
Javų Kainos dar 
Labiau Nupuolė

Chicago, Ill. — Chicagos 
markete javų kaina nupuolė 
iki žemiausio laipsnio. Spau
da praneša, kad nei 1898 
metais taip žemai kaina ne
buvo nupuolusi. Javai par
duodama net po 7 ir 8 can-
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Vienykytčs! Jus Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Jšlaimčsite 
Pasaulį!

LIETUVOS DARBININKU PADĖTIS EINA 
BLOGYN, ALGOS KAPOJAMOS

— ■RHPUBL.IKONll partija
KAUNAS. — Pernai kai | plytinėj visi darbininkai iš 

kurie staliai uždirbdavo 100 j kaimo. Jiems mažai mokė- 
arba 80 litų į savaitę, tai davo pernai, o šįmet tai jau
dabar jie uždirba tik 45 ar
ba 35-30 litu. O kurie už
dirbdavo 60 arba 50 litų, tai 
dabar uždirba tik 25 arba 
20 litų. Ir juo toliau, tuo 
labiau uždarbis mažinamas. 
Stalių pernai Jonavoj dirbo 
apie 600, o dabar jau ma
žiau kaip 400. Kiti atstaty
ti nuo darbo.

Plytų dirbtuvėse uždarbis 
irgi smarkiai numuštas.Per
nai uždirbdavo čia apie 50 
iki 60 litų į savaitę, o da
bar tik 30 iki 40 litų. Jona
voj yra dvi plytų dirbtuvės. | 
Vienoj dirba tik 13 žmonių, 
bet daugiau uždirba, nes vi
si darbininkai jonaviškiai, 
labiau susipratę. O antroj 
dabar dirba apie 30 žmonių 
(pernai dirbo apie 100). Šioj

visai mažai. Jeigu darbi
ninkas uždirba į dieną su 
arkliu 5 arba 4 litus, tai jau 
gerai.

Šiaip jau čia daugiausia 
dirba moterys. Joms moka 
tik po- 2, arba 2 su puse lito. 
Lentpjūvėj ir malūne per
nai darbininkai uždirbdavo 
nuo 3 iki 7 litų į dieną, o 
dabar tik nuo 2 iki 4 litų. 
Čia irgi daug dirba moterų. 
Jos gauna tik 2 litu, o pa
dirba tiek pat, kiek vyras. 
Iš viso čia dirba apie 16 mo
terų ir 15 vyrų ir vaikų.

Degtukų fabrike “Uran” 
pernai dirbo apie 90 žmonių, 
o dabar apie 70. Uždarbis 
taip pat sumažintas, kaip ir 
kitur. Vyrai uždirba 2 iki 5 
litus, moterys gi mažiau— 
tik 2 iki 4 litų.

DARBININKU 

DRAUGAS!

TAI DAUGIAUSIAI ^Uą 
*ūpiną5 - .
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5,000 Policijos Prirengia Pasitikimui 
Alkanųjų Maršuotojų

LONDONAS. — Kuomet kuomet jie pribūna į mies- 
bedarbiai darbininkai ir lai- tą. Paskiaus jie pasąkę 
kinai dirbanti siunčia savo ! valdžiai: “Jei mums neduos

Lumbv

KARO VETERANAI VĖL MARŠUOS I 
WASHINGTON^ REIKALAUTI BONŲ

CHICAGO, Ill. — Ameri
kos veteranai, pasaulinio ka
ro kareiviai, vėl jau ruošia- i 
si maršuoti į Washingtoną 
ir reikalauti bonų išmokė
jimo. Ek-Kareivių Darbi
ninkų Lyga laikė narių su
sirinkimą ir padarė pirmus 
prisirengimus maršavimui.

Išrinkta naujas veikimui 
komitetas ir paskirta orga
nizatoriai. Joe Gardner, ne
gras veteranas, paskirtas 
komiteto pirmininku. John 
Haino išrinktas organizaci
niu sekretorium. Leslie R. 
Hurt išrinktas generaliu or
ganizatorium. John Tsotsos 
rūpinsis finansiniais reika
lais.

Visi šie veteranai dalyva
vę kovose pirmesnių tyo- į 1/ \
nų maršavimų. Jie daly-, 
vavę ir karo laukuose Fran- 
cijoj. Veteranai nutarė da
lyvauti bedarbių Alkanųjų 
Maršavime taip pat. '' '. ■

Prie šių maršuotojų jau 
nutarė prisidėti ir St. Louis 
Eilinių Narių Veteranų or
ganizacija. Tai reiškia, kad 
maršavimai bus iš visų ša
lies kampų. Jie reikalaus, 
kad jiem būtų išmokėti bo- 
nai dabar, kuomet jiems rei
kalinga maistas ir pinigai, 
o ne tuomet, kaip jau .bus 
visi išmirę.

Hooveiris Reikalauja Daugiau Ginkluoti 
Amerikos Kapitalizmą

.tas pareiškia, kad jei ne
įvyks Europoj nusiginklavi
mas ir nieko neišeis iš kal
bų1 apie “nusiginklavimą”, 
tai Amerika turės dar dau
giau , ginkluotis, nes bus 
“priversta neramių sąlygų 
pasaulyje ir stumiama rei
kalo ginti savo komerciją, 
išbudavoti laivyną galin
giausią visame pasaulyje.”, 

ri daugiau ginkluotis. Hoo-| Tai taip kalba ii’ taip vei- 
veris sako: “Aš pareiškiu, kia imperialistinės valsty- 
kad. šalies gynimas yra vy- bes. Mat, ir dabar Jungti-;

7 ,riausia pareiga federalei nių Valstijų laivynas yra 
valdžiai, kurią uždeda kons- Chinijos vandenyse, 
titucija.”

WASHINGTON, D. C.— 
Kuomet eina kalbos apie nu
siginklavimą, tai tikras dar
bas kapitalistų centruose ei
na už didesnį ginklavimąsi. 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Hoovęris paskelbė tikrus 

- savo siekius Amerikos kapi- 
f talistams.

Jo pareiškime jau atvirai, Tai Atvaizdas Ainerikos Kapitalizmo Dviejų Partijų Sistemos. Jos v
delegacijas į Londoną reika- pastogės, nakvynei, tai mesjnaš su Dviem Galvom. Trečia Galva, tai Yra Socialistų Partija su Kunigu, lorman sak . kad Amer^a tu
lauti daugiau paramos, tai patys paimsime namus, kiek j Thomas, šios Partijos Nieko Gero Neduos’ Darbininkų Klasei. Todėl Visi Dai inmKai 

” ■”*’ ’ ” **'”**'« i Turi Balsuoti ir Kovoti už Komunistų Partijos Kandidatus—William Z. Fogęiį ( ir
Tokia nuotaika yra tarpe(James W. Fordą. Balsuokite už Karingą Programą!

valdžia jau sumobiliza- Anglijos bedarbių maršuo- _

MacDonaldo valdžia mobili- JU mums reikės, 
zuoja policiją. “Socialisti
nė” ' 
vo 5,000 nugalėjimui alka- tojų su savo reikalavimais, 
nųjų maršuotojų.

Anglijos bedarbiai pareiš-! 
kė policijai: “Mes manome, i 
kad policija neatakuos mus, 
bet jei ji mus užpuls, tai mes 
save ginsime.”

Alkanų maršuotojai rei
kalauja pastogės ir maisto,

Valdžia bedarbius pasitinka 
su ginkluota .policija, bet 

; manoma, kad darbininkai 
i pasitiks su geriausia prie- 
jauta. Londono darbininkai 
ruošia didžiausią demonst
raciją, kurioje dalyvaus be
darbiai ir dirbanti darbi
ninkai.

SAUGOKITĖS GRYBŲ - DiskuSlJOS sHo
THT‘AQAirVVQ MTPi? VWnuiy 1DU'ASMENYS MIRĖ kos Klausimu

Ame
rikos laivynas smaugia ir ki- 

Paskiaus šitas imperialis- tas mažesnes tautas. ‘

LIETUVOS GELŽKELIŲ DARBININKAI
STREIKUOJA UŽ ALGŲ PAKĖLIMĄ

KAUNAS. — Iš čia gau- visiškai baigiami, tai strei- 
ta žinių, kad Lietuvos dar
bininkai vis labiau pradeda 
bruzdėti. Jie reikalauja 
žmoniškesnių darbo sąlygų 
—daugiau * mokesties ir 
trumpesnių darbo valandų. 
Bet ponai ir savo tautiečius 
skriaudžia ir nepaiso, kad 
jie yra “broliai.” Apie tą 
streiką rašo ir “Lietuvos Ži
nios”:

“Prie naujojo Telšių-Kre- 
tingos geležinkelio statybos 
sustreikavę darbini nkai 
(virš šimto), kurie dirbo an
trojo žvyro kasykloj dar te-

kuojantiems darbdaviai ža
da nebemokėti, todėl esą, jei 
darbininkai nesutiks dirbti 
po 5 lt., tai galį palikti Visai 
be darbo.
-----------------------------;--------------------------------------------------

Prakalbos Eastone
i < c 1

EASTON, Pa. — Eastono 
lietuvių dar^inįpkų organi
zacijos rengia prakalbas. 
Prakalbos įvyks nedėlio j e, 
spalių 30 dieną, Easton Bak
ing Co. Svetainėje, • 36 N. 

. Kalbės gerai žino
mas geras kalbėtojas d. R. 
Mizara, “Laisvės” redakto
rius. Prakalbos prasidės 2 
vai. po pietų.

Visi lietuviai darbininkai, 
bininkai dirbti vistiek nesu- dalyvaukite šiose prakalbo- 
finka. ‘ se ir kitus raginkite jose

Kadangi visi darbai jau dalyvauti. <•)!,.

bestreikuoja. Darbininkai 7th St. 
reikalauja senojo atlygini- mas ge
mo, būtent;—6 lt., o darbda
viai sumažino atlyginimą 
iki 4.50 lt. Dabar jau suti
ko mokėti po 5 lt., bet dar-

se ir kitus raginkite jose

LONDONAS, spalio 27.— 
Alkani maršuotojai pasiekė 
Hyde Parką šiandien. De
monstracijoj dalyvavo virš 
100,000 darbininkų. Su po
licija buvo susikirtimų ke
liose vietose. Sakoma, kad 
daugybė krautuvių langų iš
daužyta, daug žmonių su
žeista. Darbininkai gynėsi 
nuo policijos akmenimis, 
plytomis, lietsargiam. .<■’ Ry
toj bus daugiau ir pilniau 
aprašyta aį>ie Londono įvy
kius. [ !{i.l ■ • J J., i }

- i i * ; ..,4 —u-u— s < *

Nuteisė Komunistus ::
Philippinuose ' , , ■ . ♦

?1

• • '■ • 1 ya, > •, ; .

MANILA. — Čia yra nu
teista 30 komunistų tik už 
dąlyvavimą. demonstracijoj. 
Jų byla buvo apeliuota į 
augščiausią teismą. Bet nie
ko negelbėjo. Vyriausias 
teismas tik patvirtino nutei
simą. < , <., .. .,

Iš' nuteistųjų 20, kurių 
tarpe yra partijos vadas 
Crisanto Evangelista, nutei
sti ištrėmimui iš dviejų Phi- 
lippirių provincijų, kuriose 
jiė veikė, ant 8 metų. Kiti 
gauna kalėjimo bausmes, j

Brooklynietis grab orius 
i Bieliauskas praneša, kad 
šiomis dienomis Long Islan
de (iB&bylon, L. I.) nuo val-t—r- - , .. - ...
gymo (grybų apsirgo penki rengia s
asmenys. Dvi lietuvės nu- klausimu. — 
mirė, o trys dar ligoninėj. įvyks spalnĮ 
Reikia pasisaugoti!

SO. BOSTON, Mass. — 
Lietuvių Komunistų Frakci- . -. X • • 1 1 1 * (

šios diskusijos

numeriu 376 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Diskusijų tema: “Ar ža-

NAUJAS IŠRADIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
GUMO DIRBIMUI IR AUGINIMUI

Todėl jau dabar pradeda-

800,000 Badauja New lingi Prūseikos ir kompani- 
Lreov Volctnni jos tikslai darbininkų judė- VdlbUJUJ jinįllir visi darbininkai 

ELIZABETH, N. J. = —j 
New Jersey valstijos guber
natorius pats paskelbė, kad 
šioje valstijoje 800,000 dar- 
bipinkų ir <jųį šeimynų jau 
badauja ir >jiems reikalinga 
greita'parama; i * •.■ . , i >. ; 

Moore paskelbė, kad jisai 
naudos bedarbių, pašelpaį;
$20,000,000. F
ateitis-parodys,-kuom baig- pusę 
sis tie- pažadai/ Dabar la- L -

Francija Budavoja Daugiau n:> čia iv.vksta prakalbos, 
“ - ■ ' Lietuvių Svetainėj, 125

Beachwood Ave., Torring- 
' Minis te- ton, prasidės 8-tą valandą 

rių taryba < nutarė greitai Vakare. Kalbės d. V. Bo- 
pradėti darbą budavojimo 
dar vieno karinio laivo, ku
ris vadinsis Dunkerque. Ši
tas laivas turės 26,500 tonų 
įtalpos. Laivas bus labai 
gerai ginkluotas. Tai pą- 
sekmės kalbų apie ■‘nusigin
klavimą.”, , ; . į ' .

kviečiami . dalyvauti šiose 
diskusijose.! Vi$i galėsite 
išsireikšti ir kalbėti. Prū- 
seika s giriasi, > kad , skjųka 
taip pat “gera” darbininkų 
judėjimui, kaip ir Komunis
tų Partija. Todėl komunis
tai ir jų simpatikai nurodys 
sklokininkų žalingds dhrbus.

MASKVA. — Sovietų Są
jungos agrikultūros tyrinę- ma sodinti ir sėti tafc pienes 
tojai surado, kad Kryme au-' pramonės tikslams. Sovietų 
ga tokios žolės, vadinamos!Sąjunga veik neturėjo gumo- 
pienėmis (dandelion), iš ku
rių galima gaminti gumas. 
Tokia medžiaga yra labiau
sią šaknyse ir kamienėliuo-

! augalų. Dabar jau turės ir 
šią medžiagą. Dabartiniu 
laiku Sovietų Sąjungoj pa
daroma labai daug naujų iš- 

»ąti valstybę 
inius institu-

• ; f t Į

se tų žolių. , radimų, nes p
Buvo padaryta bandymai palaiko mokslu

sodinti kitokioje žemėje ir 
klimate tas “gumines žo- į 
les” ir pasirodė, kad duoda 
geras pasekmes.
f.... . — Xl.U^I.I O—l i . I ■ ■ IIIW .1 X ........  ■.■■■■ ■■■ ■

tų s

Bet tai tik1 Kiti gales laikyti Piūseikos Prakalbos Toįringfolie

bai daug žada visi ponai, ku
rie nori ; būt išrinktais į 
vajdvietes. =

PROTESTUOJA PRIEŠ 
PHILIPPINŲ MUITĄ

MANILA. — Japonijos 
prekybos organizaci j a f pa
skelbė protestą prieš Philp- 
pinų salų muitą ant įveža
mų prekių; i .šitas protestas 
yra ir prieš Roosevelto pla
ną. ;•

Karo Laivų
PARYŽIUS.

