
Paskiaus raitoji policija su- menis į jo automobilių. IŠ-

FAĘMERIAI STREIKUOS

mušė jo autombbiliaus lail- ’ 
gą, bet jį patį nesužeidė.

Naudota Plytos, Akmenai, Pagaliai ir Kiti Įrankiai, Kuo
met Darbininkus ir Bedarbius Užpuolė Raita ir Pėsčia 
Policija; Daug Darbininkų ir Policijos Sužeista.

LONDONAS. — Milžiniš-j Demonstracijos Prasidėjo 
ka ir karinga demonstracija I Ramiai
įvyko Londone, kuomet pa- 

I siekė miestą bedarbių ir dir-
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dalyvavo, kaip paduoda ka

sių

kad jiems užgrobus Granlj j p j
ChacO. a p i ehnkę. v-To- , . J

Kaip Eina Mūsų Dienraščio “Laisvės” Vajus

Sustreikavo Kaliniai

f

Vakarinė Mandžurija atimta iš Japonijos

t

W. Fordas, Komunistų Par
tijos kandidatas į vice-pre- 
zidentus. Draugas Fordas 
pasakė, kad kapitalistinės

3
3
3

Komunistų Partija dar Sustiprėjo Kovose su Oportunis
tais ir Visokiais Nukrypėliais; Dalis Suklaidintų Atsi
metė nuo ^Šklokininkų” ir Veikia su Partija bendrai.

šiaip opozicionie-, skaitytojus. Ir eilė draugų 
Mass, valstijos

Daugelis Areštuota
Tūkstančiai policijos bu-

LONDONAS: Anglijos 
biznis, eina blogyn. . Prp- 

: dūktų kainos, kuriom par- 
, o ne.

del buvo savo “priešo” iš
vyti į tyrus ir tūrėjo mirti, 
negaudami vandens, nei 
maisto. O apie 170 karei
vių yra paklydę.

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Šeštadienis, Spalių (October) 29, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c.

porų. Baltinių,

Šiomis dienomis gavome 
nuo sekamų draugų skaity- 

l* viduj i- : P* Kubiliūnas,
So. Boston, Mass., prisiuntė

vadina 
priemonę).

ANGLIJOS PREKIŲ
KAINOS PUOLA1

COLUMBUS, Ohio. pitalistinė spauda, 100,000.
Čia kalbėjo draugas James žinoma

Bovelnos Gaminiai Pa
didėjo Sovietų Sąjungoj

* MASKVA. — Bovelninių 
audinių daugis šiais metais; 
pakilo 219 milionų ma- j 
stų. Tai reiškia 24.2 nuoš. I 
daugiau, negu pereitais me
tais. 10,000,000 porų pan- 
čiakų pagaminta daugiau, 
negu tokiu laiku pereitais ! 
metais. Čeverykų ir batų I 
paskutiniame šių metų ber-

> tainyje pagaminta bus 23.8: 
milionų 
muilo, stiklo gaminiai labai 
žymiai padidėjo.

Chicagos Bedarbiai 
Maršuos Pirmadienį

CHICAGO, Ill. — Chica- 
gos bedarbių šelpimo įstai
gos sumažino pašelpas be
darbiams ant 50 nuošimčių, 
tai reiškia, kad darbininkai 
tiesiai bus badu marinami. 
Todėl bedarbiai darbininkai 
subruzdo veikti ir kovoti už 
didesnę bedarbiams pašelpą.

Pirmadienį bedarbiai ruo
šia maršavimą prie miesto 
centralinės valdžios ir pa
vieto. Tūkstančiai ims da- 
lyvumą šiose demonstraci
jose.

Šimtas Kareivių
Mirė iš Bado

ASUNCION, Paraguay.— 
Čia paskelbta, kad Bolivijos 
100 kareivių išmirė, negau
dami vandens. Jie kariavo 
už Bolivijos kapitalistus,

SUKILIMAI NICARAGUA 
ŠALYJE

MANAGUA. — Septyni 
sukilėliai likosi užmušti. Su
kilėlių mūšiai tęsėsi dvi va
landas laiko. Sakoma, kad 
sukilėliai naudojo mašini
nius šautuvus. Paskiaus 
juos nugalėjo Nacionalė 
Gvardija.

CHINIJOJ LAIMI 
KOMUNISTAI

FOOCHOW. — Nankin- 
go valdžia giriasi laimėji
mais kovoje prieš komunis
tų armijas. Bet tie patys 
daviniai praneša, kad ko
munistinė armija užėmė 
penkis miestus Fukien pro
vincijoj.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visy šalių/ 

Vienykytes! Jūs Nieko 
N e p r alainiėsite, Tik 
Retežius, o I ši almėsite 

Pasaulj!

Metai XXII, Dienraščio XIV

100,000Mar suoloju Londone
Prapuolė Misionierius 
Chinijoj

PEIPING. — Gauta ži
nių, kad Amerikos misionie
rius kunigas Nelsonas esąs 
nužudytas Chinijos “raudo
nųjų”. Veikiausiai tai da
roma, kad Amerikos kapita
listai turėtų priežastį siųsti 
laivyną į Chiniją “daryti 
tvarka.”

Sako, Gerėja Sovieto-Japo- 
nijos Santikiai

MASKVA. — New Yorko 
Times korespondentas Dur- 
anty rašo iš Maskvos, kad 
Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos reikalai eina į gerąją 
pusę. Manoma, galės įvyk
ti ir pasitarimas tarpe 
dviejų šalių.

KĄ SAKO ‘PRAVDA’ APIE IŠMESTUS IŠ Anglija Reikalauja Skolų 
nA.T.nm.1 n . ttt.taah <rAmrlTtn^Tr PertvarkymoSOVIETU SĄJUNGOS KOMUNISTŲ 

PARTIJOS NARIUS

MASKVA. — Spalių 11 
dienos Maskvos “Pravda” 
įdėjo editorialą apie grupę 
išmestų iš Partijos, šiame 
rašinyje “Pravda” pareiš
kė, kad Partija ne tik nie
ko nepralaimėjo, bet daug 
laimėjo kovoje su trockis- 
tais ir kitais nukrypėliais. 
Daugelis tų, kurie buvo su
klaidinti, pamatė Partijos 
linijos teisingumą ir dabar 
jau veikia bendrai su Parti-

mesti, bet kuomet parodė 
pilną pasidavimą, vėl jiems 
buvo leista įeiti į Partijos 
eiles ir duota atsakomingi 
darbai. Vienok jų frakcine 
logika privedė juos prie da
rymo suokalbių prieš Parti
ją. Vieton iškelti kontr
revoliucinę Riutino grupę 
Partijai, tai jie kooperavo 
Su ja ir jai gelbėjo.”

Šituos suokalbininkus ir
frakcionierius užtaria Prū-I partijos, kaip tai republiko- 
seikos “Klampynė”, o smer
kia Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partiją kuri atsa- 
kominga už būdavo j imą so
cializmo visoj šalyje. ' Tai 
matote, kaip vienijasi lietu
viški renegatai su }tontr-re-

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia - turi mokėti savo 
skolas Amerikai, kurių rei
kalauja pastarosios kapita
listai. Anglija reikalauja, 
kad ir jos skolos būtų 'Su
mažintos. Tam tikslui nori 
šaukti konferenciją su 
Jungtinių Valstijų ponais.

ANGLUOS DARBININKAI KOVĖSI SU \ i 
POLICIJA IR STATE SAVO KLASES 

REIKALAVIMUS

Fordas Užgyrč
Alkanęjy Maršavim? “Z

kad kapitalistinė 
spauda neperdeda, bet dar 
nedadeda. Prakalbos ir de
monstracijos įvyko Hyde 
Parke.

Prie Marble Arch įvyko 
gana rimti susikirtimai, ku-Socializmas Negalima Bū

davot! be Kovų
v f • »

Komunistų Partijos orga
nas “Pravda” aiškina, kad 
tokioje šalyje negalima nei 
tikėtis, kad socializmo bu- 
davojimas eitų be kovų. 
“Pravda” sako:

“Vienok negalima many
ti, kad būtų galima buda-| » • • 1 • i n 1 • •

PANAMA CITY. — Gin
kluota policija su šautuvais 
ir durtuvais turėjo kovoti 
per dvi valandas prieš su
kilusius darbininkus, kurie 
norėjo įteikti krašto seimui 
reikalavimą, kad randos 
būtų sumažintos. Policija, 
tik po kelių šūvių paleidi- socializmas be frakcijų 
mo galėjo išskirstyti minią. sunkenybių. Socializmas 

turi nuolatos kovoti su kar
čiais išlaukiniais ir 
niais priešais. Ir momen
tais klasinio priešo spaudi- 2 skaitytojus. Drg. J. Va- 

TALLAHASSEE, Fla. — mas paveikia į individua- siliauskas, Detroit, Mich., 2 
30 baltųjų kalinių sustrei- liūs Partijos narius /taip, skaitytojus. Drg. R. Kaše- 
kavo prieš verčiamą darbą!kad jie pasiduoda ir net ta iš Elizabeth, N. J., pri- 
ir blogą elgesį kalėjimo vir- tamp»a klasinio priešo kalbė- siuntė 3 metinius naujus 
šininkų su kaliniais. Kak tojais.
niai atsisakė dirbti ir rei- riai Partijos nariai forma- po vieną, 
kalavo, kad nedėtų jų va- vo kontr-revoliucines gru- draugai pusėtinai įsitrau- 
dą į “prakaito baksą” (taip peš ir pasidarė programą, kia į darbą. Reikia pa

kulinių baudimo skirtingą nuo abelnos Par-' smarkinti ir kitur vajaus

VARŠAVA. — Lenkijos 
fašistų vadas Pilsudskis 
rengiasi išvažiuoti iš Len
kijos sveikatos reikalu. Jam ’ duodamą į kra.tuyes, 
reikią šiltesnio klimato. Ši- naudotojams, vėl žymiai mi
tas diktatorius, pavergęs. puolė. Pagal 1927 t metų 
Lenkijos darbininkus, pats | kainas, tai dabar gaunama 
važiuoja gerų laikų jieškoti. (tik 62 nuošimčiai tų kainų,

HARBINAS. — Chinijos 
e^ikileliai kareiviai jau vi
siškai atkariavo vakarinę 
dalį Mandžurijos. Manchu
li nuo Harbino visai atkirs
ta. Japonija apie sdvo pi 
liecius Manchuli apielinkė- 
je sužino tik per ' Sovie
tų Sąjungos įstaigas. '

Nuo spalio 1 dienos nėijdžiai.

vienas traukinys nėjo tarpe 
Harbino ir Manchuli mies
tų. Manchuli mieste chinai 
turi suėmę apie 300 Japo
nijos kareivių. Japonijos 
Valdžia nori juos išvaduoti. 
Vienok chiriai-išleis tik tuos 
Japonijos piliečius/ kurie 
rietarnauju :armijai nei val-

nų, demokratų ir socialistų, 
visai nesirūpina išmaitinti 
minią bedarbių darbininkų/riuose dalyvavo 5,000 be- 
'Jisai pareiškė, kad tik bal-' darbių ir 200 policijos. Sa- 
šavimas už Komunistų Par-i'koma, kad darbininkai be- 
tijo< kandidatus, tai yra darbiai : naudojo, akmenis, 
balsavim: s ,,ž bedarbių ap lietsargius, tvorgalius. Čia 
d raudą. daug- langų išdaužyta, dar-

bininkų ir policijos sužeis
ta. .

1 

liauskas, Detroit, Mich.; L. ...........................
D.S.A. 4 kp., Elizabeth, N. vo pristatyta Hyde Parke. 
J:; J. Naslavage, Du Bois, £įa buvo ir kalbėtojai, ku- 
Pa.; W. Papiritis,. Christo-j rįe kalbėjo iš 6 platformų, 
peh Ill.; V. Petraitis,. New Policija čia taip pat užpuo- 
York, N. Y.; J. Rainard, darbininkus, kurių buvę 
Dorchester, Mass.; A. Ra
kauskas, Girardville, Pa.;
A. Swekovsky, Chicago, Ill.;
F. Balch, Easthamton,
Mass.; G. Bražinskas, Ath
ol, Mass.; V. Čekanauskas, 
Rochester, N. Y.; P. Kubi
liūnas, So.: Boston, Mass.;

tijos linijos, šita progra- darbuotė. Dabartiniu laiku 
ma buvo niekas 1 daugiau, ’ sekamai stovi mūsų vajinin- 
kaip tik kapitalizmo atstei- kai: > 
gimo programa. Jie įęmę 
programon stiprinimjį kjįipr 
kų ir panaikinimą kolekty
vių farmų ir taip pat davė 
koncesijas kapitalistams.”

Apie Zinovjevą ir j
■ ■ Kamenevą

Apie šiuos asmenis “Prav
da” rašo:

“Tarpe išmestųjų yra Zi- 
novjevas ir Kamenevas. Tai 
ne pirmas kartas, kad šitie 
nariai vedė Partiją žemyn. 
Penkiolika metų atgal, kri- 
tiškiausiame prole tarines 
revoliucijos momente, Leni
nas buvo priverstas juos 
pavadinti s t r e i k 1 aužiais; 
Vienok, Partija davė jiems 
p^ogą pataisyti klaidas ir 
pasitikėjo jais. Dešimts įner
tų vėliaus jie vėl išdavė Par-;

' tiją. šiuo laiku jie buvo iš-i

G. Šimaitis, Montello; . :13
J. Grybas; Norwood • <8
S. Reikauskas, Shenandj j 7 
J. Bimba, Paterson, N.J. 5 
A. ByrtaS; Toronto, Ont. 5 
P. Bokas, Waterbury^1 - - 5 
J/ Podziunas; Montreal . : <5
H. Žukiėnė, Binghamton .4 
G. J. Krance,-B-water 4 
S. Puidokai, Rumford 4 
S.’Petkienė, Great Neck 4

■ S. Surdokas, Toronto . - 4
F. S., W. Frankfort, Ilk. 4 
J. Sasnauskas, Toronto 
P. Žemaitiene/. Hartford 
Drg. Žigaitis, Brooklyn 
P. Žirgulis; Rochester
D. Khutis, Elizabeth- N.J.; 3 
Ą. Morkis,,Toronto, Ontj i 3 
M. K. Sukackienė,/ Wore, ž 3
, Po du skaitytojus turi 'Se
kami draugai*' Mv Krutulis^ 
Warriot Ruh/Pa. ; J. Vasi-

apie 50,000. Jų didžiuma 
bedarbiai. Iš čia kova išsi
plėtė dar į keturias gatves. 
Skaičiaus areštuotų dar nė
ra, bet yra didelis.

Kuomet policija vedė dar
bininkus į vežimus ir areš

tavo, tai darbininkai ėjo pa- 
E. Davidonienė, Worcester, skuį pOiįcįją įr griebė ak-

Darbininkai rinkosi ra
miai. Bet rinkosi policija 
taip pat. Ambulansai, poli
cijos vežimai pribuvo. Pri
buvo iš Scotland Yard vi
si karo įtaisymai. Jų susi
siekimas su Yard buvo su
jungtas radio bangomis. 
Viskas buvo prirengta, kaip 
kad karo lauke. Tai jau 
aišku,.kad policija buvo pri
sirengus daryti puolimus 
ant darbininkų.

Darbininkai RinWsi? - '• 
Dainuodami Ą

Darbininkai pasitiko ka
ringai Alkanųjų Maršuoto- 
jus. Buvo benai, kurie gra- 
jino “Red Flag”, “Marsalie- 
tę” ir kitas revoliucines dai
nas.
> Šitas bedarbių maršavi- 
mas yra iššauktas pačios 
Anglijos valdžios, kuomet 
jinai sumažino bedarbių pa
šelpą. Bedarbiams pašelpa 
sumažinta, darbai sumažė
jo, bedarbių padėtis dar pa
blogėjo. Todėl darbininkai 
imasi kovos būdų.

