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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykytčs! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Antrasis alkanųjų maršavi
mas jau paskelbtas, šių metų 
maršavimas turi būt dar dides
nis ir karingesnis. šiais me
tais ir kapitalizmo krizis yra gi
lesnis ir daugiau įsiėdė 
ninkama .

Alkanųjų maršavimas 
bedarbių ir dirbančiųjų
ninku reikalavimus ponams Wa
shingtone. šitie reikalavimai 
bus labai paprasti: Darbo, duo
nos, pastogės, šilumos, drabužių 
bedarbiams.

No. 256

darbi-

įteiks
darbi-

Koks mūsų bus atsakymas? 
žinoma, mūsų organizacijos me
si s i darbą, j 
me pereitais metais, — -----
metais reikės dirbti dar labiau. 
Šių metų bedarbių maršavimas 
reikalauja dar didesnės para
mos iš tų darbininkų, kurie d i r-

Kaip mes dirbo- Į 
metais, tai šiais ■.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadien., Spalių (October) 27, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. Metai XXII, Dienraščio XIV

Ruoškitės AlkanųMaršavimui
Bulgarijos Delegacija 
Apleido Konferenciją

BUCHARESTAS. — čia 
tęsiasi Balkanų šalių ] 
rencija. Šioje konfer___
joje Bulgarijos delegacija 
pareikalavo, kad konferen
cija priimtų pasiūlymą ap-Tad mūsų organizacijos jau - - -

dabar turi pradėti mobilizaciją Į saugojimui mažumų tauty- 
šiam darbui. Bus šaukiamos j bių ir įsitikinimų. Kuomet 
organizacijų konferencijos, rei-i konferencija nesutiko tai 
kės dalyvauti darbe, kad suor- padaryti, tai Bulgarijos de- 
ganizavus tą paramą, kurios' 
reikalaus maršuotojai. legacija apleido konferenci- 

ją. *

T. MOONEY TURI BOT PALIUOSUOTAS; i Washingtono Valdžia Bijo 
_ _  - ’ i Maršuotojų

KALTININKAS INCIDENTO PRISIPA-
ŽĮSTA ESĄS KALTAS BOMBOS METIME
San Francisco Darbininkai Rengia Masinį Mitingų, Kuriame 

Kalbės Paul Callicotte, kuris Padėjo Bombą Karo Prisi
rengimo Parodoj; Jo Liudijimai Parodo, Kad Mooney 
yra Nekaltas

AMERIKOS DARBININKAI IR PARKE
RIAI MARŠUOS Į WASHING! ĮTEIKTI 

SAVO REIKALAVIMUS VALDŽIAI
WASHINGTON, D. C.— 

Washingtono valdžia jau bi
jo darbininkų maršuotojų, 
kurie ruošiasi greitai ir 
skaitlingai maršavimą pra
dėti. Naujas policijos vir
šininkas E. W. Brown jau 
išsiuntinėjo visiems polici
jos viršininkams laiškus, 
reikalaudamas pilnų infor
macijų apie maršuotojų po
litinį veidą, daugį ir tikslą. 
Tuomet žinos, kaip 
rengti.

Lietuvių Darbininkų Organizacijos Gerai Veikė Pereituose 
Bedarbių Matavimuose, Todėl Reikia Veikti ir Šiuose 
Alkanųjų Matavimuose Dar Skaitlingiau ir Energingiau
Amerikos darbininkai ir 

farmeriai ruošiasi naujam 
maršavimui į Jungtinių 
Valstijų sostinę—Washing- 
toną. Šiam Alkanųjų Mar
šavimui reikalinga mobili
zuoti visų darbininkų, kurie 
dirba ir nedirba, jėgos.

Maršuotojai pribus į Wa- 
shingtoną kaip tik tuo lai
ku, j 
partijų ir klasių atstovai su-1 
sirinks į Washingtoną įvy
kinti savo pažadus darbinin
kams. Tuo laiku susirinks

♦

ir darbininkų bedarbių ir 
f ar merių delegacija,

šeimynos nario; (b) reika
lavimas Bedarbių Apdrau- 
dos valdžios ir kapitalistų 
išlaidomis.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Lapkričio 6-tą dieną San 
Francisco darbininkai ren
gia prakalbas, kuriose kal
bės Paul Callicotte, kuris 
padėjo bombą 1916 metais, 
už ką Tom Mooney laikomas 
kalėjime. Šitie faktai pa
rodo, kad Tom Mooney kal
tinimas buvo neteisingas.

me- 
dar

lizą su ta sprogstančia 
džiaga, vienok Mooney 
laikomas kalėjime.

Todėl darbininkai prade
da vėl didžiausią kovą prieš 
kapitalistinės klasės suokal
bius. Komunistų Partija iš
leido pareiškimą ir ragina 
taip pat darbininkus vesti 
kovą ir reikalauti, kad Tom 

i Mooney būtų paleistas iš ka- 
. • Kapitalistinė klasė reika- Įėjimo. Kalėjime laikoma ir 

Men in protestavo lavo, kad Mooney būtų nu- mano kapitalistinė klasė su- 
nelegališką teismo • teistas ir laikomas kalėjime, | deginti elektros kedėje 

kaipo “radikalas,” tad taip Scottsboro jaunuolius. Šie 
ir padaryta. Tai daroma ir jaunuoliai taipgi nėra kalti, 
dabar, kuomet jau pats kai- Jei ne darbininkų protestai, 
tininkas save išdavė ir pa-j tai jau jie būtų buvę nužu- 
reiškė, kad jisai padėjo vaidyti.

f
Mes gerai žinome, kad šiame! iv. m 

darbe nedirbs išgamos renega- Ar6St3V0 1 3Fpt 
tai. Jų “darbas”, tai niekinti j A A A J 1
tuos, kurie dirba organizuotą j 1/. A. AQV0K3i3
darbininkų klasės darbą. Jie!
niekina visą darbininkų judėji-j DENVER, Colo.—Samuel 
mą. iMenin, Tarptautinio Darbi-

Todel mes daugiau turime' ninku Apsigynimo advoka- 
dirbti, kad atlikti d^Į’bą, kad ^as Q -ja areštuotas pa
traukti daugiau darbininkų i: . , , . . . , . _.
mūsų eiles. Mes turime atmuš- V,eto telsme įsakymu teisėjo
ti melus renegatų ir dirbti kon- Luxford, 
struktyvį darbą. Tai reiškia, prieš 
kad ant mūsų gula dar didesnės procedūrą kaltinime Kapla- 
darbininkų klasės pareigos. no, kuris buvo kaltinamas

~T~. , , dalyvavime demonstracijoseLietuvos žiniose randame .v ....T -i i prieš negru persekiojimą,pono Leono pareikštą sekamą 1 & - i j c
nuomonę apie “juodąjį kaulą”: į

“Gyvenimo ironija! Jule mū- p j up • v n* , 
są inteligentija yra beveik visa 1)011103 i I*!6S 018101113 
kilusi iš ‘juodojo kaulio’ zmoniif.,'  
o vis tik dar su didesniu kartais 
Įniršimu sako-. ‘Nepakenčiu nie-\ SAN DIEGO, Calif.—Se- 
kiagos minios*.” į nas žmogus, 70 metų am-

Taip sako buržuazija ne tik žiaus, Harvey Hali, padėjo 

niame pasaulyje, šita ideologi
ja pirmiausia kyla iš šių dienų 
ekonominės visuomenės struktū
ros, kuri yra pasidalinus į dvi 
klases. Leonas šaukiasi į stu
dentijos jausmus ir gerus norus 
to blogo pašalinimui. Bet tai 
nieko negelbės, čia reikalinga 
pakeisti visa draugijinė siste
ma.

Daugiau Žirny Iš laisves’ Vajaus

prisi-

Demonstracija r
Prieš Deportaciją

DETROIT, Mich. — Ši<J 
miesto darbininkai ruošia 
demonstraciją prieš depor
tavimą darbininko Todor 
Antonovo į Bulgariją, kur 
jo laukia mirtis. Demonst
racija įvyks prie Owen bu- 
dinko.

5.—Suvienyto fronto kon- 
frencijos reikia šaukti kiek
viename mieste, kurios turi 
išrinkti veikimo komitetus 

į vedimui lokalinio darbo ir 
Lome7irkapLiistinių|kov’i uL?aŠelPą ir

mui Visašalio Alkanųjų 
Maršavimo.

Tai vyriausi bedarbių 
inaršavimui planai. Smulk- 
meningiaus išdirbti planai 
telpa Daily Workeryje, spa
lių 24-tos dienos. Visos lie
tuvių darbininkų Organiza
cijos turi imti dalyvumą šia
me alkanųjų maršavime ir 
jo prirengime. ,

_ , . . . . . reikalaus bedarbiams
Pikietavimas jau tęsiasi draudos pašelpos.

nuo pirmadienio. Demonst
racija įvyks penktadienį. Vi
si darbininkai turi dalyvau
ti šiose demonstracijose.

kuri 
ap- 

Šitas 
maršavimas turi būt di-

, džiausiu darbu visų darbi
ninkų organizacijų.

Vyriausi Planai Marša
vimui

1. —Vienybė visų darbi
ninkų kovai kiekviename 

(mieste (lokacijoj) už kas
dieninius reikalavimus.

2. —Išvystymas Veikimo 
Komitetų varymui ir vedi
mui šių kovų.

3. —Visos šalies Alkanųjų. 
Maršavimas, apimantis visą 
šalį, turi prasidėti aštuonio- 
mis kolumnomis, susidedan
tis iš 3,000 delegatų ir pa
siekti Washingtona 4-tą d. 
gruodžio.

4. —Pasiūlymai kongresui 
turi būt įteikti 5-tą dieną 
gruodžio: (a) federalė pa- 
šelpa turi .būt duodama 
kiekvienam bedarbiui po $50 
ir po $10.00 ant kiekvieno

Bolivijos Naujas Kabinetas 
Sugriuvo

LA PAZ.—Bolivijos mini- 
sterių kabinetas tik ką bu
vo suorganizuotas pereita
me penktadienyj, bet vėl jau 
sugriuvo. Dabar naujas mi- 
nisterių kabinetas paskirtas 
iš vienos republikonų parti-

Prof. Scott Nearingas 
Kalbės už Fosterį

N. Y., ir J. šijauskas, Wat
erbury, Conn., šiuo kartu 
gavome po vieną naują skai
tytoją.

Taigi, visi draugai ir 
draugės, darban! Atminki
te kad jeigu laike vajaus 
gausime 1,000 naujų skaity
tojų, tai “Laisvė” galės būti
del visų skaitytojų metams j jos. 
laiko tik. $5.00. Taigi, visi 
pasidarbuokime. Kiekvie
nas skaitytojas privalo gau
ti nors vieną naują skaityto
ją, o tada jausimės atlikę sa
vo pareigas.

“Laisvės” Administracija.

Šiomis dienomis aplaikė- 
me prenumeratas nuo dau
gelio mūsų skaitytojų ir pa
sižadėjimus pasidarbuoti va
jaus metu. Taipgi gavome 
pluoštą ir naujų skaitytojų.

Drg. J. Grybas, Norwood, 
Mass., rašo: “Štai trys skai
tytojai, tai pasidarbavimas 
drg. M. Misevičienės ir ma
no. Na, ką veikia kiti mū
sų ALDLD 9-tos kuopos va- 
jininkai? Atsiliepkite.”

Drg. P. Bokas, Waterbu
ry, Conn., ir vėl prisiuntė 
tris naujus skaitytojus. Jis 
jau gavo viso šešis naujus 
skaitytojus vajaus metu. 
Kur kiti mūsų vajininkai?

Drg. K. Rušinskiene, Mi
nersville, Pa., prisiuntė 2 
naujus skaitytojus ir ketina 
gauti daugiau.

Draugės iš LDSA 4-tos 
kuopos, Elizabeth, N. J., pri
siuntė du naujus skaityto
jus. Tai geras pavyzdis, 
kad draugės stoja darban, 
kaipo organizacija. , į

Drg. J. Sasnauskas, To-i 
Ponto, Ont., prisiuntė du 
skaitytojus ir laiškutį su pa
sižadėjimu darbuotis ir ant 
toliaus.

Nuo drgg. J. B. Paserps- 
kio, Jersey City; P. žirgulio, 
Rochester, N. Y.; M. Selo- 

Įkas, Hartford,Conn.; F. Du- 
! manas, Philadelphia, Pa. ; S.

kas prie didesnio darbininkų 1 Petkienė, Great Neck,; N.Y.; 
prispaudimo. O. Girnienė, Binghamton,

Lietuvoj, bet visame kapitalisti- namų darbo bombą Logan ir 
• Byran raštinėje, kuri iš
sprogdino raštinės vidų.Lo
gan ir Byran yra brokeriai, 
užsiima namų ir visokių bo- 
nų pardavinėjimu. Senukas 
vadina šitokį užsiėmimą 
“gembleryste”.

Jisai pareiškė, kad “aš no- 
rėčia tai padaryti Wallstry- 
tui.” Pagaliaus jisai pareiš
kė, kad jau per daugelį me
tų jis buvo “priešingas gem- 

ibleriavimo sistemai.” Girdi, 
dirbome bile kuriame vajuje. Į vaikai, kuiie žaidžia kiep- 

Bedarbė, krizis—yra didelis būna areštuojami, bet 
slogutis darbininkams. Bet rei
kia žinoti, kad laikraštis, dva
sinė parama darbininkams, yra
taip jau pat Reikalinga kaip įuotY prieš tą ŠiStemąT 
kad maistas ir kiti būtiniausi į 
reikalai.

Mūsų vajai jau prasidėjo. Ga
lima sakyti, kad neblogai eina. 
Bet reikia veikti dar geriau. 
Draugai, šiame vajuje reikia' 
dirbti daugiau, negu kad mes- 
dirbome bile kuriame vajuje.

dideli žmonės legališkai 
gembleriuoja.” Toliaus jisai 
sakė: “Aš norėjau protes-

Rinkimų kampanija eina pil
na vaga. Kapitalistinių partijų 
kandidatai sako “savo” kalbas. 
Jų laikraščiai pilni “gerų pa
žadų”. Greitai šita kvaitulio; 
savaitė praeis. Ateis Roosevel-| 
tas į Baltąjį Namą, arba kad ir 
Hooveris pasiliktų, tai darbinin
kai nieko negaus. Gyvenimo 
rūstumas pasiliks.
** Mūsų pareiga sumobilizuoti 
kuodaugiausia balsų Komunis
tų Partijai. Mes gerai žinome, 
kad balsai už Komunistų Par
tiją, tai bus darfrminfcą protes
tas prieš badą ir šią kapitalisti
nę sistemą.

Hooveris skaitliuoja savo 
“nuveiktus darbus.” Geriausia

; FAŠISTAI GIRIASI 
ILGU AMŽIUM

TURIN. — Mussolini pri
sipažino, kad fašizmas ne
galės ilgai gyvuoti, bet vis- 

’ gi jisai pasakė, kad fašizmo 
amžius dar bus 90 metų.

