
Prisirengimai Bedarbiy 
Maršui į Washington?
NEW YORK. — Bedar

bių Tarybų Nacionalis Ko
mitetas, 799 Broadway, 
New York City, praneša:

“Rezoliucija, u ž g i rianti 
reikalavimus, kuriuos suda
rė Bedarbių Tarybos, ir at
sišaukimas del Nacionalio 
Baduolių Maršavimo, jau 
tapo atspausdinta ir greitai 
bus išsiuntinėta visoms be
darbių taryboms ir kitoms 
darbininkų organizacijoms.

“Ta rezoliucija bus pa
tiekta visose organizacijose 
ir visuose masiniuose mitin-} 
guose ir masinėse demonst-"me dalykas ir vėl paleista el- 
racijose, kurios įvyks nuo j ektros sriovė.
dabar iki gruodžio 5 d.” i -------------------

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių, 

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

Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Žalingas Šposas
NEW YORK. — Kokis tai 

pusgalvis šposininkas užsukę 
elektrą požeminiame gelžkely- 
je; del to turėjo, sustoti visi 
traukiniai kelias minutes ant 
B.M.T. linijos New Yorko 

^centre, kol buvo surasta, ka-

Grape Negrę lutelektalę Ragina Remti s'u,lenl"p,oMai
Fosterj ir Fordą Kovoje už Negru Teises

* ’ t 1 v t * Komunisty Sąrašas ant j
jasi Maršuoti

Bedarbiai įvairiuose mie
stuose ir miesteliuose orga
nizuojasi maršuoti į Wash-

BALTIMORE, Md. — 
Spalių 28 d. čia grupė neg
rų intelektualų išleido pa
reiškimą, kuriame pasmer
kia republikonų, demokra
tų ir sociali'stų partijas už 
jų nusistatymą prieš neg-! 

Baloto 38 Valstijose rus, ir ragina remti šiuose 
_ rinkimuose Komunistų Par

tijos kandidatus, Wm. %.NEW YORK. — Komu-

Pareiškime n u r o d omą, 
kad tik Komunistų Partija 

( veda kovą už konstitucines 
teises negrams, kovoja už 
lygias negrų teises su bal- 

I tais. 
t

NEW YORK. — Penktadie
nį Miesto Kolegijos studentai 
sušaukė masinį susirinkimą at
virame ore; protestavo prieš 
išmetimą profesoriaus. Oakley 
Johnsono ir už suspendavimą 
11 studentų, del jų raudonu
mo. Sekmadienį studentai šau
kė masmitingą Central Opera

150,000 TRAKTORIŲ ANT SOČIALISTI 
NIĮI ŪKIŲ SOVIETU SĄJUNGOJE

211,000 Kolektyvių Ūkių Apima 15,000,000 Buvusių Vals
tiečių Privatinių'Ūkių, 91,600,000 Hektarų

4

Anglijos Bedarbiai Reikalauja, kad Par-
lamentas Išklausytų jų Delegaciją

ingtoną, kad pareikalauti mistų Partijos rinkimų kam- Fosterį ir James W. Fordą, 
kongreso, kuomet kongre-' panijos vedėjai praneša, ’ Grupė pasivadino “Ford-Fo- 
sas atsidarys gruodžio 5 d., [ kad komunistų kandidatų ; ster Committee for Equal 
idant būtų suteikta tuojau- [ sąrašas jau uždėta ant balo- Negro Rights.”

Po pareiškimu pasirašo j 
įDr. Kelly Miller, Jr., Wil-!1"
liam N. Jones, redaktorius i 
laikraščio “Afro-American”,

tinė tinkama pašalpa bedar-; to 38 valstijose, nežiūrint 
biams ir jų šeimynoms, kad [.valdančios klasės pastangų 
būtų įvesta bedarbių ir so-'trukdyti darbininkams ir 
cialė apdrauda darbdavių ir ifarmeriams išstatyti savo 
valstybės lėšomis. į kovingą sąrašą rinkimuose.