Francijos Prekyba
Dar Sumažėjo

PARYŽIUS. — Francijos: 
užsieninė prekyba per pereL 
tus 9 mėnesius labai žy
miai sumažėjo. Sakoma, 
kad importas šiais metais 
sumažėjo ant 11,200,000,000 
frankų. O eksportas suma
žėjo ant 8,824,000,000 fran
kų. • šie daviniai paro
do, kad Francijos prekyba 

dalyvaukite šiose prakalbo- mažinasi. Tai reiškia, kad 
se. Kvieskite ir kitus dar- ir Francija yra kapitalisti- 
bininkųs dalyvauti. Ypatin- niame krizyje. 1
gaį šįuo krizio moipentu lą-
bai svarbu rišti darbininkų (Daugiau Pasauliniu 
reikalai ir klausimai. |, 5-tam puslapyj)

TORRINGTON, Conn. — 
Penktadienį, spalių 28 die-

vinas iš Brooklyn, N. Y.
Visi lietuviai darbininkai,

—
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Kaip Bedarbiai Gali Užsidirbt laisvę’
Pirm atsakant šį klausimą, paduodame čia laišką, km 

rį rašo bedarbis drg. J.'Brtk. iš Waterburio, Conri.; ap
gailestauja, kad nepajėgia atsiteist “Laisvei”: » ’ ’ » » 1 • i ’ • » f » t » < < t i 4 1 «
“Gėrb. Redakcija,

Jhu antri metai, kaip negaliu užsimokėt prenumeratą 
už ‘Laisvę.’ Nežinau, kaip aš galėsiu jums atsiteist. Dve

ji metai, kaip nedirbti, ir nežinau, kada galėsiu darbą 
gaut. Nors raginote per atvirutes ir laiškus užsimokėti, 4 I ' į * ‘ | > • i i ' . • »
betv aš nedaviau jokių atsakymų, nes vis maniau gaut 
darbą ir užsimokėt. Bet dabar, draugai, darykit, ką no'- 
rit su manim. Aš dar negaliu jums atsiteist, nors labai 
sunku man persiskirt su savo darbininkišku laikraščiu, 
kinį aš skaitau per daugelį metų. Bet aplinkybės, tur
būt* privers mane su juom persiskirt trumpam laikui.

Bet, draugai, aš prižadu atsiteist su kaupu laikraščiui, 
kaip greitai pagausiu dolerį. Nes žinau, kad dabartinis 
laikotarpis slegia ir laikraštį, kaip ir visus. ?>

Taigi, draugai, aš bandysiu per šį vajaus mėnesį pasi-
darbuot. Ir aš prisiųsiu laikraščiui už savo prenumera- vey. 
tą, iaip tik galėsiu. Ar toliaus man siųsite ‘Laisvę,’ ar judošiaus apsisaugoti! 

-sulaikykite, aš visvien su dideliu nuošimčiu atsilyginsiu, i ' —------
f • Draugiškai J. Brt.”

Prigavikas ir Nenaudėlis'
1931 metais į Workers/In

ternational Relief raštinę 
(New Yorke) atsilankė su
paralyžiuotas ir vaikščiojąs 
dviejų kulių pagelba tūlas 
Robert Norton ir pasisiūlė 
dirbti raštinėj. .Jam buvo 
duotas raštinėj darbas i ir 
jis, gabiai jį atlikdamas, 
įgavo tam tikro pasitikėji
mo. Vėliau jis tapo atleis
tus. Paaiškėjo,, kad Norto
nas buvo pracĮęjęs dirbti ap
gavikišką darbą:, jis siunti
nę jO' cirkuliarus^ prašančius 
aukų “Workers’*1 Relief In
ternational Order” ' “įstai
gai” ir po jais pasirašyda
vo: “Milton Schacht, sekre
torius Socialės Apdraudos 
Kampanijos!”

•Patyrinėjus toliau, suras
ta, kad šis gaivalas yra šni
pas, bandęs įsisukti į darbį- 
niįnkų organizacijos įstaigą 
ir'tarnauti išnaudotojų rei
kalams. Nortonas vadinasi 
net keliais vardais: Milton 
Schacht, Comstock ir Lar-

Darbininkąi turi to

akin juk nekirs. Teismai 
yra fašistų, o Voldemara^ 
jų žmogus, nors šiuo tarpu 
ir ne visai “košernas.”

Beje, sakoma, Voldemaras 
bandąs apsigyventi Kaune 
ir gauti profesoriaus vietą 
universitete. ': ;

Savu laiku Chicagos Grit 
gaitis bandė pripiešti^Volde
marą komunistams. Laiky
kis jį sau, Pijušėli! , .

Visiems metams, Bej to, Ji-: 
goninė turi savo gyvulinin
kystės ūkį, kur laikomos 
245 kiaulės, 8 karvės, 15 ark
lių. Šiame ūkyje dirbo ligo- 

Iniai, turėdami trečią stadi
ją tuberkuliozo, ir po kurio 
laiko jie iš tepais išėjo svei
ki. 1 ‘

Bet ši ligoninė ne tiktai

Redakcijos žodis.

Šimtus kitų “Laisvės” skaitytojų vargina tas pats ne- 
dateklius, kaip ir drg. J. Brt. Šimtams jų buvo ir tebėra 
siuntinėjamas dienraštis.' Kiekvienas supras, kaip tatai 

K^atsiliepia į vargingą “Laisvės” iždo stovį. Bet mes pasi
tikėjome ir pasitikime tų draugų nuoširdumu; mes ma
nome, kad jie atsiteis darbininkiškam dienraščiui, jei ne 
kuo kitu, tai bent darbu. O tam, draugai bedarbiai, kaip 
ir įdirbantieji, laikas yra ypač dabar, vajaus savaitėmis? 
Kiekvienas vyrišku darbu gali per vajų ne tik išlyginti 
senąsias savo skolas “Laisvei”, bet užsipelnyti pats sąu 
prenumeratą tolesniam laikui. Ir tokių pavyzdžių jau 
netrūksta. •

Štai kad ir bedarbis drg. R. Kašėta iš Elizabetho, N.J. 
Tą'pačią dieną, kada gavome drg. J. Brt. nuoširdų pasi
skundimo laišką, draugas Kašėta atšovė “Laisvei” tris 
naujus metinius skaitytojus. Ot jis jau ir turi ‘šeliems 
mėnesiams sau dienraščio prenumeratą. Bet tokie drau
gai nesitenkina užsidirbt “Laisvę” pusmečiui—jie pasiry
žę užsitikrint ją bent metams, ir dar ant to neapsistot, 
ale siekt daugiau ir daugiau naujų skaitytojų. Mat, ži
no, jog tuom stiprina savo įstaigą ne tik finansiniai, bet 
drūtina kovingą darbininkų judėjimą abelnai.

Tas pasirodo galima Elizabethe, o kodėl ne Worceste- 
ryj, kodėl ne Waterburyj ir desėtkuose tokių arba di
desnių bei mažesnių miestų visoje šalyje?

♦. ■ •
Kitas dalykas—užsipelnyt “Laisvę” galima ne tik nau

jais skaitytojais. Atnaujinai ją trims seniems skaityto
jams per metus, ir gauni “Laisvę” šešis mėnesius veltui; 
panaujinai ją šešiems, ir ji pas tave eina dovanai per dvy
liką mėnesių.

A, kad tik visi bedarbiai skaitytojai pasistengtų tatai 
suprasti ir giliai įsidėtų į savo atydą—tada ne tik laikraš
tį phtys veltui gautų, bet įteiktų tūkstančiams naujų skai
tytojų nepavaduojamą darbininkišką įrankį apšvietos, or
ganizacijos ir kovos už, bedąrbių ir dirbančiųjų .reikalus! 
O bias gi yra , draugai, gražiau, kaip klasiniai susipratęs, 
apsjšvietęs, pasiryžęs darbininkas? Bet be darbininkiškos 
spahdos skaitymo tokių nebuvo, nėra ir nebus.

Kiekvienoj kolonijoj yra dirbančių arba galinčių užsi- 
raŠyt laikraštį iš sutaupymų. Didelė dauguma pęr dięną 
niejcniekiams daugiau išleidžia, negu išeina “Laisvės” 
prepumeratai per ištisą savaitę—o per savaitę dabar, pa- 
gal nupigintą kainą, naujam skaitytojui šis dienraštis ne
kaštuoja nei pilnai astuonių centų, beveik tik centas į 
dieną. Tai tiek tekainuoja dabar “Laisvė”—šviesus lan- 
gasįj visą pasaulį, į visus darbininkų rėikalus,’ į ištisą dar
bininkų judėjimą ir į svarbiausius mokslo dalykus.

Nėra ko paisyt, kad tūli ir galėdami užsiprenumeruoti 
“Laisvę”, o dejuoja, nusižiūrėdami į tikrai suvargusius. 
Reikia į juos eit, protingai, draugiškai, be blofų įtįkinėt, 
kad* užsirašytų. Sykį nepavyko, pavyks antrą bei penktą 
syk}, nuėjus net pas tą patį darbo žmogų.

Draugai bedarbiai ir dirbantieji, “Laisvė” darė ir da
ro Jum^ kuo geriausia, kiek tik išgali, y Iš savo pusės, 
“L/isvė” prašo, kad jūs tuo patim atsimokėtumėte, kiek
vienas su pasiryžimu padirbėdami jai šiuo vajatte laiku? ■

■i
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Dienraščio laisvės Koncertai Mon- p 
tello ir South Bostone Puikiai Pavyko

23 d. spalio, įvyko “Laisvės” ne—vienas jaunuolis iš Wor- 
dienraščio koncertai, kuriuose cester, Mass., d. Ruseckas. 
vyriausia programos dalyvei.

Į buvo mūsų mylima dainininkė rašys vietiniai draugai. Aš čia 
I Konstancija Menkeliuniutė.

Plačiau apie programas pa-

noriu priminti tik tiek, kad 
Laisves” koncertus< „ . . . . | Montelloj koncertas prade- dienraščio

gyčio. lai yra taipogi ir į.as bjsiq p0 antrai vai. dieną, lanko skaitlinga publika ir bū- 
.augštesnioji mokykla, ren- Buvo turininga ir didelė pio- ;na pilnai patenkinta mūsų pir- 
giąnti kvalifikuotus kadrus i grama. Visi dalyviai buvo, ge- [maeiliais dainininkais, kaip K. 
medicinai; mokslas tenai p’ui prisirengę ir savo 
prasidėjo rugsėjo 1 dieną Į Paikiai atliko.
SIU metų. . . |vo, tai aš atskirai 1---- ------ OFa.llw, VVyVv./, • .w

Ten mokinasi 550 žmonių, dalyvio negaliu1 aprašyti; tik Val, vakare, O’Donnell svetai- 
bet jie kartu ir dirba ligoni- tiek turiu priminti, kad Kons-!nėje, 20 High St., Nashua, N. 
nėję. Laike mokslo gautas f 
teorijas.jie turės panaudoti žayėjančiai

augštesnioji mokykla,

t i } J * ■ ’ ' z
Belgijos Komunisty Partija , 
Stiprėja . ,

■ . ; I
•“Vilnis” rašo: . > ■

Praėję rinkimai Belgijoj, 
įvairiose šalies vietose rodo 

i Kpmuųistų ; Partijos pasiseki
mą: Henegue 1926 m. K. P.

nėję. Laike mokslo gautas

jvu.ge-imaeinais uaiiiimiiKais, Kaip 
.j užduo-! Menkeliuniutė.

Kadangi I Mass, valstijoj dar įvyks 
|spausdintos programos nebu- dienraščio koncertai šiose vie- 

kiekvieno tose: 29 d. spalio, (Oct.)’, 7:30

tancija Menkeliuniutė pasiro- 
savo( puikiu Mass

praktikoje pagerinimui gy-i ^ainavimu- '

| So. Bostbhe, Mass., progra-: 
, ' 1 0 0 0 ' ima pradėta tuoj po.- aštuntai

Mokiniai a u gš t ėsniosios; vai. Progr. čia buvo trumpes-' 
mokyklos — tai tie patys'n\_bet pakankama ir taipgi 

gavo ll.opo balsų,, p .šiųmpfita r n autojai. Darbininkai^,1;,,’ 
. 31,000 balsų; Rytinėj1 Flandri-1elektros stoties ir virtuvės, 

joj 1926 m. 5,000 balsų, gi šie-į ir žemiausios darbininkės, 
, .met ; 11,400. fjalsą; (Liege- ,ko-jj§ viso 150 žmonių mokina- 
Z.11 u .P'lkil° ”U° 22,'isi pirmame kurse prirengia- 
,000 iki 34,000 balsų. : 1 ... _ 1

Abelname apškaitliavime.
Komūhistų Partija 1926 m. ga
vo 61,000 balsų, gi šiemet ga-, nos technikume. Pabaigu- 
vo 106,000 balsų.

Katalikų Centras ir kitos į 
, reakcinės partijos pralaimėjo 
daug balsų paskutiniuose rinki
muose.’ ',

30 d. spalio Lawrence,
2 vai. po pietų, Lietu

vių Ūkėsų Kliubo svetainėje, 
41 Berkeley St.' 5 d. lapkričio 
(Nov.), Nor'wodd, Mass., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
.13 St. George Avė. 6 d. lap
kričio, Worcester, Mass., 4-tą 
vai. dieną, Lietuvių svetainė
je, 29 Endicott St. Visuose 
tuose parengimuose, apart vie- 
tinių dailės spėkų, dalyvaus: ... 
K. Menkeliuniutė, mezzo-^so- ... 
pranas, Ig. Kubiliūnas, barito
nas ir Izabella YarmolaVičiutė, 
akompanistė.

Mes kviečiame visus “Lais
vės” skaitytojus lankyti tuos 
gražius koncertus ir kitus ... 
kvieskite atsilankyti.

Reporteris J. G.

ir nulydėta su dideliu entuziaz
mu, kaipo proletarinė artistė 
—dainininkė, pasiekus augštą 
išsilavinimą. Ig. Kubiliūnas ir
gi su naujomis dainomis susi

ję. mos mokyklos. Seserys mie-,į rinkusią skaitlingą publiką

Kaip Montelloj, taip ir Sor 
. . . , _ . „ Bostone, pertraukose buvo pa-

S10S pirmą kursą davines h- sakyta atatinkamos prakalbę- 
nq goniams vaistus, o pabaigų- les; Montelloj kalbėjo drg.

Šios antrą ir paskutinį de- Baronas, vietinis, o So. Bosto-j 
žuruoš palatose su rimtai 
sergančiais. Sesuo prasi- 

menesiųs pir
mame kurse augštesniosios 
mokyklos taps dežuruojanti 
palatoje, o po antro kurso 
dežuruojanti visame skyriu- 
je> Bėgyje trečio kurso 
studentas dirba gydytojo 
pagelbininku, o jį pabaigus 
tampa gydytoju. > < 
,' Trečio, kurso- pakol daf 
pęra. Visi’ tik pradedu mo
kytis. Bet jų nebaido toli
ma^ mokslo keliUš? ' ' ’ • '

• Pąmokds dėsto gydytojai 
ir profesoriai ten. dirbam 
tieji laboratorijose, taip gy
dytojas Šacan - bakteriolo
gijos laboratorijoj, prof. 
Podkopaevas fiziologijos la
boratorijoje. Po teoretinių 
pamokų būna praktiški dar
bai su mikroskopu, jiems 
rodoma, kaip dirba širdis ir 
taip tol iau.. Pasibaigus 
mokslui jie eina atlikinėti 
savo kasdieninį darbą ligo
ninėje. Dirbantieji iš ryto 
—mokinasi vakarais.

Daug darbo reikės padėti, 
kad išleisti gerus gydyto
jus iš ligonines—augštesnio
sios mokyklos. Neabejotina, 
jdg šis darbas bus sąžinin
gai -atliktas ir šalis gaus 
naujų gerų darbininkų me
dicinoje.

. laširdystės mokinasi medici- hnksmai prijuokino.

, i . ... . i sergančiais.
, Šiomis dienomis tapo pa- mokinanti 4 ..

'•c • i. M • teistas neigijos pariarnen-
dpecialis Laisves Numeris tas. Nauji rinkimai bus be-

leistas Belgijos parlamen-

J----- 1.J1------ 1_____- '■ , ,,-j į.i

WORCESTER, MASS., ĮVAIRIOS ŽINIOS
Paminėjimui Revoliucijos rods sekantį mėnesį. : Ko- 

imunistų’ Partija, be abejo, 
. u . juose dar'gėriai! pasirodys.

Paminėjimui Sovietų Są- ____ ____ ' 1 ; • 1
jungos 15-kametinių sukak- ’ . ! . /
tuvių, išleisime špėcialę tam 1 ---------- * *------ -------------
reikalui pašvęstą “Lais1vės”i 
laidą.;, Tai bus ų^ ląp^i’ięib, 
7ttą dieną laida. , Tilps spe- 
cialiŠkai tam tikslui: pašyęs,-, 
tų straipsnių. .0 H..?