Bijo Tik Komunistų 
Marsuotojų

WASHINGTON, D. C. — 
Washingtono valdžia labiau
siai bijo, : tai komunistinių 
maršuotojų. Farmerių, ku
rie rengiasi maršuoti į Wa- 
shingtoną ir tenai laikyti 
savo konferenciją, ponai ne
paisą. Jie mano, kad far- 

Įmeriai nedarys “trubelių.”

REIKIA UŽSIENIO 
VALIUTOS

MASKVA..— Krautuvėse, 
kuriose užsienio diplomatai 
ir keliauninkai perkasi sau 
reikalingus daiktus, turi 
naudoti užsienio pinigus. 
Taip buvo paskelbta šiomis 
dienomis. Sovietų Sąjungai 
reikalinga užsienio valiuta.

Fosteris, Fordas Numaskuoįa Kapitalistų Spaudą

jisai padarytų, kad suskaitliuo- 
tų bedarbius, kurie neturi dar
bo. Paskiaus tegul skaito šei
mynas, išmestas iš namų, kūdi
kius, kurie badu mirė.

Tokiais darbais, tai gali pa
sigirti ne tik ponas Hboveri^, 
bet ir Rooseveltas ir Thomas. 
Ir šie ponai pridėjo savo ran-|

Ex-kaizerio Sūnus prieš 
Monarchiją

BERLYNAS. — Kaizerio 
sūnus Augustas, kuris yra 
dabar fašistų eilėse, pasisa
kė, kad jisai priešingas grą
žinimui monarchijos. Jisai 
mato, kad kaizeriai jau neiš
laikytų kapitalistinę tvarką, Įje šalyje, 
kuri yra suirime.

šios knygos paimtus faktus 
apie negrų darbininkų tero
rą. Ji atsisakė daryti šios 
knygos peržvalgą, kad nepa
rodžius darbininkams tą 
brutališkumą baltųjų kapi
talistų prieš juodus darbi
ninkus.

Draugai Fosteris ir For
das pasmerkia kapitalistinę 
spaudą, kuri yra tik grynas 
įrankis kapitalistinės klasės. 
Todėl darbininkai turi bal
suoti už Komunistų Partijos 
kandidatus šiuose rinkimuo- 

vv , Kapitalistinė se, kurie nori kovoti prieš 
• 1 spauda atsisakė talpinti. iš neteisybę. j

Komunistų Partijos kan
didatai į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ir vice-prezi- 
dentus iškėlė aikštėn kapita
listinės spaudos nusistatymą 
prieš negrus darbininkus.

John L. Spivak parašė 
knygą apie negrus (“Geor
gia Nigger”),kurių šioje ša
lyje yra apie 12,000,000. Šio
je knygoje iškeliama daugy
bė faktų, kaip negrai dar
bininkai yra pavergti ir lin
čiuojami šioje kapitalistinė-

CLEVELAND, Ohio. — 
Profesorius Scott Nearing
as pasisakė už Komunistų 
Partijos vedamas kovas. 
Šiuo rinkimų momentu jisai 

i kalbės CIevelande lapkričio 
1-mą dieną, 8-tą vai. vakare, 
Inžinierių A u d i t o r i umė, 
kampas St. Clair ir Ontario 
gatvių.

Jo prakalbos tema: “Ko
dėl aš balsuosiu už Fosterį 
ir Fordą.” Jam prakalbas 
rengia grupė profesionalų, 
kuri pasisakė už Komunistų 
Partijos tikietą.

Profesorius Scott Nearin- 
gas jau gerai yra žinomas, 
kaipo radikalas prelegentas. 
Jisai buvo pašalintas iš 
Pennsylvania Universiteto 
1915 metais už kairumą.

Komunistų Partijos kan
didatus remia ne tik Near- 
ingas, bet taip pat pagarsė
ję rašytojai ir profesiona- 
nalai, kaip Theodoras Drei
ser is, John Dos Passos, Wal
do Frank, Edmund Wilson, 
Malcolm Cowley ir šimtai 
kitų rašytojų ir profesio
nalų.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
R-tam nuslnnvi)*
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NAUJAS LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATUOS MANEVRAS

neįsileist komunistų j profsą
jungas ir kovoja prieš profsą
jungų kairėjimą. Ir kartu so
cialdemokratų partija laiko sa
vo eilėse, net savo partijos va-■DESCRIPTION RATESj

Waited States, per year...............|6.00 United States, six months........... |3.0©
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So_ I voliucinę kovą, kad patraukt į I nukreiptas ne prieš fašistus 
savo mišo knirėianeins darbi-I ni'ipš knmunic+nc Tr nn Vai

kioj ar kitokioj* formoj ūžsi- 
■ 1 -r i-L !•' 'vii! I demokratų vadų ir fašistų vai- žiūrėt į juos kaip į pasitaisiu-

iikrinti suoti už jos kandidatus,vastieš apdratldą/ ■ Dauj^Atye- - J džios,, mes tikrų davinių netu
rim, bet kad susiuostė, aišku, žiūrėt į juos kaip į dar pavo-

bet ne tam, kad su-

Kadangi dabartiniu laiku di
delis skaičius nemokėjo nari
nių mokesčių ir priegtam pasi

nių ir tinkamai vadovausimi tai 
kovai.

Kada gi .mes Įtrauksim pla

st. Kairis (S. K.), kaip pasako-> džią vadina proletariato dikta- 
ja LSDP nariai

mėnesiniame susirinkime 
buvo svarstoma, kurie nariai,

ir į organizaciją 
bedarbių ir socialę 
už žmoniškesnį gy- 
Stokite į Lietuviij

leistų i
• įp) LSDP nariai darbininkai, ir 

i nepartiniai darbininkai neturi 
iapsigaut kairiuoju sociademo- 
kratijos vadų manevru ir netur

sius. Priešingai, dabar reikia

Pranešimas *
Kadangi WLDP. Draugijos 

narių yra daug išvažiavusių į 
provincijas ir nežino Draugi
jos tarimų, tai aš noriu vi-

Ne tik kitų šalių, bet ir Lie- ir proletariate diktatūros šali- 
tuvos socialfašistai ėmėsi naujo j ninkais, kalbėt apie būsimą re- 
1 1 1 1 s/ I z-m ! < r I 1 1 1 1 Ir z-x 1 TA 'r yl o 4- i 1 1 r v

dais, senus žvalgybos agentus. 
Ir katrų visos socialdemokratų 
partijos kovos aštrumas yra

kuomet ir socialdemokratams 
darbininkams aiškiau liks, kad 
socialdemokratų partija ne dar-

, o 
savo pusę kairėj ančius darbi-Į prieš komunistus. Ir po kairių 
ninkus ir tuomi suturėt juos Į žodžių apie proletariato diktatu-

labai šlykštaus manevro. 1 
cialfašistai kaukuojasi neva re
voliucinėmis kaukėmis, kad jų 
pagelba būtų lengviau atitrauk- nuo kovos dabar ir nuo kaire- ra ir apie revoliuciją Lietuvos 
ti darbininkus nuo tikrai revo- jimo į komunistų pusę.

ir nei pusės žodžio nerašo prieš Į vlen tam, kad rast geresnius 
būdus jos stiprinimui.

Z. Aingarietis.

Baduolių Maršavimas į Washington? 
Gruodžio Penktai Dienai

Nacionalis Bedarbių Tarybų Komitetas jau patiekė 
planus baduolių maršavimui į Washingtona. Jie parodo, 
kad šis ruošiamasis maršavimas bus didžiausias, kokis 
kada yra buvęs Jungtinėse Valstijose. Negalėdami iš
spausdinti tų planų ištisai, čionai dedame trumpą su
trauką, kad kiekvienas darbininkas matytų; kad kiek
vienas bedarbis galėtų prisidėti prie pasekmingesnio to j 
maršavimo pravedimo.

Nacionalis Bedarbių Tarybų Komitetas suranda, kad, 
nepaisant buržuazijos ir jos lakiejų gražių žodžių, seka
ma žiema bus labai sunki ir ji palies bedarbius daug žiau
riau, negu pereitos trys bedarbės žiemos. Norint išsiko
voti Šiokį tokį užtikrinimą pragyventi, bedarbiai turi at
likti sekamus dalykus:

1. Visos bedarbių tarybos privalo kuoveikiausiai su
šaukt savo narių susirinkimus ir juose turi išdirbt veiki
mo programas sekančiai žiemai. Susirinkimai privalo vi
sapusiai apsvarstyti vietinę bedarbių padėtį ir jų reikala
vimus ir sulyg tuo nustatyti savo veikimo darbų dieno
tvarkę.

2. Sulyg tomis programomis, bedarbių tarybos privalo 
sušaukti plačias konferencijas atstovų nuo visokių dar
bininkų organizacijų—darbo unijų, savišalpos draugijų, 
kliubų, meniškų darb. organizacijų, etc.—ir kalbamose 
konferencijose turi būti išrinkta Veikimo Komitetai, ku
rie, apart kitko, turi rūpintis Nacionaliu Baduolių Mar- 
šavimu į Washingtona.

3. Baduolių maršavime .turi būti atstovaujami visos 
šalies bedarbiai apimant kiekvieną valstiją, kiekvienai 
kampą (Nacionalis Bedarbių Tarybų Komitetas tam tik
slui paskyrė delegatų kvotas kiekvienai valstijai, kurių 
čia nededaįne del vietos stokos). Viso turi būti ne ma
žiau 3,000 delegatų, atstovaujančių visus kampus. H

4. Maršavimui delegatai turi būti renkami nuo įvairių' 
darbininkų grupių: darbo unijų, bedarbių tarybų, dirbtu
vių komitetų, įvairių kitų lokalinių" darbininkų grupių 
(nuo šimto darbininkų vienas delegatas), ir t. t. Rin
kimai delegatų turi būti atlikti viena savaite anksčiau 
prieš maršavimą.

5. Delegatais privalo būti parenkami tinkami asme
nys. Reikia atsižiūrėti į jų amžių ir sveikatą, idant ga
lėtų išlaikyti visus šiurkštumus kelionėj; kad turėtų su- 
gabumų, sugrįžus iš Washingtono daryti pranešimus 
darbininkams ir mobilizuoti juos; reikia atsižiūrėti į jų 
veiklumą. Visi delegatai tuojau privalo būti suregistruo
ti ir jų vardai pasiųsti į Nacionalį Komitetą. Turi būti 
išrinkta delegatų kapitonai, kurie privalo daboti, kad 
niekas kitas negalėtų maršuoti, apart išrinktųjų.

6. Kad padarius maršavimą pasekmingu, reikia išjudin
ti prie to visi kampai ir kampeliai; reikia tuojau imtis 
darbo. Darbininkų organizacijos privalo užgirti šį mar
šavimą ir padėti maršuotojams visais galimais būdais. 
Organizacijos turėtų pasiųsti telegramas prezidentui 
Hooveriui, vice-prezidentui Curtis, kongreso pirmininkui 
Garneriui, reikalaujant užtikrinimo maršuotojams sau
gios kelionės ir išklausymo jų reikalavimų, kuriuos pri
statys maršuotojai, o taipgi, kad bedarbių maršuotojai! 
būtų aprūpinti maistu ir pastoge, kuomet jie pribusi 
Washingtonan. Reikia raginti miestų tarybos ir kitokios I 
įstaigos bei viršininkai užgirti šį baduolių maršavimą. ■

7. Reikia dėti visos pastangos, kad maršuotojai į Wa- 
shingtoną ir atgal, kur jie sustos, būtų maitinami; kad 
miestų tarybos parūpintų jiems pastogę guoliui ir poil
siui. Vietiniai bedarbių komitetai tų miestų, per ku
riuos bedarbiai maršuos, turi daboti, kad viskuo tuo mar
šuotojai būtų aprūpinti.

8. Patys maršuotojai turi laikytis proletarinės discip
linos. Visur, kur jie maršuos, turi būti pavyzdžiu ki
tiems darbininkams. Kad tai atsiekus, maršuotojai pri
valo išsirinkti savo kapitonus-tvarkdarius, kurie prida
botų visą eiseną. Važiuoją automobiliais maršuotojai, 
privalo žiūrėti, kad kiekvienoj kolonoj turi būti'auto
mobilių mechanikas, kuris, sugedus automobiliui, galėtų 
ant vietos pataisyti. Taipgi turi būti dabojama, idant 
kiekvienam būryj maršuotojų rastųsi medikališkai 
pagelbai žmonės, kad, susirgus kuriam maršuotojui, jo 
sveikata būtų rūpintasi. Maršuotojai, kur bus masiniai 
darbininkų mitingai ir juose renkamos maršuotojams 
aukos, jos turi būti pasiųstos Nacionaliam Komitetui, 
katras rūpinsis paskaidymu jų tarpe maršuotojų sulyg 
skubiausiu reikalu . . 4

9. Iš visos šalies maršuotojai Washingtonan turi sueiti 
ne vėliau kai gruodžio 4 dienos popietį. Tą pačią dieną, 
vakare, Washingtone įvyks Darbininkų Kongresas, kuria-!

LDS Lapeliai Rinkimų 
Klausimu

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas išleido lapelius, 
šaukiančius lietuvius 
ninkus: “Remkime 
Klasės Kandidatus! 
kime už Bedarbių ir 
lę Apdraudą.”

Nurodęs esamą baisią mi- 
lionų Amerikos bedarbių pa
dėtį ir reikalą kovoti už so
cialę apdraudą, o taipgi Lie
tuvių Darbininkų nusistaty
mą socialės apdraudos klau
simu, lapelis sako:

Bedarbės ir socialės apdrau
dos įvedimas būtinas. Dauge
ly] kitų šalių darbininkai turi 
išsikovoję nors šiokią tokią so
cialę apdraudą. Vokietijos 
darbininkai jau 1866 m. masi
niu spaudimu išplėšė tam tik
ras koncesijas iš valdančios 
klasės; Anglijos darbininkai 
taipgi turi išsikovoję šiokią to
kią socialę apdraudą. Bet 
Amerikos darbininkai faktinai 
neturi jokios socialės apdrau
dos, neturi jokios iš valdžios 
ir darbdavių pusės užtikrintos 
apsaugos, kad atsitikime nelai
mės, ligos bei mirties, netekus 
darbo ar sulaukus senatvės, 
galėtų gauti finansinę pagelba.

Jeigu kokioj nors pramonėj, 
kokioj nors valstijoj yra šio
kia tokia apdraudos bei pensi
jos sistema, tai daugiausiai pa
laikoma lėšomis pačių darbi- j 
ninku; bet ir tai apima 1___

darbi-
Savo 

Kovo- 
Socia-

mą. Lapelis užbaigiamas;
Lietuviij Darbininkų Susi

vienijimas, kaipo darbininkų 
organizacija, turi už tikslą ne 
vien tik aprūpinti savo narius 
pašalpa ir ąpdtauda, kaip ga
lima lengviausiomis sąlygomis, 
bet taipgi rūpinasi darbinin
kiška apšvieta, leidžia savo lai
kraštį “Tiesą”, kurį gauna 
kiekvienas LDS narys, priside
da prie darbininkų kovos už 
geresnį gyvenimą.