San Francisco, Oakland, | Dar vedama kova, kad 
ir kituose miestuose Cali-, padėti komunistų sąrašą 
fornijoj bedarbiai organi-, ant baloto Mississippi, Loui- 
zuojasi maršuoti į Wash-!siana, Nevada, Oklahoma, 
ingtoną.

Tą patį daro bedarbių f Carolina.
tarvbos ir kitose vakarinį 
valstijose.

Bulgarijos Karalius 
Persigando Komunisty

MASKVA. — Daug kuo ūkio Mašinerijos ir Trak- 
Sovietų Sąjungos darbiniu- torių Stotys
kai galės pasidžiaugti, už į Liepos 1 d., 1929 metais, 
savaitės laiko, minėdami tik viena ūkio mašinerijos ir 
Rusijos proletarinės revo
liucijos 15-kos metų sukak
tuves.

Didelis progresas padary
tas pramonės ir agrikultū
ros vystymo srity nuo to, 
laiko, kaip Sovietų Sąjunga, 
sumušus vidujinius ir išlau-j v. . > ~ .kinius priešus, pradėjo bu- i “°s .pagaminti Sovietų 
davoti kraštą ant socialist!-, . j .

traktorių stotis buvo Sovie
tų Sąjungoj. Šiais metais 
jų skaičius jau siekia 2,245.

Dabartiniu laiku Sovietų 
ūkio mašinerijos ir trakto
rių stotys turi 81,813 trak- 

' torių su L,300,000 arklių spė
kos. Visi tie traktoriai ir

maršavo į Londoną, tai poli
cija išprovokavo ataką. 
Tie darbininkai, kurie nar
siai gynėsi nuo policijos, ta
po suareštuoti. Keli jau ta
po nuteisti šešiems mėne
siams sunkiųjų darbų 
jiman.

LONDONAS. — Atkelia
vę iš įvairių Anglijos vie
tų bedarbiai pasiuntė rei
kalavimą parlamentui, kad 

[priimtų jų delegaciją lapkri
čio 1 d. ir išklausytų bedar
bių reikalavimus. Sako, jog 

Countee Cullen, Mrs. Vivian iie Per savo atstovus nori 
Allen, pramonės sekretorė i patiekti parlamentui reika- 
organizacijos Y. M. C. A.,l1avimus varde triJU milionų 
George B. Murphy, Jr., Dr.' badaujančių Anglijos bodar- 
E. J. Wheatle, Eugene Gor-!^- 
don, Samuel L. Finley iš So. ’ 
Carolina, William Porter, f 
kuris pirmiau priklausė prie sumobilizavo dar daugiau, 

i organizacijos i policijos prieš bedarbius, 
Bet kovingieji [ South Carolina ir eilė kitų, i kad neleisti bedarbiams su- 

‘ Taipgi keli ir baltieji inte- sirinkti prie parlamento na- 
lektualai pasirašė po tuo mo ir tinkamai pareikšti sa- 
pareiš.kimu, jų tarpe Ber- vo protestą:
nard Adės, advokatas.' ' | Kuomet tik bedarbiai at-

Oklahoma,
Nebraska, North ir South

Tose valstijose daroma 
visokios kliūtys, kad nepri-

O tuo pačiu sykiu social- 
fašisto MacDonaldo valdžia

kalė-

Bolivijos Masės
Priešingos Karui

imti komunistų ■ kandidatų i republikonų 
ant baloto. i
arbininkai ir farmeriai ve- 

d^\kovą, kad priversti val

 

dančią klasę 'tose ,valstijose, 
išpildyti jų reikalavimą.

Manoma, kad keliose iš tų 
valstijų bus kova laimėta.

SOFIA, Bulgarija.—Spa
lių 27 d., atsidarius parla
mentui, atėjo pasakyti pra
kalbą karalius Boris. Jam 
pradėjus 1 
kų atstovai komunistai, vi
so 31, sukilo ir sušuko: ’’Ša
lin fašistinė valdžia.”