Brueningas Gavo 
Akmeną

Mass.; A.Gudžinskas, 
(Tąsa ?-ram pusi.)

Pakele Darbi
ninkams Algas 

■.MASKVA;'-^ Su lapkri-1 
čio 7-ta diena, tai yra su mi
nėjimu 15 metų sukaktuvių 
Rusijos Revoliucijos, farmų 
darbininkų, ypatingai trak
torių operatorių algos, pa
kils net iki 45 nuoš. Tai tik 
viena pasaulyje šalis, kurio
je darbininkų algos kyla.

menis, kuriuos rado prie 
būdavojamų budinkų ir pa
naudojo apsigynimui nuo 
policijos.
Gatvės Buvo Užblokaduotos1

Susikirtimuose net gat
vės buvo užblokaduotos. 
Great Cumberland gatvė 
buvo užblokaduota taip, kad 
niekas negalėjo ja važiuoti.

BAMBERG. — Buvęs Vo-' 
kieti jos ministerių pirmi
ninkas kalbėjo Šiame rnfes- 
te» Jo čia “laukė” darbi
ninkai. Kaip kapitalistinė, 
spauda praneša, tai lauke jd 
laukė komunistai ir fašistai. 
Jam kalbant darbininkai 
šaukė: “Alkio ministeriš!”

Paskiaus, kuomet jis Va
žiavo, darbininkai leido ak-

ROOSEVELTAS 
LAIMĖSIĄS

’ WASHINGTON, D. C.— 
Rinkimų lenktynėse kapita
listų, spauda pranašauja, 
kad Roose veltas laimės šiuo
se rinkimuose. Bet tas lai
mėjimas nieko gero, neduos 
darbininkams^ < v n

darė frontą ir skirstė dar
bininkų minią.

Kapitalistiniai laikraščiai 
kaltina darbininkus už 
/‘pradėjimą” muštynių. New 
Yorko “World - Telegram” 
rašo, kad “liuosnoriai” pra
dėjo mėtyti akmenimis į po
liciją ir daužyti automobi
lius. Bet tai inelas. Dar
bininkai reikalauja maisto, 
daugiau pašelpos, o ne be 
reikalo daužyti langus ir 
automobilius.

DES MOINES. — Fąr- 
merių Nacionalė Associaci- • 
ja išleido atsišaukimą į f ar
mėnus, kad jie eitų į strei
ką prieš taksų ir morgičių 
mokėjimą. Taksai ir mor- 
gičiai daugelį fąrmerių iš
varų iš namų. ■ .; . u į
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'i bes buvo

Norėdami pasižvejoti iš nesusipratusių darbininkų do
lerių, Mr. Prūseika ir Ko. sumanė pamaršrutuoti su pra
kalbomis “darbininkų reikalais.” Susirengia prakalbas, 
sušaukia kiek tiek darbininkų, na; ir-prasideda komedi
ja. Pirmuoju atveju, Prūseika, žinoma,'kalba “revoliu
ciniai”, paagituoją už d. Fosterį. Tuomet daro pertrau- 
ką ir kolektą. Susirinkęs iš tamsių darbininkų' centus; 
stoja kalbėti antru kartu, tik jau ne už komunistus, bet 
prieš juos.

Šitokias grikštines sorkes tasai, žmogus krečlą, aišku, 
tik ten, kur‘nėra (arba kur jie nedrąsūs) susipratusių 
darbininkų, galinčių tą politikierių numaskuoti. Kur to
kių darbininkų randasi, jie ant syk atidengia jo veidą, 
parodydami jį veidmainiu ir priešu revoliucinio darbi
ninkų judėjimo. Kitais žodžiais, susipratę darbininkai 
sumaišo Prūseikos gešeftą ir jis del to labai sielojasi. -

Per savo lapelį ir žodžiu jis nesirenka gražbylystės pa
žibų. “Svoločiai,” pas jį tuomet dar perlengvaš išsireiš
kimas.

Nepavydim mes jam, žinoma, keikti komunistus. 
Gerai žinome, kad kunigai ir Grigaičiai ir Michelsonai su 
Bagočiais mus keikė per pastaruosius 14-ka metų, bet 
pelnė tiek, kad atstūmė nuo savęs dalį darbininkų į mūsų 
pusę.

Grigaitis taipgi sielojasi del Prūseikos. Kuomet Bos
tone darbininkai Prūseiką nušvilpė, Grigaitis dvi špalti 
išrėžė piktų žodžių prieš komunistus ir lietuvius darbi
ninkus, jų simpatikus.

Andai vienas iš Mass, valstijos draugas mums rašė: 
“Prūseikai labai nepatinka, kuomet jį darbininkai veja 
laukan nuo estrados. Jis, Prūseika, argumentuoja, gir
di, aš kalbu už Fosterį, o jūs mane vęjate laukan:...” 1 '

Kad jam tas nepatinka, mes žinome: nuvijimas jamt ąt- 
ima/progą pasipinigauti ir .apgauti darbininkus. Antra, 
jeigu darbininkai—komunistai ir jų simpatikai*-i-nenori^ 
kad Prūseika už jų kandidatus agituotų, tai tik parodo,; 
kad jo ta agitacija tarnauja lie darbininkams, bet išnaU-1 
dotojams. ' '! ‘

Komunistų Partija niekuomet neprašė Prūseikos ,ir 
Ko. agituoti už jos, Partijos, kandidatus.. Priešingai, 
Komunistų Partija kovojo ir tebekovoja prieš Lovesto- 
nus, Cannonus, Prūseikas ir jiems panašius, kaipo prie
šus revoliucinio darbininkų judėjimo. Prūseikos ir jo 
kompanijos agitacija už Komunistų Partiją nepadės, bet

« « • • • • 5 • 1 • a • '

Sandariečiai “Auga”
Sandara taip smarkiai syarba. 

auga” kad jų kuopa, to
kioj didelėj lietuvių koloni
jų j, kaip Clevelandas, jau 
senai likvidavosi- ir negali 
jos prikelti. Pati “Sanda
ra” pripažįsta, kad Cleve- 
lande “šiandien viskas yra 
apmirę ir beveik jokio tau
tiško veikimo 'nėra.” Tik- 
rūš ’ šandariėtiškas progre- 
sas.

Antra Konspiracija
Nepavyko

Šiandien kiekvienas dar- 
bininkas puikiai supranta',

nelegaliai atmesti, 
arba bent žymiai sumažinta jų 

.4 : . -
Šitaip apie Mooney bylą, 

apie tą konspiraciją kalba 
ne komunistai, ne radikalai, 
bet Hooverio < paskirtoji 
Wickershamo ik o misija! 
Pridėjus tą1 ‘ būtent faktą, 
kad OhegOno valstijos gy
ventojas Callicotte d^bar 
pąisipąžįątą, kad jis tą bom
bą buvo; pasamdytas padėti 
ir ją padėjo; itai jau net ir 
akliausiam aišku,- jog' Moo
ney nėra’ kaltas;;'kad jis lai
komas ^išnaudotojų kalėji- 

, mę tik todėl, kad organiza
vo, darbininkus į darbo uni- 

i jas. ; i , . -
’ Kyla konspiracijos viena

ypačiai naujiem •priehuiiieįra- 
toriam, kurie visuomet pir
miausiai griebsis hž apysa
kos. Ilgainiui, ^skaityda
mi apysakas, žihįaš/lerigvę- 
snius straipsneliusj,! jijei fią- 
mėgs ir politinius rastus ir 
pataps sąmoningais darbi
ninkais.

Dalis draugų buvo pasi
tenkinę “Laisvės” - dabarti
niu turiniu.

Žinoma, draugai skąitytor 
jai, besvarstydami mūs 
Spaudos turinį, jie turi ži
noti, kad politinė jos linija, 
'kaip buvo, taip ir turės bū
ti; bolševistinė. Iš to taška- 

5regio, beje, reikia svarstyti 
ir..gerinti mūs spauda.’

Ar mūs spaudoje yra trū-

1 i ' ? < U RAltoNOŠ VSIAVOS J
1 f J ■ < .* * % f J 1 , • I » »

; * j’ < k ' i » t 14.yi.fr■;

NORWOOD- ;Mass.i r—< 18 kL;. Fašistai daug tikisi iš. re- * £ 
sbalių trys , šeimynos susitarę nfegąto Prūseiką. Todėl ir į 
sųrengė pilakaib$š 5ęęųegatUi • jo šUs prakalbas sugužėjo veik 
Prusęikąi. Prūseika ' tpfi? Už Visi, fašistiniai i elementai, net * ; 
tiksli, viską ‘niekinti, ' hrdytuljf mazgotė, ir ta ''atsilankė., 
kas tik yra veikiama Amerikos, Mat, fašistinis elementas tiki, 
revoliuciniame darbininkų judė- -kad Prūseika yra vienas iš ' 
jime. Atrodo, kad >tas renega- drūčiausių griovikų darbinin- 
tas virto amžinu kritiku ko- kiško judėjimo; tas reiškia, 
munistinio judėjimo. Jam ir kad fašistai supranta, kad Pru 
amerikoniškas darbininkų judė- seika yra stiprintojas fašisti- 
jimas netinka ir lietuviškas, hio' judėjimo Amerikoj lietū- 
Dabar jam? ir Lietuvių Datbi-Wiu tarpe. Del to jam paplo- 
ninkų .Susiyięnijimas degetas, 'ja ir nikelį kitą paaukauja. * 
nes neklausąs policijos koman- jr reikia pripažinti, kad fašis- 
dos; ir Meno Sąjungos chorai' tiniš elementas, lemdamas L. “ 
negeri, nes chorai pradeda ar- Prūseiką, nedaro klaidos, nes 
čiaų susirišti su, revoliuciniu 'jie' remia savd tavorŠČių. Bet 
darbininkų judėjimu, j Mat, da- 'man gaila vieno žmogaus ,tai 
bar chorai vis daugiau ir dau- .Truškauskb, kuris, būdamas 
giau pradeda susimok'inti veika- darbininkas', o nepermato Prū- • • : 
liukus ir daiųas surištas su tik- seikos gaha jau ilgų ilčių prieš

pagalvok ir palik 
šiai nervus gadina; ypatingai Prūseiką'mažuolei remti, o ta- 
d. B. šalinaitės chorai *Prusei- vieta turėtų būti darbinin
kai kaulas gelklėj. Renegatas kų organizacijose, 
šakė:—Į ką jau čia panašu, su-1 I Prūseikos, kaipo garsaus 
simokina kokią angelska dainą renegato, prakalbas atsilankė 
su “fight li’ke‘ hel” žodžiais*, apie,50 žmonių. .Aukų surin- 
(Renegatas turi minty “On ko 7 dolerius. Tinkamą kriti- 
the picket line” dainą.) Arba ką davė Prūseikai Braždžiu- 
sušimokina kokį veikaliuką, da nas h’ Grybas. Svarbesnius 
iškelia ant scenos raudoną ve- Prūseikos demagogiškus Parti- 
liavą ir jau ! bimbiniai mano,! jos darbuotės smerkimus irgi 
kad čia'tai proletarinis menas, tinkamai atrėmė. 
Tai yra nesąmonė ir pažemini- Varėnos Dzūkelis,
mas’ meno.1— ----------------- .

Matot, darbininkai, tąs su- 'Kaip Eina Mūšy Vajus? 
tvėrimas išdrėbtas iš darbinin
kiško ; judėjimo tik apie antri- 
metai, 'o jau jį nervuoja meni-
ninltų vaizduojami iš klasių ko- Schenectady, N. Y.; P. Grei- 
vos lauko veikalai! O labiau-jviškiS; Hudson’, Mass.; O. 
šiai Prūseikai baisu, tai’ rau-1 Qjrnienė, Binghamton, N. 
donos - vėliavbs iškėlimas ant ta. h. j iGriciūnas, Phila- 
sėenos! Ii-'tas galutinai ?ųl?ur-1de]phia pa. 

’zuazėjęš renegatas dar drįsta 
dan'gstytiš :sa^e komunizmu. Jo 
'C'

i’liininkę judėjime, tai yra tik7 įra^|. Saillėpąs, HąV;

kumų? Taip, visa'ėilė. Mūs ru darbininkų, gyvenimu su kla-
... w. . v . _ siu kova; o tas Prūseikai bai-i Juozai, pagaivoa u
i /-x vt ■v* o ,/i i -i z*J <-» n-» win v>r\iiz'i -»\r> *- ' ____ I f 1

kad Amerikos buržuazija yla viena atatinkamoi bolševi-i™.™., ta n «„$„ > paskui • kitą ir jos rodo tąstat-ytl atatinkamoj noisevi- 
padaie konspnaciją nųzu- I . nn0«mnma kuri' stinej augstumoj. Stokuoja 
dyti Tarną <Mooney 1916 ba,sL “ ,V ą’ ® iiem data ko Stokuoia ta'

Nonnvvkns naudotojų klase naudoja JleT_ daft£k0-„ykuoja ge

dienraščiai dar vis nėra pa-

metais. Nepavykus nužu-
dyti, ’kadangi darbininkų Prieš darbininkų klasę.

v : J . ___________
masės kėlė protestus, ta pa-1 ,

4 Neleidžia Daryli
Rinkimu

Bulgarijos vidaus reika
lų ministeris Girginovas iš
leido patvarkymą, nukelian
tį apskričių .tarybų rinki
mus “tolimesniam laikui.” 
Minėtieji rinkimai turėjo 
įvykti lapkričio 13-tą die
na. Kodėl fašistas Gii>

i - ' . ;
įginovas tai padarė? To
dėl, kad jis .. aiškiai žino, 
j og . rinkimuose dabar ko- i 
munistai laimėtų' daug bal
sų, ką ryškiai parodė’Sofi
jos' hiiešto tarybos 1 rinki- 
mąų , padaryti . prieš' 'mėnesį 
laiko*. ‘ Šakomą,- kad apskri
čių tarybų rinkimai nūkęįti 
nęąprįbotain laikui. ... ., .

ti buržuazija pasirįžo jį ir: 
Billingsą supūdyti .kalėji
me. Nereikia ir sakyti, kad 
darbininkai gerai žino, jog 
Mooney nekaltas, betgi iš
naudotojų klase jį laikė ir 
tebelaiko kalėjime.

Antra tuo reikalu konspi
racija buvo pada/yla pus
antrų ' metų atgal Atsime
nam, kuomet Hooverio pa
skirtoji komisijų del tyrinė
jimo kriminąlyojų priežas
čių (Wickersham komisija)' 
išdavė, kongresui raportą 
Tamo Mooney bylos kląusi-. 
:mū. Apie tą klausimą bur- 
ižuazįnė spąųda trupučiuką 
[ rase, bet' patiesk raporto ne- 

,* skelbė. . Kongresas tą ra- 
’ portą slėpė, neleisdamas pa1 
skelbti viešai. Jis ten gulė
jo ilgą laiką ir dar būtų gu
lėjęs, jei Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas ir ki-.i 
tos įstaigos, besirūpinančios'

Delei Mūsų Dien- 
rascionirimo 

1 ■ • ■ r

rų korespondencijų, stokuo- 
ja gerų straipsnių, -stokuo- 
ja ir geros beletristikos ir 
poezijos. Nėra jie ir litera- 
tiniai pilnai gerai apdirbti. 