Todėl meš prašome lietuvių 
darbininkų: Padėkite mums iš- 
budavoti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą į milžinišką lie
tuvių darbininkų savišalpos or
ganizaciją 
kovos už 
apdraudą, 
venimą.
Darbininkų S u s i v i e nijimą! 
Prirašykite savo gimines, savo 
vaikus, kaimynus, pažįstamus! 
Budavokime darbininkų spė

kas, idant priversti valdančią 
klasę Įvesti bedarbių' socialę 
apdraudą, kad patiems darbi
ninkams nereikėtų dėti pasku
tinius centus savišalpai!

Rėmimas Komunistų Parti
jos programos ir balsavimas už 
jos kandidatus šiuose rinki
muose bus masinis darbininkų 
išstojimas į kovą prieš valdan
čiosios klasės užsimojimą nu
žeminti darbininkų gyvenimo 
normą iki žemiausio vergijos 
laipsnio!
Tarptautinis Darbininkų 

Ordenas, tarptautinė savi
šalpos ir apdraudos organi- 

ninku; bet ir tai apima labai zaciJ^> S^vV\1S ^0,900 nauų, 
mažą skaičių darbininkų. To- taip jau išleido atsišaukimą 
del* milionai Amerikos darbi-1 į darbininkus, raginant juos 
ninku priverstą patys jvieno- ' remti Komunistų Partijos 

’ rinkimų kampaniją ir bal-i

--------- n------- -------------------------

WINNIPEG, KANADA
rikos į . darbuipriklauso 
prie įvairių fraternalių organi
zacijų. Milionai priklauso prie 
apdraudos kompanijų. Iš sa
vo menko uždarbio turi mo
kėti duokles. Bet kuomet del 
vienokios ar kitokios prie
žasties nebegali užsimokė
ti duoklių, praranda tą, ką!siems pranešti, kad 2 d. spa- 
įmokėjo, praranda pašalpą ifjįo 
apdraudą.

Jeigu dabar Amerikoj būtų kaipo bedarbiai, buvo paliuo-l 
tinkama bedarbių ir socialę suoti nuo mėnesinių mokesčių 
apdrauda, tai mums nereikėtų neapribotam laikui.
iš savo kišenių dėti paskuti
nius centus, kad užtikrinus 
sau pašalpą ir apdraudą. Dar-p**^ 
bininkai gautų pašalpą ligoj, . darė daugiau susirgimų ir rei- 
nelaimėj, senatvėj ir bedarbėj.

Sovietų Sąjungoj, kur net 
visai bedarbės nėra, 1931 me
tais valdžia išleido 2,537,000- 
000 rublių visokioms formoms 
socialės apdraudos, kaip tai li
goje, senatvėje, motinystėj, ir 
t. t., o šiais metais išleis tam 
tikslui net 3,534,000,000 rublių. 
Ten valdžia skiria bilionus 
rublių darbininkų reikalams, 
o Amerikoj valdžia duoda bi
lionus dolerių bankams, gelž- 
kelių kompanijoms ir įvai
riems trustams, kad apsaugoti 
jų pelnus. šiemet Amerikos 
valdžia tam tikslui-išleido virš 
du bilionus dolerių.
Pažymėjęs tą faktą, kad 

iš visų politinių partijų, da
lyvaujančių rinkimuose, tik 
viena Komunistų Partija 
tvirtai kovoja už bedarbių 
reikalus ir socialę apdraudą, 
LDS ragina savo narius ir 
visus lietuvius darbininkus 
piliečius balsuoti už tos Par
tijos kandidatus ir progra-

liucinės kovos. Per paskutinius 
kelis metus socialfašistai išsi
juosę dirbo, kad suturėt dar
bininkus nuo kairėjimo. Bet 
visos jų pastangos nieko negel
bėjo. Visose buržuazinėse vals
tybėse eina darbininkų kairėji
mas. Ir kartu plačiau į kovą 
įsitraukia valstiečių masės. L_ 
cialdemokratų partijų vadai pa
stebėjo, kad nebeištenka senų 
.priemonių, kad kovot .su darbi- . , .
ninku kairėjimu. Ir nutarė so- lul* Pasitikėk.t
cialdemokratų vadai imtis nau
jų priemonių. Užgiedojo jie 
naujas giesmes. Tas naujas i 
giesmes užgiedojo ir Lietuvos!
socialdemokratų vadai. Senas 
pardavikas S. Kareiva socialfa- 
šistų laikraštyj “Socialdemokra
te” išstojo su straipsniu “Mūsų 
taktikos klausimu.” Nei vienam 
socialistų straipsnyj nebuvo tiek 
veidmainystės, kiek tame straip
snyj. r Tame straipsnyj social-1 
fašistas S. Kareiva ne tik “re- dalyką, 
voliuciniai” kalba, bet “pasisa- demokratų partija 
ko” net už “proletariato dikta
tūrą” ir už “revoliuciją.” Tik 
klausykit, ką tas veidmainys 
gieda. “Nūnai socialdemokrati
jos uždaviniai — rašo S. K.— 
cementuot aktingai revoliucinei 
kovai proletariato mases, jas. bar socialdemokratų 
sąmonini bei auklėt patva
riais tos kovos kareiviais, nu
verst buržuazijos priespaudą ir 
kapitalizmo ūkio grivesiuo.se su
kurt socialistinę santvarką.” 
Toliau drožia: “Daugelis mūsų 
tikėjo; skelbiamiems socialdemo
kratijos principams ir pasitikė
jo buržuazijos nuoširdumui, ku
ris laidotų proletariatui balsa: 
vimo kortelėmis užkariaut poli- 

Į tinę valdžią. Nebuvo pas mus 
aiškaus pasisakymo, kad mes 
socializmą įgyvendinsim tik pro
letariato diktatūros pagelba per 
revoliucinę kovą jos pasiekę. 
Darbininkų klasė norėdama pa
naikint kapitalistinę santvarką, 
—toliau rašo S. K., — kurioj 
tarpsta išnaudojimas, norėda
ma nuverst buržuazijos pries- 

j pandą ir sukurt tokią visuome
ninę santvarką, kurioj nebus iš
naudojimo ir priespaudos — 
socializmą, tur atkakliai grum
tis su buržuazija ir laimėt tik 
revoliucijos keliu.”

TZ . . . ., v. .. ' ir revoliuciją?Kai kas, perskaitęs sias ilgas]

Naujo socialdemokratų partija, kaip 
manevro socialdemokratų vadai i buvo taip ir pasiliko jo dideny- 
kairėjantiems darbininkams ir į bes Sn.-tonos partija.

Kad pas sociaifašistus kalifą, 
apie proletariato diktatūrą ir 
apie revoliuciją yra tik kalbos, 
rodo ir tas, kad jie ligšiol ne
pasakė, kokia tur būt ta jų re
voliucija ir kokia tur būt ta jų' 

; proletariato diktatūra.

negal atvirai sakyt: kam jums į 
eit iš vien su komunistais, jei: 
ir mes, socialdemokratai, prole
tarinės revoliucijos šalininkai, 
jei ir mums, socialdemokratams, 
rūpi proletariato' diktatūra*,' tik 

So-; ta proletariato diktatūra bus; proletariato diktatūra. Buržu- 
ne tokia, kaip komunistai skel- -azijos diktatūra (dabar ji Lie- 
bia, ji bus demokratinė ir jos tuvoj tur fašistų diktatūros 
užkariavimas nereikalaus didės-! formą) laikąsi policija, žvalgy- 

so-'ba, kariuomene.' kalėjimu, so
cialdemokratų vadam ir remkit1 cialdemokratų partija ir tt. Ji 
juos. Nekovokit dabąr, palau- ‘ laikosi ginkluotą - jėga. Gink-» 
kit geresnių laikų. 1 | luotą jėgą gali pašalint vięiV

' Jei socialdemokratų vadai ne- ginkluota jėga. Apie tokį fa- 
pajėgia senomis ] 
suturėt darbininkus nuo revo-J 
bucinės kovos ir tie vis plačiau < 
įsitraukia į tą kovą, tai jiems 
rūpi bent dalį kairėjančių dar
bininkų suviliot ir apgavus sa
vo naujomis frazėmis tuomi su
silpnint darbininkų kovą.

Čia dar reikia pridėt vieną

priemonėmis (šistų diktatūros pašalinimą 
“kairieji” socialdemokratų v#- 
dai nieko nesako. Kaip lygiai 
socialdemokratų vadai nei pusės 
žodžio nesako, ar bus pašalinti 
nuo valstybės vairo naudotojai 
prie socialdemokratinės “prole
tariato” diktatūros. To nesako, 

_ nes bijos atvirai pasisakyt. Mat 
Kada Lietuvos social- į Lietuvos socialdemokratų parti- 

_ . pastebėjo,; ja, kaip buvo taip ir pasiliko 
kad jų šalininkų skaičius tirp-! buržuazinės valdžios šalininkai, 
sta, kad Lietuvos komunistų! tik kairėjančių darbininkų ap- 
įtaka darbininkuose auga, tai I gavimui jie tą buržuazinę vai- O J /O T Z \ z>. 1 , Z^ ' 1 xz . , . , , . , , ,

, saviškių susi-1 turą. Kas del socialdemokratų 
rinkime aiškiai pasakė, kad da- < revoliucijos, tai ji toliau neina, 

i partijai! j<aip buržuazinės valdžios su- 
nėra kitos išeities, kaip tik im- darymo iš socialdemokratų par
tis kairiau kalbėt ir kreiptis į tijos nariu, 
fašistų valdžią, kad ji leist11 ■ 
kairiau kalbėt ir rašyt, kitaip I 
komunistai visai sudaužys so- 
cialdefnokratų partiją. Ar bu
vo tikros derybos tarp social- k

kad i tingesnius revoliucinės kovos 
'priešus, nes dabar jie dar gud
riau manevruoja, kad atitraukt 
darbininkus nuo tikros revoliu
cinės kovos. Todėl kova su so
cialdemokratų vadais dabar tur 
eit daug aštriau. Komunistų 
gi pareiga labiau susirūpint tiL- 

j ru bendru kovos frontu ir su 
i nepartiniais darbininkais ir su

Fašistų valdžia suprato, ] 
dabartįniais laikais socialdemo- į 
kratijai nėra kito kelio darbL) 
n inkų' atitraukimui nuo revoliu
cinės kovos, kaip ant žodžių pa
sisakyt už proletariato diktatū
rą ir‘^revoliuciją. Fašistų vai-j 
džia netur kliudyti tiems pasisa
kymams spaudoj, nes eina bur
žuazijos naudai. Ir kaip to iš-! 
dava S. Kareivos (S. K.) socialdemokratais darbininkais, 
straipsnis apie proletariato dik- su darbininkais federantais 
tatūrą.

Kodėl fašistų valdžia 
dien neturi

kalinga išmokėti daug pašal
pos,—del tų priežasčių mūsų 
Pašalpinės Draugijos iždas žy
miai sumažėjo. Todėl, atsi
žvelgiant į visas minimas prie- 
ž a s t i s, vi suotinas susirinki
mas buvo priverstas imtis kito
kios išeities.

Visapusiai apsvarsčius, pri
eita prie sekančios išvados:

Numatant, kad šį praeitą 
rudenį darbininkai, nors ma- straipsnyj rašoma prieš opor- 
žai, bet vis tiek uždirbo po 'i tunizmą, prieš senas LSDP klai- 
biskį, o daugumas nekreipia 
domės, kad nors kiek galint 
sumokėti į Draugiją, o nemo
kėjo, todėl susirinkimas, ki
tokios išeities nerasdamas, nu
tarė, kad visi nariai, kurie ne
užsimokėję duoklių, privalo 
mokėti visas užsilikusias duo
kles nuo lapkričio 1 ,d. ir pri
valo išmokėti iki pirmai dienai 
balandžio. O kuris narys ne
pradės mokėti aūgščiaū minė
tu laiku ,tai bus suspenduotas 
ir laikui praėjus busvišbrauk- 
tas iš draugijos.

Taig\. kviečiame visus, kiek 
galint, pradėti faiokėti.

W. L. D. P. D. Valdyba.

me dalyvaus visi maršuotojai, kaipo atstovai.* Gruodžio 
5-tą dieną, prasidėjus sesijoms J. V. koųgr^so, Darbi
ninkų Kongresas įteiks jam savo. reikąląVimus. Po to, 
vakare, įvyks antroji Darbininkų ’Kongrę^ sesija, ku
rioje bus priimta veikimo programa. < j •

10. Gruodžio 6-tą dieną visi maršuotojai grįš atgal pa-? 
našiu būdu, kaip jie atvyko.

ištraukas iš “Socialdemokrato,” 
gal pamanyt, kad jos paimtos 
iš komunistų spaudos; gal at- 
sirast ir tokių, kurie gal pama
nyt: gal pagalios ir Lietuvos 
socialdemokratų vadai pasitaisė 
ir pasilakė už proletarinę re
voliuciją ir už proletariato dik
tatūrą. Tuo labiau gal kas 
nors taip pamanyt, jei tame pat

Komunistai tur žinot, kad jei 
šian- socialdemokratų vadai tik 

i bijotis, jei social- dangstosi neva “revoliucinėmis” 
demokratai savo spaudoj pasi- kaukėmis, tai socialdemokratų 
sako už proletariato diktatūrą'federantų darbininkų eilėse 

" ■ Fašistų valdžia! tikrai prasidėjo kairėjimo apsi-
netur to bijotis, nes socialdemo- reiškimai. Tiems eiliniams dar- 
kratų partija nėra ir niekados bininkams irgi vis sunkiau gy

- - ........ - į vent, juose auga nenasitenkini-
Jei socialdemokratai ma^ savo padėčia ir noras rast 

kelius, kaip pasiekt geresnio gy
venimo. Juose auga nepasiten
kinimas ir savo vadais. Mes 
privalom paduot jiems ranką, 
kad greičiau . paliuosuot juos 
nuo socialfašistinių ir fašistinių 
vadų. T>ai lengviau eis, jei 
mes Įtrauksim juos į platesnę*

nebus proletariato diktatūros 
šalininke, c — _____________
pakliūva į valdžią, tai jie visuo
met atstovauja kapitalistų rei
kalus ir gina juos. Socialdemok. 
partija nėra ir niekados nebus 
proletarinės revoliucijos šalinin- 

i kė, jie visokiais būdais kovos 
prieš tikrą proletariato dikta
tūrą, visaip rūpinsis, kad tik-

dąs ir panašius dalykus. Iš- 
tikrųjų gi socialdemokratai he-> J 
pasitaisė. Ištikrųjų gi Lietuvos ! 
socialdemokratų vadai pasitaisė 
neliko proletarinės revoliucijos' 
ir proletariato diktatūros šąli-i 
ninkai. Tai tik naujas social-; 
demokratų vadų manevras, pa
gražintas nauja veidmainystė, 
kuri reikalinga kovai prieš pro- . . ,i , . v ... T. , . įrodo visa eile faktu,letarinę revoliucija Lietuvoj.

ra/ neįvyktų proletarinė revo- kov'l del kasdieninių reikalavi-
I liucija.