Karalius labai persigan-
do, pabalo ir iš baimės pra- vegijos valdžia prašalino iš 
dėjo drebėti. Bijojo, kad darbo laivyno kapitoną 
komunistai ’neišpiltų jam : Kullman, k o m a^i d u otojąi 
kailio. Nebegalėjo tęsti .torpedinių laivų OskasbolgJ 
prakalbos. srityj, už tai, kad jis daly-

Fašistiniai atstovai ką tik vayo Pasauliniam Prieška- 
■ugriebę puolė mušti darbi- riniam Kongrese Amster-

Per spėką dam, Holandijoj.
Kullman pasakė: kongre- 

Ir tik po to atsipei- se prakalbą prieš karą. Da-

anus noris. jam^n v v . v 
kalbėti, darbinin Prašalino Kapitonų uz

Prieškarinį Veikim?

Visoms ALDLD. Kuopoms ir Nariams

OSLO, Norvegija. — Nor-

Kongrese Amster-o

ninku atstovus.
jie išmetė darbininkų atsto
vus. ± __ X-— _ . . _
kėjęs karalius užbaigė savo Į bar jis išmestas iš darbo ir 
prakalbą. Iškeikė komunis- *>us teisiamas.
tus ir pareiškė, jog valdžia Tokis Norvegijos valdžios 
griebsis dar aštresnių prie- žingsnis parodo, kad bur- 

prieš kovojančius žuązinės valdžios . veidmai-1
-i /-v 1 r- ■» t .-v 4- n .'i I r !

Tokis Norvegijos valdžios

monių ; 
darbininkus. niauja,

Kaip karaliui, taip ir vi- kad esančios priešingos ka
sai Bulgarijos parazitų kla
sei revoliucinis judėjimas 
įvarė didelę baimę. Bulga
rijos sostinėj Sofijoj nesę- 
nąi didžiuma komunistų ta- 

/po išrinkta į miesto tary
bą. Ir Amerikos buržua
zinė spauda pripažįsta, jog 
komunizmas smarkiai 
te ja Bulgarijoj.

kuomet jos sako

rui. ’Norvegija yra Angli
jos imperializmo ramstis, ir 
ji rengiasi sulošti svarbią 
rolę planuojamoj, Jmperiali- 
stų atakoj prieš Sovietų Są
jungą.

tvir-

FINLANDIJA NQRI 
SUMAŽINTI GIRTYBĘ

H E L SINGFORSĄS. — 
Finlandi j a mano sumažinti 
girtybę savo šalyje. Val
džia mano sumažinti gėri
mus įvedimu ftfųp tinkamų 
įstatymų. Vykiausia taip 
bus. kaip kad yra Jungtinė
se Valstijose. X.

Pavergs 500 Bedarbiy
QUEBEC, Kanada. — 

Pranešama, kad Kanados 
valdžia “susimylės” ant 500 
benamių, badaujančių be
darbių. Už tai, kad suteiks 
guolį ir menkos vertės mai
stą, ir dar 20 centų į dieną 
“įvairiems” reikalams, tai 
tie bedarbiai bus verčiami 
dirbti valdžios dartją ir bus 
užlaikomi po militarine dis
ciplina. Reiškia, 500 bedar
bių bus Kanados buržuazi
nės valdžios vergijoj.

Draugai ir Draugės! Antra šių metų knyga “So
vietų Sąjunga Penkioliktais Metais” atspausdinta ir 
jau išsiuntinėta visoms ALDLD kuopoms/ir pavie
niams nariams. Centro Komitetas savo pnžadą iš
pildė. Tas buvo labai sunku dabartinio krizio metu. 
Daugelis dar mūsų narių nepajėgė susimokėti duok
les, o mums viskas reikia pirkti ir tuoj aus apmokėti. 
Vien knygos išsiuntinėjimas atsiėjo arti $300.00, nes 
paštu persiuntimas žymiai pabrango. Centro Ko
mitetas prašo visų kuopų ir narių mokėtis kuogrei- 
čiausiai duokles, o sumokėtas siųsti į centrą. Taipgi 
ši knyga turi pagelbėti gauti naujų narių dabartinio 
vajaus metu į ALDLD. Jeigu kuri kuopa gavo ne
pakankamai knygų arba visai negavo, tai tuojaus 
praneškite centrui ir gausite daugiau.