Ligoninė-Augštesnioji 
Mokykla Leningrade

< -n į J.r ; I ;. Aį j

Ligoninėje - ąugstėsniojė 
mokykloje vardu MeČnil^o- 

Drądgai b e n (I r a darbiaiįvo randasi 2 tūkstąnęįąi su 
prašomi prįšiųsti straipsnių,, viršum ligonių; gydomos, vi

sos ligos išskyrus Vaikų ir1 
veneriskiį, ' yrą pastatyta 
daug naujų kabinetų ir, nau
ji žmonės, apsiginklavę pas
kutinėmis žiniomis iš medi
cinos; , . •

Chirurgijos skyriuj e.rodo
mi 4 nauji Kambariai darymui 
operacijų, kur langai pada
ryti taip kad duoda visokią 

1 šviesą, kuri reikalinga laikę 
darymo operacijų; vienuose 
atvejuose—drūta ir gili, ki
tuose—šoninė arba išsklai
dyta. Šiuose’ kambariuose 

v j Sovietų chirurgai daro, ste- 
. Išsitepę pa- jbfik]įngas operacijas: buvo 

nvirlavn nnn. 1 x

I . • f ■ ■ ■ ■ ’ • i .
o platintoj ai-ai / s i s a k ytj 
specialės laidos ekstra kopi-] 
jų platinimui. I

Jų “Kultūra” !
Andai Harrisone ir. Kear

ny (N. J.) .parapijos salėj 
patriotai buvo suruošę “len
kų, anglų ir lietuvių jauni-’ 
mo” vakarėlį. Fašistų “Vie
nybė” del to dejuoja:

pradėję valgyti, tarytum j lau
kiniai kai kurie, ypač lenkučių, 
pradėjo net indus daužyti, 
muštarda draibstyti, sendvi- 
čiais mėtytis..
tys, suteršė kitus, pridarė nuo-,;u. . - .v.. v , i t Sįolių ” • • '• i išimtas is inkstų'akmuo di-

Gaila, kad tokių tarpę dąl^-I^UmOį kaip kumštis. Pas Ife 
vavo pavyzdingų lietuvaičių, Aniųės tąrnhtifoją, šergah- 
ypač chorisčių. Tačiau, kaip tį pilvo vėžiu, išpjovė tris 
ifiatėsi, ir joms kai ’ kurioms ^tymtadaliųSr'pilyc>> a(.pąs7 

putinę.1 taip suderinę, ką4 jis i<Hriksai” ipdtikoi.<.. ; T >*■ 
■Tai vis ąjkultfiia,”^fa.§B 

tinė ~ kTę^įk^lW 
rą. “Vienybe”, . žinoma, 
bąnįdo’1 suversti ” viską-* ąnl- 
“ler kūčių’ ' pati 
pažįsta tą iaktą, kądr“P%"( 
vyzdjingom lietuvaitėm^’ tą^ jtaį radiusr (mineralas, duo- 
vislJ“~ H Yv „ 3 x   '
nin 
gaivalai vadina “nekųltūrįš^ dančįos. elektros

parengimus.

K. M

pn-

kai^\ bet-Jie niekur panašit 
prajuvųi^arbininkų pare# 
gimtiose nematys. . ; '

Kb ' d p ė r aci j os ■ gyvena j au <16 
fetus' sVėikas?-1’ ! ■

Specialia. institutas užsi
ima- gydymu* 'Kovoje 
su vėžiu naudojami> visokį 
kopibiųųęti pie^odai, ' kaip

540-1932 m.

'(f.;n ;------------------------------------

PHILADELPHIA. PA.
I.«j , ‘

• Komunistų Partijos kandi
datas J. Watson į. valstijos le-,

^tikrus ĄįiĮMu;s 
< nd! trubvlesl’1 $u6-f d »

j įiK Vanduo, zšvfdsą. k Pagel- 
)bą; spindulių 'išgydytas dar
bininkas Galkinas^ sergan
tis vėžiu liežuvėlio’ ir dauge
lis kittp ^Reikia dadėti^ jog 
-.tenai gydymas dykas val
džios lėšomis,/1, i V •’ ■ v * 5 /

' vakare. Visi dirbanti ir be
darbiai, būkite ant Common, 
t. y. miesto sode tą vakarą pa- 
sitikimui bedarbių, kurie at- 
maršuos iš keturių miesto da
lių. Padėkime kovotojams, 
juos pasitikdami, nes ir mes, 
dirbantieji, • už dienos kitos 
galėsime būti ‘be darbo. Pa
rodykime savo, skaitlingumu, 
kad mes kovosime prieš badą 

j ir prieš miesto valdžią, jeigu 
,|ji atsisakys nuo reguliario vi-' 

bedarbių šelpimo.
ALDLD. 11 Kp. Koresp.,

Spalio1 23 d. įvyko ALDLD. 
! 11-tos kuopos susirinkimas, 
kuriame liko primti du nauji 
nariai. . • ,

“Laisvės” agentas pranešė, 
kad pereitą mėnesį pardavė li
teratūros už $2 ir atnaujino du 
“Laisvės” skaitytojus. ‘ ‘ I

žiburėlio Draugijėlės atsto
vai raportavo, kad mokyklėlė 
jau ątidaryta spalio 21 d-. Afo-j 
kytojauti šiam- žezonui yra pa- 

. sižadėjtisios draugės M. Sukac 
k’ienė ir K. Vaiteliute. Dailės' 

, pamokos įvyks pirmadienių va
karais; jose mokytojaus drg. 
M. Meškieąė. Vaikų į pirmą 
mokyklėlės' vakara atsilankė 
20.

Spalio 30 d., 7:30 vai. vaka
re, įvyks vakarienė Komunisti
nių Balsuotojų Kliubo; bus ir 
trauktuvės gražių daiktų skry
nios (cedar chest) $50 vertės. 
O įžanga tiktai 25 centai. Visa 
tai įvyks po num; 29 Endicott 
St. Nepamirškite, visi daly
vaukite. J

“Laisvės”
įvyksta lapkričio (Nov.) 6 d., 
po num. 29 Endicott St. Pra
džia 4 vai. po pietų. Dainuos 
Konstancija Menkeliuniutė pir
mu kartu po sugrįžimui iš Ita
lijostaipgi dainuos Ig. Ku
biliūnas iš Bostono, vietinis, 
Aido Choras; būsią ir daugiau 
solistų, apart tų, ką suminėti.

Įžanga tiktai 50 centą. Visi
Worcesterio ir apielinkės dar- nuėjo ant keturių vėjų. Kartą 
bininkiški lietuviai,' dalyvauki-1 tą biurą vadihau- “skymu."

. yajininkai.pąs mąs visK(l^r 
gė^ąi j neišsijudina. Moterys, 
kurios apsiėmė darbuotis va
juje, jos’ ir šiaip jau daUgiaus 
džhhlos. 1 Vyrai,1 rodos, apsi
ėmė' tiktai^ duf. Ką kiti vei
kia? Tiesą pasakius, daugelis 
naikina' kažiras, pinoklį lošda
mi. . t i

Vajininkai, karie davėte žo-. 
dį, kad dirbsite, meskite viską 
į šalį ir būtinai eikite per stu- 
bas. •

Jau antra savaitė, dar var
giai1 kas pradėta. <

Man labai patinka draugo 
Lujnbio piešinys “Laisvės” No. 
253: perstato Pruseiką, kaip 
jis su girta -amunicija koman-

BINGHAMTON. N. Y.
Pastabos

Spalio 16, drg. Bimbai už
baigus prakalbą, d. čekanaus- 
kienė padavė dvi prenumera
tos kortas ir pinigus d. Bim
bai. Tos moteries namuose 
liepos pradžioje šią vasarą 
Pruseika organizavo skloką. 
Vienok drg. čekanauskienė 
greitai pažino tą kontr-revoliu-

naudai koncertas i c!onierių maištini*k? ir iau al> 
i eina pas mus. Tai geras pa- 
vyzdis kitiems.

Kas čia darosi ? Kur mūsų 
korespondentai dingo ? Kur 
Plunksnaitis ir Kritikaitis ir 
daugelis kitų? ALDLD,.kuo
poj būva organizuojamas ko
respondentų biuras. To biu
ro organizavimo planui niekas 
nepritarė; taip tas darbas ir

;te. r 1 '> •*. i - <»I • ' • #
Raportas delegatų iš Septinę 

to Apskričio konferencijos li
ko, priimtai. Ant vietos išdiš-' 
kusavus ’.kdhferencijbs plaiią 
Organizavimui šibfe apięlihkės 
į vają, išrinkta' Organizatoriais 

gislatūrą iš 18-to distrikto kai-i drg.. J. Petkūnais if1 H.: Stari- 
bės per radio iš stoties1 WPE kus,! del Fitchburgo ir Gard- 

}N. 'Jis yra žymus, kalbėtojas nerio, čia draugai Kanapkis 
Hr darbininkų kovotojas. Tad ir Stankus pridayė pinigus už 
visi,. kurie tik turite radio,' išplatintus kuponus Komunis- 

■' .................... ' tą prijos rinkimų naųdąi.. <
Di’»- J. J. Kaškiaučius kalbės' 

Worcesteryj lapkričio 9 d., 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 
St. svetainėje.

Worcesterio ir apielinkės 
lietuviai, nepraleiskite progos 
išgirsti Dr. Kaškiaučių, kuris duoja diviziją savo “armijos.” 
kalbies sveikatos klausimais. Taip viskas pritaikytą tam</ 
Be tė, galėsite ir .patys statyt 
klausimus, į kuriuos gausite 
naučjingų atsakymų. Įžanga 
visiems dykai. .
' ■ Afganų jų- maTšavfrnas į mies 
to rfešę-.jvyks. lapkričio (No- 
Vem»ėf,'j‘ 7 R Vai J

•■gedėkite jo kalbą, Oct. 28 d 
8 yąl. vakare.
f i |• Rep.

Colombia GinkluojasiVoldemaras Išsisukęs iš 
Visu Bylų v r L

Prieš’5 Voldemarą -Kaune
buy o sūruošta’Vis^t'eilI by-i r Gydymui ą^fgd»čių??itubčrį, 
lų„ bet iš Visų 'išėjo5 jis-šaūiptuliožtr^^
šaš—išteisintas? Matomai *metodaš^darbsfš ■ ligoninės
joij buvo suruoštos $ikLctel (žemės ūkyje,;’prižiūrint gy- 
■sVietO akiųN Varnai varmd' dytbjūLi;-jDa«žovių:rgžtenka? dulkeliais eina ir mažosios

BOGOTA. — Pranešama, 
kąd Colombia perka iš Is
panijos ginkluotą Dato laL 
va ir moka 7,500,000 pesų.’ 
Tai yra apie $320,000. Gin- 
klūoj'asi ^i^elė^y aisty |ięs, b, 

>. f

piešįnyje, kad jau geriau ir 
nereikia. O tos trys, sklūki
ninkų raidės, LDD. reiškia ne 
ką kitų, kaip-tiktai naują “res
publiką” lietuviškai- tautiška
me šiukšlyne.
n-r ; t ■ r -.7 ■ < ■ r 4
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Finansinė Atskaita

104
54

145

Kp.
* 72

16
137

83

54

154
86
88

Liepos Mėnesio Įplaukos:

Prisiuntėjas Miest.-valst. Suma 
D. Kasmauskas, Gr. Neck, 
N. Y. 11.00
J. Augutis, Jersey City, N.J. 2.07 j 
J. Broga, Montreal, Can. 2.40 . 
J. D. Sliekas, Pittsburgh, 
Pa. \ 24.45 [
Ignas Salakauskas, Eliza
beth, N. J. 3.20
F. Stasiukelis, Chicago, Ill. 13.70
A. Kaukas, Chicago, Ill.
B. Galch, Chicago Heights, 
Ill.

6.10

W 199
32

30

199
i 16

27

K.
A.
N.
F.

Yotka, Johnson City, III
Sulaitis, Jersey City,

22

217

Mikniavičia, 
tain, Conn.
A. Blažaitis,
Canada

New Bri-

. 1.60 1
I

1.50 į

3.00

17

Winnipeg,
3.50

Viso įplaukė

Lietpos Mėnesio Išeigos

$426.49

51
3

54

205

13.44 
Žebrauskas, Cleveland, 

Ohio 10.50
J. Didjun, New Haven,
Conn. 6.25
V. Gižauskas, Chester, Pa. 12.55

51 S. Klastauskas, Chicago, Ill. 6.35 
59 A. Bartinik, Akron, Ohio 10.80 kuopos čekį ant 
22 D. Petrauskas, 

Ohio 
A. Katauskas, 
Wis. 
Ig. Kachinskas, <
K. Magianienė, 
Cal. 
J. Žebrauskas, 
Ohio 
A. Gudžinskas,

167

146
198

190

91

14
50
40

19

184

43

Cleveland,
17.55 

Sheboygan,
13.80 

Chicago, Ill. 9.70 
, Oakland,

Cleveland,

Schenecta-

Randa už balandžio-liepos mė
nesius knygų padėjimo $37.50
Sekretoriaus ir knygiaus alga 
už liepos mėnesį 45.00
Pirkta Komunistų Partijos Rin
kimų platformų • 
Bankas grąžino ALDLD 17 kp. 
čekį ant 
Pirkta 1,500 didelių vokų, bro
šiūrų siuntimui 
Bankas grąžino

65
12
63

57
225

4.00 10

9 00 y.uu 1{)0 

13.50 !
ALDLD 171

7.70
CK atstovo kelionės lėšos į
XII apskr. konferenciją 10.50
Už atspausdinimą 10,000 lapelių 
rinkimų kamp. reikalu 18.00

atspausdinimą 3,000 laiškų 
paraginimais kuopoms 
atspausdinimą 500 
nominacijų CK. 
atspausdinmą 1,000 
paraginimais apskr.

5.53 ALDLD 16, 49, 88, 91 
4.60 ^apmokėjo per CK “L.”

Už
> 1 su

1.50 Už
1 del

8.65 Už
I su

9.oo: 
blankų,

laiškų

ir 141 
bilasO. Žiobienė, Minersv., Pa.

G. Švedas, Rochester, N. Y. 20.75 Apmokėta 151 kuopos bila per
J. Miliauskas, McKees 
Rocks, Pa.
H. Malinauskaitė, Chicago,
Ill.
A. Petrikonis, Danbury,
Conn.
S. Kvasciavičia, Wilkes
Barre, Pa.

Pav. Ip. Fergizas, Canada
*162 S. Surdokas, Toronto, Can. 18.67
236

19.25

3.25

7.75

4.50
1.00

136
65
40

17

151

10
67

2.50
1.00
1.50

N. Janavičienė, Washing
ton, Pa.
J. Blažiūnas, Harrison, N.J.
C. Kiselis, Racine, Wis.

131

J. ’ Miliauskas, McKees
Rocks, Pa. 4.50
E. J. Lingevičius, Saginaw,
Mich. 7.00
J. Vaitkus, Phila. Pa. 7.50
D. Stasiulaitis, Findlen,
Mass. 12.40
V. Vasilauskas, Shenan-
doah, Pa. 9.00
P. M. Garrison, Buffalo,

11.38
148

180
6

73

2.50
3.25

13.50*

3.75 i

6.00

3.41

150
124

176
236

20

Rapids, Mich. 13.80
J. Kirstukas, Chicago, Ill.1 6.95 
Ig. Šalkauskas, Elizabeth,
N. J. v 10.50
J. G. Savis, Los Angeles, 
Cal.
D. Petrauskas, Cleveland, 
Ohio.
V. Vasiliauskas, Shenan
doah, Pa.
S. Klastauskas, Chicago, Ill. 4.75 i
J. Liegius, Denver, Col 9.70 i 
Ig. Šalkauskas, Elizabeth, 
N. J.
Joe Kuetinskas, Westville,
Ill.
C. Kišelis, Racine, Wis.
A. Valinčius, Pittston, Pa.
M. Kairis, Bridgeport, 
Conn.
K. Graibus, Cleveland, Ohio
C. Sinkevičius, Southbury, 
Conn.
J. Vaitkus, Philadelphia, 
Pa.
A. Lukatis, Bayone, N. J.
J. Žebrauskas,. Cleveland,
Ohio
S. Tilvikas, Chicago, Ill.
J. Pacauskas, Girardville, 
Pa.
J. Daubaras, Athol, Mass.
M. Janavičiene, Washing
ton, Pa.
H. žukiene, Binghamton,

Viso įplaukė

4.80

<3.35

9.00;

CK “Laisvei”
Apmokėta advokatui paskutinė 
mokestis 
ALDLD

už įregistravimą 
kitose valstijose

Viso išeigų

SUTRAUKA:

Balansas 
Liepos men.

nuo birželio
įplaukė

Kartu 
Liepos mėn. išeigos

m.