: Ar redakcijos, be plačių
jų darbininkų masių pagel
bės, galės tą viską pagerin
ti? Ne. Iki mes neturėsi
me išlavinę rašytojų kadrų 
—darbininkų korespondentų 
ratelių—neturėsime g e r a i 
pastatytos spaudos. Tai 
privalo draugai žįnoti, kuo 
met svarsto mūsų dienraš
čių reikalus, turinį, platini
mą^

Bet kad įtraukus juo pla-': 
tesnes darbininku mases i 
mūsų dięųraščių .gępĮnijųią, 
reikia gerai praplėsti patys' 
dienraščiai; reikia i 
kuodaugiausiai prenumera
torių' Tas viskas’ne tik pa
dės jiems medžiaginiai, bet 
iškels naujų bendradarbių, 
naujų veikėjų.

Taigi visų kolonijų lietu-

Varėnos Dzūkelis.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Po vienį skaitytoją šio
Ūa’lba apie bendrą frontą dar- mjs dienomis gavo sekami

pakenks jai. Tai žino gerai kiekvienas protaująs darbi- Tamo Mooney laisve nebūtų 
ninkas. Tai žino visa Partija. Todėl su tokiais, kai privertę tąjį raportą pa-ninkas.
Prūseikos, kurie drasko ko*mūnistinį judėjimą, grobdami
organizacijų iždus, purvindami, Partija tik kovoti te- skelbtas išleistoje knygoje.
gali. Pasak to raporto, paaiški

skelbti. Dabar jis jau pa-

Pažiūrėkim į tų įmonių skelbtą prieš Komunistų Par- sekami faktai: 
tiją “evangeliją”.

1. Komunistų Partija “supuvus,” “sugedus”, kadaise 
rašė Prūseikos partneris Butkus. Komunistiniai laikra
ščiai gauna pinigų iš Maskvos,, vėliau skelbė Prūseika.

2. Komunistų Partija yra “šnipų partija” savu laiku 
skelbė Prūseikos partneris Butkus. Komunistų Partija 
“ardo darbo unijas”, abu jiedu tą ataroj o.

3. Tiek Prūseika, tiek Butkus priimdinėjo pagrobtus iš 
ALDLD ir Moterų Susivienijimo iždų pinigus.

4. “Komunistai sulaužė mainierių streiką”—rašė
“Klampynė.” - .

Žinoma, kas čia pasakyta, tai buvo melas, tikslus' me
las, kad apšmeižti ir pakenkti komunistiniam judėjimui. 
Bet’kdip tie žmonėm, šitaip plūdę ir niekinį komunistes, 
turi drąsos atsistoję prieš darbininkų, susirinkimą, neva 
agituoti už Komunistų Partijos kandidatus? šičia jie ir 
pasirodo politiniais šarlatanais, šičia pasirodo Prūsei-, 
kos bjauri veidmainystė. Dėlto darbininkai jį ir veja 
laukan, kaipo politinį* žuliką.. j ' ' ■ 1

Prūseika turėjo progos dirbti komunistiniam judėji
mui, kuomet jis jame buvo. Jęigujis ant jo spjovė, jei
gu baimė reakcijos ir sinkesnio darbo jį iš ten išvarė 
jeigu jis patapb renegatu to judėjimo, jeigu jam mieles
nis buvo socialfašistinis kelias, kurį jis pasirinko, tai 
teeina sau! Bet kuomet jis atsigrįžta ir vėl bando mei
lintis ir kraustyti kišenįus tų darbininkų, kurie eina su 
komunistiniu judėjimu; kuomet? jis bąndo, pasakydamas 
žodį už Fosterį, o šimtus prieš, komunistus, budavoti 
kontr-revoliucinį judėjimą darbininkų lėšomis, tai jam 
tenka pasakyti: “This way (jut, politini šarlatane!” <

Kitokis komunistų nusistatymas turi’būti linkui Prū- 
pasekėjų darbininkų. Jie yra suvedžioti, apgauti, 

todėl, privalome draugiškai apsieiti; juos per
aiškinant kontr-revoliucinį Prūseikos ir Ko. dar- 

rį. Juos privalome traukti į savo eiles. Gal 
jie iš karto-; bet anksčiau ar vėliau' gyveni-; 

atves pas mus.

seikos

tikrinti

mas juos

..iriausia demagogija apgavimui . ... T i
iiesąmoiimgų’ darbininkų. ■ Jo euhill,. Mass.; Z Jakubeme- 
darbai roido, kad jis eina į ben- n^, Gardner, Mass., J. Mi- 
drą frėntą sti policija ir visais 
darbininkų judėjimo priešais. 
Štai jo darbai ir norai: Pir
mas, paleidžia bjaurią provo
kaciją, kad komunistų dienraš
čiai gauną iš Maskvos pinigų.

kolauskis, E. St. Louis, Ill.; 
J. Priekša, Minden, W. Va.; 
O. Vilkaitė, Hartford, 
Conn.; W. Simanavičia, 
Frackville, Pa.; J. J. Potie-

Dabar, kuomet šaukiami 
kolonijose mūsų organizaci
jų narių ir dienraščio skai
tytojų platūs susirinkimai, 
juose privalo būti svarstoma 
nė tik klausimas, kaip pa- 
sekmingiau gavus naujų 
dienraščiui prenumeratorių, 
bet ir tai, kaip padarius 
“Laisvę” turiningesnę. Ben
dra darbininkų susirinkimų 
nuomonė , reikia pasiųsti 
“Laisvei”, kad skaitytojai 
galėtų susipažinti visapusiai 
su nedatekliais ir padėtų 
juos išgyvendinti.

Nesenai man teko būti 

tesniam di;augų susirinkime, 
kurWs'kl-aū&inVūš buvo iš
keltas ir''' diskusuojamas. 
Ndrs ir nedaug šu^ifinkimo 
dalyvių ėih@ balsą '(tas taip 
jau parodo negerą dUširėišJ 
Bftią),, bėt nuomonių' buvo 
jyąiviC1.;

nVienį drąugąi ųusjsjcųnęįė

viai darbininkai privalo kuo- Antras, jis būtinai stoja, kad nė,.. Philadelphia , Pa.;

1. Kalifornijos prokuroras ir 
policija . niekados nejieškojo 
tikrųjų kaltininkų padėjime 
bombos, nuo kurios žuvo 10 
ypatų.:

2. Puolime ant darbininkų 
vadų buvo peržengti valstijos 
ir J. V. įstatymai, nes įkalin
tiems nebuvo leidžiama prisi
rengti tinkamai prie apsigyni
mo ir daryta kratos jų namuo
se nelegališkai.

3. Po , areštų, liudininkai bu
vo paklausti ar. jie “pažysta” 
kaltinamuosius, vietoję,?■ 
turėjo išskirti kaltininkus iš 
būrio kalinių. ,

■ 4., Tuojau' po arešto, proku
roras. , stęngėpi sugelti blbkk' 
žmonių ūpą prieš kaltinanąąo .̂ 
sius kasdien ■ pareikšdamas 
spaudai ilgus ir' neteisipgųS jpa-. 
i-eį^irnu.s. ' t' ; ; 'į . jJ(3 

i 5, Teisme. liūdininkams< pr.ie.š- 
kąltinamuosius buvo įteikiajaiaf 
gatavai, prirengti 'steitwnWrfStpka. ><Laisvėje,,i< moksliškų- 

iL.J straipsnių, i Jų nuomone,
* preikėtųi jų talpinti iš įvairių 

sričių,’ kad ti^ įskaitytoj ai; 
kuiūe “peržali^ 'golitiriiainš 
klausimams svarstyti, gale- 
tų naudotis , ‘moksliniais 
straipsniais., . Beskaitydami 
juos,- ilgainiui <“įpras” ir pd- 
litinius klausinius^ gvildenti, 
i^a^aliatiš, kiekv?ėn'aih”$kii- 

tojui švarbii jjąsėkti'
į’iu^ ^mokslinius, .ątfądjnįų^. ‘ 
j 1 Kįtį i 4rąug^į ri pąsįębęj^J 
kad “Laisvėje”’ reikia dau-

ką jie turi liudyti, t ,
6. Net. ir, tie liudininkai, bų-; 

vo pavelyti. lipdyti prięs balti
namuosius, kurių iiųdijipias jau 
puvo žinomas, kad: yra. mela
gingas. , ... ’ . . . ... . ,

, '7. Netik kad nėkurie lipdi? 
ninkai liudijo melagingai, .bef 
yra žinoma, kad. jie taip liūjdy-r. 
ti buvo įmokinti paties proku.-. 
roro. . ( ,

8. Teisme, ir prieš . teismą, 
vartota neleiątįnos, metodos su
kėlimui priešingost opipijo^, , ■ 

(. 9. /Teismui ' užsibaigus^ <v^if 
įrodymai pasmerktųjų nekalty-

uoliausiai susidomėti 
reikalu. Šaukit skaitytojų 
ir organizacijų narių susi
rinkimus, svarstykit mūs 
spaudos platinimo reikalus 
ir jos turinį.

R. Mizara;

HUDSON, MASS.

Smalstienė, Detroit, Mich.; - - 
J. Ganevičius, So. Boston, 
Mass.; J. Jackim, Shelter '• 
Island, N. Y.; A. Zavish, \ 
Jersey City, N. Jv ir J. Za- 
blackas, Maspeth, N. Y. 
Taip stovi mūsų raudoni . 
darbuotojai, taip išsirikiavę -■'= 
dirba draugai ir draugės, 
kad sukėlus “Laisvei” 1,0'00 ‘ 
naujų skaitytojų, ir kad ji 

dasi vienas kitas sunkaus dar- galėtų pasilikti tik $5.00

tuo1LDS būtų valdomas su polici
jos spėka. Trečias, jis bjau
risi klasinių vaidinimų ir rau
donos vėliavos. Ketvirtas, jis 
pirma buržuazinio teismo pa
smerkia “Vilnies” vedėjus, o 
pateisiną fašistą Evaldą. Ir 
daugely kitų" klausimų Prusei- 
ka darbipinkų judėjimui—kaip 
Brazdžiūnas jahi į akis pasakė 
—“tu esi, kaip nunešiotas če- 
bato aulas.” Tai teisingas pa
sakymas. Gajla, kad dar ran-

bo darb., kuris aikvoja energi- metams. Del vietos šutau- 
ją ir savo sunkiai uždirbtus pinimo laikraštyje mes skęl- r 
centus tokio ? pplitinio šarlata- biame tik kartą vardus tų;*

Mirė J. Šumskas

Spalio 20 d. numirė J. Šums
kas, dar tik 38 metų. ‘-Paliko 
našlę moterį, sūnų ir dukterį.

J. Šumskas iš Lietuvos pa
ėjo iš Vilniaus rėdytos , -Žas
lių parapijos. Buvo laisvų pa
žiūrų, malonaus būdo žmogtos; 

.SU visais ir visur gražiai su- 
gyvendavo. Prigulėdavo P.rį? , , Ka? ?10rį‘tikro visuomeniniai 
nekuriu darbininkiškų , organi-- wl)dip , ,darbo, tas privalo 

kaip darbu, taip finansais dar-

no palaikymui.)Pagalvokit, dar 
bin., kad jūs, remdami Pru- draugų ir draugių, kurie < >

Iv Ct Cl J LlO« 1 Vili Uldllll A L U“ • 1 _ 4 zi
seikos-Butkaus kromelį, remiat Sa.Vo ’ P» vieną ■ skaitytoj-‘

Jėigu,Ajiė • ateityjė’1 g‘dunaz/'J 
daugiau; 'tai jifeihš ‘piFmė'š-3 ^

S'daX/taSiS1 įž
bininkišką ’judėjimų,, kiek' tik' š^elt^daAfinkų' minkite>' kuris gausite ...J 
kada galėdavo. ’6 metinius- naujus skaityto- -

Taigi jam numirus, kaipo at- u kasdieninėse kovose prieš jhfe,''tai! gSUSlte “Laisvę’ .' 
sįkračiusiam nuo religinių bur- kapitaijįmą'..; Stokite'''j '.ko-' vęlttii'pėr visŪS'TnėtuS lai-1 
tų, pribuvo greitoj pąąelbon ,n}Unistų Partiją, tai yra h ar- 'ko O kas gaus 3 naujus, tai ", J 
jo moteriai jo laisvi draugai,.; . klasgs partiįa, kUn’ be1'„aus'' Dta'ef melu Pasidai- ' j 
ų1 tapo surengtos laisvos, ne- narsi‘davimo"‘ir karihgai vado 'F us Pusei mel A 
religiškos laidotuvės Bet pri- kaiipgai vado £uokite dabąr, nes yra prG;-7jengtoKUb laiuycuves. f ©eu pu ,Vauja visose darbininku kovd- * v
.būvus dar hkmbems j religiš- se prieš išJaudotojus/ Tose.^a užsidirbti sau dienraštį. ^

i organizacijose veikdamas, pą7 j jM-ės kyiečįame visus, mu’- 
; rodysi, kad .tu esi sąmoningas' sij' skaitytojus prie darbo, 
darbuo'toj ąs kaip už sayo, taip. kiekvienas stengkitės gauti’T A 
ir yisos darbininkijos reikalus. Į nors po vieną naują skai-

♦ tytoją. Taipgi mes kreipia- 
su virš 50 automobilių, bet dar -mės ir- į tuos skaitytoj”0;/ •. 
buvo ne viąkas. Jeigu būtų kurie perkasi kasdien pa- .-* 
x^s-Up-yk?ę tais kry- vieniais numeriais, kad ji" ”
vęs ir-kalbėtojas ant kapų... . u^irasytu “Laisvę” ant me- 7- 

................................... ' Bet; bus ir; taip gerai, Lai. ^ses, Jies,“.
si davatkos, kaip muilo nuri-ljam būnat.lengva žios šalies taip sūtaupirisitevd<įug pilti-., 

• v. i : •— • . 'ii 2 f • JIXjAw 1 a. 'I nvvi 1 X »

patys savo, priešus.
j ■ r •. • k

his yra pTnskaitohi'ąš.
•r f j

> jBejdarWai■ draugai

>

kusį burtus jo giminėms, jie ir1 
pakėlė kovą už jo duselę, o ' 
moteris buvo susikrimtus; na,1 ( 
tai davatkėlės ir ’ išsikovojo, 
kad prie grabo būtų kryžiuš 
su žvakėmis. Bet jo laisviems r 
'draugams kovojant0 ''šu torhis 
tamsiomis davatkėlėmis, tapo 
palaidotas ant laisvų miesta- 

’.vų kapų ir be bažnytinių ce
remonijų . '’’ < ! '

Taip belaidojant, visos ir vi-
vęs.ir kalbėtojas ant kapų. .

Ję,i zurzėjo, nors’laidbtuvės blb-jžęųielė. »,j,. , 
yo labai gražios. Palydėjo *

' L - • gU-7
Jo Draugas. “Laisvės” Administracija.
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Mūsų Organizacijos Reikalai

Naujas Choras Į Meno Sąjungą
Gavome! laišką nuo draugo P. šiuplevičiaus, 

kuris sekamai rašo: “Su šiuo laišku siunčiu 
* Montreal© Jaunimo Choro įstojimo mokestį 

$5.00. Prašau skaityti mūsų choi-ą pilnu A 
LPMS nariu. Kaip greitai turėsime pinigų, 
taip greitai prisiusime ir mokestį.”

Draugas taip, pat prašo veikalėlių ir ope
rečių. Tai įeiškia, kad draugai veikia. O 

f., jei ilk veikia, tai ir choras g?lės gyvuoti, 
žinoma* mes siusime Reikalėlių, kuriuos turi
me ie manome tinkami vaidinimui.

“Suiro Tėvelio Nervai”
Brooklyn© Aido Choro Dramos Grupė de

biutavo pirmu kartu komediją: “Suiro Tėve
lio Nervai.” Vaidinimas pavyko gerai. Pub
lika buvo, rock>s, patenkinta vaidinimu. Turi
nys neblogas. Bet tai dar nereiškia, kad ne
buvo ir stambokų paklaidų—jų buvo. Taip 
pat reikia pasakyti, kad vaidintojai neturi jau 
skaityti, kad jų “vaidinimo kursas” užbaigtas.
Ne, reikia dar geriau lavintis ir parodyti, kad 
ir darbininkai gali taip pat gerai vaidinti, 
kaip ir profesionalai.

Vaidintojai, kurie vaidina kiekvieną dieną, 
i taip pat yra darbininkai.

Veikalėlis “Suiro Tėvelio Nervai” yra tin
kamas vaidinimui ir turi juoko, kuomet pa- 
rapijonai pastebi “dvasios tėvelio” mergišia- 
vimą ir vieton jam duoti 2,000 dolerių, jie jį 
patį ir jo meilužę pašalina.

1 Dramos Grupė galėtų šitą veikalėlį suvai- 
f dinti pačiame Brooklyne ir jo apielinkėj. Del 

kitų kolonijų galima patarti, kad parapijonų 
rezoliuciją galima biskelį trumpinti, nes gal 
atrodyti perilgas skaitymas. Tik reikia veng- 
ti, kad nesusidarkytų prasmė; čia ta rezoliu
cija buvo biskelį trumpinta.

Liaudies Choras Lawrenciui
Gavome Liaudies Choro duokles. Tai gerai, 

kad draugai pasirūpina savo organizacijos rei
kalai?;.

Mes turime dar daugiau chorų, kurie nėra 
užsimokėję į Meno Sąjungą. Tiesa, laikai blo
gi, bet reikia sudaryti mūsų chorų biudžetą. 
Turime rasti tinkamus būdus finansavimui 
mūsų organizacijos. Reikia daugiau parengi
mų su žema įžanga ir dbelno darbininkiško 
veiklumo, kad padaryti mūsų parengimus sėk
mingais.

Šioje srityje sėkmingai veikia Aido Choras 
Wilkes-Barriu- mieste. Taip gali veikti ir ki
ti mūsų chorai. Be to, reikia traukti daugiau 
darbininkiško jaunimo į mūsų chorus. Krizis 
turi padidinti mūsų chorus, o ne mažinti.

Šiame reikale mes turime mažinti ir cho
rų išlaidas. Reikia mokytojų mokestis suma
žinti, jei kiek galima. Krizis jaučiama vi
sur, todėl ir mūsų organizacijos turi mokėti 
prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Liaudies Choras Lawrenciuj

Lyros Choras pradeda geriau veikti. Se
niau šį chorą vadovavo sklokininkai. Jų vado
vybė chorą įvedė į skolas, o pAskiaus jie jį 
norėjo visai pakrikdyti, bet tas jiems nepavy
ko. Lyros Choras atsigavo ir pradeda veikti.

Pastaruoju laiku chore dar viena permainą 
įvyko. Būtent, pasikeista su mokytoju. Per 
daugelį metų Lyros Chorą mokino d. J. Jur
čiukonis. Dabar jo vietą paėmė jauna moky-

< toga Valatkiutė.
* Mes linkime jaunai mokytojai gerų sėkmių. 

Taip pat seniau buvo pastebėta Lyros Chore 
liga Hgood times.” Draugai turi vengti to
kių netikslumų. Choras yra darbininkiška or-
ganizacija, jo pareiga dalyvauti socialiuose 
reikaluose, klasių kovose. Tie privatiniai “ge
rų laikų” jieškojimaį ir pražudo darbininkiš- 
kumą mūsų chorų.

“Inkviziciją” Jau Ruošia Draugai Scenai .
Naujas mūsų veikalas “Inkvizicija” jau 

t ruošiamas scenai. Veikiausia jį pirmiausia 
/ vaidins Chicaga. Be chicagiečių “Inkvizici

ją” jau pradeda mokintis hartfordiečiai ir 
į?; elizabethiečiai.

Šį veikalą reikia vaidinti visose kolonijose, 
k ' Jef negalima vaidinti su dainomis, tai galima

vaidinti be dainų. Jei negalima suvaidinti vi
są veikalą, tai galima vaidinti dalimis, kaip 
kad veikale nurodyta.

Muzika gaminama. Mes dar negalime pa
sakyti, kaip greitai ji bus gatava, bet tikimės, 

Į kad jau nereikės ilgai laukti.
V. Bovinas, Sekret.

Trys Vaizdai
i

Vakaras temo, 
žvaigždės mirgėjo,
Gegužės grožis virkdė medžius, 
Kada švelnutės
Kylančio vėjo
Bangos bučiavo rasos lašus.

X z į

Po Menas kito
Lašais ji krito ,

* Ant akmenimis puoštų takų,
Kur proletarai
Po parko medžiais
Turėjo butą nakties laiku.

n

Tarsi gudžio.sios
Nakties šešėliai,
Jie naktį braidė takus rasos;
Pastogėj šilta,
Ramu, bet vėliai 
įeit į jį jiem stigo drąsos.

Mėnulis švietė,
Rasa žėrėjo!
Bet ar del jų tie nakties vaizdai?!
Ne! jiems tas grožis
Jau nerūpėjo,
Nes badu noko draugų šimtai.

Greta prie parko
Garsąi piano
Aidėjo, pynės į tamsią tylą.
Ir skleidės juokas
Kvape šampano; z
Džiaugsmu klestėjo buržujų vila.

II
Vakaras buvo
Tylus, be vėjo,
Dengėsi miestas suodinais dūmais.
Mėnulisspalių
Liūdnai žiūrėjo
Ties parko vilos puikiaisiais rūmais.

Tie patys medžiai, ■
Tos pačios gėlės, 
Bei? jau pageltę ir lapai krito.
Tie patys žmonės,
Kurie klajojo
Gegužės nakį ant tako šito.

Girdėjos aidint
Garsai piano,
Tik jau ne viloj, o turčių rūmuos.
O čia karžygiai
Būriais ginklavęs
Ir nyko miesto dirbtuvių dūmuos.

Ir kada bokšte
Dvyliktą gaudė—
Trūko kantrybė ir proletarų!
Būriais galingais,
Būriais ginkluotais
Jie puolė gaujas šnipų, žandarų!

Per visą naktį, .
Lig aušo rytas,
Karžygiai kovės su priešais savo!
Ir tik per kovą, / 
Kraujuotą kovą

. Bebrėkštant rytui pergalę gavo.

III
Vakaras temo, 
žvaigždės mirgėjo, 
Vėjelis virkdė medžių lapus.
Atgimus gamtą,
Džiaugsmu kliedėjo, 
Žiedais nubėrus parko takus.

Po vienas kito
Būriais skaitlingais
Skubėjo žmonės į parko vilą, 
Iš kur orkestras 
Garsais galingais 
Į vergų klasę laisvai prabilo.

Tylėjo gėlės
Ir klausė vėjas;
Sustojo minios proletarinės
Pagerbti laisvės,
Pagerbt karžygių, 
Kurie yr’ žuvę del Tarptautinės.

Bet kur buržujų
Garsai piano?!
Kur tie klajūnai, nakties šešėliai?!
Viskas sumišo
Tarp okeano >«
Minios ir jų j ieškoti neverta vėliai!

’ 4 'Tiktai ’vėliava u ! ■ • • 5 • '‘ : : 1 ' ' : •
;RaūdOna žino1, ' ' ‘ '
Kas už tą laisvę praliejo kraują!
Tr proletarus
Visus vadina
Tvert jos globoje pasaulį naują!

Palanta.

Gerų Rytą, Revoliucija

TT7

Langston Hughes

Tu esi geriausia draugė,
Ką aš kada turėjau.

Nuo šiol mes visada draugausim.
Ei, klausykie, Revoliucija:
žinai ką, bosas, kur aš dirbau, 
žmogynas, ką mane pavarė, taupydamas

kaštus,
Apie tave jis laikraščiams parašė ilgą laišką: 
Esą, tu—triukšmadarė, priešė, svetimtautė, 
Arba dar,-—kalės duktė.
Jis kreipės į policiją 5

i Ir liepė jai sekioti tą sutvėrimą, 
Kuris vadinas Revoliucija.

[ Matai,
Kad bosas žino, jog tu mano draugė;
Jis mato mus belaikančius vienybę.
Jis žino, kaip badaūjam mes nuplyšę, , 
Visai neturim nieko šiam pasaulyj—
O betgi mes del to ką nors darysim.
Gi bosas turi viską, ko jam reikia, ištikrųjų : 

Valgo puikiai, , 
Daug namų jis turi, 
Dyklaikiuosna važinėja,
Laužo jis streikus,
Veda jis politiką, policiją papirkinėja,
Kongresą jis nuperka,
Galvą jis užrietęs po svietą vaikštinėja— 

Bet aš tai niekad negavau anei pavalgyt 
sočiai;

Nei šilumos aš žiemą neturėjau;
Ir niekad man užtikrinta nebuvo būklė—
Per visą savo amžių—iš rankų tik į burną,

Iš rankų tik į burną.
Klausykie, Revoliucija,

Juk esam mes draugai, matai—
Sykiu,

Mes viską galime paimti:
Namus, laivus, fabrikus, arsenalus, 
Gelžkelius, miškus, laukui sodus, 
Telegrafus, radijus ir linijas busų 
(Vaje, ipaleist tuos radijus darban, 

šimtą pypkių!),
Plieno dirbtuves,, angliakasyklas, žibalo 

versmes, gazą,
Visus tuos įrankius gamybos,
(šauni diena iŠ ryto!), ;
Viską—
Ir perleisti visus tuos daildus dirbantiems 

žmonėms:
Valdykit juos ir veskit naudai mūs, ką 

dirbam. į:
Brolyti gi, tie radijai!—
Iš pirmo ryto pasiųst į SSSR tą žinią:
Štai gimė naujas jau narys Sovieto Tarptau

tinio.
Pasveikinimas Socialistinėm Respublikom 

Sovietų!
Valio jums, darbininkai, bekylanti visur!

Ir mes pasirašysim: Vokietija;
Pasirašom: Chįnija;
Pasirašom: Afrika;
Pasirašom: Lenkija;
Pasirašom: Italija;
Pasirašom: Amerika;
Pasirašom locnu savo vardu: Darbinin

kas—
Tą dieną, nuo kada neliks jau jokio alkano, 

šąlančio, rankpelnio prispausto
Niekur visam pasaulyj.

Tai mūsų darbas!
Aš esu perilgai badavęs,
O kaip tu?
Eime gi, Revoliucija!

Vertė V. Tauras.

nebrangina liaudies meilę!
pagyras, minutinis Šurnas praeis, 

kvailio teismą ir juoką minios šal-

pasilik kietas ,ramus ir rūstus.

žmo- 
augš- 
o ne

po

Bendri Visuomeniniai Proletarinių 
Meno Dėsniai

Spalio 2 d. įvyko ALDLD. 
225 kuopos susirinkimas; bur ,r 
vo nariais skaitlingas.

> Nutarta aukauti iš kuopos 
iždo $5 Komunistų Partijai 
rinkimų reikalams.

Draugai ir draugės, turime 
dabar gauti naujų narių kuo-,ljr 
pai, o “Laisvei,” “Vilniai,” 
taipgi “Darbininkei” naujų ~ 
skaitytojų, nes dabar visų eina 
vajus?- ir kaip darbininkiški 
laikraščiai yra nupiginti, tai ir 
įstojimas į ALDLD. yra panai-, 
kintas per šį vajų, ir dar gau
nama dovanų $3 vertės kny
gų; •

Taigi, draugai, į darbą, o 
pasekmes turėsime geras, jei- ; 
gu tik visi dirbsime toj link- • 
mėj. t ••v

Jau darbas pradetąs; South- , 
būrio Pusdzukis jau' turi du,, 
naujus narius kuopai ir jieŠ- ‘ * 
ko daugiau kuopai narių, o 

i laikraščiams skaitytojų. Mes 
turime ir kiti nariai pradėti; L 
neduokime Southburio Pus- J Y 
dzukiui tos garbės, nes, kaip 
girdėjau, tai giriasi, kad šitam 
vajuj už visus Southburio ir 
Oxford© draugus gaus dau
giausiai kuopai narių ir laik
raščiams skaitytojų.

Tą pačią dieną įvyko ir mū- J 
sų broliškos LDS. 93 kuopos 

’susirinkimas. Kuopai iki šiol 
|sekėsi gerai; visi nariai lan- 
| kė Susirinkimus, bet šitam su
sirinkime tai nei pusės narių 
nebuvo. Tas, draugai, yra ne- .....

! gerai. Susirinkimai reikia lan- 
i kyti visiems ir visada. Kitas. . 
kuopai nepasisekimas, tai pik
nikas, ką įvyko rugsėjo 4 d. 
davė mažai pelno. Mat, diena 
buvo debesiuota ir dar kai ka
da pakrapino. Tad iš tolimes- . 
nių kolonijų mažai buvo publi- ., . 
kos; visgi kuopa taria ačiū vi- 

įsiems pikniko dalyviams.
Taipgi atsiranda kuopoj ir 

ligonių. Peter Fox buvo su- ~ 
žeistas darbe ir sirgo ligon* 

, butyj. aštuonias savaites. Vos .. i 
tik iOjėjp nuo pašalpos atsisa? 
kyti, tai kitas narys smarkiai.,,, 
apsirgo, būtent, draugė Jieva 

i Engele’rtienė. Draugai ir drau- 
iges, mes turime lankyti drau
gę visi, kam tik laikas paveli- d 
na. Drg. J. Engelertienė ser- 
ga savo namuose.

Komunistai nutarė surengti ” 
susirinkimą su prakalbom lap- <> 
kričio 7 d. vakare, pas drau-,.^ 
gus L. D. Schwartz, ten, kur ,o 
P. ir O. 
nėjimui 
vavimo. 
draugės,
į tokį svarbų susirinkimą, mi- .,, 
nedarni 15 metų revoliucijos, 
sukaktuves. Ten pasikalbėsime 
apie mūsų vargus ir kaip ge
riau kovot su Šita kapitalistų 
sistema. Taipgi, k.aip žinoma, 
'ant rytojaus mes balsuosime 
rinkimuose Jungtinių Valstijų.;/* 
prezidento ir kitų valdininkų. 
Apie tai ir bus galima pasitar- , t 

iti. •. 7
i Pribūkime visi, draugai ir* . 
• draugės. Mums nereikės mo- “ 
keti jokios įžangos; dar gausi-' 

,me ir užsikąsti ir saldžios sai- 
'dės išsigerti veltui. Vietiniai 
! draugai komunistai tą parū- 

.' pins. Būkite visi ir aš būsiu.

skaitome: “Atstovai’ dabartinio darbininkų p SoilthblirV if Oxford CoDIL 
judėjimo randa,, kad protestuoti jiems yra d 1 f
prieš ką ,bet nusiminti nėra ko. . . Nusimini- | 
mas tinka tiems, kas nesupranta priežasčių 
blogo, nemato išėjimo, netinkamas kovoti. 
Dabartinis pramoninis proletariatas nepri- 
klausb prie tokių klasių.” '

Tokis užartavojimas drąsos, supratimas j 
pamatinio tikslo esmės, džiaugsmas kovoj 
vardan pasitikėjimo į jos galutinus laimėji
mo vaisius,—yra vienas iš pamatinių požy
mių proletarinės pasauliožvalgos ir proleta
rinio meno turinio.

“Uždaviniai meno yra tame—perstatyti 
visą tai, kas interesuoja ir sujudina visuome
ninį žmogų,”—sakė Plechanovas.

Sąryšyj su ta sąlyga yra skirtumai tarpe 
buržuazinės ir proletarinės dailės, tarpe bur
žuazinio ir proletarinio meno. Kaip gi su
prasti visuomeninį žmogų, kaip psichologiš
kai, sociologiškai atidengti (pažinti) jį?

Iš buržuazinio taŠkaregio, meno psicho
logiškais požymiais žmogaus, jo išmieravi- 
mas, jo turinys, tai bus jo pasireiškiantis in
dividualizmas : t ■

Poetas 
Upinis 
Išgirsi 

tos;
i Bet tu

Tu—caras, gyvenk vienas. Laisvuoju keliu
Eik, kur tave veda laisvas protas.-^
Taip mokina, taip supranta poetas Puš

kinas. Tai individualizmas (“tu patsai sa
vo augščiausias teismas”), jis simbolizuoja 
ir neabejojančiai politiškame, politiniai-vi- 
suomeniniame vaizde : “Tu—caras.”

Pas proletariatą visuomeninis vaizdas dia- 
metrališkai priešingas: Kolektyvas ir žmo- 

i gus tame kolektyve; individualizmas (ir 
I augščiausias individualizmas, nes komunis

tinės visuomenės surėdymas pakelia 
gaus asmeningumą ant dar negirdėtos 
tumos) nusakomas visuomeniškumu, 
priešingai individualas visuomenei.

“Individualai,—skaitome pas Plechano-
vą,—yra tvariniai masių, jie kraujas iš jos 
kraujo, ir kaulai—iš jos kaulų. Nepastato 
save prieš ją ,kaip myli save pasistatyti bur
žuaziniai gerojai prieš minią, o supranta, 
kad jie yra visuomenės dalimi. Ir jaučiasi 

| patys dar geriau, kuo aiškiau jaučia jie ar
timą ryšį ,jungiantį juos su minia.”

Iš čionai plaukia ir klasinis, skirtingas 
supratimas, skirtingas turinys psichologiško 
žmogaus ir psichologijos .termino. Pirmame 
atsitikime, buržuaziniamei mene, atsiskyręs 
laisvas žmogus nesiriša savo psichologija su 
kolektyvu, o pati visuomenė tiktai kiekis to
kių “dievo paveikslo tvariniu,” vienučių, tu
rinčių visuomeninius ryšius, būk tiktai vei
kiant individualizmo spėkai ir individualiz
mo kovoj tveriasi kūryba.

Antroje pusėje, proletariato pasaulėžval
ga rodo, kad žmogaus visuomeninės funkci
jos, pats žmogus,—tai produktas visuomeni
nių santikių ir visuomeninės klasių kovos. 
Proletarinės literatūros uždavinys—numas- 
kuoti veidmainingumą buržuazinės laisvės ir 
jos subjektyvį psichologiškumą ir jam “prieš 
pastatyti tikrai laisvą ,atvirai surištą su 
proletariatu,” meną. Tai yra atvirai klasinį 
meną, ir žmogų, atvirai jo klasės žmogų. 
Tokis proletarinis menas “tarnaus ne permir
kusiai gerojinei, ne nerimaujantiems ir ken
čiantiems nuo nutukimo ‘viršutinių sluogsnių 
desėtkams tūkstančių,’ bet milionams ir de
šimtims milionų dirbančiųjų, kurie sudaro 
žiedą šalies, jos spėką, jos ateitį.”—Leni
nas.

“Proletariatas,—sakė N. Bucharinas savo 
kalboje CK VSKP (b) 1925,— turi speci- 
ficinius bruožus .bendrus nusistatymus, mies
tinius pobūdžius, nekomunistinius todėl, 
kad komunizmas išriša priešingumus miesto 
ir sodžiaus. Tie patys bruožai iš karto stato 
griežtai pertvarus tarpe bendrai visuome
niško ir proletarinio. Tie bruožai, tai sude
rinimas. Tas patsai kolektyvizmas, tai prie
das, revoliucioniškumas. Tai, iš antros pu
sės, kitokis suderinimas, negu buržuazinis, i 
negu futuristinis ūrbanizmas, marionetizmas,

• ir t.t. Tai visiškai aišku. . . Bet tas tarpas 
laiko, kada priešingumai tarpe miesto ir 
sodžiaus dar pilnai neišrišti,—kas prie pro
letariato diktatūros pilnai natūralu,—tas dės 
savo antspaudą ant visos civilizacijos ir tame 
skaičiuje ant litpratūros. Kaip mes negrei
tintume pravedimo politiką del sučiulpimo 
priešingumų tar^e miesto ir sodžiaus, bet 
visgi daug greičiau, eina procesas augimo 
proletarinės kultūros, negu procesas sučiul
pimo priešingumų.” Tuom tai yra ir išaiški- j 
namas urbanistinis,,tai yra miestinis pobūdis Į 
proletarinio meno. Jeigu amerikonizuotas 
ūrbanizmas ir futurizmas, jo turiniu atsi
kreipiant į buržuazinę mažumą, neapykanta • 
kreipiama prieš išnadojamuosius ir paverg- I 
tuosiuos, tai proletarinis turinys kreipiamas į 
visus dirbančiuosius, nes proletarinis menas, 
—kąip jau mes privedeme Lenino citatą— 
“tarnaus 'milionams ir dešimtims milionų 
dirbančiųjų.”

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kaytis gyveno, pami-
15 metų Sovietų gy-

Taigi, draugai ir***
mes visi susirinkime

Southburio Girininkas.

Lietuvofl Darbininku ir Kaimo 
Biednuomenės Dvisavaitinis Laik- 
: : : raštis (su paveikslais) : t :

“BALSAS”

(Iš Chudožestvenaja Politgramota)
Kokia bendra kryptis visuomeninio pro

letarinio menp?
“Dabartinis buržuazinis mehas,—sako F. 

Mering,—turi giliai pesitnistinį pobūdį. Pro
letariatas gi, persigėręs daug gilesniu ♦opti
mizmu. Tas, suprantama, neturi nieko ben
dro bent su kokiu tai utopizmu. Revoliucinis 
kovotojas gali pačiu blaiviausiu būdu pa
sverti galimybes pergalės kovoje, bet jis yra 
revoliuciniu kovotoju todėl, kad tikrai įsi
tikinęs savo tinkamumui fierbudavoti pasau
lį. Toje esmėje kiekvienas, turintis klasinį 
supratimą, kiekvienas sąmoningas darbinin
kas yra optimistas: jis su pilna vilčia žiūri 
į ateitį.” Buržuazija, — pakartoja tą pat 
mintį Plechanovas,—negali eiti toliaus ap
gailestavimo ,prijautimo nusižeminančiųjų ir 
nuskriaustųjų linkui. Tuom kart pamatine 
proletariato judėjimo mintimi yra “aiškus 
ir drąsus atmetimas nepavojingumo.”

Lenino straipsnyje “L. N. Tolstojus ir da
bartinis ’darbininkų judėjimas” (1910 m.)

Duoda daug žinių iŠ Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo-

Adrenas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., ^femelstr. 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, 
menės gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininke pri- 
: valo užsisakyt “Balsą.” :

“BALSO” KAINA AMERIKOJE:
Metams ......................... |1.60
šešiems mėnesiams . . .80
Pavienio num. kaina . .06



Puslapis Ketvirtas

I ĮSPŪDŽIAI KELIONĖS Į SOV. SįJUNGĄ 
—LIETUVĄ IR ATGAL- - - - - -

J NllliVUlkU,
(Tąsa/

Lauke gi stovi vienoj pusėj keli latviai 
kareiviai ir saugoja rubežių, kad neitų jų 
pusėn iš Rusijos jau pradėtas pravesti gy- 
veniman komunizmas, o kitoj pusėj—keli 
raudonarmiečiai, ir nemačiau, kad bent 
vienas iš jų būtų turėjęs šmočiukų komu
nizmo užkišęs kur nors už aulo, kad pas
kui, užvėręs ant galo šautuvo, galėtų per
mest jų pusėn, nors tuo laiku, kada tie ka
reiviai žiūri į lekiančias varnas.

Nuo rubežiaus toliau pavažiavus, perėjo 
finansų kontrolieriai ir užrašė mūs besive- 
žamus pinigus.

“Kam reikalingas šitas surašinėjimas, 
juk negyvensime jūsų žemėje, mes tik pra
važiuojam?”' .

“Mūsų įstatymas reikalauja sužymėti 
keleivių pinigus, nes jeigu pravažiuojant 
mūsų krašte įvyktų apvogimas, tai kad ži

spindi ir dailios sodybos, apie kurias poe
tai šneka tautiškose dainose. Čia atsiduo
da purvas ir skurdas.

Važiuojame toliau, štai moteriškė, nu
sitvėrusi už plūgo rankenų ir varo prieš 
save susikūprinusią kumelę. Ji žengia jos 
pačios išplėšta vaga ir užverčia pūdymo 
žemę, ant kurios ji pirmiaus vaikščiodama 
dantimis baladojo akmenis, retkarčiais pa- 
sigaudama biskį žolės.

Nežinia, ar jos vyras serga, o gal jai rei
kia užkurio? Bet kad stubos labai sudri
bę, traukinys nesustojo, tad nėjau pasi
klaust. Paliekant jas abidvi, prisiminė ve
lionio Janonio eilės: “Trauk, bėrute, trauk 

i greičiau.”
' Kitoje vietoje antra moteriškė jau išva

riusi kelis pievoje pradalgius ir bude ma- 
toja apie dalgio ašmenis. Nuo dalgio bė
gantis balsas tikrai pieviškai šneka nešva
riais žodžiais...

Matęs šias dvi moteris dirbant tokį sun
kų darbą, prisiminė Leningrado prieplau
ka, laivas Lancastria, kuriame stovėda
mos pirma klasė važiuojančios buržujės

notum, kiek jie turėjo nuostolių.”
“Ar jiems paskui būna tie nuostoliai pa

dengiami?”
Nieko nesakė.
Daug buvau girdėjęs visokių kalbų apie šaipėsi, žiūrėdamos į Sovietų moteris, dir- 

Latvijos dideles ir gražias ūkės. Gal būt bančias eksportui medžių kieme, ir misliju: 
kur nors apie Rygą ir yra tokių vietų, beti^žin ar jos ir čia šaipytųsi, o gal sakytų 
jų nesiekėm, tai nei nematėm. Gi tarpe | j^jų nuosavybe, jos turi dirbt..
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos šiame ruošte! Taip bemąstant, tarpais su keliauninkais 
tinkamų ūkių nėra. Palikom vieno kito ūki- Į truputį pasikalbant apie matomus reginius,

Tik kuolu pamaišyt ir gautuos rubežiaus ir sustojo trečiu kartu Pa- 
• nemunelėj. Čia mano kelionės draugas 

-- - - - - Į Gendvila išlipo, ir taip baigėsi paskutinė
mūs turistų dviejų žmonių grupė.

Palikęs jį tenai, važiavau tik su vienu 
pažįstamu žmogum, o tas žmogus: Mask
voje dviejų moterų atlydėta bobukė, kuri, 
matyt, bijojo prapulti Lietuvoje. Net pri
trūkau kantrybės beatsakinėjant, jog čia 
da ne Joniškis ir nereikia mainytis važiuot

ninko naujasnes stubas, o kitų baigiančias i traukinys, prabėgo porą stočių nuo Latvi- 
savąjį amžių.
puvėsių krūvą.

Daugumoje šiaudiniai stogai, sąmanomis! 
apžėlę, laukia “geresnių laikų”, o pakol jie 
ateis,—viduje būnant, reikės lietsargiu už- 
sileist, idant apsaugojus galvą nuo krin
tančių lašų.

Tačiaus, jau prasidėjo matytis geresnės 
žemės ir javų. Mums keliaujant, jau buvo 
vežamas šienas ir dobilai. Kaimietės mo-
terys vaikščioja basos, kaip ir kitur. Prie 
didesnių stočių maišosi merginų Čeverykuo- 
tų ir gražiai pasirėdžiusių. Viena sėdėjo 
ant akmenio ir rodė dirbtiną šypsą, paskui 
suspaudė lūpas.

Pravažiavę Daugpilį, persėdom mažes
niu, bet vistiek tarptautiniu traukiniu ir 
maža pamiške leidomės linkui Obelių. Gi 
pirmesnis traukinys nuėjo tiesiai Rygon.

Lietuvos Rubežius
Prieš atvažiuosiant į Lietuvos žemelką, 

keliais kilometrais prieš Obelius, jau Lietu
vos viršininkai peržiūrėjo mūsų pasus. Pa
sus perdavė “tėvynės” parubežininkams da 
latvių vyriausybė.

Paskui atidengėm “siūtkeisius” muitinin
kų inspekcijai. Pakėlęs žiponų vieną galą, 
paskui kitą—uždarė jį. Pakišiau rankinį 
čemodanuką, tai gavau atsakymą: “Nerei
kia, amerikiėčiai parvažiuoja.”

Tasai bagažų peržiūrėjimas net įsiprikli- 
no. Viena diena tris syk; nespėji pavažiuo
ti valandą-kitą ir vėl atidaryk. Bet prisi
minus, jog gyvenam dideliam sviete,—už
mečiau siūtkeisį ant lentynos ir atsiguliau.

Dabar jau važiuodami kvėpuojame tik
rai lietuvišku oru, bet matant kaimų su
klypusius butus, jis slegia krūtinę ir puldo 
ūpą. Nėra tos skaisčios tėvynės, neatsi-

Bendri Visuomeniniai Proletarinio 
Meno Dėsniai

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Laiške Pletnievo, kur jis kalba apie'sutvė

rimą proletarinės kultūros “tiktai spėkomis 
paties proletariato,” Leninas pastato greta 
to klausimą—“o valstiečiai?”; kitoje vieto
je: “o nuoš. būdavo j ančių garvežių?” Tad 
mūsų šalyje masinį proletarinį meną nega
lima sutverti vien tik industriniam proleta
riatui, nes nuošimčiai budavojančių garve
žius, be valstiečių, nesuteiks menui masiš
kumą. Todėl reikia kalbėti apie meną “del 
dešimčių milionų dirbančiųjų,” tai yra, dar
bininkų ir valstiečių. Tas diktuoja draugiš
ką ir prietelišką atsinešimą linkui valstietiš

Kaunan.
Mūsų internacionalnas traukinys vijosi 

saulę pusėtinu greitumu, bet kuomet ji nu
sileido,—mes nuo jos buvome labai, labai 
toli. Rodosi net ir inžinas ne taip tan
kiai bliauna, nes ką gi gelbės tas šūkavi
mas—ji vistiek pasislėpė. Ryte ji pasiro
dys, bet jau rytų pusėj. Traukinys bėgs 
ją pasitikti, tačiaus kuomet jie susidurs 
vienas bus augštai viduryj padangės, o ki
tas ant žemės, ir vėl negaus progos pasi
kalbėti, kam jie kasdieną veda kvailą vai
kymosi kovą.

Taigi visur yra savotiškų kvailysčių. 
Saulei nusileidus, vieni veda, kiti varo gy
vulius namo; vištų jau niekur nematyt, jos 
visada su šviesa užsikloja; kelios varnos 
kvėsčiodamos sparnais tykiai lekia, kas 
duoda suprast, jog ir jos išsigandę prie
blandos, skubinasi miško medžių viršūnėse 
snustert.

O kodėl Kaunas čia nepabudavotas? Juk 
būtų ne pro šalį eit gult sykiu su vištom, 
varnom ir kitais šios vietos gyventojais. 
Dabar gi važiuok bala žino kur, palie
kant tą gražią merginą karvę melžiant ir 
languose pradedančius pasirodyti žibu
riukus.

(Bus Daugiau)

MENO SKYRIAUS DALIS
kų rašytojų. “Uždavinys,”—sako CK VS 
KP rezoliucija, “Apie politiką partijos sri
tyje dailios literatūros yra tame ,kad perves
ti jų augančius kadrus ant proletarinės ide
ologijos bėgių*” Ir padaryti tą ne mecha^ 
niškai ,o išlaikant visas tas ypatybes, su ku
rių pagelba galima veikti į valstiečius. Tik
tai, tokiose atsinešimo sąlygose linkui vals
tiečių, galima kalbėti apie urbanizmą pro
letarinio meno. Jeigu proletarinis menas, 
neišvengiamai nudažytas urbanizmo spalva, 
tai tas urbanizmas, kuris draugiškai veikia 
į sodžius ir perveda augančius kadrus valstie 
tiškų dailininkų ant proletarinės ideologijos 
bėgių ir prie socialistinio budavojimo, pa
silaiko savyje tuom pat kartu ir tą savotiš
ką valstietišką medžiagą ir jos apdirbimą.

Vertė D. M, Šolomakas.

šeštadienis, Spalių 29, 1932

tus su ženklu Kūjo ir Pjautu
vo. . ‘ ’ I T *

I .• j B-ses.

NORWOOD, MASS.
Komunistų Partijos Rinkimų Kam

panijos atviram ore prakalbos įvyks 
29 d .spalio. (Oct.), 3 vai. po pietų, 
ant N. Abadella pievos; bus gera 
kalbėtoja iš Boston, Mass. d. Eva 
Hoffmann, nesenai toj vietoj, polici
ja komunistų prakalbas išardė, neda
vė kalbėti, tai šios prakalbos bus 
kaipo protestas prieš policisto tero
rą, ir agitacija už Komunistų Parti
jos programą Ir jos kandidatus. 
“Laisvės” skaitytojai patys atsilan
kykite ir kitiems pasakykite.

. Darbininkas.

HARTFORD, CONN,
Kaip PaŠalpinio Kliubo Val

dyba Politikieriauja

(November) 8 d., tai balsuo
dami spauskite rankenukę už 
Komunistų Partijos kandidJ-

‘LAISVES’ KONCERTASGegužės mėnesį Pašalpinis 
Kliubas susirinkime buvo pa
kviestas išrinkti ir pasiųst du 
delegatus į konferenciją, ku
rią šaukė Lietuvių Frakcija 
birželio 23 d. O konferenci
jos tikslas buvo apsvarstyti, 
kaip darbininkai galėtų sek- 
mingiaus veikti delei ateinan
čių rinkimų. Nekurie valdy
bos nariai tada griežtai stojo 
prieš tokį delegatų siuntimą ;■! 
sakė, kad mes nedalyvausime i 
jokioj politikoj.

Bet prabėgus keliems mene-1 
siams atėjo republikonų bada-’ 
vimo sistemos politikieriai ir 
pakvietė Kliubo valdybos tuos: 
pačius narius surengti jiems 
prakalbas ir sutraukti daugiau 
darbininkų, kuriuos galėtų re-J 
publikonai mulkinti. ,|

Kada atėjo spalio 22 d., tai 
ir prasidėjo tos ceremonijos; 
parsitraukė kalbėtojus, kurio 
žadėjo visokių republikoniškų 
ir demokratiškų “gerovių.” 
Už tai Kliubo valdybos nariai 
gavo pavaišinti nuo. republi
konų, bet darbininkų reikalai 
tapo išduoti.

Rodos, ir patys Kliubo valdy 
bos narys nariai yra suskurdę 
žmonės, vaikščioja be darbo ir' 
vargsta, kaip ir kiti lietuviai 
darbininkai; bet elgiasi ne 
darbininkiškai.

Prieš rinkimus republik. ir' 
demokratų politikieriai prizą-; 
d a visokių darbininkams gerų ; 
laikų; o kada praeis rinkimai, | 
tai darbininkai ir vėl turės! 
šliaužioti gatvėmis be darbo 
ir be duonos.

Kliubo nariai ir visi lietuviai 
darbininkiški piliečiai, ne- i 
klausykite tų visokių maklio- 
rių; bet kada ateis lapkričio

13 Dieną Lapkričio (November), 1932
NEW GRAND ASSEMBLY

318 Grand St, Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3-čią vai. po pietų

Aido Choro Merginų Oktetas
Iš Wilkes Barre, Pa., dalyvaus “Laisvės” koncerte. 

Tai bus pažiba mūsų programoje

DEMETRI CRIONA Tenoras
Jo karjieros rekordai: Odessa Muzikos Teatro opero

je dainavo ir lošė 1916, 1918 m. Grekų Nacionalėje Ope
roje, Athens, Graikija, lošė keturis sezonus: 1919, 1922 
m. Nuo atvykimo į Ameriką, dainavo kaipo solistas Ru
sų Symfonijos Grupėje, New Yorke. Sezonais 1924, 126 
m. Vėliaus gavo vietą pirmojo tenoro The Kings Hench
man Opera Co., kur vaidino ir dainavo 1926-1927 m. 
Toliaus, 1928 m. veikė prie American Music Drama. Gi 
1929 m. dainavo Pennsylvania Opera Co., o 1930 m. Phi
ladelphia Civic Opera Co. Dabar jau antri metai dainuo
ja Russian Grand Opera Co. Mes jį girdėsime “Laisvės” 
koncerte.

AR ATSIKĖLĘS JAUTIES 
PAVARGĘS?

Jeigu Jūs esate, tai turėtumėt vartoti 
pasitikiėjimo vertų, tonikų, kuris stimuliuoja • 
jūs apetitų ir pataiso virškinimų, pagelbs- 
ti jums ne tik su skoniu pavalgyti, bet ir i 
duoda jums maistingumų. Garsus gydyto
jas specialistas surado kombinacija brangių 
vaistų pagelba, kurių jam pasisekė padėti 
gamtai atsteigti sveikatų ir normalų veiki
mų, padaryti gyvenimų vertesniu. Ši pre- 
skripcija yra NUGA-TONE. Pardavinėjama 
ir garantuojama kiekvieno vaistininko.

Mėnesinis treatmentas už Vienų Dolerį. 
Jeigu po 20 dienų vartojimui ne būsite 
patenkintas, jūsų pinigai bus gražinami

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, mezzo sopranas
Po sugrįžimo iš Italijos pilnu atsikvėpimu, Brooklyne 

ji pasirodys 13 lapkričio. Laike* Aido Choro koncerto ji 
buvo apsirgusi, tai negalėjo parodyti to, ko ji verta.

ADELĖ VALATKIŪTĖ, dramatiškas sopranas
Tai vakarų daininkė, kuri Dętroite ir Clevelande dai

nuodavo darbininkų organizaciją parengimuose. Dabar 
ji lanko muzikos konservatoriją Philadelphijoje.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS i
(Repšys) i

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

A. VIŠNIAUSKAS, baritonas
Dainininkas ir darbininkų judėjimo rėmėjas. Turėsime 

progos ir jį girdėti dienraščio koncerte.

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
Mokinasi įdomų veikalą su dainomis šiam koncertui

B. ŠALINAITĖ IR N. VALINČIUTĖ
Pasižymjusibs pianistės duos gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Kurį draugė Šalinaitė pastatė ant augšto laipsnio 

darbininkiškoje dailėje.
Taipgi bus dar keletas specialių kavalkų.

Naujienybe Darbininkams

SOVIETU SALDAINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldainčs Amerikos 
Markete

NICHOLAI HODARIK, baritonas
Pasižymėjęs rusų baritonas, kuris šiuo tarpu dainuo

ja teatruose ir per 
koncerte.

radio. Ir jo balsas skambės mūsų

NORRIS ORKESTRĄ
Po programai bus šokiai, kurie tęsis iki 12 vai nakties.

Wm.

ĮŽANGA: $1, 75c. IR 50c. PRADŽIA 3 VAL. DIENĄ

MONTELLO, MASS.
Halloween Party šokiai ąubatoj, 29 

Oct., LT. name. Rengia LDSA. 22 
kp., pradžia 8 vai. vakare,. Grieš 
geriausia Al Palsię orkestrą. Kvie
čiame visus atsilankyti, nes šokiai 
bus nepaprasti. Svetainė bus iš
puošta ir šokėjams bus duodami pa
lydai kaip tai: kepurės iš popieros ir 
t.t. Įžanga 40 centų ypatai.

Rengėjai.
(257-256)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD. 72 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus antradienį, 1 lapkričio 
(Nov.), 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 už šiuos 
metus arba gauti naujų narių kuo
pai. Yra prisiųstos 8 knygutės 
rugpj. men. iš Komunistų Partijos 
delei. aukų rinkimo. Tie draugai, 
kurie pasiėmėte knygutes delei aukų 
rinkimo, malonėkite sugrąžinti ir iš
duoti apyskaitą. Taipgi apkalbėti rei- 

, kės ALDLD. “Laisvės” ir “ Vilnies” 
.vajaus darbuotė. Visus kviečia skait
lingiausiai susirinkti.

Komitetas.
(257-258)

’ BAYONNE, N. J.
j Rengiamos didelės prakalbos rinki- t 
mų ir kitais klausimais. Atsibus ne- | 

'dėlioj, 30 d. spalių, 7:30 vai. vakare, 
Labor Lyceum svetainėje, 72 W. 25th . 
St. Bayonne, .Nį J. Bus geri kalbė
tojai,- Yletuviat darbininkai, daly- * 

'vaukite masėmis.
I (257-258)

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- 

i ferenciją; reikės rinkti finansų rašti- 
1 ninką, nes senas j vargą Įėjęs ir ne- . 
gali darbo atlikti. Nepamirškite ateit 
ir naujų narių atsivesti.

J. Baranauskas.
(256-258)

VIENO SVARO DĖŽĖ
Gražiu Apdirbimu, Tinkanti 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI Philadelphia i
Draugijom, bei krautu

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

• Šiais darbininkų tėvynės 
produktais aprūpina jus

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street *

Brooklyn, N. Y. .

KAINOS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

ROUND TRIE 375
HOURLY One Way

BALTIMORE ___ __ __  $4.00
BOSTON _______

2.00
________ 3.00

EXPRESS 
SERVICE

WASHINGTON __ ______ _ 4.75
RICHMOND ____ ________ 7.50
PITTSBURGH __ ________ 8.00
DETROIT . ________ 13.50
CHICAGO _______ ________ 17.00
ALBANY and TROY______ 4.00

ROUND TRIP _______ ___5.00

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St., CHickering 4-1600

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais

tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.
Ą. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS. CAMPA U A VĖ. ir B04« CHENB ST„ DETROIT, MICH. 
■ ~ W ~ ■ ■iBiir ib . Į||| U įnm jį^Į

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. Ya

I «Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
name Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA, 

h Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
li žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
I no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 

miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Phone STAGG 9645

■•—J1
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Mes norime pranešti plačią-

kuopą.
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33

pa
są-

šeštadienis, Spalių 29, 1932 Puslapis penktas

Ėmė balsą ir eilė kitų munistų kandidatus šiuose rin- LDSA KUOPI) LENKTYNES UŽVIFTIFirS ZINIO S buv° matyt pas vi- ▼ * JLJ M. JL A 1 A>4 kJ, JL A 1 A kz įsus ūpas vyriškai pasidarbuo
ki. Tarp vajaus planų pora 

Paren-1 ^raugU išreiškė savo mintis ir telektualai 
ruošiamas'apie tulus taisytinus dalykus ' Malcolm Cowley, “New Repu-; 

“Laisvės” korespondencijose, blic žurnalo redaktorius; H u-i 
Vienas kitAs nuėjo ir prie mū-'go Gellert, ;

s mitinguose, kur James Rorty, poetas ir kt. Nuo tos pakeitė savo vietas.
laikosi savo 

(vietoje, tačiaus 54-ta Scranto-1 
tą no kuopelė arti pirmenybės, i 

! Draugės, apsižiūrėkite. Atei
nančių pora savaičių gali pa-, 
rodyti stebėtinų permainų. Ogi I 

l ilgai negirdėta 1-moji kuopa, 
I iš sykio pašoko, ir vos nepra- 

Nedelioj, 30 dieną spalio, lenkė savo oponentę, 24-tą 
Vajuje jau dalyvauja 
Likusios kuopos irgi 

(ramiai prašliaužti, kuomet jie ' vai. ryte įvyks susirinkimas vi- subrus, juk nesmagu bus 
Jj’ J ' • .i. . • i _ i-------- T nieko neveikusiųjų

kimuose. • I
Mitinge k a 1 b ės Waldo!

Frank, autorius veikalo “In- >
i ir Revoliucija,” IALDLD 1 Kp. Duoda 30tų Laitv6s .bazaruia > gimas, kuris buvo

Vajaus Darbuotoju ;lapk* 6 d tapo atkeltas to
M 'liau, kadangi tą dieną apvaikš-lSy taktikos

čiojimas Sovietų Sąjungos pen-Įkalba renegatai bei reakciniai Komunistų Partijos kalbėtojas j 115-toji vis dar 
papras-;Ri°hkos metų sukaktuvių ir:vadai. ‘ i-,v- • • ’ _ ,
pirmos kom. rinkimų kampanijos ma-,strmkusių geriau 
pereitą sinis užbaigimas, Madison Sq. nuomonė, kad 

draugai Gardene.
Pačios kuopos susirinkimą 

užbaigus, buvo svarstyta rei
kalai “Laisvės,” 

. . “Darbininkės” irkurie ' . .naujų narių vajus.
ta ir vajinė darbuotė delei ga-
rimo naujų narių L. D. Susivie- atsistoję niekina kovingą dar-'su narių sekamų kuopų: 

,nijimui ii Lietuviij Darbininkių |)iainkų judėjimą. 
Susivienijimui Amerikoje. Iva-; (
dą į aptarimus padarė drg. R. 
Mizara, ypač nurodydamas, 
kaip yra visur galima 
mūsų organizacijoms 
narių ir mūsų spaudai skaity-

RAUDONĄJA VĖLIAVĄ
| mums prisiųsti, paminint trum
pai, kiek, kuri draugė atliko.

LDSA. Centro Sekr. S. S.

Suėjo daugiau kaip 
tai narių į ALDLD. 
kuopos susirinkimą 
ketvirtadienį. Vieni
užsimokėjo duokles ir pasiėmė; 
po naują knygą. Kiti, nelau-' 
kiant būsimo susirinkimo, pa

sižadėjo atsimokėt kuopai; tre
ti pasiėmė vardus tų, 
jiems tikrai užsimokės.<

Išrinkta delegatai
miesto bedarbių konferenciją, 
kuri bus šį sekmadienį, New 

• ‘Star Casino svetainėje, 107th 
St. ir Park Ave., New Yorke. 
Gerą raportą išdavė^elegatas 
iš rinkimų vajaus susirinkimo, 
išrinkta draugai parinkti daik-

sukaktuvių ir'vadai. Didžioj didžiumoj su- bus drg. Earl Browder.
) prigijo t^ | Naudinga nuvažiuoti

1 mes turime mitingą.
draugiškiausiai apsieiti su ka-1 ------------------
talikais ir kitais dar klasiniai Brooklyn ir AuielinkČS 
nesusipratusiais darbininkais,1 f
ir kantriai jiems aiškinti daly- LDSA. Narėms 

|kus; bet sklokininkų vadams,,
; ir kitiems i “Laisves” svetainėje, 46 Ten

“Vilnies
ALDLD. j klerikalų lyderiams

Nepamirš- .tokiems mes neprivalome duot Eyck St., Brooklyn, N. Y., 10 51 kp.
•• V, . V J • , . . . I . ... • • 1 • • 1

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVES" NAUDAI

IG. KUBILIŪNAS
Garsusis baritonas, kuris 

puikiai dainuoja ir lošia ko
miškas dainas. Ęabar jis 
turi visą eilę naujų dainŲ.

L.D. sirodyti 
j .. •’ ; į S.A. 1 kp. Brooklyn, N. Y.; 64 rase.

Gana plačiai apsvarsčius į- kp. Great Neck, N. Y.; 91 kp. 
vairius vajaus planus, susirašė Maspeth, N. Y.; Ill kp. East 
15 porų draugų ir draugių— New York; ir 132 kp. Ridge- 

gauti civjese vaikščioti po namus, už- I 
naujų ra§inėjant žmonėms “Laisvę” i 

- ‘.ir kitus mūsų spaudos organus 
------- ir verbuojant narius į Ameri- 
. .—1 kos Lietuvių Darbininkų Lite- 

I ratūros Draugiją bei kitas mū-' 
su organizacijas.

Apart to, nutarta,
“Laisvės” svetainėj kas pirma- I 

' dienį vakare bus vajininkų 
'susirinkimas. Tai daugiausia 
naujai ateinantiems vajinin- 
kams arba jau dirbantiems va
lininkams, kuriems reikės tal
kininkų arbą kurie norės gauti 
kokių žinių bei informacijų. Į Nuo Washington tilto nušok-jz 
Nors pageidaujama, kad tuo- dama nusižudė Elzė F. Tri-j ~ 
se susirinkimuose dalyvautų ir vett, kuri nuo perdaug smagu-1 ~ 
reguliariai vajininkai, tačiaus mų gavo 
nėra jiems visiems, reikalo da- buvo duktė turtingo 
lyvauti, jeigu jie darbą sek-^tate 
mingai varo pirmyn. ,

Šiuomi yra taipo pat krei
piamasi į kitų organizacijų j 
draugus, ir drauges ir į visus 
darbininkų judėjimo rėmėjus, . 
kad ateinančio pirmadienio va-

■ kare sueitų “Laisvės” įstaigon/madienį, spalio 31 d., 7 
■pasitarti ir leistis į vajaus vei-; vakare; tai bus jau bene 

i kutinis Lietuvių Komunistinių 
I Balsuotojų Kliubo susirinki
mas ,nes rinkimai jau čia pat.

Taigi, draugės ir draugai, 
visi būkite šiame susirinkime 
minėtu laiku “Laisvės” svetai- 

Inėje. O tie draugai, kurie tu- 
sek- rite 100,000 fondo kuponų

kad 10
i

' kima. c-
Rep.

i Intelektualų Šaukiamas 
Masinis Susirinkimas

KONSTANCIJA MENKELIŪNIŪTĖ, Mezzo Sopranas
Ji dabar dainuoja Massachusetts valstijoje “Laisvės” 

naudąi koncertuose. Veik visose kolonijose, apart 
Menkeliūniūtės dalyvauja ir drg. Ig Kubiliūnas, barito
nas, pasižymėjęs komikas.

Įvyks Sekamose Vietose:

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

30 Spalių (October), Lawrence, Mass

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

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

Įžanga moterims 35c. vyrams 40 centų

Po koncerto bus šokiai, griežiant gerai orkestrai.

6 Lapkričio, Worcester, Mass.

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

Tai tik tiek šiuo tarpu Mass, valstijoje ir teturėsime 
koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliun’utė.

Tat iš visos apielinkės kviečįame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7- tas Apskritis*

Pastaruoju laiku mūs vaji- lapelių išnešiokite juos po! HALLOWEEN ŠOKIAI -------------y ------ į j ( 
artistas-piešėjas-;! niūkių skaičius padaugėjo. Ki- stubas, nepasitenkinkite pade-; Rengia LDSA. 100 Kuopa 

Nors ’ jimu krautuvėse ant baro.' Įvyks Spalilj 29 d., 1932
Svarbu, kad draugės paauko-' Lietuvių Piliečių Kl’ubo Salėj 
, .v .v, .j. 17 School St.tų sulig išgales lapelių išleidi-1 Hudson, Mass.

’ mo lėšoms. Centro iždas sko-1 
loj, tat ir už lapelius “Lais- Prasidės 7 Vai. Vakare 
vei” dar nemokėta. Clevelan- Gerb. Draugai ir Draugės:— 

do 24-ta kp., ir Shenandoah' -- - - - - ■
62-ra kp. tą iš anksto numatė, įaį visuomenei, kad LDSA. 100 
ir nutarė paaukoti tam tikslui, ,’kuoap visuomet surengia ge- 

, irus šokius, taip ir šitie bus vie-
Veskite Vajuj Dirbusių Sąrašą pamarginimų ir laimėjimų.

Kad neužimt laikraštyj per- Grieš gera orkestrą kaip lietu- 
daug vietos, mes -neskelbiame y*škus, tai ir amerikoniškus

O 0 |z 1 11 Q

visų dirbančių vajuje vardus,, Kviečiame vjsus atsilankyU 
taip pat ne visos drauges var- kuo skaitlingiausiai; užtikrina- 
dus pažymi. Vienok pabaigo- 'me, kad būsite visi patenkinti, 
je vajaus mes norėsime pa-' Įžangos Tiksėtas 35c. Ypatai 
skelbti visas, tad prašome ves- Kviečia Rengėjos,
ti sąrašą ir baigiantis vajui C

wood.
LDSA. 1 Apskričio komite

tas šaukia šį susirinkimą, idant, 
plačiai išdiskusuotume mūsų j 
vajų.

Tad, drauges, kiekviena L. 
D.S.A. nare, būkite “Laisvėje 

vai. ryte, 30 d. spalių.
E. T. Bimbienė

LDSA 1 Apskr. Sekr..
(255-258)

Nusilatravus Turtuolė 
Nušoko Nuo Tilto

nervų suirimą.
real

biznieriaus.

Liet. Kent, Balsuotojų 
Kliubo Susirinkimas

Tas susirinkimas įvyks

Kuopos Vajininkes
115-ta, Chicago, Ill., gavo 

nares ir skaitytojus.
54-ta, Scranton, Pa.,—29 na

res ir 3 W. Woman skaity
tojus.

, 24-ta, Cleveland, Ohio,—24
nares ir skaityt. ;

:43-čią, Cicero, III.,—24 nares 
ir skait.

1-ma, Brooklyn, N. Y.,—22 n.
ir skait. ■ j

9-ta, Chicago, Ill.,—18 narių ' 
ir skait.

13-ta, So. Boston, 
narių ir skait.

' 2-ra, 
nar.

' 22-ra,
Ji I nar-

e ' 29-ta,

t

pir- 
val. 
pas-

>
< >

o

<♦>

i ire w w ini in w ira tni w tni m w

NEWARK NEWARK

MASKARADU BALIUS
Rengia bendrai Newarko L’etuvių Organizacijos

Mass.,—16
o

Mass.,—15

Mass.,—15 '
<i *>

<t>

Subatoje, 29 d. Spalio (Oct.) 1932
Prasidės 7:30 Vai. Vakare

SVETAINĖJE, 105 JACKSON STREET

Worcester, 
ir skait.
Montello, 

ir skait.
Chicago, 111.,—14 nar. i 

ir skait.
23-čia, Binghamton, N. Y.,—!

13 nar. ir skait. . į
137-ta, fChicago, Ill.,—10 nar. i 

ir skait.
42-ra, New Haven, Conn.,—9

skait. ?
48-ta, Wilkes Barre, Pa.,—9- 

nares.
10-ta, Newark, N. J.,—8 nar. 

ir skait .
27-ta, Cambridge, Mass.,—8 :

nares: > •'
36-ta, Minersville,’Pa.,-—8 na-' 
, res ir skait.

53-čia, Plymouth, Pa.,—8 na-! 
res ir skait.

61-ma, Lowell, Mass.,—8 na
res ir skaitytojas.

64-ta, Great Neck, N. Y.,—8 
nares ir skait.

<J)

> Ypatingiausiai apsimaskavusiems bus duodamos do
vanos. šokiams grieš Slavų Orkestrą iš 5 kavalkų

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski 5-1090 IR NAKTJ

NAUJAUSIOS MADOS

PIRTIS. Turkiška
. NEW YORK. — Rytoj, 

madienį, Profesionalų Grupių i knygutes ir pereitame susirin- 
Komitetas, remiantis kandida-1 kime nepridavėte, be atidelio- 
tūrą Fosterio ir Fordo, turės 
masinį mitingą Cooper Union 
svetainėje, 3rd Avė. ir 8th St., 
New Yorke. Tas inžinierių, 
daktarų, rašytojų ir kitų in
telektualų komitetas ne sykį 
šaukė į debatus socialistus i Nepamirškite į kliubo susi-' 
Norman Thomasą, Maurerį ir Į rinkimą atsivesti ir draugų bei j 50-ta, Gardner, Mass 
kitus. Bet socialistai pabijojo ■ kaimynų. 'CC4-n T —
inteligentų, stojančių už ko-

jimo jas priduokite tame susi- 
’ rinkime, nes'juk būtų nežmo-

,—7 n.
14-ta, Easton, Pa.,—7 skait.
17-ta, Detroit, Mich.,—7

jniška eiti knygučių jieškoti įill-ta, Philadelphia, Pa.,: 
'stubas; o knygutes ir pinigus
senai laikas priduoti K. Par
tijai. Taigi “shake your leg.” i ' res ir skait.

Nepamirškite į kliubo susi-;8-ta, Lawrence, Mass.,-- 6

Komisija

AIDED XII-TO APSKRIČIO MARŠRUTAS
Amerikos Lietuvių Darbinin- rute visur kalbės draugas D. 

kų Literatūros Draugijos 12-to M. šolomskas, ALDLD. Cen- 
Apskričio prakalbų maršrutas tro sekretorius, 
prasidės su 4-ta diena lapkri-, 
čio (November) ir 
m ai :

j Wilkes Barre, Pa., 4
7 vai. vakare.

; Hanover, Pa., 5 d.
7 vai. vakare.

Plymouth, Pa., 6 d.
7 vai. vakare.

Wilkes Barrė, Pa.,
kričio, 2 vak po 'pietų bus dis-!
kusijos; visų organizacijų ■ iš 
apielinkėš ir vietiniai nariai 
kviečiami dalyvauti diskusijo
se.*

Įuapkričio 8 d. liuosa, kaipo 
rinkimų diena.

i Miners Mills, Pa.,
7 vai. vakare.

Inkermann, Pa., 10
7 vai. vakare.

Pittston, Pa., 11 d.
7 vai. vakare.

Luzerne, Pa;, 12 d.
• 7 vai. vakare.
Thrdop, Pa., 13 d.

2 vai. po'pietų.
Scranton, Pa., 13 d. lapkričio,

7 vai .vakare.
Forest City, Pa., 14 d. lapkr.,

7 vai. vakare.
Bingharųton, N. Y., 15 d. lap

kričio, 7 vai. vakare. . ‘
Viršminėtam prakalbų marš

na-

nar.
nar.

j 66-ta, Los Angeles, Cal.,—6 
nar. ir skait.

' 88-ta, Wyoming, Pa.,—6 nar.
; ir skaitytojas.
144-ta, Toronto, Can.,—6 nar. 

ir skait.
58-ta, Chicago, Ill., 5 nar.
62-ra, Shenandoah, Pa.,— 

(63-čia Nanticoke, Pa.,—5 nar.
.IK. Marges, Portland, Ore.,— 

5 skait.
Labai artimos kandidatės į 

vajininkių sąrašą yra 5-ta, 12- 
jta, 34-ta, 96-ta, ir 132-ra. Pra-

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

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

vish nakti ant trečiu hihu, oringam kambary—35c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui 
veltui! MOTJ5RIMS PANEDĖLIAIS IR UTARN1N- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Si, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

n.

Apskričio kuopų komitetai i 
eis seka- jr nariai, stengkitės gerai iš- j 

garsinti rengiamas maršruto1 
d. lapkr. ’ prakalbas.

Prakalbose platinkit tinka- bėjusių darbuotis skaičiuje tu- 
lapkričio, mą darbininkams literatūrą ir rime 3-čia, 4-tą, 26-tą, 30-tą, 

i kuo daugiausiai gaukite nau- 35_tą> 38?t’ą> 65’ta> 72-rą, 91- 
lapkričio, jų skaitytojų “Laisvei,” “Vii-'1T3a/1()0_rię> ni-ta, 120-tą, 

-niai,” “Darbininkei” ir “Daily, T^5_tą> 129-tą, 145-tą. Kuri iš 
7 d. lap- WOrkeriut” , ; > |jį pateks į vajininkių sąrašą

Taipgi žėdnas apskričio kuo- sekamą savaitę ?
pų; narys būtinai laike vajaus 
privalo pasidarbuoti ir gauti' 
į draugiją po naują narį. Vi
si draugai privalom darbuotis,1 
kad vajus būtų pasekmingas.' 

"i Su gerais norais ir pasišven-| . . . _
9 d. lapkr. timu dirbdami, tą tikslą at-' pePaj nenusimėtytų 

sieksime; bus Draugijai ir dai*-|PasB^^ po lln^imŲ*
d. lapkr.,' bininkų klasei tuomet nauda, ir*as ku°Pas lapehąi 

'kuomet padidinsim kovotoju !^au po susirinkimo.
lapkričio,'armiją. ” l pi* drau^gs nueikite^

j Apskričio kuopų sekretoriai pos sekret°iir pasiėmusios tų 
lapkričio,: kuo veikiausiai praneškit ren-/ 

igiamų prakalbų svetainių ant- 
lapkričro,'rašus, kad draugui šolomskui 

'galėčiau suteikti, kuomet 
bus į Wilkes Barre, Pa.

Pranešimus siųskite su 
kalbų rengimo svetainių 
rašais, sekamu apskričio 
retoriaus Antrašų:

J. V. Stankevičius, 
118 Grove St

Rinkimų Lapeliai
! Pradžioj mėnesio išsiuntinė- 
ijom kuopoms lapelius rinkimų 
(klausimu. Svarbu, kad tie la-1 

arba ne- 
Kai ku- 
pasįekė 

Tu kuo
pas kuo-

Wilkes Barre, Pa.
P. S. Visoms apskričio kuo-' 

pri-1 poms yra išsiuntinėta maršru- 
» j to sąstato nuskirtos dienos ir ( 

pra- instruktuota rengti prakalbas 
ant- ir pranešti apskričio/ sekreto- 
sek- riui kuo veikiausiai; bet iki 

šiai dienai tik nuo 4-rių kuopų 
aplaikiau pranešimus.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
<t>

«>

<f>

<i>

Į>

<!>

<♦>

<!>

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer-

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

1439 South 2nd Street
> PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Apeinąs Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės, taip pat 
Plaučiu ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškaig, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del iSsi- 
mokėjimo patenkinančiai suslrokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR« ZIN S 110 EAST 16th ST. N. Y
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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« IĮ Masinis Mitingas Su Vi-(Visamiestinė BedarbiųVIETINES ŽINIOS I ii V • I

bomis ir Ginčais

Alyvų Kalno kapinėse. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bielauskas).

Demonstruokime prieš Badą ir Smurtą, 
Boro Hali Aikštėje, Šiandie 12-tą Vai

Miesto Ponai Nedavė nei Lūpų 
Atvert

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.} t f
Bedarbių Atstovams

YORK. — Bedarbių 
atstovai G.-Gili ir R. 
ketvirtadienį buvo at-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. f.

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)

Tas mitingas bus lapkričio
(November) 2 dieną, trečiadie- 

i nio vakare, “Laisvės” svetai
nėj. Išsiuntinėta pakvietimai

J kandidatams demokratų, so- 
ir repubjikonų, kurie

įvairias valdvietes ■ . . - - •. . . .
Kad komu-|pimgų valdYbai 1933 metais.

bantieji turi šiandie H 
ti didelį demonstracij 
Visi yra šaukiami 12 
ną sueiti ir suvažiuoti^j"de^ 
monstraciją prieš miesto val
dybos rūmą, Boro Hali, ant 
Fulton ir Court gatvių; pro- 
testuot prieš užpuldinėjimus

riai šelpti bedarbius, 
kalauja Kom.
darbių

NEW
Tarybų
Sullivan

^iėję į City Hali. Tuo laiku po- ' 1 — v •
įsėdžiavo miesto lėšų komisija, 
įdarė apskaitymus, kiek reikės i-

Brooklyno bedarbiai ir dir- mos iš miesto iždo auklėjimui i cialistų 
jkoliekų vaikų, ligonbučiams ir varosi į 
Įkt. būtiniems reikalams. Nie- šiuose rinkimuose, 

we ko iš jų bedarbiai negaus, jei- nistų kandidatas, geras kalbė- 
gu per kovą neprivers aptak-’tojas gins Kom. Partijos pozi- 
suot kapitalistus, kad regulia- ei ją, tai savaimi suprantama.

To rei- Visų trijų buržuazijos partijų
Partija ir Be- politikams bus leista pilnai 

Tarybos. Sudarykite perstatyti savo platformą, ką 
ir draskymus darbininkų cen- galingą šios dienos demonstra- j jie žada ir ką galės duoti be- 
trų ir už bedarbių šelpimą. Mi- ciją, kad prispirti miesto po-!darbiams ir dirbantiems. Ke
rtėkite, kad ateinanti žiema nūs išpildyti tuos teisingus rei-imunistų atstovas prieš juos pa
bus dar skaudesnė bedarbiams kalavimus. ' Įstatys savo partijos platformą,
ir dąlį laiko dirbantiems. Po-j 
litikieriai jau dabar pasakoja, ' 
kad neturėsią bedarbiams pi
nigų.
imanti 
dolerių 
krūvas 
sileidžia apie nusimušimą sau Į dirbantieji yra raginami sueit 
algų. Jie siūlo nukirst lėšas, Į11 vai. į 61 Graham Ave., iš 
kurios iki šiol būdavo duoda- kur‘sykiu vyksime į Boro Hali.

O miesto valdininkai, i 
po desėtkus tūkstančių 
algos per metus ir 

grafto, nei kalbon ne-

Demonstracijoj kalbės Kom. 
Partijos kandidatas į šios vals
tijos leitenantus 
rius, drg. Henry 
kiti.

Williamsburgo

2.000 Sukniasiuvių 
Planavo Kovą

Bedarbių atstovai kelis kartus 
reikalavo balso, norėdami iš
dėstyti, kiek miestas turi pa
skirti pinigų nuolatiniam be
darbių šelpimui per žiemą. 
Majoras McKee nei sykį neda
vė balso tiems bedarbių at
stovams. Buvo leidžiama kai-: 
bet tik bankininkams ir kapi- ' 
talistų politikieriams. Kalbė-' 
dama apie iždo taupymus, ta-1 
Čiaus, komisija griežtai atmetė 
sumanymą mažinti algas rie- 

i valdi- 
: ninkams. Jeigu bus kokių 
i mažinimų, tai tiems, ką gauna | 
mažiau $5,000 per metus.

Laikinas komitetas delei 
. žieminės Pašalpos Visiems Be-1 

Komiinistų . Balsuotojų c]arDiams, nurodydamas į tokį | 
j pasielgimą, juo storiau pabrė- ! 
jžia reikalą visoms darbininkų 
organizacijoms išrinkti po po-j 
ra delegatų į visamiestinę be- Į 
darbių konferenciją, ši kon
ferencija bus laikoma rytoj, 
sekmadienį, New Star Casino 
svetainėje, prie Park Ave. ir j 
107th St., New Yorke. Pra-1 
sides ne vėliau kaip 10:30 vai. 
dieną. Svetainė privažiuoja
ma 3rd Avė “elcveiteriu” arba 
Lexington Ave. . požeminiu 
gelžkeliu.

Įvairios lietuvių darbininkų 
organizacijos nepaspėjo išrink- j 
ti delegatus. Tad konferenci
joj turi dalyvauti po porą jų 
valdybų narių. ;

Telefonas i Stagg 2->l®5

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK '

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

GAZO ANESTETIKA ’ 
VALANDOS)

Nuo 9 vai. ryte iki S‘vai. vakare.
Penktadieniai* ir Šventadieniais 

tik susitarus.

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

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.1•reikalavimus ir kovas už dar- . .. .
bininkų būklę. Po prakalbų c’ - - ..

. . bus diskusijos-debatai, kur ga- !
gubernato- imtj ba kiekvienas da blausiai apmokamiems 

Snenorci ir* e 1 • 1 ---- *r - -- 1—lyvaujantis susirinkime.
Taigi, draugai ir draugės, j 

visi būkite tame įdomiame su- j 
sirinkime. Jį rengia bendrai 1 
Liet. 7~ - - -
Kliubas ir Didžiojo New Yor-j 
ko Darbininkiškų Draugijų 
Sąryšis.

Visus kviečia
Komitetas.

bedarbiai ir

I Puikus Koncertas ir Balius 
Tarp. Darb. Apsigynimo

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

analizai
107 E. 17th STREET

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

Už Pilną Egzaminaciją $2

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmiai ir chroniikai ryni ir 

matarų liirai kraujo Ir adaa. 
Padarau iityrimg kraaje ir ilapuma.

DR. MEER
j 116 W. 44th St., Room 8*2 

/Naw York, N. Y.
Valandas Prilmlmei

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietį) naa ■ 
iki 9 vai. vakaro

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų 
Telefonas Lackwanna 4*2180

Rengia lietuvių, rusų, lenkųNEW YORK. — Ketvirta-j
dienį 2,000 sukniasiuvių susi-, ir ukrainų Tarpt. Darb. Apsir | 
rinko į Cooper Union svetai-' gynimo kuopos ir Italų Prole- 
nę, sulig pašaukimo kairiųjų į tarų Kliubas, sekmadienį, spa- 
tos pramonės darbininkų. Ka- lio (Oct.) 30 d., 3 vai. po pie- 
da atėjo atstovai kairiosios In-Į tų, New National Hali, 261-7 
dustrinės Unijos, visi siuvėjai j Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
ir siuvėjos karštai juos pa-Į Įžanga tik 40c., o vaikams vel- 
sveikino atsistodami. Išrinkta tui.
15 narių komitetas eiti į k on-j Koncertas susidės iš sekan-
ferenciją su tais darbininkais, Į gįų dalyvių: ~ 
kurie tebėra suklaidinti ir se-j choras Kolektyvas,
ka vadovybę loyestoniečių bei ■ Karpello, šokikas; komedian-

. _ • tai P. Connizzaro ir Venture;
garsūs italai dainininkai Nino 
Fannini, P. Milazzo ir G. Garh- 
marato; klerinetistas; Aido 
Choro Merginų Sekstetas; Uk- 

r> i j n f • i o.. •! • rainu šokikų grupė; Aldona Rakandų Darbininkų Streikai;K]irnaičiutė, soprano solo; jo- 
Jaroaicoj, Flushinge. Isephine Kovalcik, garsi šokikė

 ir Italų Darbininkų Choras, 
kurio mes, lietuviai, dar nesa- 

Streikan išėjo darbininkai, į me girdėję.
kurie dirbo Chain rakandų ap-i šokiams grieš puiki or- 
mv.šimo 1
Jamaicoj
reikalauja pripažinti Industri- į
nę Uniją, surtumpint darbo pas TDA. 17 kuopos narius, 
valandas ir pridėti uždarbio. ! Rengėjai.

socialfašistų. Nutarta organi
zuotis kovai už sąlygų pageri
nimą ir už bedarbių apdrau- 
dą.

1

į

MERGINU SEKSTETO 
VAKARĖLĮ ŠIANDIE

ĮŽANGA VELTUI
Aido Choro Merginų Seks

tetas yra pagarsėjęs per visą 
Rusų-Ukrainų Ameriką. Desėtkai tūkstančių 

Walter' žmonių rytinėse valstijose gro
žėjosi muštruotomis revoliuci
nėmis Merginų Seksteto dai
nomis. Bet iki šiol Sekstetas 
neturėjo dar nei vieno savo 
parengimo.

Pirmas parengimas tų jau- 
grupės / bus 

’ sve- 
Ir su- 

specia-

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

nų dainininkių 
šiandie vakare,. “Laisvės 
tainėje; pradžia 7 vai. 
prantama, mergaitės
liai ruošėsi prie šios pirmos sa
vo pramogos. Ką jos tokio 
prisirengė, turite išgirsti ir pakompanijos šapose kestra amerikoniški ir euro- P™renge .“ j.

ir Flushing. Jie1 piškus šokius. ' matytl ,patyf.’ s,ueidami SiandlC
v. .. t j x • ' m-i • x • • t -x -v i x I jų vakarėli, kurio programą pripažinti Industn- Tikietus' įsigykite įsanksto L o / x x a-j nu. • X J u rrn* iff? • išpildys: Sekstetas, Aido Cho-anrtiim nint darhn TI) A 1 H Ir-11riovnio * ~ c 7

Gertrude Marcin, 35 m. am
žiaus, Fire Island Ave., Ba
bylon, L., I., mirė spalio 25 d., 
pašarvota Bieliausko koplyčio
je; bus palaidota spalio 29 d. 
Alyvų Kalno kapinėse.

Mariona Marcin, 54 m. am
žiaus, Fire Island Ave., Ba-į 
bylon, L. L, mirė spalio 26 d.; 
pašarvota Bielausko koplyčio
je; bus palaidota spalio 29 d., :

iiisiiioiiiaiiiaiiiaiiioiiifliiiaiiiBiiioiiioiiiaiiisiiioiiioiiismoiiioiiiaiiiomgiiioiiioiiisiiio;

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalingas kambarys vedusiai po-
. Geistina, kad būtų netoli sub-

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 

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

2.
8.
4.
5.

Bus Puiki Programa
RUSSIAN-UKRAINIAN WORKERS CHORUS Collective
WALTER KARPELLO, dancer \ 
A COMIC by Ventura , V
M. WILKANAWSKI’S ORCĖESTRA ' 
ROSE KAMINSKY, recitation

6. - NINO FANNINI, P. MILAZZO and G. GAMMARATO,
clarinet and singing

7. AIDO CHORUS GIRLS SEXTETTE
8. UKRAINIAN DANCERS
9. ALDONA KLIMAITIS, soprano solo

10. P. CANNIZZARO, comic * '
11. JOSEPHINE KOVALCIK, dancet
12. ITALIAN WORKERS CHORUS . , < ;

Lunch and refreshments will be served at the counter.
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FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE -

V0K1ETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimaia 

' I ‘ ♦ - • '

Ir

JŪSŲ KŪNE MAŽAI T£RA 
i 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), pbr dau
gelį metų praktikavęsis New Yor
ke siūlo pilną išegząminavimą 
įimąnt .ir X-Ray tiktai už VIENĄ 
DQLERI laike šio mėnesio. Jei
gu jūs jaučiatės sergančiais per 
ilgoką laiką it nematote kad bent 
kas būti} jums gelbėję,, -matykite 
Dr. O’Malley šią savaitę. Jis turi 
vieną iš geriausių X-Ray įtai
sų mieste, 
kasdien, 
seredom, 
nuo 6-8. 
tarties. . 
skelbimą.

valančios: nuo 10-4
Vakaraisfrrpanedeliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami s atsineškite šį

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 ekžymos—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 « • ’k

JONAS STOKES
Fotografas

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKE^)

ras; šalinaitės ir Valinčiutėsj 
piano duetas ir kt. Apart to, 1 
bus žaidimai ir visokie laimė-1 „ 
jimai, įvairių gardžių užkan-|rai. 
džių, sovietinių saldainių, Nar- way. Williamsburgo anielinkėj. 
zano, Bordžomo ir kt. v

Pelnas skiriamas
muzikos žurnalui.
siems veltui.

Geresnės vietos
pasilinksminti nerasite, kaip | galima tinkamai bizniavoti. 
“Laisvės” svetainėje, vakarėly- duodu todėl, kad turiu du bizniu 
je mūsų jaunų dailiškų spėkų, vienam sunku apsidirbti.

sos. ‘ ~ — -

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius

i UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiua 
ant visokių kapinių;; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimair s.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

: 402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)

j .. .BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT. PLATINKH
“LAISVŲ.”

darbininkų
Įžanga vi-

D. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn, | 
N. Y.

(248-253) I

„■ PARDAVIMAI
Šį vakarą . PARSIDUODA lietuviška užeiga, kur ' 

, kaip Į salima tinkamai bizniavoti. Par- •'• I ir

A. B. ARLAUSKAS
905 Wykoff Ave., Brooklyn, N. Y. 

(258-260) I
DIDŽIAUSIA PROGA

PARSIDUODA anglimis ir gasu kū
rinamas virtuvės pečius. Dar vi

sai naujas. Labai patogus ir atrodo 
gražiai. Svarbus reikalas verčia, grei
tai parduoti, tad atiduosiu už la- 

Viktoras Dijokas pašarvotas, bai žemą kainą. Taip pat turiu Es- 
'isex automobilių, kurį irgi parduosiu 

graborių M. Bielauską, už labai ,žemą kainą prie susidėjusių 
| aplinkybių. Prašau greitai atsišauk
ti Mrs. Anną Ulinskas, 451 Keap 
St., 3rd floor, Brooklyn, N. Y.

' (256-261)

Velionio V. Dijoko 
Laidotuvės

'.pas
660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

f

Laidotuvės bus panedelyje, 
October 31 d., iš graborįąus 
įstaigos išlydėsime 10 valandą 

; ryte.
Draugas Dijokas prigulėjo 

1 prie ALDLD. 24,-tos kuopos, 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir prie Kriaučių 
Unijos. Taigi, draugai ir drau
gės, malonėkite ateiti pažiūrė
ti Dijoko 
palydėti.

Minėto 
palaidotas
nėse ir vienas iš laisviečių pa
sakys prakalbtą.i Taigi ’ pane
delyje automobiliais ir gatve- 
kąriais visi į Alyvų Kalno ka-; 

j pines, '

kūno ir panedelyje

draugo kūnas bus
Alyvų Kalno kapi-

O

2
5

NAMU SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ <
56 Stagg St., Apt. 26 Brooklyn, 
N.Y., arba pasiklauskit “Laisvės” 

ofise ' '
Stato Naujus Mūrinius ir' Medi

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros
i > ‘ | • c 3

Tai geriau šias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik itfickūnas yra 
naujus namus bndaVnjęs, taisęs 
senus, pleisteriav!ęš,;.ar; maliavojęs, 
visi jį ręlfomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
» ■ '■ i budavdtojią 1 ’ * > ’ ’

NOTARY 
PUBLIC

ooA AAAA A A

MATHEW Po BALLAS
( B I E L Ab S K A S) 
GRABORIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS:' 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM, I, KUR KAM REIKIA. TURIM PRlVAtjŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM .NUVEŽTI’ LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MINUSIOMS MOTERIMS 
prižiūrėti. Duodam Gražia vietąJsavo 

j MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 

’• KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.
MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ MŪSU 

' TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

I

KAUNO DUONA
O

I loiinoiiioiiisiiiaiiioiiiaiiisuiQiiigi į 11 □ 11 isiiiOHiaiiioiiiaiiiaiitsiiismsiiioiiiam
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Ruginė duona, saldžiarūkšti ir ilgai laikosi šviežia. 
Reikalaukite jos pas savo groserninką .

Paragavę mūsų duonos matysite didelį skirtumą 
nuo kitų keptuvių duonos. . ■ • • • . ;
Mes kepame dviejų rūšių duoną: rupiai maltų ruginių 

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

127
MASIENAS BAKING CO.

Grand: St G Brooklyn, N. Y.
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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.

DR H.MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.
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Valandos: nuo 1 iki 8 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261 
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