Siuntinėjant naują knygą, kartu padaryta ir antra 
ekspedicija knygos “Religija”, tai yra pasiusta toms 
kuopoms, kurios jau turi daugiau narių, nfcgu jonąs 
buvo pasiųsta knygų. '

Taipgi šiomis dienomis išsiuntinėta visoms kuo-, 
poms ALDLD Centro Komiteto ir* pavaduotojų rin
kimų blankos. .Rinkimai ir kartu kandidatų; apdis- 
kusavimas prasideda su 30 d. spalių ir baigiasi su 15 
d. gruodžio. Pilnesnės informacijos yrą ant blankų.

Knygos išleidimas ir jos išsiuntinėjimas sunaudojo 
mūsų visą iždą. Mes turime imtis už darbo ruoši
mo knygų del būsimų metų,,o pinigų neturim. Todėl 
Centro Komitetas prašo visų kuopų, kad paaukotu
mėte po dolerį kitą. Padėkite, draugai ir drau- ■ 
ges, padengti nors tas. milžiniškas knygų iš
siuntinėjimo lėšas. Mes žinome, kad yra daug 
svarbių reikalų, kur reikia aukoti, ir kuopos 
dabar taipgi biednos, bet mums parama bū
tinai reikalinga. Jeigu kiekviena kuopa paaukos 
nors po dolerį kitą, tai tąs žymiai pagelbės mums 
knygų leidime. O tą kiekviena kuopa gali padaryti. 
Kuri kuopa bus pirmoji su parama savo organizaci
jos centrui? Siųskite.duokles ir aukas tuojaus C. K. 
sekretoriaus antrašu. ,

D. M. ŠOLOMSKAS^^
YYxj1_7JLJJL7 , vcllll V JkviH. kjeiYievui Ino, 

46 TėnEyck St., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK. — Iš Ar
gentinos šaltinių gauta pra
nešimai, kad Bolivijos pre
zidentas, Daniel Salamanca, 
tapo priverstas rezignuoti 
iš priežasties Bolivijos su
mušimo nepaskelbtame kare 
su Paragvajų.

Bolivijos masėse auga ne
pasitenkinimas buržuazinės 
valdžios karo politika. Ma
sės pradeda suprasti, kad 
karas vedamas del Ameri
kos imperialistų interesų; 
kad tai faktinai yra karas

Kuomet Sovietų Sąjungoj 
pramonė ir gamyba kyla, tAi 
visose kapitalistinėse. šaly: 
še siaučia krizis, pramonė 
ir gamyba smunka.

Tai toks skirtumas tarp 
kurių visai nebuvo pirma darbininkų valdomos šalies 
revoliucijos. Visai trakto
rių nebuvo gaminama caris- 
tinėj Rusijoj. F 
Leninas kalbėjo apie 100,- 
000 traktorių, kurie pakeis-

nio pagrindo.
Ne tik išaugo šakos pra

monių, kurios gyvavo pir
ma revoliucijos, bet taipgi 
išaugo naujos pramonės,

ir kapitalistinių šalių, kur 
įvairūs daiktai gaminama 

Savo laiku įel pelno saujalės parazitų.

tų Sovietų žemės išvaizdą. 715 Studentų Balsavo
už FosterįLeningrade “Raudonojo Pu- 

tilovo” dirbtuvė ir Charko-j 
ve garinių inžinų dirbtuvė 
1925 metais pagamino 538 

| traktorius.
Gamyba nuolatos didėjo. 

Jau 1929 metais tos dirbtu
vės pagamino 4,569 trakto
rius.

Stalingrado traktorių iš
dirbystė pradėjo dirbti 1930

tarp Amerikos ir Europos I metais ir Charkovo trakto- 
imperialistų už rinkas, už1 ri*I išdirbystė 1931 m. Jau 

Ąm_ 1931 metais jos pagamino 
29,879 traktorius, ir per pir
muosius devynis mėnesius

gamtos šaltinius Pietų 
erikos šalyse.

Planuoja Naujus Depor
tavimo įstatymus

1932 metų Sovietų traktorių ; sietuos 
išdirbystės pagamino 40,163 
traktorius. ♦

Dabar ant šocialistinių 
ūkių Sovietų Sąjungoj yra 
150,000 traktorių, ir iš tų 
100,000 pagaminta Sovietų 
Sąjungoj.

Greitu laiku Čeliabinske 
milžiniška

WASHINGTON. — Vie
nas narys taip vadinamos 
Wicker sham komisijos, ku- 

1 rią prez. Hooveris buvo nu- 
skyręs tyrinėti įstatymų vy- pradės dirbti
kinimą, advokatas Reuben traktorių išdirbystė. Ji pa- 
Oppenheimer iš Baltimore gamins į metus apie 40,000 
gamina planus dar bjaurės- traktorių po 60 arklių spė- 
nei deportacijos , sistemai. 
Tie planai bus patiekti se
kamai kongreso sesijai. Sa
koma, kad norima pravesti 
tokį įstatymą, kuriuo va
duojantis būtų galima at
eivius skirstyti į °pageidau- 
jamus” 
mus.”
ateiviai, kad ir nelegaliai at
vykę į šią šalį, nebus depor
tuojami, d “nepageidauja
mi”, kad ir legališkai atvy
kę, bus deportuojami. Aiš
ku, kurie tik darbininką! 
stos į kovą prieš badą, ku
rie tik išeis į streiką, tie bus 
skaitomi “nepageidau j a-
nji.”

Darbininkai turi sudaryti 
bendrą frontą prie,š reakci- 

j nius įstatymus.

ir ' “nepageidauja- 
Esą, “pageidaujami”

kos.
1927 metais Sovietų Są

junga turėjo 18,000 kolek
tyvių ūkių? Bet smarkes
nis kolektyvių ūldų organi^ 
žavimas prasidėjo 1929 me
tais. \

1930 metais Sovietų Są
junga jau turėjo 86,300 ko
lektyvių ūkių.

Minint 15-kos metų pro
letarines revoliucijos sukak
tuves, Sovietų Sąjunga jau 
turės 211,000 kolektyvių 
ūkių, kurie apima 15,- 
000,000 buvusių privatinių 
valstiečių ūkių ir 91,600,000 
hektarų žieminių ir pavasa
rinių javų 'žemės plotą, ar
ba 68 įMošimčius visos sėja
mos žemės Sovietų Sąjun-

29,289
18,212
10,470

715

PRINCETON, N. J. — 
Princeton universiteto laik
raštis “Daily Princetonian” 
vedė šiaudinį balsavimą 47 
universitetuose, kas liečia 
prezidentinius rinkim us. 
Laikraštis paskelbė seka
mas balsavimo pasekmes:

Hooveris
I^ooseveltas
Thomas
Fosteris
Reikia žinoti, kad univer- 

mokinasi turčių
I vaikai. Labai mažai stu
dentų yra iš darbininkų. 
Kaipo nariai kapitalistų kla
sės, jie pasisako už atsto
vus kapitalistinių partijų.

Tačiaus 715 studentų pa
sisakymas už komunistų 
kandidatą Wm. Z. Foster, 
parodo, kad yra nemažas 
skaičius radikališkai nusi
stačiusių studentų.

Farmų Taksos Pakilo 
161 Nuošimtį

WASHINGTON. — Agri
kultūros Department© pa
skelbtos skaitlinės rodo, kad 
nuo 1913 iki 1930 metų far
mų taksos pakilo ant 161 
nuošimčio p i e t v akarinėse t 
valstijose. Kitose srityse 
pakilo nuo 150 iki 155 nuo
šimčių.

VIENOJE POGROMAI 
PRIEŠ ŽYDUS
' VIENA. — 15 studentų 
likosi sužeista politinėse ko
vose ir studentų pogromuo
se prieš žydus. Šiuose po
gromuose yra sužeisti 3 
amerikonai, kurie dalyvavo 
tose riaušėse.



Puslapis antras :; :: : :• : : s 
4> 

jrtlL2,l.LAl.

, I ! n lL . i .* ' ; ‘ 
Pirmadien., Spalių 31, 1932.

LAISVE. LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVĘ, Ine 

Bvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

s..■4hi m Oi: i ■: i

. Ar stėbėtina1,: s k&d!; šiuo 
tarpu1 ši^ darbininkui bude
lis yra pakviestas sudaryti 
Vengrijos valdžią? Horthy 
žino, kas jo ištikimas sėb
ras.
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18.00 Foreign countries, six months. .14.00
.6.00 Canada and Brazil, six months.98.00 |
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Gardine Persekiojimai
Iš Gardino pranešama, 

kad .ten darbininkai smar
kiai veikia. Pilsudskio val
džia turi darbo darbininkų 
siuntimui į kalėjimus ir žįs

Vnited States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year.. 
■oreign countries, per year. 
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DOMES! DUODAME UETŲ!
(Leningradas)

Visos Sąjungos konferen
cija kovai su išdžiūvimu

(ąs, , bortui, profesorius 
Obdlhnbkis, įjungęs sriov.ę^ 

—Duot lietų!
Žinpma neiškarto life. Dar 

' GaHnga i reikalinSa dauS bandymų, 
' teoretinis' dalbas išlošimui

pasakys:

ką sumanė profesorius Obo- į 
lenskis institute.
“batareja” statoma ant bok-

t 141.

rinkimų
Draugas

Didvyriai iš Antro Galo
Po'įvairias lietuvių kolonijas šiuo tarpu laksto 

Darius su savo prietelium ir šienaujasi dolerius, 
giau: valgo ir geria jų garbei sųrėngtoše vąkarjesnėse. ir 
pokilių pelną’ dedasi į kišepių. Štai Chicagos satidąriė- ( . . , ,. s , ,
čių laikraštis' (už špah 21 d.) praheši, kad iš tdkib poki- kalėpnian. < , 1 
lio Worcesteryj Darius pasiėmęs $318.75. ---------

Netenka ir aiškinti, jog į tas “ąviącijos dięhąs,” kaip 
jas vadina, ir tuos pokilius sandariečiai ir fašistai prisi- ' , , . . ,. . -
vilioja nemažai darbininkų, kuriems šiuo tarpu labai sun- Pasirinktas Kelias. 1 
ku gauti centas, kurių daugelis nedirba. '

Keisčiausia tas, kad žfhonės, rengia tas “aviacijos die
nas,” skelbia svietui, būk Darius esąs lietuviškos tautos 
didvyris. O didvyriškumas jo veriasi tame, kad jis, kada 
tai, atakavęs smarkiai bolševikus... Reiškia jis fašistų 
didvyris.

Kita. Fašistai skelbia, būk Danus lėksiąs per Atlanti- 
ką į fašistų Lietuvą. Jau pats-^eikas sensas, net buržu
azinė dora sako, kad negali būti žmogus jokis didvyris, 
iki jis ką nors nuveikia.' Galėtij būti fašistams jis did
vyris tuomet, kai perlėktų Atlantiką. Bet ne. Jie mato 
tamsių žmonelių, dar turinčių kelis centus, tad, o t, ir pa- 
sirįžo pagaminti “didvyrį,” kurio pagelba galėjus iškrau
styti tuos centus. Prisišienavę krūvas pinigų, juos pa- 

. siims, o jums, aukotojai, špyga.
Su tuo kyla dar vienas klausimas: Kam tiem “didvy

riam” reikalingi tie pinigai? Bene reikia mokėti už per- 
lėkimą per Atlantiką taksai? Negirdėjome. Tiek žino
me,- kad Lindberghas pehlėkė per Atlantiką su 35 cen- 
taisv kišeniuje. .

Kiekvienas sąmoningas lietuvis darbininkas turėtų ši-

klausimo dirbtinio lietaus 
pilnoje galioje. Ūkių reika
lams davinėti lietų pradės 
pabaigoje antros penkmetu- 
kės. Perteklius vandens ga
rų Leningrado srities pagel
ba vėjų iš vakarų,'bus ga
benamas į rytus. Delei to 
prisieis skystinti debesius, 
pavertus juos garuosna1 ir; 
tokiame pavidale toliau 
siųsti.

Ar sugebėsime suskystinti 
debesius? 1 ‘ ‘

'Skystins debesius ’institu
tas prasta oro elėkĮrižacija 
vieno kurio ženklo: Eiek-

(sausra) karštai rišo klausi- P^’r^e miškų-techninės 
akademijos. Elektros grio
vę perdavinės rentgeno 
trūbelčs, kurios duos sriovę 
įtempimu 75 tūkstančių vol
tu.

Kodėl gi svarbiausioje 
vietoje dirbtinio lietaus 
rentgeno trūbelė? Dalykas 
tame, jog rentgeno trūbelė 
duoda atmosferai elektrą 
abiejų ženklų. Kokiu ženk- 

( ‘os garai
sųelektrizuoti—d jie visados 
randasi įtakoje elektros 
lauku—dviejų ženklų elek- 

is, dale- 
ijąs Leningrado skyriaus in- les susiduria ir susilieja į
1 stituto dirbtinio lietaus pro- lietaus lašus. Daugkarti- x -• y . ’. . v . 
fesorius Obolenskis—perei- niai bandymai užtikrina, jme. at.vej,LJje va;ndens lašai 

i na nuo špėįiojimo, koks bus kad rentgeno trūbelės iš- i nebesiartms, o atbuįai, at- 
I oras prie aktyvaus įsimaišy- šauks lietų. Mažosios trū- į sitolms> 0 debesys sutirps 
|mo dalykuosna atmosferos, j belės dideliame stiklo skri- 

. _. o Kame paslaptis dirbtinio;tūlyje laboratorijoj tirštino 
ie. eJ^Pany" lietaus? |ir davinėjo ūkus. Paskui

Nuo įkaitinamos saule že-|dvi didelės trūbelės, pritai-i 
mės nuolatos keliasi viršun; sytos ties atdaru langu la-; 

’šiltas ir lengvas oras. Šil-i boratori jos, davinėjo tikrus | 
i tas oras drauge su savim | ūkus, apsupančius akademi-! 

’. | kelia išgaravimus žemės pa
či viiaib | vįrgįaus.—smulkiausias dale- 

iles vandens garų. Viršuje 
garai tirštėja, apsisupa ap
linkui visokių kondensacijos

. ; branduolių, būnančių atmo- dėlę reikšmę, 
sferoje ir atsiranda lašai, bus įtaisyta ant mašinos 
Trilionai tokių lašų randasi; pervežimui sunkių prekių 
atmosferoje pavidale nęma-; prietaisas nusėdimui ūkų. 
tomų garų arba tirštėjant Greit miglotose gatvėse Le- 

Aido Choras Irenkas^ i debesis. Po įtaka hįngrado važinės ūkų nusė- 
i L. : molekulų . judėjimo ir at- $mo brigados.
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mą dirbtinio lietaus.
, Užtenka kentėti nuo iš
džiūvimų viename rajone, o 
kitame—nuo perteki iaus 
vandens. Būtinai reikia pa
skubinti nagrinėjimą * lie
taus. Pagirdyt lietum trok
štančius rajonus į rytus, 
įpilti! vandens kraują į aįr-Į 
terras vidurinės Azijos feų-1

tūlas n
Dau- ^ymuL nesenai 24 re-

Yolipciniąi. darbininkai ta7 
po 1 "nusmelkti įlgięms męi; 

.■ ! .!_•«' -••.!( ’. ; ’ j >
• t ’ ji , . v i it jį j aųiuių ZjViiiyaų. avvjpk• kų—toki užsakymą perduo- } N_, / r ,, .. . 1. ,. lui nebūtų atmosfer---------------- 'Ha iTioroniin Inm i m annUlhari- c .