.58

75.00

$242.94

$440.93
426.49

$867.42
242.94

d. rugpjūčio $624.48Balansas 1
ALDLD CK Sekretorius,

D. M. šolomskas,
Iždininkas J. J. Kaškiaučius.

Rugpjūčio Mėnesio Įplaukos

80 F. Petrašiunas, So. Man
chester, Conn. $4.60

— J. M. Kisel, Cleveland, O. 1.00 
81

142

52

73

F. Saučiulis, W. Frank
fort, HL’
G. Urbonas, Braddock, Pa. 
J. B. Bublys, Montello, 
Mass.
J. česniauskas, Summerlee,
W. Va. 6.50
J. Broga, Montreal, Can. 19.05
J. J. Bakšys, Worcester, 38
Mass. 14.55
P. Bagdonas, So. Bend,
Ind. 6.00
A. Raskow, Haverhill, Mass. 6.00 165
W. Kulik, Brooklyn, N. Y.
G. 
N.
M. Lukšienė, Brooklyn, N.Y.
K. Grybas, Brooklyn, N. Y. 
Dr. A. Petriką, Brooklyn,
N.
P. 
N.
J. Svinkunas, Waterbury, 
Conn. 13.50

Pav. A. Lastauskas, Francija 2.00

137
11

35

85
147

1

72

28

Jamison, Livingston, 
J.

Bechis, Great Neck,

1.50
I
I

3.95 '
3-00 209
2.50

2.00

Va.
Palutis, 

Va.-
P. Čepulis,

Summerlee,

Wheeling,

Southbury,

Puslapis trečiai <
—-  ------------------ ----- ■ - 

—~ » < • * • 1 » J

i. Bet juk atiduot balsą i Tuomet susidarytų didesne
Juz demokratą ar republikoną, jėga prieš Ameriką ir Ang-

-_V.le"'. daUglTU, Wli,, tai reikštų paremi savo priešą. j.- Kickviena imperials- ..■ 
: Balsuodami gi už komunistų' . _..... ._ . . ..x. .;tine valstybe nesko talkos.
neprarandate, bet tuomi dar----------------------------:---------- r-

'protestą prieš kapitalistus iš-1 -------------------———!-----
Draugai ir draugės, Torring-1 reiškiate ir jiems ligą įvarote,! 

tono lietuviai darbininkai, lai-į kuomet jie mato vis daugiau į 
kas pabusti iš letargiško mie- ■ balsų paduodamų už komunis- 
go. Dabar yra mūsų darbiniu- tus; sulig tų balsų skaičiaus, jie 
kiškų laikraščių vajus, 
vės”' ir “Vilnies,

“T

1o9 yBrooklyn, N. Y, i.5Q, rių turi, o, ir tie, nesilanko į| balsas
23 P. Olek, Bronx, N. Y. 3.00 • i •
21 B. Butrim, E. .Windsor, ; susirinkimus. j .

Canada 
—• P. Bechis,

N. Y.
— D. M. šolom.skas, Brooklyn

Great ; Neck
1.00

1.20

1.15

Viso įplaukų $287.83 '

negu knygas; kiti užsiėmę spor
tu, žvejojimu ir kt., o darbi
ninkiškus reikalus palieka ant 
šono.

Rugsėjo Mėnesio Išeigos

Apmokėta d. A. J. Naunčikui 
10.85 už klišių pagaminimą knygai $67.00 

, Sekretoriaus, -knygiaus alga už 
rugsėjo menesį 45.00
“Daily Workeriui”, ALDLD 73 
kp. auka 1.50
Už atspausdinimą 24,000 lapelių 
vajaus reikale 
Pirkta iš “Vilnies” 
“Bolševikai”, už
Pirkta anglų kalboje knygų 
Pirkta krasaženklių už

1.50
3.25
9.70

4.75
9.75

4.80

4.70
9.00 Viso išeigų

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikčme In
karo I’ain-Expellerj geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydimui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gčlimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

F. P.
Bloomfield, N. J.

tus; sulig tų balsų skaičiaus, jie ' 
Lais- paskui jaučiasi priversti daryt 

kurių kainos darbininkams nusileidimų.
numažintos; galima tuos dien-i 
raščius dabar užsirašyti metams i 
už 4 dolerius; o tai yra bran
gūs darbininkams apšvietos šal
tiniai. °

Šiuo vajaus laiku taipgi ga
lima be įstojimo mokesčio pri
sirašyti prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi- * 

' jūs, ir prie to galėsite gauti pir- i 
miau išleistų ALDLD knygų, < 
o naujai išleidžiamas gausite' 
taip, kaip ir visi kiti nariai. , į 

Jeigu skaitysite tuos laikraš-' 
čius ir tokias knygas, tai poli
tikieriai’ niekados negalės jus 
prigauti.

Dabar gi republikonai šneka 
' darbininkams, kad balsuotų už ‘ 
j Hooverį, o demokratai—už Roor i 
I seveltą į šalies prezidentus; ir Į 
abudu prižada pagerint darbi-! 
ninkams būvį. Bet tai yra me- ;

■ las. Jūs darbininkai, katrie 
dirbate fabrikuose, rodos, aiš
kiai matote automatiškas maši
nas ir kaip greitai tomis maši
nomis fabrikai darbą išvaro. 
Kur pirma dirbdavo 6 darbinin
kai per 3 dienas, dabar tą patį 
darbą padirba vienas darbinin
kas per vieną dieną; ir jūs, ku
rie dirbate, patys tatai matote, j 
Tad iš kur gali sugrįžti ta ge- - 
rovė visiems darbininkams,

• ypač kad prie tokios darbų pa-; 
skubos kapitalistai nebeturi pla- 

| tesnių-rinkų užsieniuose, kur.
. . j galėtu išvežti savo tavorus? O,

Cl/'ll’DO I c’ i kad sutrumpint darbo valandas,
kaip kad reikalauja komunistai, 
ir mokėt pilną darbo ' mokestį,’ 
ir tuo būdu sudaryt daugiau ' 

! darbų bedarbiams,-^apie tai ne
kalba nei demokratų nei repub- 
likonų vadai.* •

Tik vięna tėra partija, kuri 
kovoja už darbininkų gerovę, tai 
Kbmūnistų Partija. Kai ateįs 
rinkimų diena, todėl, paduokite 
savo balsą liž Kom. Partijos 
kandidatus, Fosterį ir Fordą ir 
kitus komunistus, kurie bus ant 
baloto. Neklausykite tų, kurie 
jus gązdina, kad jeigu balsuosi
te už komunistus, tai bosai suži- 

! nos,. ir jums bus blogai. Nes 
balsavimas yra slaptas. ;

Kiti mano, kad jeigu komu- ■ 
nistų dar negalima bus šį kar-! 
tą išrinkti, tai žūsiąs uždyką ■

30.00 
knygos

40.25
4.35 ■

100.00

$288.10

Tokio. — Japonija bando 
Į gauti pararną iš Franci jos. PAIN-EXPELLER

___ 2__ _________:___________________*____ _ ____ ’ . f

SUTRAUKA

Balansas nuo rugp.‘ buVo ' ' $671.57 ij
Rugsėjo įplaukos

1.75-
1.25. Kartu

. | Rugsėjo išeigos yra 
2.10' •

Balansas su 1 d. spalių yra $671.20
ALDLD CK Sekretorius,

D. M. Šolomskas,
Iždininkas J. J. Kaškiaučius.

7.80
18.95

30.00 ;•

$288.10 i

Rugpjūčio Išeigos

Atmokėta kuopų aukos Agita- 
; cijos Fondui
Sekretoriaus ir knygiaus 
už rugpjūčio mėnesį

; Paaukota Tarptautiniam 
bininkų Apsigynimui 
Už darbą drg. R. Mizarai prie 
sutvarkymo knygos 39.75
Už atspausdinimą 200 laiškų, K.
P. rinkimų reikalu 
Auka drg. K. B. Karosienės ke
lionės lėšų padengimui į pasau
linį prieškarinį kongresą ir 
SSSR
Pasiųsta “Rytojui” j 
Pirkta krasaženklių už 
Pirkta rusų ir anglų kalboje 

knygų
Per CK 
38

$1.50 
alga

45.00 i 
Dar-

10.00 \

287,83,

$959.30 ’
288.10

TORRINGTON, CONN

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

Darbai, Politika ir Vajus
Pas mus šiuom tarpu darbai

1 suvisai pamažu eina. Dauguma 
i darbininkų visai darbo neturi;

3.75 o kurie dirba, tai visai rpažai.
Bosai išgalvojo tokį skymą, kad 
darbininkas fabrike neva dirba 

50.00 4 ar 5 dienas savaitėj, o. per 
į Argentiną 50.00; vjsf^ laiką tegauna dirbti tik- 

Į tai 18 ar 20 valandų. Darbi- 
j ninkas, atėjęs į darbą, padir
ba tris valandas, o kai darbo 
palei mašiną nesimato, tai bo
sas liepia eiti namo, o ateiti po 
pietų. Ateina po pietų, padir- • 
ba valandą ar dvi, ir ,vėl eik 
namo; ir taip kartojasi diena 
po dienos. Tai tokis gyvenimas 
fabriko darbininkų.

O katrie visai neturi 
tai eina į miesto valdybą pra-1. 
šyti. Miesto raštininkas iška
mantinėjęs duoda' padirbti’ ke
liolika valandų per savaitę; bet; 
kai vieniem duoda, kitiem at- • 
ima, ir taip maino, kaip čigo
nas arklius.

Torringtonas yra nedidelis 
miestelis, turi kokius 27,000 gy
ventojų ir yra nuošaliąi nuo di
delių miestų. Jo gyventojai yra ' 
įvairių tautų: daugiausia ita
lų ir lenkų. G-eriausia stovi 
italai; turi savo policmanus ir •

11.25 Į 
apmokėta ALDLD 

kp. hila. .60

Viso išeigų $241.01

SUTRAUKA:

Balansas nuo liepos buvo 
' Rugpj. mėnesį įplaukė

Kartu
Rugpjūčio

Balansas 1 
ALDLD

1.50 .

6.00

V. Kelmelis, Torrington,
Conn. 12.00
A. J. Strepeika, Palmyra,
N. J. 8.90
J. K. Alvinas, Detroit, 
Mich. 13.90
J. česniauskas,
W.
A.
W.

225 J.
Conn.
G. Kardauskas, Linden,
N. J. 22.10
D. Krūtis,' Elizabeth, N.’J. 1.00 
M. Lukšienė, Brooklyn, N.Y. 3.00 
A. Jakštonis, Trenton, N. J. 3.00 

Jardvis, Plymouth, Pa. 
Druseika, E. O/range, 
J. ' 
A. Jamison, Newark,

4.25
90

13 
200 K

N.
1 56

•' 97 R. 5.00 73

5
N.
G.
N.
J.

1.00

105
66

čepukaitis, Canada
K. Plita, Philadelphia, Pa.

A. Garbanauskas, Grand

4.50
1.00
9.15

52
19

44
137
37
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KONCERTAS IR BALIUS
Rengia Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Visų 

Tautų Brooklyno Kuopos

Nedėlioj, Spalių (October) 30 d., 1932
NEW NATIONAL HALL

261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas Prasidės 3 vai. po Pietų, šokiai 7-tą

1 vai. Vakare
Kiekvieno darbininko būtina pareiga dalyvauti 

šiame parengime ir stiprinti materialiai Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą, kuris teismuose gi
na areštuotus streikierius ir,kitokiais būdais val
dančiosios klasės'terorizuojamus darbininkus. ,Ta 
organizacija apgina ir deportuojamus ateivius 
darbininkus. • «

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ YPATAI

Bus Puiki Programa
1. RUSSIAN-UKRAINIAN WORKERS CHORUS Collective
2. WALTER KARPELLO, dance?
3. A COMIC by Ventura x
4. M. WILKANAWSKI’S ORCHESTRA
5. ROSE KAMINSKY, recitation
6. NINO FANNINI, P. MILAZZO and G. GAMMARATO, 

clarinet and singing
>7. AIDO CHORUS GIRLS SEXTETTE

8.
9.

10.
11. 
12.

UKRAINIAN DANCERS
ALDONA KLIMAITIS, soprano solo
P. CANNIZZARO, comic
JOSEPHINE KOVALCIK, dancer
ITALIAN WORKERS CHORUS ’ ’

Lunch and refreshments will be served at the counter.

r<ClllGIIIEIIIQIIIGIIIEHIŪIIiaillEHIEIIIEniEHICIIIGIIlSlllūll!EIIIOIIIŪIIIGIIIEIIIEIIIŪIIiaHIDIII

$624.48
288.10

$912.58 
mėnesį išeigų , 241.01

d. rugsėjo yra $671.57 
CK Sekretorius

D. M. šolomskas, 
Iždinirika$ J. J. Kaškiaučius.

įplaukos Rugsėjo Mėnesį

P. Sodeikis, Yougstown, 
Ohio
F.

1.50 .
3.10,

1.75 .

4.70

1.75 .

87
112

9
74

140

Urba, Easton, Pa.
Jankauskas, Hillside,

J. '
Baltutis, Millwaukee, 

Wis.
J. česniauskas, Summer
lee, W. Va.
R. Beniušis, Detroit, Mich. 16.90
H. Malinauskaite, Chicago, i -
III. io.85 yra Užėmę įvairias vietas po-
V. Mikalopas, Lowell, Mass. 4.50 Htikoj, bet SU republikonais ei- 
J. Broga, Montreal, Can. 9,40 ;
S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.
H. Bagužienč, Avelon, Pa.
J. Gudišauskas, Tamaqua, 
Pa.
F. Maččnas, Norwood, Mass.
C. W. Shukys, New Ken
sington, Pa.

Damijonaitis, Wauke-
111.

žiobiene, Minersville,

KONSTANCIJA MENKELIŪNIOTĖ, Mezzo Sopranas

* | na išvieno. j
9.45 1 Fabrikuose čia jokios unijos ' 
6-45(nėra; užtat darbininkai baisiai 
5.00 
3.00

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

3.00

gan,
O. 
Pa.
V. Gižauskas, Chester, Pa.

Pav. K. Sinko, Avanta Farm.
Ulster, N. Y.

2 V. Williams, So.
Mass.

LDSA Centras už
“D. B.”
J. Michulis, Kenosha, Wis.
P. M. Garrison, Bufallo,

14

30

94
151

3.10

išnaudojami, visų tautų lygiai.
Lenkai turi bažnyčią ir sa

vo kunigą; tas eina su republi-' 
konais; slovakų vadai*taipgi su 
republikonais, kurie čia todėl 
ir įsigyvenę.

Lietuvių čia yra apie pora

Įvyks Sekamose Vietose:

Boston,

Spaliu (October) 29, Nashua, N. HI LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:
57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

LLOYD

3.25 
1.50

'šimtų šeimynų; organizacijų jie 
turi keturias: ALDLD kuopą, 
Amerikos L. U. N. Kliubą, 
Didž. L. Kun. Vytauto Draugi
ją ir šv. Vincento Draugiją, 
kuri turi savo puikią svetttiiię; 
bet politikoj nieko neveikia ir 
nenori veikti, išskyrus tik AL 
DLD kuopą, kuri kartais suren
gia prakalbas ir paskleidžia 
darbininkiškos literatūros. Bet 
ir ši kuopa bespėkė, mažai na-

O’DONNELL SVETAINĖJE, 20 High Street
2.00

16.10 
popierą

22.54
6.00

1.70
F. Saučiulis, W. Frank
ford, Ill.
J. Česnius, Hart, Mich.
J. Svinkunas, 
Conn.
D. Petrauskas, 
Ohio.

Pav. A. J. Leiton, 
‘ W. Va .

Surdokas, Toronto, Can. 9.57 
Arrisonas, Plains, Pa. 7.80 

Audėjaitis, Royalton, III. 9.00 
Leščius, Gary, Ind.
Šalkauskas, Elizabeth, 
J.

148

207
28

22

162
170
134
123
54

30 Spalių (October), Lawrence, Mass

17.75
13.13

Waterbury,
22.50 

Cleveland,
10.60 

MaWmoth^ f
i.50

3.15

41

LIETUVIU ŪKĖSU KLIUBO SVETAINĖJE,
Berkeley St, Pradžia 2 vai. dieną

Lapkričio (Nov.) 5 d., Norwood, Mass.

13 St George Avė., Pradžia 7:30 vai. vakareS.
K.
J.
K.
Ig
N.

Pav. Ip. Fergizas, Canada
J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass.
J. Ratys, Edwarsville, Pa.
P. Kuosevičius, Collinsville, 
Ill.
V. Tauras, Brooklyn, N. Y.
D. M. Šolomskas, Brook-

ii

128
26

1

226
1

185

132

13

K. Tamošiūnas, Brooklyn,

M. Shirmaitis, Seltzer, Pa.
M. Lukšienė, Brooklyn,
N. Y.
P. Bieliauskas, Woodhaven, 
N. Y.
V. Kavaliauskas,, Tacoma, 
Wash.
B. E. Senkevičienė, Eas

ton, Pa.
19 H. Malinauskaitė, Chicago, 

III.
10 J. Vaitkus; Philadelphia, 

Pa.
I

6.00 • 
1.00

10.75
4.60

1.50
.20

1.60

1.50
1.50

3.25

3.00

3.50

3.00

3.10

3.10

TELEFONAS '■ s . ATDARA DIENĄ 1
Pulaski 5-1090 r. |R NAKTĮ

naujausios mados į

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

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

visą naktį ant trečių luhu. o ringam kambary—-35c 
• xtU l)er(lir.^a Rusiškai-Tiirkiška Pirtis su moder

niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu, Ldpuotod • vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANĘDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos diėną iki 12 vai. vakare. Trys 
garimai kambariai delei iŠsipėrimo: Rusiškas, Tur- 

£aro van?Jiw>osi; kambarys. Taip pat RES- 
no SU gęnausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell ŠI., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. ' ’

Įžanga moterims 35c. vyrams 40 centų

Po koncerto bus šokiai, griežiant gerai orkestrai.

6 Lapkričio, Worcester, Mass

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

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

Tat iš visos apielinkės kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis-
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ĮSPŪDŽIAI KELIONES Į SOV. SĄJUNGĄ, 
—LIETUVA IR ATGAL

J Nalivaika.
i

(Tąsa)
Sovietų Sąjungos darbininkai da gyvena 

biednokai. Jie neša ant savo pečių visokių 
trūkumų naštą, bet jie žino, kad iš jų dar
bo niekas nekrauna sau atskirų turtų. Jei
gu ko stoka, stoka visiems.

Sovietų proletariatas savo valdžia pasi
tenkinęs. Ir kada imperialistai puls juos, 
jie gins Sovietų rubežius. Tai toki jųjų 
atsakymai, kuriuos savo ausimis girdėjau. 
Jie sako—mes savo principų ant dešros ne
mainysime !

Dabar, užsimokėję penkis dolerius, apie 
už 15 minučių važiavimą .dailiu automobi
liu, gal da ne paskutiniu sykiu, rytu o ja
me raudonos Maskvos gatvėmis į gelžkelio 
stotį keliauti vėl į seną pasaulį. Į tą pa
saulį, kur vieni turi apgrobę turtus, duo
ną, o kiti iš bado žudosi.

Vėl Kelionėje
Mūsų vagono kambarėly j atlydėjo seną 

bobutę dvi moterys. Atsiskiriant ji verkė. 
Pastarosios ją ramino. Viena iš jų buvo 
jauna, liepieninga ir graži. Mes su Gend- 
vila apie ją nušnekėjom vyriškai, riebiai... 
O kuomet toji bobukė paskui į mus prakal
bėjo lietuviškai, tai mums buvo nei šis, nei 
tas... i

Palaukus kelias minutas, kaip žinoma, 
inžinierius patraukęs šniūrą, paleido garą, į 
švilpynė subliovė tris sykius; inžino dideli 
ratai ėmė suktis ir šnypšdamas, lyg rody
damas galą pavargusios kelionės, pradėjo 
trauktis nuo stoties, o paskui greitai bėgo 
i Rygą-

Skaitant seno svieto laiku, buvo sekma
dienio vakaras, ir jau buvo likę tik apie 
trys valandos baigti 26-tą dieną birželio, 
kuris mums šią vashrą suteikė daug atmin
ties iš Sovietijoj gyvenančių darbininkų, ir 
šiaip apsčiai gamtinių vaizdų, traukiniu 
pralekiant pro laukus ir pievas.

Inžinas, spjaudydamas augštyn, dūmus ir 
kibirkštis, nuo stoties iki stoties bėgo nesu
stodamas, taip pat ir jo uodega—vagonai, 
kur viename iš jų sėdėjome ir mes; o bo
bukė pasakojo, kad parvažiuoja iš Taš
kento, Sibiro, ne tik aplankius savo dukte
rį, bet ir gyvenus pas ją kelis metus.

“Mano duktė ir žentas ten turi didelę, 
gaspadorystę. Sodnai gražūs, vaisių būna| 
daug, gyvulių būdavo pulkas. Bet visko ne
galima pačiam sunaudot, kitus dalykus val
džia paima. Taip darant, man nelabai pa
tinka.

“Seniai norėjau važiuoti Lietuvon pas ki
tus vaikus, bet valdžia neišleido. Išvažiuo
jant aplankyt dukterį, agentai pakišo vel
nias žino kokias popieras—pasirašiau, ir 
paskui jau negaliu išvažiuoti ir negaliu...

“Atvažiavau pati Maskvon, kad išsisto- 
rojus išvažiavimui leidimą. Pinigus tuojau 
pabaigiau, tai valdžia davė visą pragyveni
mą. Čia valdžia biedną žmogų užstoja. Jei
gu Lietuvoj būčiau pabaigus pinigus, tai 
būtų reikėję ubagaut.

“Kad gavus leidimą išvažiavimui, buvau 
nuėjus net pas senį Rykovą. Jis pas mane 
klausė: ‘Ar tu, babuška, daugiau nesugrįši 
Rusijon?’ O ko gi aš čia sugrįšiu, kad man 
jau reikia rengtis mirt. Dabar pirmiausia 
sustosiu Kaune pas sūnų; jis prie valdžios 
turi gerą darbą. Paskui važiuosiu pas 
dukteris.”

Ji delnu nusišluostė lūpas, duoną ir prie 
jos vartotus priegardžius sudėjo krepše- 
lin; davė mums saują riešutų ir, pasidėjus 
po galva našulėlį, ant suoliuko atsigulus, 
susitraukė, kad sijonu uždengus kojas.

Toliau pavažiavus, mūs visa traukimo 
s]3ėka sustojo, ir traukinys ilgai laukė pa
kol žmonės susikraustė kituose vagonuose 
su visa vežama manta. Matėme jųjų ga
benamus bagažus sveriant. Spėjome, kad 
jie išsikėlė kur nors kiton vieton dirbti ir 
gyventi.

Ant platformos sėdėjo būrys kaimiečių. 
Jie valgė duoną, pasimainydami, užgeriant 
ant jos iš bonkų saldžiu pienu. O vienas 

kaimietis irgi maitinosi duona ir mažomis 
žuvytėmis. >

CLEVELAND, OHIO
MUSŲ KALENDORIUS 

James W. Ford CIevelande—
_... .

28 d. spalio, 8 vai. vakare, 
Miesto Auditorijoj kalbės drg. 
J. W. Ford Komunistų Partijos 
kandidatas į šalies vice-prezi- 
dentus. Tūkstančiai darbinin
kų bus išklausyti jojo prakal
bos. Tūkstančiai turi susi
rinkti savo kandidato pasitikti 
ir bosų klasei parodyti, kad 
darbininkai turi savo partiją 
ir pilnai yra prisirengę mobili
zacijai prieš badą ir skurdą ir 
už bedarbiams apdraudą. Pėt-

Drapana irgi kaimietiška, apnešiota, bet 
da be skylių. Mes juos ten ir palikom be
laukiančius, veikiausia, kito traukinio.

Čia ir baigėsi Šios dienos reginiai, nes 
“arkliui sužvengus”, vežimas ėmė rituoti; 
užsimokėję po tris rublius už matrasą, pa
sitiesę ant medinių lovelių-sėdynių, užmi
gom.

Ryte subudome anksti, bet saulės tekėji
mo nematėm. Ji jau buvo augštokai paki-jnyčios vakaras tur būt didžiau 
lūs. , Kaip kur vėjalio judinamos medžių sios CIevelande 
viršūnės buvo peržemos, kad pasiekti jos 
šviečiantį, nedidelį ir augštyn lipantį ratą.

.Apsirėdę, iš kambarėlio išėjom vagono į Scott Nearingas Kalbės 1
koridorėlyj ir, prie lango stovėdami, tėmi- 
jom laukus apsėtais javais. Rugių šmotas 
-kitas matėsi gerų, bet daugiau silpni; va
sarojus: avižos, miežiai irgi menki. Ūki
ninko akmis žiūrint, ne kokis įspūdis. Ne
žinia, ar čia vėlokai sėta, neįdirbta dirva, 
trąšos trūksta, ar šiaip nederlingas žemės 
ruoštas. Bulvių matėsi daugiau gerų, ne
gu silpnų.

Prie lango bestovint, matėm ganant po Į 
desėtką, kitur po du maišytai margų kar
vių ir jų vaikų. Tai jau kolchozų turtas. 
Bet da daugiau yra pavienių ūkininkėlių ir 
kūlokų besiganančių gyvulių. Kiti ant len
ciūgų ir virvių pririšti. Caristinėj nelais
vėj gyvena, nors jo tvarka jau nuversta.

Traukiniui bebėgant ir laikas ant vietos 
nestovi. Saulė irgi pasiekus veik ketvirt- 
dalį savo dieninės kelionės. Tačiaus, šiuo 
trumpu momentu pastebėjom ir desėtką 
moterų raunant žoles iš daržovių. Tos mote
rys—naujos, socialistines-komunalės drau
gijos šeimininkės. Jos rauna piktžoles ne tik 
iš daržovių, kad padarius joms vietos aug-! 
ti ir plėtotis, bet tuom pačiu sykiu rauna’ 
usnis ir laukines garstyčias iš seno, indi-1 
vid,ualis{tmid ūkininkavimo lauko, kad da-1 
vus pavyzdį savo kaimiškoms, kurios da 
senovės gaspadoriavimo rūbuose, voliojasi 
cibulių ir burokų ežiose; kad va mūsų dar
bas yra tinkamesnis, linksmesnis ir nešan
tis daugiau naudos, negu jūs pavienis 
darbas!

Bigosove
Vagonų ratai sustojo baladoję ir daužę; 

geležinius bėgius, iš inžino kylantis garas" 
trupučiuką šnopštė, o mes, keleiviai, neša- 1 
me savo turtą muitinės vidun, kad Sovietų 
parubežio viršininkai paskutiniu sykiu pri
dėtų savo antspaudą ir galėtum keliauti, 
kur mes norime. Didelių ceremonijų ne-, 
darė ir viskas buvo baigta. •

Su pinigais biskiuką kitaip. Jų suregist-. 
ravimo blanką, ką gavome Leningrade, pa
ėmė. Visai neklausė, kiek mes praleidome 
skambučių Sovietuose. Tik klausė: “Kiek 
turite mūsiškių rublių?” i

Pas mane buvo šeši rubliai ir pagal jų-' 
jų pinigų vertę aš turėjau gauti tris dole
rius, bet valiutos nedavė. Klausėm, kas da
ryti su jūs pinigais? “Jeigu nenorite ką 
pirkti čia, siųskite juos savo draugams 
Maskvoje, ar kitur, jei juos' turite.”

Kadangi buvo rytas ir be pusryčių, nuta
rėm pirkti valgyt. Gavau nedidelį šmočiu- 
ką keptos jautienos,'dvi riekeles juodos 
duonos,, du agurku ir. porą amėrikohiškoš 
mados apskritų keikiukų, apteptais viršais 
čokoladu. Užmokėjai 6 rublius' ir pusę. 
Gi mano kelionės draugas nusipirko mažą 
blekinįukę vėžių kaklų. Paskui, važiuoda
mi, suvalgėme. Taigi, mūsų pusrytis kai
navo daugiau 10 rublių, o jeigu būtum tą 
visą maistą pirkę valiuta, būtum užmokė
ję apie porą dolerių. Valiuta perkant; gau
ni daug pigiau, negu rubliais. (Valiuta yra 
skaitoma užrubežinis pinigas).

Latvijos Parubežio Policija
Iš čia neilgai važiavus, tai yra iš Bigoso- 

vo, traukinys sustojo, jin įėjo Latvijos po- 
liciantai su žaliomis kepurėmis, traukinio 
viršininkai ir peržiūrėjo pasus. Reiškia, 
visą traukinio tvarką, pasiima jau Latvijos 
viršininkai. .

j (Bus Daugiau)
t

: demonstraci- 
cijos vakaras už savo partiją 
—Komunistų Partiją.

—o—
d.

Lapkričio /
Lapkričio 1 d., 8 vai. vaka

re, Engineers Auditorijoj, St. 
Clair ir Ontario St., kalbūs d. 
Scott Nearing. Jis kalbės te
moje: Ar republikonų, demo
kratų ir socialistų partijos ga
li išrišti šių dienų problemas? 
Ar Komunistų Partija yra vie-

“LAISVES”
KONCERTO

Programoje Dalyvaus
NICHALAI HODARIK 

žymus rusų baritonas, kuris 
net ir krizio laike turi darbo 

teatruose
MERGINŲ octetas 

Iš Wilkes Barre, Pa. dainuos 
revoliucines dainas

DEMETRI CRIONA 
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 
Symfonijos Grupėje, New Yorke, 
sezonais 1924, 1926 m. Vėliaus 
gavo vietą pirmojo tenoro The 
Kings Henchman Opera Co., kur 
vaidino ir dainavo 1926-1927 m. 
Toliau, 1928 m. veikė prie Ame
rican Music Drdma. Gi 1929 m. 
dainavo Pennsylvania Opera Co., 
o 1930 m. Philadelphia Civic Ope
ra Co. Dabar ja uantri metai 
dainuoja Russian Grand Opera Go. 
Mes jį girdėsime “Laisvės” kon
certe.

K. MENKELIUNIUTĖ
Jau pasaulinės reputacijos 
dainininkė, tik dabar grįžus 

iš Italijos
ADELĖ VALATKIUTĖ .

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

Lyros Chorui
A. VIŠNIAUSKAS

Puikiai progresuojantis ba
ritonas, kurio balsas skam
ba daugelyje darbininkiškų 

parengimų
AIDO CHORO MERGINŲ 

SEKSTETAS
Mokinasi įdomų veikalą su 

dainomis šiam koncertui
B. ŠALINAITĖ IR
N. VALINČIUTĖ :

'. Pasižymėjusios pianistės ' 
duos gražų piano duetą ■

BROOKLYNO AIDO
JJ CŲORAŠ i J

Kurį draugė Šalinaitė pasta-' 
te ant laipsnio darbininkiš* 
. koje ' dailėje.

Taipgi‘bus dar keletas 
f Specialių Kavalkų

A

Wm. NORRIS ORKESTRĄ

Po programai bus šokiai, 
kurie tęsis iki 12 valandai 

nakties

Įžanga: $1F 75c. ir 50c.

Pradžia 3 vai. dieną

Įvyks Nedėlioję

13 Lapkričio (Nov.)
NEW GRAND ASSEMBLY 

318 Grand St? 
Brooklyn, N. Y.

natinė išeitis? Darbininkai ir kurie pasiėmėte knygutes delei aukų ko svetainėje, .42- Ferry Ply; 
darbininkėsf Ateikite išgirsti,malonėkite sugražinti ir iš- mouth, Pa. Visi apielinkėa dranga, 
i mi j ta • t i duoti apyskaitą. Taipgi apkalbėti rei- yra kviečiami kuo skaitlingiausiai ar-kam Theodore Dreiser, John k6j ALDLD ..LaisvSs„ ir .. vilnies” Slankyti i ši parengimą. Programą 
Dos Passos, Elmer Rice, WaLVajaus darbuotė. Visus kviečia skait- 
do Frank, Sherwood Ander-tingiausiai susirinkti.
son, Langston Hughes ir šimtai 
kitų žymiausių Amerikos rašė- 
jų šiandien remia Komunistų 
Partiją.- “Vilnies” ir “Laisvės” 
skaitytojai, dėkime pastangas, 
kad kuo daugiausiai savo 
draugų užkvietus ant šių taip 
svarbių prakalbų. 

—o—
Masinis Mitingas Ateivių 

Teisių Gynimui
3 d. lapkričio, 8 vai. vaka

re Grdinos svetainėje, 6021 
St. Clair Ave., Ateivių Teisių 
Gynimo Komitetas rengia ma
sinį protesto mitingą prieš at
eivių teisių varžymą^-terorą ir 
“Dies Bill.” Yra užkviesta visų 
partijų kandidatai pasisakyti, 
kaip jie stovi -šiame klausime 
ir ką jie daro bei mano daryti, 
kad pastojus kelią šios šalies 
bosų terorui, atkreiptam prieš 
ateivius darbininkus. 

—o—
Lyros Choro Extra Mitingas

31 d. spalio, Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 
79th St., yra šaukiamas Lyros 
Choro extra susirinkimas. Na
riai ir simpatizatoriai kviečia
mi dalyvauti. Mokytojo jieš- 
kojimo komisija praneš apie 
gautą mokytoją chorui; tai 
bus visiems, kaip choriečiams, 
taip jų draugams, smagi nau
jiena. Būkite visi, visos. Atsi
veskite būrius jaunuolių nau
jų narių chorui. Kuris ir ku
ri daugiausiai atsives naujų 
narių į šį susirinkimą, gaus 
gražią dovaną.

. Darbkoras.

VOKIETIJOS TEISMAS 
RE^flA DIKTATŪRĄ

' LEIPZIG. — Vyriausias 
įteisinąs vėl atmetė Prūsijos 
peticiją, kuri reikalauja su
varžyti diktatūros laisvę. 
Kapitalizmo pakalikai ma
no, kad teismas vyresnis už 
pačią diktatūrą. Teismas 
yra tik diktatūros įrankis.

„r.. Į— L/7’F‘7~Z:Z".T7, Z7

PRANEŠIMAI IŠ KITUR j

MONTELLO, MASS.
Halloween Party šokiai subatoj, 29 

■ Oct., LT. name. Rengia LDSA. 22 
kp., pradžia 8 vai. vakare. Grieš 
geriausia Al Palšio orkestrą. Kvie
čiame visus atsilankyti, nes šokiai 
bus nepaprasti. Svetainė bus iš
puošta ir šokėjams bus duodami pa
rėdai kaip tai: kepurės iš popieros ir

: t.t. Įžanga 40 centų ypatai.
Rengėjai.

(257-256)

CLEVELAND, OHIO
The LDS. Youth Branch of Cleve

land, Ohio is giving a Halloween 
dance and prize Masquerade .Sa
turday, October 29th, 7:30 P. M. The 
music will be by the Arcadian Melo
dy Pilots, who are known well 
enough without any more being said 
about them. Prizes will be given to 
the three best costumes—the pret
tiest, the most comical and the most 
original. All of this for only 25c. 
Refreshments will be served.

LDS. Reporter.

WATERBURY, CONN. \
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

49 kudpa rengia šaunią, vakarienę, 
kuri atsibus 29 spalio (Oct.), 774 
Bank St., pradžia 8 vai.,vakare; įžan
ga 75 centai.

Kom. Narys W. Adomaitis.

Komitetas.
(257-258)

BAYONNE, N. J.
Rengiamos dideles prakalbos rinki

mų ir kitais klausimais. Atsibus ne- 
dėlioj, 30 d. spalių, 7:30 vai. vakare, ; 
Labor Lyceum svetainėje, 72 W. 25th 
St. Bayonne, N. J. Bus geri kalbė
tojai. Lietuviai darbininkai, 
vaukite masėmis.

PHILADEPHIA, PA.
Labai svarbus bedąrbių susirinki

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

Komitetas.
(256-257)

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.

(255-257)*'

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Bendro- 

daly-1 vės susirinkimas įvyks 30 spaliui— 
Oct., 2 vai. po pietų, svetainej’e 40 

(257-258) Ferry St. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių reikalų aptarti. Ateina me
tinis susirinkiitas, o draugai nepa
rodo veiklumo.! Padėkite visus rei- 
kalus j šalį ir ateikite į šį susirinki- * 
mą. Turime svarbių darbų, reikia 
nustatyti konstituciją. Senasis pro
jektas užsimetė kur ir negalima su
rasti. Antra, yra nutarta paimti 
kokį laikraštį už organą. Yra pa
duota visa eilė laikraščių, tai turėsi- <. 
me apsvarstyti, kuris iš laikraščių 7 
mums naudingesnis. ' 1 1 5

Sekr. Staskevičius.
- - ^.(255-257)

.. L. - -.........................      M

ELIZABETH, N. J.
LDSA. 4 kuopa rengia maskaradų 
balių, -sekmadienį, spalių 30 d., LDP į 
Kliube, 69 So. Park St. Pradžia 71 
vai. vakare. Muzika bus puiki, grieš ' 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius, i 
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. 1
(256-257)

Kom-
29 d.,
Main

SHENANDOAH, PA.
Koncertas ir Balius

ALDLD. 17 kp. bendrai su 
partija, repgią subatoj, spalių 
Mainierių svetainėje, kampas
ir Oak gatvių. Koncertinė programa 1 
prasidės 7:30 vai. vakare. Dainuos J 
Lyros Choras, bus solo ir kvartetas. | 
Šokiams grieš Šiuriko orkestrą. Įžan- Į 
ga vyrams 35 centai, moterims 25c. j

Visus kviečia Rengėjai. Į 
(256-257)

PHILADELPIA, PA.
ALDLD. 141 kuopos šaukiamas ex-' 

tra susirinkimas October 30 d., 10 
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 
ir naujų narių atsivesti.

J. Baranauskas.
(256-258)

HAMTRAMCK, MICH.
Linksmą Bunco ir Bingo Party, 

rengia ALDLD. 188kp., LDSA. 130 
kp., subatoj, 29 October, 8 vai. vaka
re, 1035 Caniff St. Bus duodamos 
dovanos, kurie atsižymės lošiant mi
nėtą grajų. Nepraleiskit progos. Į- 
žanga 10c.

Komisija.
(256-257)

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

juokų vakarėlį, kuris įvyks Stravins-

great Nečk, n. y.
ALDLD. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus antradienį, 1 lapkričio 
(Npv.), 7:30 vai. vakare, 'Z. Strau- 
kaus svetainėje, 139 Steamboat Rd. 
Nariai yra kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Taipgi ir naujų narių atsi
vesti. šis susirinkimas turi būti 
skaitlingas, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Yra blankos prisiųs
tos iš ALDLD. Centro, balsavimui A 
LDLD. komiteto del 1933 m. Yra 
laiškas nuo Centro Sekr., kuris ra
gina senus narius užsimokėti u? šiuos 
metus arba gauti naujų narių kuo
pai. Yra prisiųstos 8 knygutės 
rugpj. men. iš Komunistų Partijos 
delei aukų rinkimo. Tie draugai,

GET THIS BOOK NOW!

Married Life & Happiness
By Dr. W. J. Robinson

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

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

250 pages, cloth bound, 
price $3.25, postpaid

J. BARKUS,
Box 129, G. P. O.,
NEW YORK, N. Y.

Naujienybė Darbininkams

SOVIETU SALDAINES
Keliolikos Skirtingu Rūšių 
Puikiausio Išdirbinio Sovie- 

tų Saldainės Amerikos 
Marke te

VIENO SVARO Dėžė

Gražiu Apdjrbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur

Pasiųsti
KAINA 39 CENTAI
Draugijom, bei krautu

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

Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N.j Y.

Lietuviai Darbininkai, Stokit Savo Apdraudos 
ir Susišelpimo Organizacijon

LIETUVIŲ DARBININKU 
SUSIVIENIJIM AN

(Association of Lithuanian Workers; Inc.)

Įkorporuota spalių mėn. 17 d., 1930

ApdTauda turi keturis skyrius: 

t $150, $300, $600 ir $1000

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

metų amžiaus.

Kiekvienas narys gauna veltui LDS organą “Tiesą’*

Visokiais reikalais visuomet rašykit:

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

>
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YONKERS, N. Y Val-
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Sacco Paveikslus o

Pirm.

O

St.

Kituose Miestuose ir Valstijose

o

O

Pa

Lietuvių Svetainėje, Binghamton, N. Y,

Lietuvių Svetainėje, Worcester, Mass.

HALLOWEEN ŠOKIAI Kooperatyvai ir Krautuvės Kreipkitės
i

o

ĮSIGYKITE SAU REZERVUOTAS SĖDYNĖS SBrooklyn, N. Y,

Apvaikščio jimiii 15 Mėty Sukaktuvių
RUSIJOS REVOLIUCIJOS JUOZAS KAVALIAUSKAS>

ROCHESTER, N. Y ti tik dalį laiko dirba. <♦>— IR —

<l>

14 Nuošimčių <♦>

<♦>

<!>

<

Nedėlioję 6 Lapkričio (Nov), 1932 <
<!> <♦>

NEWARKNEWARK
<!>

<!>

<♦>

<f>
Tik 1,500 sėdynių tėra rezervuotų po $1.00

Subatoje, 29 d. Spalio (Oct.) 1932<♦>
Tikietai jau dabar parsiduoda 50 East 13th St.

<♦> Prasidės 7:30 Vai. Vakare

<♦>
SVETAINĖJE, 105 JACKSON STREET Un-

<♦>

<♦>

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATA1
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Kalbės WM. Z. FOSTER, Komunistų kandida
tas i prezidentus, I. AMTER, kandidatas į guber
natorius ir HENRY SHEPARD, kandidatas į 
gubernatoriaus leitenantą. ' ’ ’;

NctlkČ- I prot. Rašt. K. Striupaitia, 
taipgi j Rašt. M. Andrunaitė,

E. 19th St.
E. 17th St.

1 f ■ RTTUr ‘ i i*. tArW: - 1 &*<•' ’ Jv 1 '

visi būsite-patenkinti.
Įžanga tik 25 centai.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

fiV. ROKO DRAUGIJA
1 Montello, Mass.

Ypatingiausiai apsimaskavusiems bus duodamos 
vanos, šokiams grieš Slavų Orkestrą iš 5 kavalkų

Avė., 
Bale-

st.,
! St.

St.
fet.

Ave.

Įgavo 81 balsą iš studentijos, 
i Daugiausia balsų gavo Tho
mas. Tai reiškia, kad stu
dentijoj yra įsigalėjęs socia
listų oportunizmas.

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

K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ 
Union Avė. kampas Scholes Street

16th
19th
16th

Wood

A. Kriūkonis, 32 Banks St.
M. Mcškinia, 9 Būrton St.

K. Vonslauskas, 12 Andover St.

ABEKAS VELIČKA IR PETRAS SIAURYS 
RESTAURACIJA

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

F. Druseikutis. Visi

Spalio 30 d., Plymouth LDSA 
rengia juokų vakarė-

> svetainėje, 42 j 
Programą išpildys,

Pirm, 
pagelb. 
šų rašt. 
Finansų rašt. A. Jakavonia, 99 
Iždininkas, Ig. Petrauskai, 22 
Ligonių raSt. A'. Baronas, 20 
Iždo globėjai: S. Mačiulaitia, 57 
S. Petravičius, 702 No Montello 
kubavičius, 162 Melrose St.

t Maršalka P. Krušas. 141 Soutell Avė.

W.
E.
W.

j§v. Roko Pašalpinės Draugijos 
. < dyba, Montello, Mass.

MASKARADU BALIUS
Rengia bendrai Newarko Ljetyvių Organizacijos

19
13

1802 S. Wood Avo.l

Rengia LDSA. 100 Kuopa | 

Įvyks Spalių 29 d., 
Lietuvių Piliečių KHubo 

17 School St. 
Hudson, Mass.

Prasidės 7 Vai. Vakare 
Gerb. Draugai ir Draugės:-

Buvo duodami įvairūs klau
simai, kuriuos drg. Bimba aiš
kiai atsakinėjo.

Pusiau prakalbų buvo trum-'

MASKVA. — Kapitalisti- 
ne'špauda praneša, kad šiais | 
metais abelnai Sovietų pra-( 
m o,n ė pakilo 14.9%? daugiau,

Iždininkas J. Užkurėnas,
Kasos Globėjai:

L. Bat'kienė,
ir W. Biliutė,

Maršalka K. Meškauskas,
L

Visi iš Linden. N. J.
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mų seredą mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
numeriu 1601. Wood Ave., I inden Hall, Lin
den. N. J.

BENDRAI ĮŽANGA 40 CENTŲ ,

Bedarbiams, kurie turės paliudijimus iš 
• J ’ employed Councils,’įžanga veltui.'

Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
Gauti Sekančiose Vietose:

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

VAIDYBA 1931 METAM: 
V. GeluBevrtius, 51 Glendale SŲ 
pagelb M. Miškinis, 9 Burton St.

J. Stonkus. 20. Faxon St.

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

J. KLEKUNAS
1608 N. Main Street Scranton,

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPINĖS 
VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

LINDEN, N. J.
VALDYBA 1932 METAMS

201 W. 16th
Pagelbininkas G. Kaniauskas, 

201 
19 
35

S.

Bus perstatytas vaizdus iš sėkmingos kampani
jos. T •

PIRMOJO PENKIŲ METŲ PLANO
j % ’ . •
į . i

Darbinihlčų Choras iš 500. W. L R. Band

ATSIBUS MADISON SQUARE GARDEN
>. < : f ‘ * t fU“'’! *41' 0h į . t •4 f*

50th St. ir Eight Ave. New York

įšalimi nekariauja. Tai reiš- išnaudoti.1 ' 
! kia, leidžiami pinigai ka-1 
! riuomenės palaikymui ir 
ginklavimui.

Motery
( Pašelpinė Draugyste Birutė

.: Ted Miller, L. Bekis, A. I

k j vada. K. Galinait’sj. vlT- . Columbia Universitete i “Su,.?' 
svarbą balsuoti už jos kandi-jbeika, A^ Velykis, Merkevičie-j BslsHS UZ FoStCF!

Pirm. 
Užra-

Arthur St.
Merton St. 
Fascon St. 

Arthur St.; 
St.; J. Jo-

J, Į jį, .1.1,1 .1 U ..... I ■!.!»!

VIENYBK8 DRĄtJGYSTft 
» - MONTELLO. MBis.

?• v • r z i. r ValffyBa 1931 tuetam: 
! Pirm. W. Gelusevičia; I '

a

i

• j negu -kadbuvp pelitais me-
i tais. Bet turėjo pakilti . ____r___

V • | . m • • ' Pirm. W. Gelueevičla, 61 'Glendale St.UZ Hooven I daugiau. 1 aip pat ne visuo- i
; j met galima tikėti kapitąlis-] Nutarimy ra6t- <•

,ų spaudos žiniomis.

E* E“““' Senatorius Borah 
. Reikia pasakyti, kad mes 

Iš ALDLD. 172 Kp. Praka bų turime gana gerai prasilavinu-' 
Prakalbos atsibuvo 23 d. siu jaunuolių muzikos ir dai-1 

spalio. Pirmas kalbėjo draugas nų srityje. . 
Weiss apie ALD Literatūros vavo šie jaunuoliai: L. Poskū-1 
Draugiją; labai aiškiai nurodė, tė, F. Jančiutė, A. Celkiutė ir j 
kaip yra naudinga prie jos pri- T. Druseikutis. Visi ] 

lietuviui išpildė, ką buvo pasibrėžę. 
trumpai 

klausime, .ghnui lėšų. ----- ..... T.-------- ( vclbJL punų caucma-.ro i.n
Yeskevi- Aukojo: dolerį Krukauskas]aį kuomet jįe Ralba įr lei-'ų' Stravinsko 

ragino visus prigulėti Bulis, J. Kanišaukas, JuW; ^ia daugįvairių frazių ! Ferry St. ,
prie Bedarbiu Tarybų ir kovo-1Uitis, M. Totoris, B. Duoba, J.! Rinkimų dienoje arba blle.vien tik čia augęs Aido Choro | Pirra. R. T,.atul„. 
ti už kasdieninius reikalus, ir: Merkevičius, J. .Totoris ir B 'Svarbesniu klausimu jie ei-,apdengimų komedija Netike-(PaKeibininkag 
kad jie galės gaut daugiau pa-1 černauskas; 30c. L. Siekis; po ’na ranka rankon išvien, 
šalpos, kada prigulės prie Be-j 25c.: Ted Miller, L. Bekis, A. , ---------------------
darbių Tarybos. ' 
no apie Komunistų Partiją ir j

gulėti kiekvienam
darbininkui; taipgi
kalbėjo bedarbių
Kita kalbėjo d. H.
čiutė; plačiai aiškino bedarbių P° 5b centų J.
kovas,

P™g.ai?oj„dfrj ~ NAMPA, Idaho. — Sena- 
(torius Borah, kuris pagar- 

puikiai Įsėj§s savo “radikalizmu”, 
'į pasisakė, kad jo balsas eis 

Buvo renkama aukos paden- už Hooverį. Tai pasirodo, 
Surinkta $16.51. verti tokių ponų tauška-

datus. Toliau, kalbėtoja ra-!n®, A. Bekis, J, Greibus, K. 
gino kiekvieną vyrą ir moterį • Gečas, J. šiuopis, A. Pauža, J. 
prigulėti prje Lietuvių Darbi- iKarnaUskas, Fr. šūkis, J. šu- 

skvišalpi- kis N. šiuopienė, J. Vaitas, J.
I Andruškevičius ir J. Barzdai-
I .

geras tis. i

patiko 1

ninku Susivienijimo, 
nės organizacijos.

Kalbėtojai pasakė 
prakalbas, ypatingai 
publikai d. Yeskevičiutė, kuri
ilgai kalbėjo. Tik gaila, kad 
nedaug žmonių buvo. Drau
gai iš West Plains įvertina 
prakalbas; 10 mylių atvažiavo 
pasiklausyti, o vietiniai yon- 
keriečiai kelis blokus tingėjo 
ateiti. Mat, Yonkerio kai ku
rie darbininkai daro atbulai: 
vietoj lengvinti savo naštą, jie 
jieško, kad apsunkinti save; 
vietoj ateiti į prakalbas, prisi
dėti prie darbininkiško veiki
mo už visų darbininkų reika
lus, daugelis čia dirba sušilę, 
kad kaip nors palaikyti kuni
gą.

Mat, kelios nedėlios atgal 
čia atvažiavo kun. Virbickas 
iš Syracuse, N. Y., ir nori čia 
apsigyventi.

Draugai darbininkai, ar jūs 
jau pamiršote, kiek jums ku
nigas Cibulskis “pasitarnavo?” 
Išviliojo iš jūsų sunkiai už- 

, dirbtus centus ir išvažiavo sa
vo keliais. O ką mandriaii 
padarys jums ir kunigas Vir
bickas ?

Draugai darbininkai, ką 
duodate savo centus kunigui, 
kuris jokios naudos nedaro, 
vien tik liepia jums aklai tikė
ti, tad vely paaukokite savo 
centus darbininkų reikalams, 
pavyzdžiui bedarbiams, kurie 
rengia alkanųjų maršavimą į 
Washingtoną, kur bus reika
laujama visiems bedarbiams 

< pašalpos per žiemą ir apdrau- 
dos. Tai yra kova už duonos 
kąsnį, žinome, kad maršuos 
keletas tūkstančių darbininkų. 
Tas negalima atlikti be centų. 
O jei nekovosime, nieko ne
gausime. Todėl prisidėkite 
prie naudingo darbo, o nerem- 
kit savo priešo, neremkit dy
kūnų !

Prakalbose Buvęs.

256 Amui St. , ,
' Nutarimų rašt. J. Stripinla, 
1 49 Sawtella Ave.
'Turto rašt, K. Venalauskia,

,12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia.

158 Amea St.
Iždininkas M. Miškinia, 

9 ' Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušaa, 141 Sawtelle

B. Zdanavičin, 11 Glendale St.. J. 
vičla, 86 Webster St.
Maršalka A. BarkaUakaa,

' atidengimų komidija ‘ 
tai” ir dalis “Minstrels, 
bus suvaidinta be kalbos persta

tas Value.” Pers- 
: tatymas yra labai aiškiai, vi-> 
siems suprantamas, nors nei. 
vienas nei žodžio neištaria, bet 
pafodo, ką dąrbini.nkas, sun- 

Co- kiai dirbdamas, uždirba ir 
bis nueina. ’ .

Visi apielinkės draugai, kuo 
; kandi-skaitlingiausia dalyvaukit, nes 
Fosteris programa bus ilga ir gera

NEW YORKAS.
lumbia Universiteto studen- kur jo uždarbi 
tų bandomajam balsavime 

ALDLD. 50 kuopa taria šir-!KomUnistų Partijo 
dingą ačiū visiem aukojusiem ■ <]atas William Z. 
ir jaunuoliams, kurie prisidė- Į 
jo prie programos, ir visiems 
prakalbos dalyviams.

Proletaras.

Karo Reikalams 
Daugiausia ■Policija Nuplėšė

PARYŽIUS. — Francijos f 
politikieriai susidomėję sa
vo politika. Valdžios biu
džetas yra skylėje. Bet kur 
tie pinigai eina?, Ęasirodo, 
kad karo reikalams dau
giausia išleidžiama.

Karo pensijoms išleidžia
ma 7,346,000,000 frankų; 
šalies gynimui išleidžiama 

113,694,000,000 frankų. Gi 
apšvietai išleidžiama tik 
7,147,000,000 frankų. Dau
giausia išleidžiama karo rei
kalui. Na, o Franci ją nie
kas nei ucra, jinai su jokip

, j Turtų rast.
Draugijų Adresai, Kurios -

Turi “Laisvę” už Organą I Ųayton Avė.

CAMBRIDGE, Mass. — 
Harvardo Meno Draugija 
laiko meno parodą. Šioje 
parodoje buvo išdėta ir ka
rikatūros Sacco - Vanzetti 
teismo, kuriose išjuokiama 
Lowell ir kiti, kurie dalyva
vo tame teisme.

Policijai buvo įsakyta iš
plėšti tuos paveikslus iš 
Harvard Universiteto bu- 
dirikų. Tai reiškia, kad ir įfj 
meno srityje nėra laisvės. — 
Laisvė tik kapitalui darhi-

PITTSBURGH!) i JR APIELINKfis'jOS VALDYBA MONTELLO, MAS 
PRI EŠFAŠUTINIS K-TAS, 1981:

Pirm. S. Ivąnauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding, Pa.

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

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

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pai

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

• i DETROIT. MICH.
į‘ ' Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- 
,r šai 1932 metų.

Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta
1 Avenue, Detroit, Mich.
■ Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925
i Ogden Aye.
Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 7148 

= Mackenzie Ave.
A. Jekstis, 1462 Junc-

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
, Eva Vegelienč, 7715

: Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton
I A ve

102 Hantington St.
Visi Montell, Mau.AliŠKOS DRAUGIJOS 

ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresui: 
Poškus, 211 First St.

Pirm. pag. S. Pinkevičius, 121
Clark PI.

Iždininkas v. Phulauskas, 228
Clark PI.

Nut. Sekr. B. Barkauskas, 255
Pine St.

Fin. Sekr. A. Grigutis, 2122 Ingalls 
Ave., Linden, N. J. 1

Duoklių Rinkėjas D. Grigutis, 801 
Dayton St.

I Iždo Globėjas I’. Kalnietienė, | 
144 So. Park St., II Iždo Glcbėjas

i J. Krakauskas, 300 First St.
Organo Sekr. V. K. Sheralis, 120 

;g_ i So. Park St.
Maršalka J. Kičeina 1, 259 Broadway
Aušros Draugijos susirinkimai 

įvyksta antrų ketvirtadieni kiekvie
no mėn., L. L. svetainėj, 269-73 
Second St., Elizabeth, N. J. Pra

ia 8-ta vai. vakare .■ ■

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
■ DRAUGYSTĖS, HARTFORD, CONN

Valdyba 1932 Metams
Pirm. A. Griškevičius,. 1366 Broad St.
Vice-pirm. P. Krikščius, 33 Hamilton 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson

I Fin. Rašt. J. Pilkauskas 7 Seymour Ave. 
i Maršalka J. ■ Giraitis, 174 Ashley St.
! M. Naktinis,' 42 Putnam St.

W. Hartford, Conn.
IŽDO GLOBĖJAI

Iždininkas A. Klimas, 36 Russel St. 
J. Vasiliauskas, 70 Ward PI., 
Organo prižiūrėtojas M. Seliokas, 

31 Amity
Susirinkimai atsibfina kas antrą ketvirta

dienį kiekvieno mėnesio. Laisvės Choro Svo- 
Jtainėje, 59 Park Št., pradžia 7:30 vai. va-

. .......... »

Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenys
< įįl /h, iT' T- ’s <? ' i *'•''! J ’ >5 ffi '1

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 

jč-goo. Kaina 15 centų už puskvortį.
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Plieno Išdirbyste
Eina Tik 20 Nuoš

WASHINGTON, D. C. — 
j Duotomis žiniomis iš pačios 
i valdžios šaltinių pasirodo,

1QQ9 . 1kad Jungtinėse Valstijose 
Salėj plieno pramonė, kuri yra

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Turukienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen. 673 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kae'os Globėjos:
V. Baronienė, 9 Broad St.

I M. Duobienė, 221 Ames St.
i V. Bartkienė, 29 Intervale St.

Ligoniu Rašt. M. Potuus, 184 Ames St.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

Pirm, 
Pirm.
Užrašų rafit. .... .. __
Finansų rašt. J. Stripinla. 49 Sawtell Are. 
Iždininkas Ig. Petrauskas, 22 Merton St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon St.
Iždo Globėjai: F. Alusevičia, .18 Intervale 

St.; S. Mačiulaltis, 57 Arthut St.; S. 
Petravičia, 702 N. Montello St.; Maršalka 
P. Krušas, 141 Sawtell Ave.

! Visi MonJello, Mass. •>'
i Draugija susirinkimus laiko kiekvieno mė-
i nėšio pirmą seredą, 7-tą vai. vakaro. Lietuvių 
Tautiškam Name.

Puikiai pavyko prakalbos, 
kurios buvo čia spalio 17 d., 
kurias sakė drg. A. Bimba. 
Publikos atsilankė gana daug. 
Drg. Bimba pasakė puikią pra
kalbą, apibudindamas šių die
nų darbininkų kovas visame j 
kapitalistiniame sviete; o ko-;
voms galo nesimato: bedarbė, | E 
skurdas didėja.

Kalbėtojas ragino organi
zuotis po komunistų vėliava, I 
nes darbininkų klasė tik per 
susipratimą ir per stiprų susi-1 

K organizavimą tegalės laimėti1

pamatinė pramonė, veikia 
tik 20 nuošimčių savo nor- 
malio gaminimo.

Tai reiškia, kad ir darbi- 
jninkai tik 20 nuoš. tedirba.

Mes norime pranešti plačią- Vadinasi, daugiau kaip pu- 
kuoap visuomet surengia ge- s£ darbininkų paleista, o ki
rus šokius, taip ir šitie bus vie
ni iš geriausių. Bus visokių i 
pamarginimų ir laimėjimų.1
Grieš gera orkestrą kaip lietu- Sovietu Pramonė Pakilo 
viskus, tai ir amerikoniškus A v. v.
šokius.

Kviečiame visus atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai; užtikrina
me, kad būsite visi patenkinti. 
Įžangos Tiksėtas 35c. Ypatai

Kviečia Rengėjos.

PASKUTINIU! RINKIMU VAJUI

“LAISVE”
427 Lorimer St., 

—------------------------- -----------------------------------------------

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir’ New Jer

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

MŪSŲ VAJAUS 
»PARENGIMAI
TAMAQUA, Pa.—Spalių 

28 d., 7-tą vai. vakare, įvyks 
prakalbos Bellas svetainėje,1 
502 E. Union Avė. Kalbės 
d. B, E, Senkevičiene

. i
■* » ■ ’• ■ ■» <14.

City

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

O<Įos i,r Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinlų Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del iSsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

V '■

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR.Z1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y
• KJsarii-9 A. ft. r»P. ŪL ■* ’ Kaiba Lietuviškai 

Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 23 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Brooklyniečiai, Visi į Atsišaukimas į Visas 
Demonstraciją prie Bo- Draugiją Sąryšio 
ro Hali Rytoj! . Organizacijas

Rytoj, spalio 29 d., 12 vai. 
dieną bus Brooklyno darbinin
kų demonstracinis, susirinki-[gyvenimo sąlygos blogėja. At-[ 
mas prie Boro Hall, Fulton ir einanti žiema bus dar sunkės-į 
Court Sts. Kalbės komunistų nė bedarbiams ir 
kandidatas į New Yorko vals- dirbantiems, kurie iš savo ma-j 
tijos leitenantus gubernatorius [ žo uždarbio negalės aprūpin 
Henry Sheperd. Tai bus mo- ti savęs* ir savo šeimynų 
bilizacinis rinkimų .vajaus mi-: badas 
tingas, už bedarbių šelpimą,.;akis, 
prieš darbininkų terorizavimą 1 
ir už kitus Kom. Partijos rei-!
kalavimus. Į valdininkų.

• ‘Miesto valdžia, i' 
bankininkams šimtus milionų i j 
dolerių ,sako, kad jau visai ne-r 
turėsianti pinigų bedarbius 
šelpti. Demokratai šelpimo 
perdėtiniai įvairiose vietose ( 
atsisako duot- bent kokią pa
šalpą tiems, kurie • nežada 
balsuoti už tos grafterių parti
jos kandidatas rinkimuose. Ne
senai Brooklyno valdybos po
licija užklupo ir išdaužė ko
munistinių darbininkų centrą 
po num. 31 Atlantic 
daugelį areštavo.

Visi į demonstraciją 
badu marinimo politiką, 
terorą, o už komunistų kandi
datus rinkimuose ir už jų rei- i 
kalavimus.

Brooklyniečiai, kurie tik ga-! 
Ii, turėtų 11 valandą nueiti į j 
Wil 1 i a msburgo Darbininkų : 
Centrą, 61 Graham Ave., o iš’ 
ten sykiu su kitais traukti 
Boro Hali aikštę.

PARSIDUODA 10 kavalkų dining' 
room setas, dar veik visai naujas.

Kaina žema, nes norime greitai par-j 
duoti.;Kreipkitės šiuo antrašu: Prieš
pilis, 593 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(256-257)

Kalėjimą Valdo Gengsteriai [750 Studentą Audringai 
su Graveriais Jo I Protestavo prieš Teisimą 
Viršininkais ^avo Draugą

• NEW, ~ >F<ldetjaI?d NEW YORK. — Kada, trys 
je grand dzn^je, betardant 'studentai New Yorko Miesti. 
Welfare kalėjimo nauses, pir- ngs Ro] h. Columbijos 

Imas liudininkas pareiškė, kad TT . ...i, , Universiteto profesorius Do-j ą kalėjimą valdo kriminalis- M]d Henderson buv0 atvežti j 
,tm narkotikų smugelmnkai;;naktinj teisma už demonstra. 
kad genge kalinių varo graf- .ja jeg Vai-ym, profeso-

Oakley Johnson,-virš 
750 studentų . sukėlė naują 
smarkią demonstraciją prieš 
teismo rūmą, reikalaudami 
tuojaus paliuosuoti savo drau-, 
gus ir profesorių Hendersoną. i 
Teisėjo pasiųsti policistai ir ; 
detektyvai užpuolė studentų į 
pulką, daugelį apkūlė ir areš-ij 
tavo sešioliką studentų. Bet J 
ermyderis nešiliovė, ir todeLi 
teisėjas buvo priverstas* ati-■'

, . : to, pardavinėja įvairias tuliem i 
[kaliniam pirmenybes, ir kad!

" ■ ten
Gilėjant ekonominiam 

ziui, vis daugiau darbininkų1, .. . . ,. ,tor. nieko negalj padaryti” 
kalėjimo viršininkas McCann, 

dalį jaiko : j° pagelbiriinkai ir ’sargybi-

Kur jie tau ka darys, kad rupiu- i
kad pa^ys nau^°jasi £raftu su va- 

. v v._ . .!d'ovaujančia kriminalistų šai-ir šaltis nežiūrėti) į
T • , .v. a •, ■. , • : i . i Minimas-tardymas, kilo' išLapknc.o 8 d pyksta nnk.-, ka|jni riaugiŲ iU savait

mai sahes prez.dento .r kitų ){ul, vienas kaHnys įuv0 nu. 
išmokanti iu- - i - a nie <a os c ai c|llr^as jr ^e]i cĮesėtkai subady- i&muArtiui;bininkai nebuvo tmp susmome-

.ję rinkimais ,kaip šiemet. Mat, j c* __________
‘j didžiuma darbininkų mano, 
’.kad darbo žmonių gerovė pri- 
’ . klausys nuo to, kokis prezi- 

,’dentas bus išrinktas: svarbiau
sias klausimas šiuose rinkimuo
se, tai darbo ir duonos. Didžiu-1

Apie Saunų Seksteto 
Parengimą Sukatoj

teisėjas buvo priverstas 
dėt bylą.

Lankėsi Drg. Pempė

Liet. Kom. Balsuotojų 
Kliubo Susirinkimas

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
• “Laisvėje” torontietis (iš Ka- 
j nados) d. Pempė, kuris buvo 

1 
Aido Choro Merginų Seks- ■ 

ma mano, gal po rinkimų dar- tetas turės dar pirmą savo pa- 
bai pagerės. Kaip gi bus iš- rengimą, kuris įvyks subatoje, 
tikrųjų ?

Kad tą klausimą išaiškint ir 
AVe . atsakyt, Didžiojo New Yorko' kare. 

’’.Draugijų Sąryšis per savo rin-| Programoje dalyvaus: Seks- 
kimų komitetą rengia “sympo- tetas, Aido Choras, piano dū- 
siumą,” į kurį kviečiama visų , etas—šalinaitė ir Valinčiutė;i 
partijų kandidatai: komunistų, į pakviestas Spartacus Athletic amžiaus, 321 Eastern 

, 1 --.Kliubas su savo ---- --------- —1-1— XT
gimnastikomis.

Bus visokių valgių; gera mu spalio 28 d., 
žika šokiams; visokių laimėji- Alyvų Kalno 
mų. Bus Narzano, Borjomo, ir 
sovietinių saldainių.

Dalis pelno skiriama “The 
Worker: Musician” žurnalui, 
kurį išleidžia Darįnninkų Mu
zikos Sąjunga.

Patys rengkitės į šią smagią 
d arbininkiškai-kultūrišką pra
mogą ir. kitus raginkite.

> . ’ r 1 n a

29 d. spalių (Oct.), “Laisvės” 
svetainėje; pradžia 7 vai. va-

j atvykęs j J. V. privačiais rei- 
Į Italais. Drg. Pempė yra veik
lus darbininkas. šiomis die
nomis jis grįš atgal į Toronto.

MIRTYS — LAIDOTUVeS

prieš 
prieš

PARSIDUODA
Parsiduoda kriaučiška dirbtuvė, 

įtaisyta drabužių valymui, prosijimui 
ir naujų siuvimui. Parduoda pigiai, 

. nes nori greit parduoti.
51 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

(253-258)

Telefonas: Btagg 2-910*

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.:
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTETIKĄ 
VALANDOS; '

Nuo, • vai. ryte iki 8 vai. vakaro.
Pdhktadiehiais ir šventadieniais 

tik susitarus.

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

analizai
107 E. 17th STREET

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

Už Pilną Egzaminaciją $2;

LORIMER RESTAURANT
. LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. f.

MOT. LAUKUS, Fotografas : 
l\ j 214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Yo : 

? // Tel. Evergreen 6-4614
? Geriausia Studija Brooklyne.
. Ateikit Persitikrint.

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydaa Oaaiaa ir chroniikaa vyrų Ir 

motorų ligai kraujo ir odos. 
Padarau Ištyrimą kraujo ir Jlapumot 

DR. MEER 
W. 44th St., Room 

New York, N. T. 
Valandai Priimimei 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nae • 
iki 9 vai. vakaro 

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

116

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi praneiu savo kostume- 
riams, kad perkJliau savo studiją 

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

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

Aleksandra Ploraitis, 17 m. Į 
Park-1 
mirė 

Bus palaidotas
2 vai. po pietų, 
kapinėse. Laido- 
graborius J. Le-

dailiškomis way, Brooklyn, N. 
spalio 26 d.

republikonų, demokratų ir so-
■cialistų. Jie aiškins kiekvie- 
!nas savo partijos platformą,

-, programą, reikalavimus. Pas- 
jkui seks diskusijos.

: i Išgirdę, už ką stovi katra
• partija, tada geriau žinosime, 
.katrai partijai atiduoti savo
i balsus lapkričio 8 d. ,

Tas symposium susirinkimas 
įvyks lapkričio 2 d., “Laisvės” 
svetainėje; prasidės 8 vai. va
kare.

Draugės ir draugai, nariai
Pir-, organiz. priklausančių prie
vai. j orgijų Sąryšio nei vienas po|jcjjos P0gr0maS 
pas-,ta vakara nepasilikite namie,; . V .

pnes Studentus '■i
svetaipėje, ir, NEW.YORK. —Būrys mies-

Yorko Kolegijos
> vakare1 

ipikiėtavo kolegijos valdybos j 
raštinę., protestuodami,

Tas susirinkimas įvyks 
madienį, spalio 31 d., 7 
vakare; tai bus jau bene 
kutinis Lietuvių Komunistinių. bet visi ir visos, kaip vienas 
Balsuotojų Kliubo susirinki- būkite “Laisvės” : 
mas ,nes rinkimai jau čia pat. Į atsiveskite kartu visus jums[įjnėS New

tuves prižiūri 
Vanda (Levandauskas).

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

■ ? r- ; : i IReikalingas kambarys1 vedusiai po- j 
rai. Geistina, kad būtų netoli sub- j 
way, Williamsbu'rgo apięlinkėj. A. i 
D. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

(248-253)

PARDAVIMAI

FILURIN 
12th St.

ir. 3rd Avės
YORKE

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

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 1

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas jčirškinimais

ir

A
Telephone, Stagg 2-4401

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

> (UNDERTAKER)
JŪSŲ KŪNE MAŽAI TĖRA 

SEKRETŲ NUO X-RAY 
Šiais sunkiais laikais daugelis 

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

Telephone, .Evergreen 6-5S10

J. GARŠVA
, Graborius

: UNDERTAKER
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiur 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

DIDŽIAUSIA PROGA 
.. ' i ’ ' ■>' • $

PARŠlbVdbA anglimis ir gasū1 
rinamas virtuvės/pečius. Dar 

kad.sai nauja’s. Labai patogus ir atrodo

v- x XXVVA vv. . J | U 11C S C W LŲtbU
Taigi, draugės ir draugai, 'pažįstamus darbininkus. Ižąn- 'studentu trečiadienio 
ii būkite šiame susirinkime ga veltui. , Jpikiėtavo kolegijos

i,a.btinę, > pi vtcouu uucuui, ------------
valdyba pavarė Oakley John- i 8'r.ažiai- Sartos realas verčia, grei- 

i 4*#x* wzliirtti 4*n zl 4-1 zl it rv 11 ttrz Ir* _

šoną, anglų ’kalbos profesorių, 
už jo “raudonumą.” Paskui 
studentai suėjo laikyti mitingą 
į kolegijos kambarį. Vakari
nių kursų perdėtinis dr. Line
han., pašaukė policiją. Specia
le “prieš riaušininkus” policija

buvo įleisti į Bronxdale viešą įsiVeržė • į kambarį; primušė 2 
plaukyklą. Bronx o Kom. Par- studentes taip, kad jos liko be 
tijos sekcija išleido atsišauki- žado; sužeidė apie 20 kitų stu-

visi būkite šiame 
minėtu laiku “Laisvės” svetai
nėje. O tie draugai, kurie tu
rite 100,000 fondo kuponų 
knygutes ir pereitame susirin
kime nepridavėte, be atidėlio
jimo jas priduokite tame susi
rinkime, nes juk būtų nežmo
niška eiti knygučių jieškoti į 
stubas; o knygutes ir pinigus 
senai laikas priduoti K. Par
tijai. Taigi “shake your leg.”

Nepamirškite į kliubo susi
rinkimą atsivesti ir draugų bei 
kaimynų.

Rinkimų Kampanijos 
Sekr. T. Vasikoniutė.

Masinis Teismas prieš 
Baltąjį Šovinistą

Nesenai du negrų vaikai ne-

402

. Komisija.

Rooseveltas Pabijojo 
Susitikt Darbininkus

NEW YORK. — Demokra- 
tai buvo berengtą pokilį Hote- 
lyj Astor Fr. Rooseveltui, savo 
kandidatui į prezidentus, per
eitą ketvirtadienį vakare. Bet 
jie sužinojo, kad tūkst. be
darbių ir dirbančiųjų tą vaka
rą specialiai ruošia demonstra
ciją prie to viešbučio, protes
tuodami prieš Rooseveltą ir vi
są demokratų platformą. To-

kū-’ 
vi-

| tai parduoti, tad atiduosiu už la- 
’ bai žemą kainą. Taip pat turiu Es

sex automobilių, kurį irgi parduosiu 
už labai žemą kainą prie 'susidėjusių > 
aplinkybių. Prašau greitai atsišauk- • 
ti Mrs. Anna Ulinskas, 451 Reap 
St., 3rd floor, Brooklyn, N. Y.

(256-261) '

mą baltiems darbininkams ir 
negrams bendrai protestuoti 
prieš to’kį negrų niekinimą. R. 
Kramer, senas Partijos narys, 
atvirai pasakė, kad tokie pro
testai esą bereikalingas karš
čiavimasis ir “laiko eikvoji
mas.” Jam, mat, nesvarbu, 
kad baltoji viešpataujanti kla
sė skirsto darbininkus pagal 
spalvas ir kiršina vienus prieš 
kitus. _ __ _____

Tdel Kom. Partijos sekcija va], ryįe įvyks susirinkihias vi-i 
Bronxe šaukia viešą masinį su narių sekamij kuopų : L.D. I 
darbininkų teismą prieš Kra- ■ s.A. 1 kp. Brooklyn, N. Y.; 64-.|

dentų, apdaužė kelis kalbėto
jus ir areštavo keturis mitingo 
dalyvius, tame skaičiuje Do
naldą Hendersoną, Columbijos 
Universiteto instruktorių.

Brooklyno ir Apielinkės 
LDSA. Narėms

Nedėlioj, 30 dieną spalio,. 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., 10 1

merį. Teismas bus sekmadie- , fcp. Great Neck, N. Y.; 91 kp. 
riį, spalio 30 d., 1 vai., Am- Į Maspeth, N. Y.< 1111 kp. East 
bassadof Hali, 3861—3rd Ave. i New York; ir 132 kp. Ridge- 
Nuosprendį išneš džiure, iŠ-1 Wood.------džiurg, iš-|wood.

del Rooseveltas pranešė poki- rjnkta iš darbininkiškų organi-’
14 r* et Ir rl -liet r* 1 K I •• i v * iPo rengėjams, kad jis negalė-1 zacijų delegatų, 
siąs čia pribūti tą vakarą. Pa- ( 
bijojo, šeškai, masinės darbi
ninkų demonstracijos.

Ne Eczema, bet Špilka 
Kūdikio Gerklėj

’ BROOKLYN. — Rose Rubi- 
njenė, matydama nušašusį vei
duką savo devynių savaičių 
dukters, 5 Ten Eyck St., pasi
šaukė daktarą, kad gydytų 
eezemą. Jis gi ištraukė iš kū
dikio gerklės susegamą surū
dijusią spilkutię, kuri tėn bu
vo įstrigus kokias keturias sa
vaites. . r r. ; :

Draugės, kiekvienos narės 
būtina pareiga dalyvauti šiam 
susirinkime. ■ LDSA 1 Apskri- 

■ čio komitetas šaukia šį susirin
kimą, idant plačiai išdiskusuo- 
tume mūsų vajų. ' Visos žino
me, kad iki šiol mūsų apskri- 
tyj nebuvo matyt, ką kuopos 
nuveikė, tad susirinkę nedėlioj 
turėsime išduot raportus, ką 
nuveikėm ir pasidalint nuomo- 

. > , . , . _ . ... nėmis, kaip galėsime sekmin-
mušdamas savo miegantį anų-1 giau veikti; kad padarius šį 
ką,, keturių metų vaiką, ir vajų tikrai sėkmingu. ’ 

J   ■- • _ "V V _ i. _ _ _ - _

Žvėriškas Senis Užmušė 
Anūką ir Pasikorė

OZONE PARK, QUEENS. 
—-George La Maze, 60 metų, 
kirviu s.ukriušino galvą,, už-

pats virtuvėje pasikorė po No. Tad, draugės, kiekviena L. 
91-18 97th Avą. -Jis,t matomai, D.S.Ajinarė, būkite “Laisvėje” 
keršijo kūdikį motinai.' .Ji- !io vai. ryte, 30 d. spalių, 
nai pirm Helių diėi\ųJ)Uvo areš ' f 1 1 E. T. Bimbienė 
tavus senį, kaipo muštuką gir- j1 < LDSA 1 f'Ąpskr.; Sękr.į i

keršijo kūdil^io jmotinąį. 
nai pirm Helių diėAųdouvc

tuoklį.’ (255-258)

Valandos: nuo 10-4 
' Vakarais—panedčliais,

Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : : :

“BALSAS
Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią, 
menes- gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE: ' ! • -i : i • i
Metams ................... $1.50
šešiems mėnesiams . . .66 
Pavienio num. kaina . .05

NAMŲ SAVININKAMS
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
Stagg St., Apt. 26 Brooklyn,

>»
56
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės 

s ofise
Stato Naujus Mūrinius ir Medi

nius Namus', Puikiausios 
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujuš namus budayojęs, tiisęs 
senus, pleiste'riavęs, at maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį , 
budavotoją

illlSIII0IIIQIIIQPiaillQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIISIIIOIIIQIIIĖi

KAUNO DUONA
Ruginė duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 

Reikalaukite jos pas savo groserninką
j ’ .X-

Paragavę mūsų duonos, matysite didelį skirtumą 
nuo kitų keptuvių duonos.’
Mes kepame dviejų rūšių duonų: rupiai maltų ruginių 

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

MASIENAS BAKING CO.
• £ , ' J ’ ■ / , I . ’ ‘

127 Grand St. I Brooklyn, N.

! NOTARY 
PUBLIC

Metropolitan A venue
(Arti Marcy Avenue) .

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT. PLATINKI?
“LAISVI"

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS (NC. 
( B ( E L Ai) SK A S) 
GRABORIUS

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM, į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVĄT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANŠIN^ AUTOMOBILIU, 

U KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI C LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRI'ŽIURETI. DUODAM' GRAŽIA VIETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVČTI DOVANAI. ’ ' . ’ ' •

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAuSIM.

I : Mūsų RAKTINE ATDARA- DIENĄ' IR NAKTĮ. MŪSU 
/TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

- DEKAVOJU PACIENTAMS
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 

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

i

!

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

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