Fašistų valdžia žino, kad so
cialdemokratams reikalingos re-' 
voliucinės frazės, kad padėt |tesnes darbininkų mases į kovą,, 
Smetonos valdžiai geriau ap- 
sidirbt su revoliuciniu judėji-

Kad tai tik frazės, o ne tik-1 bininkų partija ir kad ji nėra 
ro revoliucinio veikimo pradžia, fašistų priešas, o vien jų sėbJ

Socialde- ras> su kuriuo kitą kart nors letalinę revoliuciją meiuvoj. j . , , . . iI mokratų vadai skelbiasi prole- 'a-uijasi, i.
Jei socialdemokratų vadai, tarinės revoliucijos šalininkais gviaut* buržuazijos diktatūrą, o 

mato, kad ir Lietuvoj auga re 
voliucinės kovos šalininkų skai- fašistų valdžią, kad ją reik nu- 
čius, jei jie mato, kad ir social
demokratų .partijos eilėse auga 
nepasitenkinimas pardavikiška 
savo vadų politika ir simpatijos 
komunistii skelbiamai kovai, tai 
kągi daryt socialdemokratų va- 
daųis, kad suturėt ir aplamai 
Lietuvos darbininkus ir LSDP 
narius darbininkus nuo kairėji
mo? Kitos išeities jienis nėra, 
kaip imtis naujo manevro. Ki
tos išeities jiems . nėra, kaip 
kaukuotis revoliucinės kovos

verst. Lietuvos socialdemokra
tų vadai sakosi revoliucijos ša- _ —
liniukais, bet nešaukia darbo! APDRASKĖ CHILĖS 
masių į revoliucinę kovą prieš • PREZIDENTO NAMĄ 
fašistų valdžią, o kur praside-j SANTIAGO. — Buvusio/ 
da kova del kasdieniniųi darbi-prezjdento Davilos narna už- 
ninku ir darbo valstiečių rei- . r.. . . . .
kalavimų, tenai arba arde ta PU°le J° P.Ohtlma! liesai ir 
kovą arba bent silpnino ją. ^Yeik sunaikino visus brail- 
kartu Lietuvos socialfašistai po 'gitlS rakandus, kuriuos jo 
senovei ligoę kasų tarybose ben- Į brolis manė parduoti. Ap- 
dradarbiauja su fašistais. Ir draskė ir namą, išdaužė lan- 
kartu -socialfašistai rūpinasi j ^us

grivesiuo.se
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PLYMOUTH, PA.

Darbai, Bedarbe; Vakariene

Iš šio miestelio mažai kas 
ji laikraščius parašo; rodos,
kad čia viskas būtų kuo pui
kausią. Bet kaip visur, taip 
ir čia bedarbė daugelį kanki
na. Yra tokių šeimynų, kur 
sūnūs ir dukterys suaugę ir nei

vyro, nes kasyklos mažai tedir
ba.

Štai viena tokio mainierio 
moteris gavo darbą šilkų au
dykloj; išdirbo keturias die
nas; gavo mokėti $2.50. Va
žinėjimas i darbą ir atgal jai 
kaštavo 6 1 centus; tad jai teli
ko tiktai $1.86. Tai ir dirbk,

darbininkai, kad mes, taip nie
ko neveikdami, o kokio ge
resnio gyvenimo susilauksime. 
Nb. Mes turime patys veikt ir 
kitus ragint remt kovojančią In-j 
dustrinę Mainierių Uniją iri 
Komunistų Partiją. Tik peri 
kovą mes ką nors tegalėsime 
laimėti.

kad nori, uždyką.
šimtai yra mergaičių šitoj 

apielinkėj, kurios, dirbdamos
PLYMOUTH, Pa. — Mote

rų Darbininkių 53-čia kuopa

Jasunas’i’r A. Mureikienė; po 
30 centų: Gi Valacka ir M. 
Valackienė; o po 25 centus: 
J. Stoškus, Vitkunienė, Ml Bal- 
tunienė, J. Vagulis, M. Tamo
šiūnienė, J. Repšis ir D. Že
maitienė.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai ačiū.

Rengimo Komisija.

vienas negauna dirbti. Sun- kasdieną, nepasidaro nei po 
kiausia tai merginoms bei mo- $5 į savaitę.
terims: jos labiausia išnaudo-j Visiems sunku gyventi, visi 
jamos, jeigu kurios ir gauna; dejuoja, bet didelė dauguma 
dirbti; turi beveik dykai dirb-j nei nemano organizuotis ir ko- 
ti, negalėdamos pragyvent iš vot, kad pagerint savo gyveni-

rengia linksmą, juokų vakarė
lį Stravinsko svetainėj, atei
nantį nedėldienį, spalio (Octo
ber) 30 d. Viso vakaro pro
gramą išpildys vien tik jau
nimas, kuris rengiasi parodyt,

A. P. L. A. Reikalai

•menko uždarbio tėvo bei savo rną. Bet nemanykite, draugai! M gali jaunuoliai ir jaunuo

li ASS A C H US ETTS VA LSTI JO J

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

I lės. O būkite tikri, kad bus 
i ko pasižiūrėti ir pasiklausyti. 
1 Todėl vietiniai ir visos apie- 
Į linkės lietuviai darbininkai ir 
i darbininkės esate kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti tame 

j parengime. Juk dar pirmą 
'sykį mūsų mieste yra rengia
ma tokis puikus vakaras.

O. K.

Su pirma diena spalio mėne
sio prasidėjo APLA naujų na
rių gavimui vajus, ir nėra abe
jonės, kad mūsų gerbiamos or
ganizacijos kuopos dės visas sa
vo jėgas, kad kuodaugiausiai 
įtraukus lietuviškos darbininki
jos į APLA organizaciją, o ypa
tingai jaunuomenės.

Kodėl APLA organizacija tu
rėtų būti skaitlingiausia bei di-l 
džiausią lietuvių tarpe Jungti
nėse Valstijose?

1. Todėl, kad APLA, pagal 
mėnesines duokles, savo na-l

BRIDGEPORT, CONN.
Didelės Prakalbos; Pirmos 
Vien tik Moterims; r Antros j

Vien t k Vyrams į 
I 

Dr. J. J. Kaškiaučius kalbės 
apie lyties etiką ir lytinį gyve
nimą sekmadienį, spalio—Oc
tober 30 d., 407 Lafayette St., 
Bridgeport©, Conn. Frakai-. 
bas rengia lietuvių darbininkų 
organizacijų vietinės kuopos: 
ALDLD., LDSA., LDS. ir T D 
Apsigynimo.

Moterims ir merginoms pra- ' 
kalbos prasidės 1 vai. po pie-i 
tų; v$$ms ir vaikinams 5:30; 
vai. vakare.

riams, nelaimei ištikus, moka1 
didžiausią ligoje pašalpą ir„!po-l 
mirtinę; ■

2. Kad APLA yra pačių dar-! 
bininkų kontroliuojama ir vi-1 
suomet, iškilus tarp darbo ir! 
kapitalo klasių kovoms APLA | 
organizacija ištiesia savo pa- 
gelbos ranką darbo klasei;

3. APLA ne tik kad šelpia 
nelaimėn patekusius savo na
rius, bet sykiu ir apšvietą sklei
džia, nes APLA turi savo šva-| 
riausius ir teisingiausius orga
nus, “Laisvę,” “Vilnį” ir “Tie-! 
są,” kurie visuomet paduoda iš, 
klasių kovos teisingas žinias, j 
Taipgi APLA kuopos ir apskri-j 
čiai rūpinasi surengimu pra- i 
kalbų, kuriose yra aiškinamai

gyvu žodžiu org. stovis bei 
jos naudingumas lietuviui dar
bininkui, ir taip pat išdėsto-i 
ma, kas yra darbininkai ir jų j 
priešai išnaudotojai bei parda- 
vikai.

APLA Sutinka Antra Kriziu c

1921 metais social fašistas 
Alexis su savo kolegomis iškir-j 
to iš vidaus organizacijos josi 
pamate $14,000 dolerių vertės 
skylę, kur turėjome daug var
go ir triūso padėti, iki sulopė
me; ir jau buvom beatsikvepią, 
viskas, rodėsi, bus tvarkoj ii1 
organiz. eis užbrėžta ■’ savo I 
vaga, skleisdama savo rubežius 
tolyn ir platyn į tolimesnes te-1 
ritorijas. Bet čia vėl netikėtas,1 
antras krizis, tik gal nebtis to-j 
kis skaudus APLA, kaip kad , 
Alexio. į

Negana, kad žiaurioji bedar-l 
bė atsiliepia labai skaudžiai į 
organizacijos finansinį stovį bei 
naujų narių gavimą, be to visi ; 
fašistiniai elementai, kaip iš vi-1

APLA Pirmas Apskritys at

sišaukia į visas APLA Pittsbur- 

gho apielinkės kuopas, kad kož- 

na surengtų bent po vienas pra- I Į 
k a,1 bas?

Apskritys parūpins kalbėto-1 
jus ir stengsis pagelbėti šiek! 

tiek finansiniai.
I

Kurios kuopos rengsite pra-i 
kalbas, malonėkite pranešti 
Apskričio org. šiuo adresu:

G’co. Ulbomis,
434 Library St.,

Braddock, Pa. 4

Ant Siu Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa.
604 Race Si.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets 
3rd & Noble Streets 
5th & Fairmount 
7th & Green 
7th & Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
Srd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd X: Catharine 
923 South 3ro 
1215 South 2nd 

FrankHn fi> Vino

TELEFONAS ATDARA DIENA ,
Pulaski 5-1090 I H N AK I f

NAUJAUSIOS MADOS

PIRTIS Turkiška

*

Ji dabar dainuoja Massachusetts valstijoje “Laisvės” 
naudai koncertuose. Veik visose kolonijose, apart 
Menkeliūniūtės dalyvauja ir drg. Ig Kubiliūnas, barito
nas, pasižymėjęs komikas.

Įvyks Sekamose Vietose:

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

i

30 Spalių (October), Lawrence, Mass.
LIETUVIŲ ŪKĖSŲ KL1UB0 SVETAINĖJE,

41 Berkeley St., Pradžia 2 vai. dieną

Lapkričio (Nov.) 5 d., Norwood, Mass.
13 St. George Ave., Pradžia 7:30 vai. vakare 

Įžanga moterims 35c. vyrams 40 centų

Po koncerto bus šokiai, griežiant gerai orkestrai.

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

Pradžia 4 vai. dieną

V-
Tai tik tiek šiuo tarpu Mass, valstijoje ir teturėsime 

koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliumutė.

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose: 4

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis.

Draugės ir draugai! Tai da j 
j pirmą kartą tokios svarbios ir j 

pamokinančios prakalbos! Nei i 
vienas neapleiskite šitos vie- i 
nintėlės progos! Ateikite ir j 
pasiklausykite tų slėpiningų • 
dalykų, kurie, tartum vinis gal ' 
voj, neduoda jums ramumo ir 

I. kurių išaiškinimo jūs niekaip: 
, negalėjote rasti. Niekur žinių ; 
. taip skaudžiai netrūksta, kaip Į 

, | lytinio gyvenimo srityje. Akla! 
. nežinystė, prietarai, paiki gė- į 

da ir nuduotas mandagumas!
nele’džia jums pažinti save ir 
gyventi pilnu, gamtišku gyve
nimu. Kiek kančių, kiek nusi
vylimų, kiek sudaužytų svajo
nių, kiek gailesčių, kiek šeimy-. 
ninių nesutikimų, pasimetimų, 

' ligų įvyksta vis ant to paties 
lytinio pamato! Lytinis ins- ■ 
tinktas yra galingiausia gam- ‘ 
tos jėga. Susipažinkite su ly- | 
t'ne etika, su lytinio gyvenimo i 
būtinumais. Ateikite visi ur-’ 
mu ir pribūkite ant laiko! Be' 

■ skirtumo tikybų, pažiūrų, nusi-t 
statymų—visi! Nesiveskite vai
kų! Po pietų, laike moterų1 
nrelekc’jos, vyrams nei artyn! 
O vakarop, laike vyrų prelek- 
cijų ,nei vienos moteries! Dak
taras Kaškiaučius aiškins jums 
tokius intymius dalykus, kokių 
maišytoj publikoj gvildenti ne
galima. !

Įžanga 15 centų. ;
Bendras Kom. ! 

i — o—
BRIDGEPORT, CONN. —, 

Spalio 23 d. čia sakė prakal-1 
’ bas drg. J. Siurba, “Tiesos” | 
redaktorius, iš Brooklyno, N- i 

i Y. Prakalbos gerai, pavyko.! 
Atsilankė nemažai žmonių ir j 
ramiai užsilaikė, nes kiekvie-| 
nas norėjo girdėti, kaip ko- , 
munistai atsineša linkui šie- j 
metinių prezidentinių rinkimų ; [ 
o kalbėtojas gerai nupiešė į- > 
vairias partijas ir svarbą dar- j 
bininkams remti Komunistų 
Partiją ir balsuoti už jos kan
didatus rinkimuose. Kiaušy-1 
tojai ‘liko patenkinti.

Po prakalbų buvo duota ke- i 
Ii klausimai, kurie tinkamai j 
atsakyti.

Vietinės Jaunųjų Komunistų : 
Lygos nariai savo užduotį ge- ; 
rai atliko, sulošdami vaizdelį 
vardu “Vote Communist,” ku
ris publikai labai patiko.

Aukų surinkta $5.55. Po 50 
centų aukojo: M. Kairys, J. 
Pilipavičius, J. Yasulaitis, J.

daus, taip ir iš lauko pradėjo 
savo draskymo APLA org. ata
kas su F. Rodgers priešakyj. 
Tai yra alexizmo pamėgdžioji 
mas. Alexis, beje, tik pinigus 
nunešė, o Rodgers su fašistų pa
galba pasimojo ne tik pinigus, 
bet ir namus užgriebti ir ati
duoti svetimai organizacijai.

Todėl šis APLA vajus turėtų 
rūpėti visiems APLA gerbian
tiems organizaciją nariams kuo
daugiausiai pasidarbuot- naujų 
narių gavimui.

Mes užgydėm Alexio padary
tas organizacijai žaizdas, taip 
pat nulaušime sprandus ir da
bartiniams pasikėsintojams ant 
APLA narių turto ir gerovės.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM. Manadžeri-

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

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

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

I DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
■ čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais-
I tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
I A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
| 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir K046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

.9 ____

Luckies nėra 
—dėl to jie

Ti TĘS perkame puikiausią, patį 
-!-▼ JL puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmones visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei-

žalio tabako 
tokie lengvi
džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”* 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted *
Tas pakelis lengv* Luckies
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ĮSPŪDŽIAI KELIONES Į SOV. SĄJUNGA 
— LIETUVĄ IR ATGAL =

J. Nalivaika
Tuomet prispaudė pečėtį: “Šita viza ne

suteikia teisės nuolat apsistoti Lietuvoje ir 
gauti darbo.” Paskui kita: “Į 24 valandas 
užsiregistruoti policijos nuovadoje.” Tai 
yra tos policijos nuovadoj, prie kurios pri
klausys apsistojimo vieta. '

Užmokėjęs $15 už leidimą sustoti, perva-i 
žiuojant-Lietuvą, 60 dienų, išėjau laukan. ,

Ir vėl taip visa diena nusimalšę po mies
tą^ besidairant, nes buvo jau mažai laiko 
vaziiįįti pas Latvijos konsulą gauti tranzi
to, pervažiavimo per jų žemę, leidimą.

' Pas Latvijos Konsulatą
Kitą rytą su chicagiečiu Gendvila gatve-

CLEVELAND, OHIO del jo kuopoj mažiau narių ir 
kodėl Corletas pralenkė Čollin- 

| woodą ir baigia pasivyti Cleve- 
Muzikalė Programa. Para-Mandą.

ma W. Z. Tosteriui,
Darbininkų Kandida-

I tui Į Prezidentus
ALDLD 15.-tas Apskritys nu

tarė sukelti $50 varymui agi
tacijos už Komunistų Partijos 
kandidatus šiuosė rinkimuose. 
Kad greičiau ir lengviau su
kelti pažymėtą sumą, mūsų ge-

I ri draugai jaunuoliai atėjo 
[ mums į pagalbą su muzikaliais 
talentais ir išpildys koncertinę 
dalį programos. Drg. Burbu- 
lienė jau senai paaukavo gerą 
smuiką laimėjimui.

Programoj dalyvaus šie mū- Į 
sų jaunuoliai muzikantai: L. 
Eitutis smuiku, pritariant F. 
Chepliutei; B. Stasiuniutė, pia
nistė ; Garbinčiūtė, harmonistė; 
M. Pucevičius, gitaristas.

SHENANDOAH, PA.
Koncertas ir Balius 

ALDLD. 17, kp. bendrai su Kom-

f (Tąsa)
Pasivaikšciojant

Išėjęs laukan, jau vienas stovėjau ant ša
ligatvio. Čia priėjęs senas brooklynietis, 
pavadino pasivaikščioti. Ėjom toli, dau
giausia ta vieta, kur teka uždengta pomie- 
stinč upė. Paskui pasukom į dešinę į mie
sto didįjį marketą. Jis sako: “Jeigu neturi 
pinigų, tai einame pro vidurį pamatyti, kas 
ten dedasi.”

“Tegu juos velniai,” nemandagiai atsa
kiau jam. “Laikrodėlio netekau gatveka-* 
ryj, o čia einant galiu nustoti ir pinigų.”

Tačiaus, mes ėjom kelis amerikoniškus
blokus šalę markete turgavojančių žmo- ^arįu Keliavom pas Latvijos ponus. Įėję 
nių. Ten da yra visokios spekuliacijos. Spe- radom konsulatą: sėdi pasipūtęs, sa-1

Kuomet j Priklausyti mūsų jaunų muzi- pagirt.
nių. '
kuliantai, kaipo tokie, da neišgyvendinti.

Ten matėm ant suoliukų susėdusius mar- 
keto dalyvius: pasidėję po kepaliuką duo
nos, rankoje silkes, pasistatę bonkeles deg- kno

tas vyras.

f

kytum jis valdo visa Europą,
, _ . ,. . . j kalių talentų. Prie sios pro-jam pasakėm, jog norime gauti tranzito vi- i 

zą, tai ne tinkamai neatkreipęs veidą, pra-
, U'“ ■ ................................................. ‘ ...

ULC O1O1Y1 LlIYCLj VUVJdUO CllClO IXJL” < 

” Ta rusiška kalba tikrai skarn-1 i 
ba aristokratišku tonu. [

Tuojaus pribuvo ir sekretorius. Išpil
dęs kokią blanką, neša jam pasirašyti, tai 
sykiu rankoje laiko ir rašalui nuospaudą/ 
Jis jau tiek skaitosi didelis ponas, kad 
pats nei nuspaudą nevartoja. . i

Aš, kaip be pilietybės, užmokėjau 15 rub-' 
lių už tranzito vizą, o Amerikos pilietis' 
Gendvilas—nieko. Mat, šių dviejų šalių 
sutartis leidžia savo piliečiams keliauti; 
veltui.

Išėję iš konsulo apygražiai įtaisytų na- 
: mų, nesiskubindami traukom skersai par-, 

Daili vieta; jame yra ir mažas eže-i 
Parko šone yra tokių medinių ap-1 

skritų būdų, kuriose valdžia parduoda kva- 
_'są. Žmones, stodami iš galo eilės, eina ir 

Kuris tinkamai neišpildė geiaa jį, mokėdami 14 kapeikų už stiklą, 
muziką, tad, pabaigus dainą, prieš visą įr mes; gardus skystimas, tik at- 
publiką mokintojas duoda pastabas, patai- rojo perbrangj kaina

tinės, geria valgo ir girtai, draugiškai kal
basi. Veikiausia, daro planus, kaip čia ir 
toliau išvengti dirbtuvės darbo, gyventi pa
razitiškai.
Pasimatymas su Universiteto Studentais
Vakare nuėjom aplankyti universiteto 

lietuvius studentus. Bet ir su jais negalima 
ilgiau pasikalbėti; užimti, bėga susirinki- 
muosna, dalyvauja viešose diskusijose. Tad 
apsimainę pasimatymo žodžiais—skyrėmės. 
Jie sykiu dalyvauja ir abelnam darbininkų 
judėjime.

Darbininkų Kliube
Tiesa, vienas nuvedė parodyti lietuvių ■ ^uįį 

darbininkų kliubą. Jame radome mokinių 
lavinimosi dainuoti koncertą. Čia susirin
kę jųjų tėvai, gimines, draugai ir šiaip pa
šaliniai žmones.

Ką draugai akroniečiai partija, rengia subatoj, spalių 29 d., 
pasakys, tai paslaptis. Jie ims Mainierių svetainėje, kampas 
baisa, v

Todėl visi dalyvaukim šiame 
parengime.

Šis smagus ir naudingas pa
rengimas įvyks 30 d. spalio (Oc
tober) , Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 720 E. 79 St. Pra
sidės 5 vai. vakare. Po pro
gramos šokiai.

Clevelando kuopos būtinai 
rinkit išduotus tikietus ir 
neškit į parengimą.

ALDLD 15-čo Apskričio
Komitetus.

Main 
ir Oak gatvių. Koncertinė programa 
prasidės 7:30 vai. vakare. Dainuos 

i Lyros Choras, bus solo ir kvartetas, 
[šokiams grieš šiuriko orkestrą. Įžan
ga vyrams 35 centai, moterims 25c. 

Visus kviečia Rengėjai.
(256-257)

FOREST CITY, PA

SU- 
at-

šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Ateina me
tinis susirinkimas, o draugai nepa
rodo veiklumo. Padėkite visus rei
kalus į 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 paimu 
kokį laikraštį už organą. Yra pa
duota visa eilė laikraščių, tai turėsi 
me apsvarstyti, kuris iš laikraščių 
mums naudingesnis.

Sekr. Staskevičius.
(255-257)

ex-
10

philadelpia, pa.
ALDLD. 141 kuopos šaukiamas 

tra susirinkimas October 30 d., 
vai. ryte, 928 E. Moyamensing Avė.
Visi susirinkite, nes yra labai svar
bu. Reikės delegatus išrinkt į kon
ferenciją; reikės rinkti finansų rašti
ninką, nes senas į vargą įėjęs ir ne
gali darbo atlikti. Nepamirškite ateit i 
ir naujų narių atsivesti.

J. Baranauskas.
(256-258)

Nepaprastas ALDLD 
kuopos susirinkimas buvo 

___ , _ i šauktas ant greitųjų spalio 23
Kaip matot, tai bus įvairi mu- d. pas d. K. Kerevičių; narių 

zikos programa; bus smagu susirinko nemažai, užtai verti

219 
su-

SCHENACTADY, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

Nutarta*' rengti prakalbas 
gramos bus dar kitų pamargini- drg. D. M. šolomskui 14 d.

( mų. Manau, kad bus įdomu, I lapkričio. Mat, drg. šoloms - 
Palaukite biskiuką, tuojaus ateis ki- į kaįp ALDLD kuopų organiza- kas važinės šioj apielinkėj su 

toriai turės duoti raportus, ko- prakalbų maršrutu. Tai ir 
mūsų miesto žmonės darbinin- 

, kai, geriau sakant, bedarbiai 
[turės progą išgirsti jo prakal- 
I bas organizacijos reikalais, be
darbės klausimu ir kitais svar-

I

I blausiais šio laiko klausimais. 
! Prakalbų vietą pranešime vė- 
i liaus.

Nutarta parsitraukti 50 ko- 
jpijų Kompartijos rinkimų 
Į platformos, anglų kalba. 

Forestcitietč.

“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

Vakarienė

HAMTRAMCK, MICH.
Linksmą Bunco ir Bingo Party, 

rengia ALDLD. 188kp., LDSA. 130 
kp., subatoj, £9 October, 8 vai. vaka
re, 1035 Caniff St. Bus duodamos 
dovanos, kurie atsižymės lošiant mi
nėtą grajų. Nepraleiskit progos. Į- 
žanga 10c.

SKAITYKIT IR PLATIN- *
KIT “LAISVĘ”

Komisija.
(256-257)

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

sirinkimą, Oct. 28 d., 7:30 vai, vaka
re, 105 Jackson St. Visi nariai turi 
būtinai atsilankyti ir naujų narių at- I 
sivesti, nes daug svarbių dalykų tu
rime aptarti, taipgi draugijų Sąry
šio delegatai, malonėkite atsilankyti.

Org. Geo. Zukauckas. ,
(255-256)

WILKES BARRE, PA.

sas. Visgi skirtingesnės lekcijos, negu pas 
mus.

Tasai kliubas yra cerkvės, kaip ir špitol- 
ninkų, kambariuose. Kelis žingsnius že
miau, ant cerkvės trepu susirinkę, sėdi keli, 
kiti da barzdoti, seniai. Matėsi ir religiš
kų bobų. Klausiu, ko jie čia laukia? vv±vlctll.

“Jie čia kas vakaras susirenka pažiūrėti Į kirto poakį, 
ar da jų buvusioji cerkvė stovi toj pačioj vytis, 
vietoj,” paaiškino man.
uždaryta. Jaunesni darbininkai jau pame-;įas sako: 
te religinius burtus, o seniai vis da laikosi.1 peilių.”

Užpuolimas
Eidami namo, prisiminėm drg. Šato pa

sakotą nuotikį. Buvo šitaip: Prie viešbu
čio durų stovėjo daktaras turistas. Praei
dami koki tai niekšai ir drožė jam kumš
čiu veidan. Sudaužė akinius ir stiklas pra- 

. Jie gi leidosi bėgt, o Šatas 
. Jie įšoko gatvekarin, ir jis paskui 

“Mat, ji dabar jau1. juos. Tada vienas išsitraukė ilgą peilį. Ša-, 
“Aš Amerikoj mačiau ilgesnių 

Tuomet jie, išbėgę, įšoko kitan, 
Bet jie nepajėgia panešti cerkvės išlaidas nes įen parai eina sykiu, bet Šatas se-' 

. Karą sustabdė jo vaidytojas. Ki
lo trukias, ir matydami, kad bus ries- ; 
tai, šokdami iš antro karo, peilį paleido 
upėn. Bet jų nelaimei, ten stovėję du 
raudonarmiečiai suėmė juos. Paskui pa
siėmė daktarą, kaipo užpultąjį, ir visus nu- ‘ 
sivedė policijos stotin.

Šitas ant daktaro užpuolimas prie viešbu-1 
čio durų, -užpuolikų bėgimas ir suėmimas 
ant upės tilto, daugiau nieko neperstato, 
kaip tik kontr-revoliucionierių lošiamą tra-1 
gėdiją. Jie tuomi nori atvaizduoti, kad 
darbininkų valdomoj šalyj nėra saugumo, • • • ■

ir del tos priežasties durys jau nesivarsto.” į juos.
Prašymas Išmaldų

Pamažu žingsniuojant namo, prieš per- 
siskiriant, sustojom, patyka kalbėdami. Bu
vo jau vėlus laikas. Čia prie mūs priėjo 
barzdotas žmogus. Gal jis jos tyčia neskil
ta, kad atrodytų senesniu, ir prašo pinigų.

Drg. Šatas paklausė: “Kodėl nedirbi, čia 
darbo yra daug?”

“Sveikatos nėra, sveikatos nėra”, buvo jo 
atsakymas. Bet mes nusprendėm, kad jam 
ant pečių uždėjus pusėtiną telyčaitę, tai da 
jis eitų, kaip durnas. O juk jau visiems
žinoma, kad Sovietų Sąjungoj del senat- Pay°jus gręsiai gyvybei, 
vės nereikia ubagauti; ten gyvenama iš val
džios mokamos pensijos.

Netekom Duonos
Ryte atsikėlę, norėjom anksčiau paval

gyti ir eiti miestan, bet neturėjom duonos. įa| įęas nors turėtų ten pastatyti atsa-

Šiandien chicagietis Gendvilas nusiskun
dė, kad ant stoties, kur laikoma prisiųsti 
bagažai ir kiti produktai, labai netvarkiai 
užlaikoma. Darbininkai eina, lipa trindami 
uogas ir kitus vaisius. Pagal jo pasakoji-

Buvo bandyta nusipirkti ten, kur darbinin
kai perka, bet mums nepardavė. Turime 
pinigų neturime darbinio paso, nėra duo
nos. Bet mes vistiek apgavom Sovietų 
valdžią: pasiskolinom pas sale gyvenančius 
darbininkus duonos ir, užkandę, išėjom sa
vais keliais. Paskui nupirkę Torgsine, ati
davėm.

Vėl Pas Lietuvos Konsulatą

kantį prižiūrėtoją, nes palaidais barščiais 
tos padėties nepataisysi.

Paskui, pervežus bagažą ant kitos sto- 
tie?, reikėjo brangiai užmokėti ir duoti ge
ras tipas, kad priimtų jį. Kitaip, sakė, nė
ra vietos. Tai vis savotiškas tūlų ten dir
bančiųjų pasipinigavimas. 

t

Reiks Daug Darbo
Baigiant rašinį apie Sovietų Sąjungą, rei-

DEMETRI CRIONA 
Tenoras

Jo karjieros rekordai: Odessa 
Muzikos Teatro operoje dainavo 
ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Na- 
cionalėje Operoje, Athens, Grai
kija, lošė keturis sezonus: 1919, 
1922 m. Nuo atvykimo į Ameri
ką, dainavo kaipo solistas Rusų 
Šymfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
gavo vietą pirmojo tenoro The 
Kings Henchman Opera Co., kur 
vaidino ir dainavo 1926-1927 m. 
Toliau, 1928 m. veikė prie Ame
rican Music Drama. Gi 1929 m. 
dainavo Pennsylvania Opera Co., 
o 1930 m. Philadelphia Civic Ope
ra Co. Dabar ja uantri metai 
dainuoja Russian Grand Opera Co. 
Mes 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 veikalų su 

dainomis šiam koncertui
B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ

Pasižymėjusios pianistes 
duos gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDO 
CHORAS

Kurį draugė šalinaitė pasta
tė ant laipsnio darbininkiš

koje dailėje.
Taipgi bus dar keletas 

Specialių Kavalkų

Wm. NORRIS ORKESTRĄ

Po programai bus šokiai, 
kurie tęsis iki 12 valandai 

nakties

Įžanga: $1, 75c. ir 50c.
, Gavęs savo paniurusį paveikslą, vėl trau- Rįa pasakyti, kad komunistams ir su jais 

kiu pas Lietuvos konsulatą. Čia įėjęs bu- einančiais darbininkais prisieis - vesti da 
ilgą kovą, kolei jie visus trūkumus išgy
vendins, nes, kaip žinoma, visokį individua
lizmo palaikytojai tyčia daro kliūtis, kad 
tik pakenkus budavojimui socialistinės, be- 
klasinės šalies.

(Bus Daugiau)

vau paklaustas, ar turiu “tėvyškeje” kokią 
nuosavybę. Atsakiau, ne: “Bet juk ponas 
važiuoji pas savo brolį?” klausė manęs. 
Taip, buyo atsakyta. “Tai taip ir sakyki
te.^ “Bet žemė brolio, o ne mano”, paaiš
kinau jam.

Pradžia 3 vai. dieną

Įvyks Nedėlioję

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

318 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

greitųjų 
aukoja 
drauges, 
būtent.:

rengiamai 
produktus 
kaip kad 
J. Gulbi-

Spalio 28 dieną įvyks visų orga
nizacijų susirinkimas, 325 Market St., 
naujoje svetainėje; visos organizaci
jos prisiųskit delegatus ir taip skait-1 
lingai dalyvaukite minėtame susirin
kime, nes bus svarstoma naujo Dar- i 
bininkų Centro palaikymas, tad yra' 
svarbu, kad kiekviena organizacija,’ 
kuri pritaria Naujam Darbininkų j 
Centrui, prisiųstų savo atstovus su
žinoti kas ten bus nutarta. Tad visi 
dalyvaukite.

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

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.

J

Naujienybė Darbininkams
ALDLD 219 kuopos vardu 

nutarta surengti vakarienę 
ateinantį sekmadienį, spalio 
30 d. pas drg. Kanurorus ant 
fanuos, R.F.D. No. 1 Forest 
City, Pa. 

šiai ant 
vakarienei 
draugai ir 
pasižadėjo,
nas, stambiausią auką—paršą 
apie 30 svarų; žada su auko
mis vakarienei neblogai pasi
rodyt ir M. Stankevičienė, A. 
Žilinskienė, K. Ašmenas, A. 
Navalinskas ir V. Tamsonienė.

O. į tą nepaprastai gerą va
karienę tikietai pigūs—tiktai 
po 50 centų.
* Prašome pranešti .Ine ma
žiau, kaip dviem dienom iš- 
anksto prieš spalio 30, katrie 
manote dalyvauti vakarienėje, 
kad 
gią 
dės 

O
i čiai
. taipgi kviečiame mūsų mies- 
' to draugus ir drauges skait
lingai dalyvauti.

Tikietus išanksto galima įsi- 
i gyti pas J. K. Navalinskienę 
ir J. Kandrotą.'

i Šis parengimas tai; jau bus 
paskutinis šį sezoną. Būkite 
jam visi ir visos.

Kviečia Komitetas.

mes žinotume, kiek val- 
gaminti. Vakarienė prasi- 
4 vai. vakare. i ♦ 
jau draugai scrantonie- 
tai tikrai turi čia būti;

•. PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADEPHIA,
Labai svarbus bedarbių susirinki

mas įvyks sekmadienį, 30 d. October, 
2 vai. po pietų, 1011 Fairmount Ave. 
Šiame susirinkime bus bedarbių cen- 

1 tralinio komiteto nariai ir smulkme
niškai išdėstys planus tolimesnio be
darbių ir dirbančiųjų veikimą, kovas. 
Planai bus svarbūs ,kaip tai: alka
nų bedarbių, farmerių ir ex-karei- 

[vių maršavimas į Washingtoną ir tt. 
Kvečiami visi dalyvauti. Galės įeiti 

nepriklausanti bedarbių tarybon.
Komitetas.

(256-257)

PA.

.ii/

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 Barre 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.

SOVIETŲ SAID AINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainės Amerikos 
Marke te

VIENO SVARO Dėže

Gražiu Apdirbimu, Tinkanti
Povanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI

ir

(255-257)

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

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Bendro

vės susirinkimas įvyks 30 spalių'— 
Oct., 2 vai. po pietų, svetainėje 40 
Ferry St. Visi nariai dalyvaukite

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

LIETUVIU DARBININKU 
SUSIVIENIJIM AN

(Association of Lithuanian Workers, Inc.)
A< *

Įkorporuota spalių men. 17 d., 1930

Apdrauda turi keturis skyrius:

$150, $300, $600 ir $1000

ELIZABETH, N. J.
LDSA. 4 kuopa rengia maskaradų 
balių, sekmadienį, spalių 30 d., LDP 
Kliube, 69 So. Park St. Pradžia 7 
vai. vakare. Muzika bus puiki, grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Nepamirškite apsimaskuoti, nes bus 
duodamos dvi dovanos ypatai, kuri| 
bus gražiausiai pasirėdžius. Taip pat 
ypatai, kuri bus prasčiausiai pasi-' 
rėdžius bus duodama dovana. |

Kviečia Rengėjos.
(256-257)

Į L.D.S. gali įstoti kiekvienas sveikas fizikiniai ir 
protiniai lietuvis darbininkas, tarpe 16 ir 50 

metą amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
273 Broadway Brooklyn, N .Y. .



Bjaurus Pasityčiojimas iš Bedarbių
414

buvo

Sovietų Kaukazo Šaltinių

o

o

a

nuodijimą savo pačios Fan-

J. M. Lukas
62

o

zervas pakilo $72,000,000.
Kituose Miestuose ir Valstijose

Lankytojai

gM.
1326 MėRcynold Avė

Andruška,

Iždo
2T. Grušiūtė,

Kaupas,A. 5Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y.
j.dišauską $5.00; ALDLD 148 kp.,|šlienį $6.00; ALDLD 199 kp.

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

Kooperaty vai ir Krautuvės Kreipkitės i

o

WILKES-BARRE, PA. 427 Lorimer St.,

i šokius su pamarginimais spa- bevilčiai blogėja. I nūs mūsų darbuilio 15 d. Buvo užtektinai pu- Kalbėtoja ragino stoti į A™8, darbui gavime 35
blikos, ne tik vietiniai darbi- LDLD, LDSA, K P ir kitas ko- J riiaui1A skaitytojų ir narių į'st

kelių valandų ne- blijas ir niekeno 
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Visi draugai ir draugės, 
dalyvaukit šiame susirinki-!

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

1307 Davis Avenue 1

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

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

vių kalba literatūros, politikos ir visuomenės mokslų mėnesinį 
darbininkų žurnalų

Avc.
j

Avc. j

Plaudanis, Mallbury, Mass., 
$1.00; Aido Choras, Brooklyn,

n imą. O tiktai todėl, kad vis-

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
Union Avė. kampas Scholes Street

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

ALEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

Įspūdžiai iš Aido Choro 
Pramogos

J.—Vietinė Kristus visus lygiai myli ?” 
paskelbė, Biblijistas atšauna, “taip, Kris- 

čia

Jersey City, N. J., per 
$6.10; LDS 79 kp., Hartford,! 
Conn., per .. .
LDS 95 kp., Rockford, Ill., 
J. Barzduką $3.00.

Ružinskas, 
Korsikas, J. Ruseckas, ■

Revizijos Komisija:

greičiau patekti į plimentus biblijistui.

Ėrooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

vonės dienos, didžiojoj Eag
le’s svetainėj. šis koncertas 
bus vienas iš geriausių mieste; 

TAMAQUA, Pa»—Spalių ^odel visi ruoškitės į koncertą, 
28 d., 7-tą vai. vakare, įvyks'kur smagiai ir naudingai lai-

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y,

Andruškevičiufl,

84 Kosciusko

Ba- 
290 
St.,

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

jo jį .atakuoti. Paskiaus 
įvyko susikirtimai.

1108 Elizabeth Ave.
Trustisai:

J. Urbonas, T. Rasikas, J.

I Finansų ri 
i Iždininkas.

St., ‘

Kalbės ir pažįstamais.
Choro Koresp.

Pradžia Prakalbų Maršruto 
Drg. B. E. Senkevičienės I

ALDLD 9-tam ir
LDSA 6-tam Ap- 

skričiuose

FRACKVILLE, Pa.—Spa- Publika su Aido Choru, 
lių 27 d., 7 vai. vakare, pra- ’ T
_ _ __ - ,v. . . ,S«IW MCllllUllllO Vii

kalbos Kereleviciaus svetai-, darbininkus> tad

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,, Pa.

..av.... ’ I M. Žuris, A. Senkus, K. Jakimavičius,
bevi'ltine-ai i Susirinkimas įvyks 7:30 vai. I Draugijos susirinkimai Įvyksta kiekvieno 
J iiLiufe^i , c | menesio antrų utarninkų, savam namo,

I 1057-63 Hamilton Ave.

Vietinis Choras turėjo kuomet imperialistinėse šalyse' d tj d geresnius pįa.
zinc* an n a m a rm m m O i a aivfl- i 1 * c-7 *

S

v*> Ketvirtad., Spalių- 27, 1932

MINERSVILLE, PA

BAYONNE, N. 
kapitalistų spauda 
Itad American Radiator Co. 17 • tus visus lygiai myli, 
d. spalių pradės operuoti savo jis tuojaus gauna kitą klausi- 
jįabriką, ir paims 900 darb. Tą ' mą : “,TTZ—*.......
dieną anksti nyte pradėjo eiti giai myli, tai kodėl w • 1 I • • 1 • 1 ! . • J __ _ _ _ — 1. - - _ _

Kauno Teplioriai Streikuoja Prieš 
Darbdavius ir Laimi

Jeigu Kristus visus ly-
1 saujelė 

žmonės dideliais būriais link į parazitų gyvena turtuose pa-, 
dirbtuvės, ir į trumpą 
prisirinko suvirš 5,000 bedar-.nių (bedarbių) badauja?
bių. Tarpe minios buvo maty-' blijistas, matyti, 
tis daug išbadėjusių.

arčiaus dirbtuvės raštinės ma- ■ d
nydamas

’dirbtuvę.
Bet po 

kantraus 
darys raštinės durys ir darb- savais keliais, 
davys pašauks į vidų, pasiro-' 
dė iš vidaus lange užrašas,

K kad Šiandien neims. Bet mi
nia nęsiskubino skirstytis. Tad, 
matytį-iš anksto išnaudotojų 
pasamdytas, niekšas del iš
skirstymo minios, iš kažin kur 
išlindęs, pradėjo rėkti, tolin; 
su pirštu rodydamas, kad “ten j 
yra didelės muštynės.”

Lengvatikiai tuojaus prade-' sei tyčiotis iš mūsų? Stokime ! sekantį jiems algų nukapojimą. i 
jo bėgti į nurodytą vietą. O į revoliucines organizacijas, ir Į Drg. S. R. ir draugai komunis- 
paskum juos ir daugiau iš mi
nios pradėjo eiti žiūrėti muš
tynių. Bet ten vietoj mušty
nių rado biblijistą bemulki- 
nant žmones.

KAUNAS. — Tepliorių J nių kasoti. Bet teplioriai ne- 
; streikas tęsiasi toliau ir ple- sutinka. Streikuojantieji no- 
čiasi. Jau streikuoja apie 250 ri, kad patenkintų jiems vi- 
tepliorių, iš anksto buvo nu-' sus reikalavimus. Aktinges- 

8 i nius streikuojančius darbi- 
• 1 Sz • . • 1 • SS • 1 T —. • •

Pirmos jos prakalbos 
spalių 20 d. čia kalbėjo ir du . , , ..
vietiniai draugai K. Arminas ir ma-tyta, kad streikuos is < 
S. Reikaukas. j įmonių, dabar jau streikuo- j ninkus fašistai kiša į kaleji-

Drg. K. A. aiškino bedarbių ja virš 13 įmonių darbiniu-1 mą. Buvo suimta 13 darbi- 
šaukė organizuotis ir kai-teplioriai. Rangovai jau į ninku paskiau dalį paleido, 
i spėkomis kovoti už i pasiduoda, jie sutinka pa-! 3 dar sėdi. Tepliorių prof- 

ir uz sočia-1 j.enkįn|. g punktus, bū-1 sąjungoj žvalgyba padarė 
šiemet yra didžiausta <tent: fiad^t pinigų tiek, kiek kratą, žodžiu fašistai tero- 

..................................... t, 8 vai. rimuoja s t r e i k u o j ančius. 
! darbo die^į ir užregistruot Streikas auga, streikui va- 

4.—i:,.,jįg0_ dovūuja Kompartija.

I PITTSBURGH© IR APIELINKES 
j PRIESFAšISTINIS K-TAS. 1931:

f » ♦

Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite 
Ave., Wilmerding, Pa.

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

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

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum Į 
Way. S. S. Pittsburgh, Pa.

Puslapis penktas
z • • * <

"'■4 
JOS VALDYBA MONTELLO, MAS 
šv. Roko Pašalpinės Draugijos Val

dyba, Montello, Mass.
A. Kriūkonis, 32 Banks St. Plm>. 

_ Burton St. U tra
it. Venslauskas, 12 Andover St. 

Arthur St. 
Merton St. 
Fa scon St. 
Arthur St.; 
St.; J. JO-

Pirm.
1 pagelb. M. Meškinis, 9

E)-’ šų rašt. L. ___ 1____
rašt. A. Jakavoris, 99

........ ......... ..... . Ig. Petrauskas, 22
Ligonių rašt. A. Baronas, 20

I Iždo globėjui: S. Mačiulaitis, 57 
! S. Petravičius, 702 No Montello 
I kubavičius, 162 Melrose St.
i Maršalka P. Krušas, 141 Soutell Avė.

laika skendę, o milionai darbo žmo- 
Bi-

bių. Tarpe minios buvo maty- blijistas, matyti, nežino, ką 
tis daug išbadėjusių. Kiek-1 atsakyti; pradėjo dairytis, o iš! Padėtį. I 
vienas veržėsi, kiek galėdamas, Į bedarbių minios žmonės pra-! bendromis

” ’ ' " “ 1-Įėjo siųst neprielankius kom-1 geresnę pašalpą i
Tada apdraudą bedarbiams.

i monelninkas, susiėmęs savo bi- čiaus ------- v__. ------------ . . . .
niekuomet svarba kuo labiausiai varyti bal- j teplioriai reikalauja, 

nusinešdino i savimo kampaniją už Komunis-J
I tų Partijos platformą ir jos' darbininkūs-tepliorius 

kandidatus rinkimuose. Nes'____  ______ ___ _
kiek bus didesnės skaitlinės' 
balsų už komunistų kandidatus, Kunigas Nunuodijo 
tiek bus lengvesnė kova prieš Pft(įja
išnaudotojus, del pagerinimo, ”
biednuomenės būvio. ' ______

Antras kalbėjo d. S. R. Jis;
trumpai ir aiškiai išparodė, ko-1 MUSKOGEE, Okla. 

Brangūs darbininkai, ar ii-'kia dabar padėtis mainieriti, ir į Presbiteri jonų kunigas < 
Igai mes leisime parazitų kla-■ kad jie masiniai nusistatę Pi’ieš! Berrie 52 metų 
* cni fvninfic i« mikli? Sslnlri m o ' n1 i iipniR iihrn niiknnm’imn lv. ... . . v i-----j----------- ------ ------------ -----

čia iikopi nuteistas uzjiu-1 g,, pil.mesnių laįdų vertės
- - - $3.60. Tad visi dalyvaukite!

Shenan- nie Berrie. Kunigas už. nu- siis;rjnkime, , 1 • • • • I *

Suvilti bedarbiai mažais bū
reliais, nusiminę, irgi išsiskirs
tė. Tai apgailėtinas dalykas. 
Už tokį bjaurų suvedžiojimą 
reikėjo iškelti galingas protes
tas. Tai vis trūksta susiprati
mo.

į tų—$2.00. Kiekvienas turi- 
j me padirbėti, kad gauti 
daugiau skaitytojų. Taip 
pat eina vajus už gavimą 
naujų narių į mūsų organi- 

“jZaciją — ALDLD. Metinė 
j mokestis tik $1.50. Be to, 

amžiaus, naujj nariai dar gauna kny-

po Komunistų Partijos va-1 tai dabar laikomą UMWA 9-to
dovybe, skelbkime griežtą ko-; Distrikto konvenciją
va prieš išnaudotojų, kapitalis-. doah, Pa., lanko ir seka delega- nuodijimą gavo visam 
tų klasę. Kuomet sulauksim į tų judėjimą.
lapkričio 8 dienos, balsuokime j vartojama tokia

savo

am- k 
čia viršininkų j gini kalėjimą. Jisai turėjo"! 

pat metodą, I įr antrą 19 metu meilužę.
’ Prisirinkus miniai bedarbių, 'už savo Partijos kandidatus,1 kaip ir Lewiso, gengės Indiana-! 
tas monelninkas pradėjo pliur- už W. Z. Fosterį į Jungtinių poly—jie tik smurtu pasilaiko 
pti apie kunigų išgalvotą Kris- Valstijų prezidentus ir J. W.; 
taus meilę. Čia tuojaus vie- Fordą į vice-prezidentus. 
nas iš būrio paklausė, “ar Bedarbis

prieš delegatus. Tiesa, dist. 
i prezidentas Brennan sakosi sto- 
! jas prieš algų kirtimą, bet jo 
! darbai parodo jo veidmainystes. 

; A. Sūdantis $2.00; jTodel mainieriai turi budėti.
I Sunkios kovos jiems pries akis; 
ne tik prieš bosus-operatorius,

Didžiųjy Bankų Kapitalas 
Pakilo

Draugijų Adresai, Kurios 
j Turi “Laisvę” už Organą

iiiaiiiaiiiainaiiiaiiiaiiiBiiiaiiioiiioiiiBiiioniBiiiaiiiBijiBinfliiiginsiiiBiiiaiiisiiisiu

Mineraliniai Vandenys
Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa

garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 
šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis 

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tinę bonką

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

jogos. Kaina 15 centų už puskvortį.

Aukos Kom. Partijos ALDLD 132 kp., Tacoma
DCmLCwm.. i Wash., per V. Kavaliauską. $4.-; . v .KinKimŲ Kampanijai 00; LDS 21 kp., Detroit, Mich.J bet, "■ i>ries un,J°s reakcinius

--------  Į per P. Jočionį $5.26; LDS 70 į
Pastaruoju laiku vėl iš įvai-ikp., Peoria, Ill., per J. Pieterį [ 

rių kolonijų darbininkiškos or- $2.75; LDS 26 kp., Collinsville, j 
ganizacijos ir pavieniai drau- UI., per

^gai prisiuntė aukų Komunistų LDS kp
Partijos rinkimų kampanijai. S'
Iš sekamu vietų Lietuvių Cen- Great Neck, N. Y., per S. Pet- i
-------- ■ ------ kieno $9.80; M. Sellers, Pitts- kenčiamą skurdo ir bado gyve- 

field, Mass., $5.00; LDS kp., 0 tiktai todel> kad vis-
Whipple, W. Va., per F. Audai-'ko pridirbta perdaug: maisto,

vadus.
Draugė Senkevičienė savo 

kalboj abelnai piešė vaizdus iš 
P. Kuosevičiu ?9.50;!kaPitalistinio surėdymo, kuris 

... .. Easton, Pa.,’ per V. i Priveds l)rie šiandieninio ekono- 
stančika $4.20; ALDLD 72 kp.,!minio kl'lzio' Delto mihonmės 

~ • masės darbininkų velka nepa-

WASHINGTON, I). C. — 
Federal Reserve bankų ka
pitalas pakilo, kuomet maži 
bankai bankrutuoja ir nu
neša darbininkų pinigus, i 
Paskelbti daviniai rodo, kad!Protokolų Sekr- 
Federal Reserve bankų re-! n

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

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Ave.
j Vico Pirmininkas, A. J. Kareckas, 

730 Nason St. N. W.
Kari Rasikas, 

R. R. No. 9, Box 117.
‘inansų Sekr. Ant. Garbanauskas,
ir Svetainės Randavotojas,

1108 Elizabeth
Iždininkas Ant. Daukša,

' 1131 Walker
LIGONIŲ LAN.sshrdctaocm i

Ligonių
Varnienė,

tro Biuras aplaikė aukų:
& ALDLD 176 kp., Athol, Mass.,’ 

.per d. J. Dauburą $8.00; ALDE 
D 67 kp., Readville, Mass., per 
D. Stasiulaitį $2.00; ALDLD 
71 kp., Bridgewater, Mass., per 
J. Gricių $22.92; ALDLD 112 
kp., Tamaqua, Pa., per J. Gu-

I

Vajaus Mitingas 
Worcester, Massetį $6.75LDS 88 kp., Maywood, drabužių ir visokių gyvenimo į 

tu _  a ctnvnvižin Q1 reikmenų visur užkrauta, krau-iUI., pci A. Štai evicių I
ALDLD 4 kp Portland, Ore.,'tuves pdnos, o darbininkai nega- j WORCES1ER, Mass. — 
per A. Stuper $2.00; aLDRD , H Pirkt, lies nedirba, ir nedirbs, | Spalių 28-tą dieną ALDLD 
125 kp., Harvey, Ill., per F.1 nes /masinos ir moksliškas iš-hi-įa kuopa šaukia narių.

_ naudojimas juos išstūmė ant vi- į <<Laisv^, «ViJnies„ ir kiti‘
_ Visam imperialistiniam pa- į organizacijų s u s 1 r 1 nkimą

~ J? Gudaitį, $4.00;f saulyj darbininkai 1
per.

Frankfort, Ill., per F. S. $16.- 
25; ALDLD 123 kp., Gary, Ind., 
^er K. Lesčių $1.65; ALDLD 
236 kp., Washington, Pa., per
M. Janavičienę $10.00;> ALDLD 
50 kp., per K. Peslį, Rochester,
N. Y., $2.48; TDA kp., Bridge
water, Mass., per V. Kalvelį 
$10.00; ALDLD IX Apsk. per 
S. Pečiulį, Marlin, Pa., $10.00; 
ALDLD 26 kp., Collinsvile, III., 
per P. Kuosevicių $5.00; ALD

«LD 52 kp., Detroit Mich., per 
R. Beniušį $6.21; ALDLD 161

kenčia! Akivaizdoj to, draugė ; vakare, Lietuvių Svetainėje, 
Senkevičienė keliais faktais pri- 29 Endicott St.
vedė darbo žmonių valdomoj !
šalyj gyvenimą, Sovietų Sąjiin-'

' goj. Ten valdžia viską daro, i .
idant būtų aprūpinta darbiniu-i Čia mes kalbėsime apie 
kai žmonišku gyvenimu; kad ir.mŪSų laikraščių vajų, kuris 

j yra dar ten trūkumų, tai yra'jau eina. Šiame susirinkime 
| tikra viltis, jog tas bus pra-'jau bus iš vajaus raportai. 
! šalinta, nes ten viskas gerėja/ Galėsime gauti patyrimų il

<;kp., Seattle, Wash., per M. Bal-Ko d
trušaitį $10.00; ALDLD 219'^
kp., Forest City, Pa., per P. nįnkai, bet ir iš plačios apielin-
Thomson $10.00; LDS 117 kp., |ęaip įaį į§ Scrantono, Pit-
Auburn, III., per A. Kubilių ĮSĮono> Plymoutho, Nanticoke, i numeruoti 
$4.25; LD^ 1 kp., Brooklyn, N. jęUrjG linksmai laiką praleido 
Y., per V. Boviną $21.00; J. J. į prįe geros muzikos.

Buvo padaryta šokių pertrau-1 ginti. 
1\ a, 1 w ~ ~ v ~ ~~~ ~ — — — — — — į 
sudainavo keturias dainas, o 
Merginų Oktetas tris, kas pub
likai labai patiko.

Nors įžanga šokiams buvo 
; žema, tik 25 centai, bet chorui 
i liko pelno virš 40 dolerių, iš 
j ko matosi, kad darbininkiška 

“ “ . Mat,
choristai per vasarą linksmino 
savo dainomis visus apielinkės 

.......... ...............__ 1 dabar tie 
nėję, kalbės drg. B. E. Sen- draugai ir draugės skaitlingai 
kevičienė.

MŪSŲ VAJAUS 
PARENGIMAI

ROCHESTER, N. Y.
Draugystes D. L. K. Gedemino 

Valdybos Antrašai:
Pirmininkas, J. Ivanaitis, 640 Ridgeway 

Avc. Tol. Glenwood 6613 M.
Pirm, pagelbininkas, J. Miller, 8 Ludwig 

rk.
Protokolų Raštininkas, R. Barauskas, 830 

Clifford Ave.
Iždininkas, K. Galinaitis, 29 Pulaąki St. 
Finansų Raštininkas, T. Manelis, 9 Kas

tner Pk. 
Frafinansų raštininkas, J. 
35 Rccd Pk.

Maršalka, F.. Siganavičius,

' ' . .. . ! AT.ni yx I Iždo prižiūrėtojai, (Direktoriai), A.vingąsias organizacijas; tarp; ALjULuLL > klišis, 60 Dayton St., P. Andrušunas,
pat,skaityt literatūrą, užsipre-! Draugai, “Laisvė” vajaus Townsend

------------------- i dieni aŠČlUS Lais- : naujiems skaitytojams j Susirinkimai atsibūna kiekvieną mėnesi 
vę,” “Vilnį,” ypač dabar, vajaus, tik $,i00 metams pu£ei mį. oio
laiku, kada jie taip labai nupi-1. 

Tik pamislykit: už $4: 
laike kurios visas choras, PGr m^tą kasdien paieis j 

jums į stubą viso pasaulio ži
nios ir> kiti pasiskaitymai.

Prakalbos abelnai pavyko ne-! 
blogai. Ypač d. Senkevičienė,! 
rodos, dar tik pradinė kalbėto
ja, bet dalykų išvadžiojimai pas 
ją tvarkingi, žodžiai tinkami, 

i kalba nenuobodi. Laimingos jai 
kloties komunistinėj dirvoj! j 

Aukų padengimui maršruto 
lėšų sumesta $3, už ką rengė- J 
jai taria širdingai ačiū! ' 

A. Arbačauskas.atsilankė į choro pramogą, at- 
sidėkavodami.

HARTFORD, Conn., spa- Taipgi turiu priminti, kad 
lių 27 d., 7:30 vai. vakare, Į Aidas rengia savo metinį kon- 
įvyks prakalbos ir diskusi-1 certą 23 d. lapkričio (Novem- 
jos^Laisvės Choro svetainė- her), tą vakarą pirm Padėka- 
je, 59 Park St.

Darbininky Susikirtimai su 
Fašistais Anglijoj

LONDONAS. — čia jau! 
įvyko atviri susikirtimai 
tarpe darbininkų • ir fašistų. 
Fašistas, Mosley vedė gatvė- i 
mis būrį fašistų ir kaltino' 
komunistus. Bet susirinko j 

prakalbos Bellas svetainėje,!ką praleisite su savo draugais darbininkų būriai ir prade- 
502 E. Union Avė. 7“ 
d. B. E. Senkevičienė.

PRIEKALE telpa eiles, apysakos, vaizdeliai ir aprašymai, vaiz
duojantieji SSRS, darbininkų kolektyviečių darbo valstiečių gyveni
mą, kovą ir atsiekimus, plačiai nušviečia socialistinę SSRS, statybą, 
Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir vargingųjų valstie
čių gyvenimą ir kovą; rašo visais aktualiais proletarinės 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 mėn.—1 rub. 50 kp. 6 men.—1 doler.
atsk. ekzempliorius—30 kp. atskiras ekz.—20c.

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

Užsirašant “Priekalą” ir visais reikalais kreiptis Moskva, Nikols- 
kaja 7. Izd.—vo Inostrannich rabočich v SSRS., red., “Pliekai.” Ame
rikoj galima dar išsirašyti ir per “Laisvę
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

. SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mošlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi
mokė jimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z I MS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien-U9 A; M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai.
Nedeiiom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai



Puslapis šeštas CAISV1 Ketvirtad., Spalių 27, J932 >
Visu Darbininkiški! Organi
zacijų Susirinkimas Šįvakar

Bedarbiai Tinkamai Pa- Tarpt. D. Ordenas Sau 
sitiks Fn Rooseveltą kia 30,000 Narių Į Ma- 
Šiandien Vakare dison Sq. Gardena.dison Sq. Gardena

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

E. T. Bimbienė
LDSA 1 Apskr. Sekr..

(255-258)

ALDLD Pirmos Kuopos Nariai Gaus Naują Knygą; Bus Pra- 
kalbelės apie Mūsų Organizacijų ir Laikraščių Vajus; 
Mobilizacija “Laisvės” Koncertui
Šiandien vakare turi būt pa

daryta stora pradžia vajų už 
gavimą “Laisvei,” “Vilniai“ ir 
“Darbininkei“ naujų skaityto
jų ir už rekrutavimą nauji, 
narių į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją ir kitas darbininkiškas 
organizacijas.

Tą pradžią padarykime pe? 
skaitlingą ir energingą susirim 
kimą visų čionaitinių darb. or
ganizacijų ir kuopų. Susirin
kimas įvyksta “Laisvės“ sve
tainėje; pradžia 7:30 vai.

Sueikite visi nariai ALDLD. 
pirmos kuopos ir gaukite nau
ją knygą “Sovietų Sąjunga 
Penkioliktais Metais.“

Susitelkite į šį susirinkimą 
visi nariai Lietuvių Darbinin
kų.. Susivienijimo. Nepasiliki
te namie nei viena narė mo
terų Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimo Amerikoj. Būkite 
visi Augščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje nariai. Nei 
vienas “Laisvės“ skaitytojas 
bei dalininkas neprivalo pra
leisti šį mobilizacinį susirinki-1 
mą. Minėkite, kad tai visų 
mūsų vajaus reikalų mitingas. 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, Aido Choro nariai ir

'narės ir kom. partijiečiai bei 
pritarėjai—taipgi visi ir visos 
yra susirišę su lietuvių darbi
ninkų judėjimu. O šio judė
jimo sudrūtinimas labai daug 
priklauso nuo mūsų rudeninio 
vajaus pasekmių; patsai gi 
vajus dideliame laipsnyje pri
guli nuo energingos, geros 
pradžios, kurią darome šį va
karą.

Pirmiaus jaunuoliai ir jau
nuolės jausdavo, lyg jie tai bū
tų kokia išimtis, lyg tokie ben
dri susirinkimai nebūtų jų da
lykas. šį kartą

NEW YORK. — Tūkstan
čiai bedarbių ir pusiau-alkių Jds Darbininkų 

darbininkų šiandie talpinis susivienijimas, turintis 
30,000 narių, šaukia juos vi
sus ir kitus darbininkus į Ma
dison Square Gardena lapkri- 

Jam šį či° d., kur bus apvaikščioja- 
pokilį kapita- nia Sovietų Sąjungos 15-kos m. 

listiški politikieriai lietely As- sukaktuvės ir sykiu komunis
tei-, 45th St. ir Broadway, tinės rinkimų kampanijos už- 
New Yorke. Bet jis turės j baiga.
prasibriauti pirma pro demons - _ _

dirbančių 
vakare iškels tinkamas “pri
imtuves” Fr. Rooseveltui, de
mokratų kandidatui į Jungt. 
Valstijų prezidentus. J v’' 
vakarą ruošia

NEW YORK. — Tarptauti- 
Ordenas, pa-

DRAUGŲ ATYDAI
Draugai, kurie turėjote paėmę pla

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

“L.” ADMINISTRACIJA.

Drg. Foster, Kom. Partijos'
truojančių prieš Rooseveltą be- kandidatas į pi’ezidęntus, dai^ 
darbių mases, 
viešbutį.

Rooseveltas puošiasi plunks
nomis “laisvumo“ ir “prielan
kumo“ darbininkams. Bet be-

kol pasieks tą tebeguli ligos patale. Bet, ne-1 
Įpaišant ligos, jis bus tame mil-,' 
žiniškame mitinge, nors prisi- j 
eitų jį atnešti, jeigu iki tol 
gana nepasveiktų.

Patartina tikietus įsigyti iš- ..

Telefonas: Btagg 2-111I

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETIKA 
VALANDOai

Nuo 1 vai. ryto iki B vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

darbiai ir dirbantieji atsimena an|isto. 50 East 13th St„ pehk-|-
jo darbelius, pay.: ..................., tanl0 augšte> New Yorke.

Rooseveltas užsiundė minei- į_____________
ją skaldyt galvas alkaniems p ii . A • i* i- 

suaugesni maršuotojams, atvysktantiems ' DlTOOniyilO IF ApiCHImCS
draugai ir draugės privalo pa-i j valstijos sostinę Albany. Jis LDSA. NcllėmS
sistengti atvadinti į susirinki
mą ir kuo daugiausiai darbi
ninkiško jaunimo; parodyt, 
kaip visų mūsų reikalai, vajai 
ir kovos yra bendri. Kadan
gi “Laisvės“ metiniai koncer
tai jau daugumoje būna užpil
domi jaunąja publika, tai ypač 
reikėtų jaunimui atkreipti do- 
mę į šio vakaro susirinkimą, 
kuriame taipgi bus mobilizuo
jamas! į “Laisvės” koncertą.

Visi ir visos, organizuoti ir 
neorganizuoti d a r b ininkiško 
judėjimo nariai ir rėmėjai bū
kite šį vakarą “Laisvės” sve
tainėje !

viešai pasisakė prieš išmokėji
mą bonų ex-kareiviams. Roo
seveltas rekomendavo j guber
natorius milionierių Lehmaną, 
didžiausią streiklaužį. Roose- Eyck St., Brooklyn, N. Y 
velto partneris kandidatas į vai. ryte įvyks susirinkimas vi- 
vice-prezidentus Garner bal-■ sų narių sekamų kuopų: L.D. 
savo kongrese už padovanoji- S.A. 1 kp. Brooklyn, N. Y.; 64 
mą gelžkeliams, bankams ir.kp. Great Neck, N. Y.; 91 kp. 
trustams bilionų dolerių iš ša-|Maspeth, N. Y.; 
lies iždo, o bedarbiams nei 
cento.

Rooseveltas 1922 m. (San 
Francisco Chronicle, Oct. 12)

Nedėlioj, 30 dieną spalio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 

10

Dr. 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, Nedėlioin: 10-12

Už Pilną Egzaminaciją $2;

Apie Šaunų Seksteto i Visamiestine Bedarbiu 
Parengimą Subatoj Reikalais Konferencija

Aido Choro Merginų Seks-I^ _ { 
tetas turės dar pirmą savo pa-1 
rengimą, kuris įvyks siibatdje, 
29 d. spalių (Oct.), “Laisvės” j 
svetainėje; pradžia 7 vai. va-į 
kare. j ; .

Programoje dalyvaus: Seks-|v 
tetas, Aido Choras, piano du-Alpimą Pei žiemą..

’ YORK. — Bedarbių 
Tarybos, 60 lokalų Amerikos 

i Darbo Federacijos, 50 broliškų 
j organizacijų ir įvairios kairio- 

! sios unijos bendrai šaukia vi- 
. ' samiestinę konferenciją delei 

i kovos už reguliarį bedarbių 
Konferen- 

etas—šalinaitė ‘ir Valinčiutė ; ’ ci.ia ivvks beinantį sekmadie- 
pakviestas Spartacus Athletic t nj* sPa^U ^Gw ^aT ^a‘ 
Kliubas su savo dailiškomis s*no svetaineie. Park Ave. n 
gimnastikomis. | I97th St., New Yorke. Pia-

Bus visokių valgių; gera muįs*f^s ^V^*a* 10:30 vai., dieną, 
zika šokiams; visokių laimėji-l Mažai kurios lietuvių darb. 
mų. Bus Narzano, Borjomo ir' otv^oizaciios šiuo tarnu turės 
sovietinių saldainiu. ■ Aa.)iu susirinkimus. Negalint.

Dalis pelno skiriama “TheHuo būdu, išrinkti delegatu į 
Worker Musician” žurnalui, į konferenciia. kiekvienos tokios 
kurį išleidžia Darbininkų Mu-': orcranizaciios komitetai 
zikos Sąjunga.

Patys rengkitės į šią smagią 
darbininkiškai-kultūrišką 
mogą ir kitus raginkite.

; 111 kp. East 
New York; ir 132 kp. Ridge-j 
wood.

Drauges, kiekvienos narės 
būtina pareiga dalyvauti šiam 

apgaudinėjo amerikiečius, kai-: susirinkime. LDSA 1 Apskri- 
po pirmininkas United Euro-ičio komitetas šaukia šį susirin- 
pean Investment Kompanijos, j kimą, idant plačiai išdiskusuo- 
nardavinėdamas bevertes Vo-ltume mūsų vajų. Visos žino- 
kietijos markes. Jis blofino i me, kad iki šiol mūsų apskri-j 
apie tų markių kilimą ir apkir-j tyj nebuvo matyt, ką kuopos | 
to žmones ant milionų dolerių, | nuveikė, tad susirinkę nedėlioj į 
kuomet markės paskui visiškai, turėsime išduot raportus, ką! 
sužlugo. Rooseveltas buvo di-inuveikėm ir pasidalint nuomo-j 
rektorius ir gembleriškų “slot” I nėmis, kaip galėsime seknfin-} 
mašinų kompanijos — dabar giau veikti, kad padarius šį j 
valdžios agentai patys tokias vajų tikrai sėkmingu.
mašinas daužo ir areštuoja 
tuos, kurie jomis varo biznį.

Rooseveltas ne mažiau, kaip : 
Hooveris, visame kame buvo ir j 
tebėra darbininku priešas.

Visus tuos dalykus ir dar

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
Nedaliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas ičirškinimais

tr

pra-

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

I Reikalingas kambarys vedusiai po-' 
| rai. Geistina, kad būtų netoli sub- Į 

d^Ug’au iam ši VPkara primins i way. Williamsburgo anielinkūj. A. į 
4.-1 4 v- • n i R- Lcn Eyck St., Brooklyn,,tūkstančiai pries Rooseveltą | N Y J i

demonstruojančiu bedarbių ii 
p r i si ė gtų d a r b i n i n k ų.

(248-253

Puikus Koncertas

Narkotiku Šmugelis Buvo 
Varomas Kalėjime su

4 t. turi Viršininkų Žiniapatys atstovauti savo orgamza c
• • , • *11 1 • T 1 • Iciias. kaino delegatai. Labai 

svarbus reikalas.

Automobilistas Užmušęs 
Vaiką del Navatnumo

Long Tsland’o policija sako,

r Balius T. D. A. ?ad iau ži?° varda t0 niek,š0'

Rengia lietuvių, rusų, lenkų 
ir ukrainų Tarp. Darb. Apsi
gynimo kuopos ir Italų Prole
tarų .Kliubas, sekmadienį spa
lio (Oct.) 30 d., 3 vai. po pie
tų, New National Hali, 261-7 
Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Įžanga tik 40c., o vaikams vel
tui.

Kone, susidės iš sekančių 
dalyvių : Rusų-Ukrainų Choras 
Kolektyvas, Walter Karpello, 
šokikas; komediantai P. Con- 
nizzaro ir Venturo; garsūs ita
lai dainininkai Nino Fannini, 
P. Milazzo ir G. Gammarato; 
klerinetistas; Aido Choro Mer
ginų Sekstetas; Ukrainų šoki
kų grupė; Aldona Klimaičiu- 
tė, soprano solo ; Josephine Ko 
val£ik, garsi šokikė ir Italų 
Darbininkų Choras, kurio mes, 
lietuviai, dar nesame girdėję.

Šokiams grieš puiki or
kestrą amerikoniškus ir euro- 
piškus šokius.

Tiksėtus įsigykite išanksto 
pas TDA. 17 kuopos narius.

Rengėjai.

kuris pereitą sekmadieni palei
do savo automobilį stačiai ant 
dvieių dvynukų. Josepho ir 
Williamo Konkelių, 10 metu 
berniukų. Joseph tapo ant 
vietos sutrėkštas, o broliukas 
pavojingai sužeistas. Pikta
darys tuomet, 
čio lavoną, 
mylių nuošaliau ir numetė.

Spręsdama apie piktadario , j0 apie minimą šmugelį, 
sužvėrėjusį charakteri. polivci-1
ja tvirtina, kad jis tyčia nužu-1 ve
dęs vaikiščią, kad patenkinti > L. Am. Piliečių Kliubo 
savo gyvuliškus jausmus.

-------------- I 

Numaustė Kelines ir Išplėšė 
$3,000 Vertės Kailių

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

jaučiasi mėiš^alę matyt daktaro. 
Dr. G. M. O’Malley 44 E. 63rd St. 
(tarpe Park ir Madison), per dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegzaminavimą 
įimant ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DOLERĮ laike šio menesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką ir nematote kad bent 
kas būtų jums gelbėję, matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę, 
vieną iš geriausių X 1 
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties, 
skelbimą.

... Jis turi 
X-Ray įtai- 

Valandos: nuo 10-4 
Vakarais—bandeliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

kū- 
v-i-

PARDAVIMAI
DIDŽIAUSIA PROGA

PARSIDUODA anglimis ir gasu 
rinamas virtuvės pečius. Dar

sai naujas. Labai patogus ir atrodo 
j gražiai. Svarbus reikalas verčia, grei- ( 
I tai parduoti, tad atiduosiu už la- 
I bai žemą kainą. Taip pat turiu Es- 
■ sex automobilių, kurį irgi parduosiu 
. už labai ,žęmą kainą prie susidėjusių 
aplinkybių. Prašau greitai atsišauk
ti Mrs. Anna Ulinskas, 451 Keap 
St., 3rd floor, Brooklyn, N. Y.

(256-261) ,

PARSIDUODA krautuvė, bučernė ir 
grosernė už labai žemą kainą. Ga- .

Įima daryti gražus pragyvenimas.
»—savininkas iš- 1

NEW YORK. — Jungtinių 
Valstijų antrininkas apskrities 
prokuroras J. J. Rosenblum 
sako, kad yra įrodymų, jog 
Welfare kalėjimo viršininkai 
padėjo varyt šmugelį opiumo, 
heroino ir kitų narkotiškų nuo
dų viduj kalėjimo. Pereitą , v - - ,.
ketvirtadienį per kovą, kuri Į Pr^za«tls pardavimoi 
kalėjime kilo tarp dviejų smu- j 
gelninkų gengių, tapo vienas PARSIDUODA 10 kavalkų dining 
kalinys nudurtas ir keli desčt-L ro0mv setas’ dar ve.lk vlsai nauJas- 
kai peiliais, sužeista. Dabar į duoti K1.eipkitSs šiuo antraSu: PrieS. 
federales grand džiurės tardy- piiis> 593 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
mą yra šaukiama kalėjimo 1 (256-257)

j PARSIDUODA
.. I Parsiduoda kriaučiška dirbtuvė, 

žino- I įtaisyta drabužių valymui, prosijimui 
{ir naujų siuvimui. Parduoda pigiai, 
nes nori greit parduoti!

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

paėmęs vaiku- viršyla McCann, keli inspek- i 
pavežė penketą i toriai ir desėtkas kitų asmenų,!

kad pasiaiškintų, ką jie

o

pie
tį ž-

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

NEW YORK. — Trys 
šikai antradienio vakare 
klupo 'Zinn’s kailių krautuvę, Ave., Brooklyn, N. Y. 
315 Grand St. Revolveriais 
grasindami, numovė savininkui 
ir dviem tarnautojam kelines 
(ne tik viršutines, bet ir apa
tines), suvarė juos į užpakali
nį kambariuką skiepe, užra
kino ; pasiglemžė $3,000 ver
tės brangių kailių; susėdo į 
automobilių ir paspruko.

Šiame susirinkime bus ap
kalbėjimas apie Putnam Ave. 
namą. Todėl, visi nariai, turi
te dalyvauti ir visi bendrai ap
kalbėti tą klausimą, kad pas
kui nebūtų užmeįinėjimų ant 
komisijos. 1 J ,

Sekr. A. Deikus.
(255-25,6)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite l

. SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Omiai Ir chronitkai vyrq Ir 

moterų liga* kraujo ir adą*. 
Padaraa IJtyrimų kraajo Ir ilapuaia.

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

New Tark, N. T.
Valanda* Priimlmoi 

Ryta nuo 10 iki 1, Po pietų nae ■ 
iki 9 vai. vakare 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Telephone, Evergreen 8-6310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford AvenueBROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostum-u- 
riams. kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
B12 Marion St., 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau j r engta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, PLATTNKIT 

“LAISVU”

WV* W W W W W WWW1 W A A jcV/V jOoOc A km A KiortiJfMr* rfV rfkioirVi

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-Ę043

INC

56 Brooklyn, 
“Laisves”

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios

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

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją
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ir Medi-
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KAUNO DUONA
Rugine duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 

Reikalaukite jos pas savo groserninką
Paragavę mūsų duonos matysite didelį skirtumą 

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

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

MASIENAS BAKING CO.
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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MATHEW P. BALLAS 
(BfELADSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MUSU, (STAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM I§ VISU ŠALIU, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TUAlM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AAUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM. MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. ’'DUODAM* GRAŽIA VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.,

VISAIS JAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM'

MUSU, RAŠTINE atdara dieną, IR NAKTL MUSQ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DEKAVO.JU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

DR H. IVIENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas, Midwood 8-6261
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