» 1 • , i . ; 1 ! • ■. ; ;

Čechoslovakiios Renegatų
'    _ L J ’ ■ ' * '

Spauda praneša, kad šio
mis dienomis ČechOsloVaki- 
jos renegatų dalis, išmesta; 
iš Komunistų Partijos, nusi- ■ 
tarė įstoti į social-demok-Į 
ratų partiją. Tos grupėsl 
vadai yra 'Muna, Hais, Ber
ger ir Stura. 
šiai, kai lietuviški Prūsei- 
kos ir Butkai. Iš karto skel
bėsi “gerais komunistais,” i 
bet darbininkai jiems neti-i 
kejo ir jų neklausė, 
met susiliejo su 
darbininkų reikalų pardavi-; 
kais.

da meteorologijai socialisti
nis žemės ūkis. ’ * ■ :
■ • ■ į : • ’ ■ . i ; ■

Užsakymas pildomas.
Meteorologija—sako vedė-1 tra sujudina dalele

WORCESTER, MASS

jos parką.
Tai reiškia, jog užkariauti 

pirmi žingsniai dirbtinio lie
taus. Neverta darodinėti, 
jog ūkų nusėdimas turi di- 

. Greitu laiku

Iš DisRusijy

SpaUb 22 d. įvyko 
klausijfcf diskusijos. 
J. Siurba pasakė gerą įžanginę
prakalbėlę, nurbdydamas, koks 
yra skirtumas Komunistų' Par
tijos taktikos veikimo ir pro
gramos nuo buržuazinių pari
jų, ir kokią naudą atneš darbi
ninkų klasei balsuojant už ko
munistų kandidatus.

Užbaigus kalbėti drg. Siur- 
bai, pasiprašo balso socialistas 
T. Matas. Jis kalba be energi-. 
jos, nieko svarbaus nepasako, 
ką socialistų programa žada’ 
duoti darbininkų klasei; tik gi
ria savo kandidatus, sakydamas, 
kad jie yra, “dželtamonai“ ir,' 
tinkami būti ^andidatais į ša
lies valdvietes.

. Toliad ‘kalba draugai už Kor 
munistų Partijos rinkimų plat- !

I formą ; aiškina; kad Komunįs-
tros ženklas turi būt vieno- tą Partįja stęvi už tuojautinę 
das su debesų ženklu. Šitr bedarbiams,ir dalį laiko dirbau- 

tiems sociąlę apdraudą valdžios 
| ir kapitalistų kaštais, už .vieny

bę su kitomis rasėmis, prieš im
perialistinį * karą, už gynimą 
Chinijos darbininkų ir Sovietų ' 
valdžios. f

Pasiinja balsą J. Kazlauskai/ 
irgi socialistas; išdergia komu
nistus ir jų platformą, sakyda
mas, kam komunistai stato kan
didatu į vice-prezidentus juod- 
veidį J. W. Fordą. Mat, Kaz
lauskas, kaipo socialistas, pa
kartotinai sakČĮ kad negrai yra 
ne žmonės, o “gyvuliai”. Socia
listai visose savo kalbose pakar
totinai smerkė Sovietų tvarką, 
sakydami, kad nėra liuosybės 
visiems Rusijos žmonėms. liet 
sąmoųiųgi darbininkai supran
ta, kad Sovietuose neturi liuo-^ 
sybės tik kontr-revoliucionie- 
riai, kūrie nori sugrąžinti kapi
talizmą ant Rusijos darbininkų 
sprando.

Leningradiečiai nuims pal
tus. Lietaus bokštuose ant 
Volgos žmonės taisysis su- 

| tikti debesius ir garus.
Taip Sovietų socialistinis 

įmoksiąs užkariauja, orą. 
|Juo greičiau įmones duos 
vielas, motorus, tuo greičiau 

• pasibaigs užkariavimas dan- 
igaus vandens ir nebeliks 
rajonų, kuriems gręsia iš
džiūvimas.

tuos klausimus statyti tiems, kurie ruęšia tuos pokilius,! