prieš vai- areštavo 200 farmerių.
pati Nankingo 

Sukilimai pasi-1 valdžia pavojuj. Nankingo

Majoras McKee paskyrė 
' ■bedarbių šelpimo galva nacio-■ 

I nalės gvardijos generolą Has- 
ikellį. Kapitalistų laikraščiai jį! 
garbina, kaip armėnų ir kitų j 
tautų šelpimo vadą po karo. 1 

j Prezidentas Hooveris juk irgi ' 
i buvo vadinamas “geradarys 
I šelpėjas” anais laikais Euro- 
! poj, kur sykiu organizavo juo- 
dąsias spėkas prieš revoliuci- 

j nį darbininkų judėjimą. O 
kaip dabai* Hooveris šelpia sa
vo šalies baduolius-bedarbius, 
kiekvienam žinoma.

Taip dabar ir generolas 
Haskel lis į šelpimo viršininką 
paskirtas, kaipo kariškas buo
žė prieš nerimstančius bedar
bius.

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamų rankų. Naudojau jvai-‘ 
r:us linimentus, piasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Exncllerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveik'a, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expellcriui.”

Philadelphia, Pa.
S. N,

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

Brooklyn^ Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
‘ Gauti Sekančiose Vietose:

62
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 

Union Avė. kampas Scholes Street

P. MARČIUKAS, RESTAURACIJA 
417 Lorimer Street, kampas Ten Eyck St

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

skolino 2 milionus dolerių; tai apielinkčj, Kiangsu provin- kad kaimiečiai neįsiveržtų Swlnilm9_ :r IPn«v>ima« vra 

miesto ponai sumanė tą vis- cijoj. Apie 7 žmonės jau ir nepradėtų versti Nankin- _ ” *
ką sukrauti ant darbininkų.b užmušta šiuose suki- go valdžia.’ Sakoma, kad Pageidautina
sprando. O jau ir taip kai'., 
kurie darbininkai prarado sa-1 hmuose. Sukilimai prieš tūkstančiai kaimiečių

■_ vo stubas, bankai jąsias paėmė į taksavimą farmerių, kurie j apgulę miestą. '
dei neišsimokėjimo ir žlugof jau negali išsimokėti. Į tarpe sumišimas^ 
visi darbininkų įdėti pinigai. ! Be to, valdžia areštavo 50 nauja tarpe savęs.

Organizavimasis prieš taksų' 
mokėjimą yra geras darbas,1 
bet ne su tokiais v; 
kad atstovauja smulkius namų , 
savininkėlius. Kaip iš tų vadų : 
girdėti, tai jie eis į miesto val
dybą paprašyt simpatijos, gal 

TAumuštų nors kiek taksų, bent 
vieną procentą.

Man rodos, būtų geriau rei
kalauti, kad numuštų ne vie
ną procentą, ale kokius L_ 
procentų. Nes miesto valdo-'1,500,000 tonų. Gi pereitais 
nai fabrikantams nukirto dau-'metais buvo tik 1,100,000 to- 
giau kaip 30 procentų taksų. Į nų. Darbas taip pat eina 
Tai kodėl negali numušti tiek .. , .
pat darbininkams taksus? O dldTehu Smarkumu.

* juk kapitalistai ir taip yra pri-j Javų ėmimas eina lėčiau.
* sikrovę pilnus kišenius, o jūs Čia pasireiškia stoka darbi- 
t neturite nieko nei taksus užsi- ninku. Daugelis darbinin-

jnokėti. pameta farmas ir bėga
----------------- ------------------- 'j mjestus, nes tenai jie gir-

Įdi apie geresnį gyvenimą.

yra1 
Valdininkų 

Jie ka-

adais, kaip jaVy Rinkliava Gerai Telefonas iš Maskvos 
ilkius namų , ~ _

į New Yorkiy

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA, GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI: i
Pirmininkas, Chas. Margis, ,

1323 Muskegon Ave. i
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Nason St. N. W. ! 
 ; Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

R. R. No. 9, Box
Laukiniu ŽVČrįų kovose ran-į FinnnBlJ Ant- Garbanaųskas,, 

dasi puikiausių pavyzdžių tie-; H s™‘“to5- 
soje, jog gamta savo žalumoje Užd'ninka8 Ant. .Daukša, !

1131 Walker
LIGONIŲ LAN.sshrdotaoęm 

Ligonių 
Varnienė,

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Kituose Miestuose ir Valstijose

117

Eina Sovietuose

mūsų vajaus
PARENGIMAI

A. VALINčIUS, PHOTO STUDIO 
9 William Street Pittston, Pa

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton

dasi puikiausių pavyzdžių tie-■ k/svetainė..

J'-'fe oci v M /JUIUHIVJV .

retai švelni ir lengva. Kuo-| 
met, pavyzdžiui, piktasis tig-' 
ras ir kraujų ištroškusi juodoji M’ 
pantera susitinka džiunglėse 
savo ginčą išspręsti su danti- 

_ mis ir nagais, pasigailėjimo 
------- ___________ nėra laukiama nei suteikia- 

__ » ma- Tokiuose laukiniuose!
paskelbė, kad žvgl'yse švelnumas būtų nesą- 

vo vietoje.
Betgi, kaip kiekvienas rūky

tojas žino, švelnumas ir lengj 
vumas cigaretuose yra pagei-! 
dautina. Lygiai, kaip švel
numas būtų ne savo vietoje 
laukiniuose džiunglių žvėryse, 
taip žalias tabakas yra ne sa
vo vietoje cigaretuose. Luc-! 
ky Strike cigaretu išdirbėjai 
niekuomet neapeina šios tie
sos, ir iš priežasties to ---- : 1
randa žalio tabako 
lengviausiuose cigaretuose, ko
kius kada rūkėte ,kadangi Luc
kies tabakas yra spragintas.

MASKVA. — SusisiekimoMASKVA. — Javų rink-1.
i'liava Sovietų Sąjungoje ei-l °™saras
■ na geriau, negu pereitais 8™toJ ateltyj.e ,bus lst®lSta 

30'metais. Bovelnos nuimta ^lef°!!u susistekimas tarpetelefonu susisiekimas tarpe 
^jNew Yorko ir Maskvos. Da

bar yra daroma bandymai. 
Šitas telefonu susisiekimas 
su New Yorku iš Maskvos 
bus dar vienas didelis laimė
jimas darbininkų šalies, ku
rioje būdavo j ama socializ
mas.

Chinijos Buržuazijoj 
Sumišimas

J.

T.

I A.

Andruška,

Grušiūtė,

Kaupas,

Lankytojai

Iždo

Ąve.

Avė.

1326 McReynold Avė

1351 Broadway Ave.
Globėjai:

1307 Davis Avenue

Pa.

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

IMT. CARMEL, Pa.—Spa- ■ 
lių 26 d., 7 vai. vakare, Am
brose svetainėje įvyks pra-’ 
kalbos. Kalbės drg. B. E. j 
Senkeviciene.

Vokietijos Darbinin
kai Protestuoja

BERLYNAS. — Trys tūk- 
ĮStančiai Berlyno darbininkų 
įteikė Amerikos ambasadai 
protestą prieš laikymą ka
lėjime politinių kalinių ir!

SHANGHAJUS. — Bur
žuazines Chinijos valdinin
kai ir generolai laiko susi
rinkimą, kad sulopius savus 
reikalus, šiame susirinkime 
nedalyvauja vyriausias va
das, Chiang Kai-shekas, ku
ris, sakoma, vedąs karą 
prieš komunistus.

VE’ n>a' Spa": nekaltai nuteisima Scottsbo- i Šita konferencija bando
lių 27 d., 7 vai. vakare, pra- ■ 
kalbas Kerelevičiaus svetai 
neje, kalbės drg. B 
kevičienė.

: ro jaunuolių, kurie laukia 
i mirties elektros kedėje.

! sulipinti vieną buržuazinį 
frontą prieš Chinijos Sovie
tus. Bet niautynos tarpe jų 
pačių yra didelės.

HARTFORD, Conn., Spa
liu 27 d., 7:30 vai. vakare, 
įvyks prakalbos ir diskusi
jom Laisvės Choro svetainė
je, 59 Park St.

Fašistai Nominavo Litzmann

BERLYNAS. — Hitleris- 
tai fašistai nominavo Litz- 
manną, kad juom galėtų pa
vaduoti Zetkiną, kuri dabar 
turi teisę, kaipo seniausia,

28 d., 7-tą vai. vakare, įvyks atidaryt Reichstagą. Zetki- 
prakalhos Bellas svetainėje, 
502 
d. B. E. SenkeviČienė

ANGLIJA KOVOJA PRIEŠ 
AMERIKĄ

TAMAQUA, Pa.—Spalių

Union Avė. Kalbės
na yra 75 metų amžiaus, o 
fašistų kandidatas jau 82 
metų senumo.

MASKVA.—Sovietų val
džios organas “Izviestija” 
editoriale pabrėžė, kad Ang
lija pertrauke prekybą su 
Sovietais ir todėl, kad ati
traukus, papirkus Kanados 
kapitalistus nuo Jungtinių 
Valstijų prekybos.

Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės

Brooklyn, N. Y. E

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street •*
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon ilS6 
Keystone—-Main 1417

DR- atlflS 110 east Į6th ST. K. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8’ P. M. Kalba Lietuviškai
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M. įsikūręs 25 Metai

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

IISIIIQIIiaillOIIIGIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIOIIIO

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikaa, J.Ružinakas,
Korsikos, J. Ruseckas,

Revizijos Komiai ja:
M. Žuria, A. Senkus, K. Jakimavičiua.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name. 
1057-63 Hamilton Ave.

j.

ŠV. ROKO DRAUGIJA 
Montello, Mass.'.

VAIDYBA 1981 METAM: 
Pirm. V. GeluSevzbius, 51 Glendale St. 
Pirm, pagelb M. Miakinie, 9 Burton St. 
Užraku raSt. J. Stoekua. 20 Faxon St. 
Fin'anat) raSt. J. Stripinin, 49 Sawtel! Ave.
Iždininkas Ig. Petrąuflkaa, 22 Jderton^ St.

18 Intervale 
St.; S. Mačiulaitin. 57 Arthur St.; S. 
Petravičia, '702 N. Montello St.; MarSalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi Montello, Matfs.
Draugija ausirinkimua laiko kiekvieno mė-

to, nesi- : Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton f 
T iinlrin<s i ligonių ražt. A. Baronas, 20 Faxon St. 
LiUCKieb, [ždo Globojai; F. Alutevičia. 18 Inter

Lucky Strike yra spraginti TauuskamVame*1, 7't' VB‘‘ vakare’ L,°tuv‘ų

Kas įdomaujasi proletarine lietuvių literatūra, Šov. Sąjungos sočia- ' 
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 žurnalų i

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

PRIEKALAS daug domės 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 men.—Į doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

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

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols-' 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich raboČich v SSRS., red., MPriekal.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laišvę”. ‘

“LAISVE”
427 Lorimer St.,

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mošlažames, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
Sasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais, 
fano kainos yra nebrangios ir. galima del išsi- 

mokejimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.
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VIETINES ŽINIOS
Bedarbių “Pasitikimas”

Roosevelto Rytoj
L Am. Piliečių Kliubo '■ 
Svarbus Susirinkimas

October 29—an appointment 
not to be broken.

(Tąsa 5-tam pusi.)

<

r

K 
fU ’ 
f

ALDLD., TDA., LDS., LDSA., Aido Choro, 
Kom. Partijos Nariai ir Pašaliniai Darbi

ninkai, j Bendrą Susirinkimą!
Šį ketvirtadienį vakare bus 

visų liet, darbininkiškų orga
nizacijų narių susirinkimas 
“Laisvės” svetainėje, į kurį 
yra taipgi šaukiami visi paša
liniai, pritarianti koving. dar
bininkų judėjimui.

Iš pat pradžios Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos pirma kuopa pri 
ims savo narių duokles ir pa
dalins naują knygą “Sovietų 
Sąjunga Penkioliktais Metais.”

Po to seks prakalbėlės ir 
svarstymas “Laisvės,” “Vil
nies”, “Darbininkės” ir ALD 
LD. vajaus reikalų, taipgi ma
sinis priruošimas metinio “L.” 
koncerto.

Vajaus mėnuo yra > mūsų 
darbininkiškos sėjos laikas; ką 
per vajų pasėsime, nuo to 
dikčiai priklausys, ką pjausi
me. Vajaus laikas yra at
spirtis visam metiniam mūsų i

Miestas Išmokėjo Bankam 
$100,000,000 Procentą

New Yorko miestas šiemet 
išmokėjo bankams už pasko
las jau virš šimto milionų do
lerių nuošimčių; o dar apie ki
tą tiek turės išmokėti. Už 
naujesnes paskolas moka po 
$5.75 nuo šimto dolerių, taigi 
arti 6%. Šimtus milionų dole
rių surenka per metus miesto 
valdonai taksais, kuriuos vis 
kelia, ypač darbininkams ir 
smulkiems biznieriams, ir vis 
dar neužtenka. Graftas ir žmo
nių pinigų rijimas eina be 
lo, be krašto.

Draugai Bloomfieldiečiai 
Lankėsi “Laisvėje”

ga-

Antradienį lankėsi “Laisvė
je” dd. Kvedaras ir Kindaras, 
iš Bloomfield, N. J. Atvežė 
surinkę Kompartijos rinkimų 
kampanijai pinigų virš $9.00. 
Draugas Kindaras atsinaujino 
“L/’ ir $1 dienraščiui paauko
jo. Bloomfielde darbai eina 
prastai, sakė svečiai. Vargas1 
vis didėja. ;

Bedarbis Architektas 
Inžinierius NusišovėIMU

orga-
Tam

NEW YORK.—Demokratų 
kandidatas į prezidentus Fr. 
Roosevelt veikiausiai čiaudės 
nuo priimtuvių, kurias jam 
rengiasi iškelti bedarbiai ir 
pusbadžiai darbininkai šio ket
virtadienio vakare. Tą vaka
rą jam politikieriai ruošia po- 
kilį Astor Hotelyj, 45th St. ir! 
Broadway, New Yorke.

Bet pokilio planus galės su- kui nebūtų užmetinėjimų ant 
ardyti tūkstančiai ant tūks
tančių demonstruojančių, į 
desperaciją įpuolančių bedar-

Jbių. Demonstracijoj, supran- 
aritama, bus ir ex-kareivių, prieš

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo biznio ir seno namo 
klausime susirinkimas įvyks 
spalių—Oct. 28 d., 8 vai. va
kare, Kliubo name, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus ap
kalbėjimas apie Putnam Ave. 
namą. Todėl, visi nariai, turi
te dalyvauti ir visi bendrai ap
kalbėti tą klausimą, kad pas-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Parsiduoda kriaučiška dirbtuvė, i 
įtaisyta drabužių valymui, prosij'imui 
ir naujų siuvimui. Parduoda pigiai, 
nes nori greit parduoti.

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

revoliucinės spaudos ir 
nizacijų pasilaikymui. 
turime sumobilizuoti visas jau
nas, subrendusias ir senas i 
spėkas. O pas mus nėra tokio! 
seno, kad negalėtų šiaip 
taip pasidarbuoti i 
darbininkiško judėjimo. i Kai del bedarbių šelpimo, tai

Mobilizuokimės prieš išnau- gubernatoriaus Roosevelto val- 
dotojus ir prieš jų šunelius, - - - - - ■
kurie po Pruseikos-Butkaus sa-' tiktai $8 “kožna” 
liūniška vėliava stengiasi su" įmetus; bet tikrumoj tai šim-, 
draskyti arba aprieti lietuvių įaj tūkstančių negavo nei cen-i 
J n vhininl/ll i it rl 5 i i m n I L "Vi v 1 — i.vi I

4 i LctIIlcl, UUb 11 clvllj, pilcb

reikalams j |curjll bonus Rooseveltas stoja.

viso labo juos sušelpia
» “kožną” per ištisus

darbininkų judėjimą! ' to iš tos pačios
Visi ir visos mūsų organi-1 

zacijų nariai ir narės, komu
nistinės spaudos skaitytojai ir 
skaitytojos, kiekvienas klasi
nio darbininkiško judėjimo 
pritarėjas ir pritarėja, kaip 
organizuoti, taip ir neorgani
zuoti,—būkite “Laisvės” sve
tainėje ketvirtadienio vakare, 
spalių 27 d.!

Komisija.

Brooklyno ir Apielinkės 
LDSA. Narėms

begėdiškos 
pašalpos.” Vietoj bedarbių 

apdraudos milionierius Roose- 
veltas siūlo bedarbiams eiti į 
farmas, kuomet per metus N. 
Yorko valstijoj tapo išvyti iš 
ūkių desėtkai tūkstančių far- 

I merių šeimynų, negalint užsi
mokėti nei taksų valdžiai.

O dabar Rooseveltas vis tiek 
nesidrovi girtis, kad jeigu jį 
išrinks prezidentu, tai jis visus 

• aprūpinsiąs.
Ketvirtadienio vakare alka

nųjų minios, per audringą de
monstraciją, sukriuš F. Roo- 
seveltui atgal jo melus ir 
veidmainiškus blofus.

B. Bedarbis.
Nedėlioj, 30 dieną spalio, 

“Laisvės” svetainėje, 46 Ten, 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., 10 Į 
vai. ryte įvyks susirinkimas vi
sų narių sekamų kuopų : L.D. 
S.A. 1 kp. Brooklyn, N. Y.; 64 . mnn
kp. Great Neck, N. Y.; 91 kp. | kam Algas iki 1929 
Maspeth, N. Y.; Ill kp. East 
New York; ir 132 kp. Ridge
wood.

Draugės, kiekvienos narės

Reikalauja Numušt Valdinio-

Metą Laipsnio

komisijos.
Sekr. A. Deikus.

(255-256)

Attention-Attention!
Comrades, the Aido Cho-

Telefonas: Stagg t-tlM

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakaro.
Pėriktadieniaia ir šventadieniais 

tik sunitams.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

" SYKI ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. f.

I rus Girl’s Sextette invites you Į 
[to attend their first Social Ga- 
j th ering at Laisve, 46 Ten Eyck 
Street, Saturday evening, Oc
tober 29, at 7 P. M.

You certainly will have no 
reason for regret if you come. 
Every minute of your time 
will be occupied—every minu
te!! There will be no time to 
sit back and watch others en
joy themselves—you will be 
on the up and up all evening 
long and if you don’t keep up 
the pace, you won’t have the 
opportunity to make the most 
of what will be at your dis-1 
posal. j

i
Our plans for the evening 

are quite extensive. Games 
galore! You certainly will co-1 
me across some originals; and 
the program is something out 
of the ordinary too, you 
won’t witness one like it for 
some time to come. Yes--we’re 
having dancing—and as far 
as music goes—our orchestra • -

i i
: fulfills its purpose to the T.'

T nnk La IT 4' 11/Y 4- Inncd" ____ , new YORK. — Laikinasis j Last, but not least, FOOD—
būtina pareiga jlalyvauti šiam'miesto majoras McKee reika-j delicious ,appetizing 
susirinkime. 7 ' 
čio komitetas šaukia šį susirin
kimą, idant plačiai išdiskusuo- 
tume mūsų vaju. Visos žino
me, kad iki šiol mūsų apskri- 
tyj nebuvo matyt, ką kuopos 
nuveikė, tad susirinkę nedėlioj 
turėsime išduot raportus, ką 
nuveikėm ir pasidalint nuomo
nėmis, kain galėsime sėkmin
giau veikti, kad padarius šį 
vajų tikrai sėkmingu.

Tad, draugės, kiekviena L. 
D.S.A. narė, būkite “Laisvėje” 
10 vai. ryte. 30 d. spalių.

E. T. Bimbiene 
LDSA 1 Apskr. Sekr.. 

(255-258)

$1,500,000,000

: sandwl- 
LDSA 1 Apskri-1 lauja> kad" valdininkams būtų 1 ches, cake and punch—yes, 

.............. real fruit punch-—and loads of 
tidbits to tempt your palate.

We’re expecting you to sup
port us. The proceeds of this 
affair will be donated to the 
Worker’s Music League for the 
maintenance of the magazine 
“The Worker Musician.” It is 
very neccessary for this maga-, 
zine to be published and for. 
the publication to keep up,' 
and that is why we are try
ing our best to make the most 
of this Social. We know you. 
will not disappoint us and co
me out full force and show 
the Worker Musician that you 

NEW YORK. — Kai kurie expect and want it’s publica- 
negrai darbininkai pasiskundė tion to be permanent. I
Darbo Unijų Vienybės Lygai, 
kad jiems, dirbant prie kazer-

nukirstos algos iki to laipsnio, 
kaip jos buvo 1929 metais. 
Jis jau tik du mėnesiu ma- 
joraus. Bet ir 1929 metų val
dininkų algos buvo kelis kar
tus perdidelės. Komunistų 
Partija reikalauja, kad nei 
vienam valdininkui nebūtų mo
kama daugiau, kaip $3,500 
per metus.

DUVL. Advokatas Kovoja už 
Nusuktas -Darbininkam

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia'Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

9r. M. Maišei, Specialistas
Vyrų ir moterų ligų, ūmias ir 
chroniškas kraujo ir odos ligas, 
gydau įčirškintu; kraujo ir pūslės 

analizai •
107 E. 17th STREET

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

Už Pilną Egzaminaciją $2

FILURIN 
12th St.

ir 3rd Avės
YORKE

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 16 iki 3

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

ir

JŪSŲ KŪNE MAŽAI TeRA 
SEKRETŲ NUO X-RAY 
šiais sunkiais. laikais daugelis 

j’aučiasi 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 pilnų išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ. 
DOLERĮ laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę._ Jis turi 
vieną iš geriausių 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

X-Ray įtai- 
Valandos: nuo 10-4 

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

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau finiaa tr chroniikaa Tyrq Ir 

motoru ligas kraujo ir odas. 
Padarau iityrim* kraajo ir ilapuma.

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

Naw York, N. Y.
Valandos Priiminėt 

Kyto nuo 10 iki 1, Po pietų noo S 
iki 9 vai. vakaro 

flekmadieniali nuo 11 ryto Iki 1 »o pietų 
Telefonas Lackvvanna 4-2180

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu saro kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
112 Marion Stn 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.^

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

JONAS STOKES
SIS Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu* 
ant vištakių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Mctropolitr.n Avenuė
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATTNKIT

LAISVĘ"
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Norintiej’i budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti nauj'us langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:
JUOZĄ MICKŪNĄ

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mįckūnas yra 
nauj'us namus budavoj’ęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavoj'ęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją ’>

Dn’t forget—it’s Laisve, at 
TT . , j 7 P. M. Saturday evening,mes statymo Harleme, bosas 

John Wilkie kasdien nusuko 
po $2.90. Jis tatai skaitė pri
valomu sau kyšiu už tai, kad ■ 

. duoda darbininkams dirbti, o 
j dirbo 24 negrai ir 4 italai.

Darbo Unijų Vienybės Ly- 
gos advokatas Taub su tuom 

' skundu kreipėsi į valdišką sta- 
n°ri1 tybos komisionierių. Paties 

'............. " ;” bet i

guliNew Yorko bankuose 
dyki, be naudojimo pusantro: 
biliono dolerių, kuomet per 
pusmetį nusižudė 2,000 bedar- 

i pa-NEW YORK.-—Savo
Chanin Buildinge, nusišovė pa- kęsti badavimo, 
garsėjęs architektas inžinie-! 
rius Corby B. Comstock. Už 
ofisą buvo nemokėta randa 
jau du mėnesiai; gavęs para
ginimą užsimokėt, parašė, kad 
nusižudo, ir paleido kulką sau 
per smegenis. Įplaukos jam 
buvo taip nupuolusios, kad ne
begalėjo pragyventi. O savo 
laikais Comstock buvo turtin
gas ir užėmė direktorių vie
tas įvairiose korporacijose. N. 
Y.orke nemažai yra miliondo- 
lerinių namų pastatyta sulig 
Comstocko planų ir po 
priežiūra.

ofise, bių, nebegalėdami ilgiau

įstatymą “Vykdytojai”
Valdininkai būk tai

vykdyti blaivybės įstatymą, pa- komisionieriaus “nebuvo;
tys maukdami alkoholį. Kapi- j0 pagelbininkas iškeikė rei- 
talistiniai valdininkai “negali” kalaujančius teisybės darbinin- 
suvaldyti net narkotikų (opiu- ^us jr nOrėjo uždrausti advo-

jo

INC

Ex-Kareivią Darbininką 
Demonstracija

New Yorke prieš City 
lapkričio 4 d. Darbininkų Ex- 
Kareivių Sąjunga surengs de
monstraciją; reikalaus miesto- 
kaštais šelpti visus bedarbius 
ex-kareivius ir statys miesto 
valdybai reikalavimą, kad pa
remtų betarpinį išmokėjimą 
ex-kareiviams bonų.

Hali

DRAUGŲ ATYDAI
Draugai, kurie turėjote paėmę pla

tinimui Sovietų filmos “41” tikietu- 
kus, malonėkite kuo greičiausiai at
siskaityti su jais.

“L.” ADMINISTRACIJA.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Brooklyn, 
“Laisves”

ir Medi-

mo, kokainos ir kt.) šmugelį, 
kuris varomas tarp kalėjimų 
sienų,—iš ko, žinoma, pasipel
no tūli viršininkai, 
šmugelio, kaip jau 
ivyko skerdynės tarp dviejų 
šaikų Welfare salos kalėjime, 
kur vienas kalinys nudurtas, o 
keli desėtkai sužeista.

Del to 
minėta,

Muzikoj Nesą Ateities
Garsus smuikininkas Efrem 

Zimbalist ir jo žmona Alma 
Gluck, operų dainininkė,1 atsi
sako savo sūnų mokinti į mu
zikantus; muzika, girdi, da
bar pasidarė labai mechani
zuota ir nesą ateities šioj pro- zv • • • t • • 1 .. • V j • *|

katui, kad visai nevartotų žo
džio “darbininkas.” ‘ 
vokatas išreikalavo iš komisio- 
nieriatis pagelbininko, kad įsa
kytų minimam bosui suteikti 
adv. Taubui rekordus darbi
ninkų algų išmokėjimo.

Tie darbininkai priklausė 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos unijos; bet Federacijos 
advokatai ir vadai ėjo išvien 
su bosais, matomai, dalinda
miesi kyšiais su jaisiais.

Reikalingas kambarys vedusiai po
rai. Geistiną,' kad būtu netoli sub
way, i Williamsburgo apielinkėj. A.

Betgi ad-l^ 46 Ten Eyck st" Brooklyn’
(248-253)

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

Mirė Marė Ruseckienė, 27 
metų amžiaus, bus laisvai pa- 

fesijoj. Bet ir muzikai užtik-i laidota seredoj. Pašarvota 
rins ateitį darbininkai, kai pa- Į namuose po num. 216 Van 
ims šalį į savo rankas. j Buren St.,’ Newark, N. J.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R I U S

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

MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI 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 PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. '
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KAUNO DUONA
Rugine duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 

Reikalaukite jos pas savo groserninką
Paragavę mūsų duonos matysite didelį skirtumų 

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

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

MASIENAS BAKING CO.
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dSkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

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

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

Telefoną*, Midwood 8-6261
I




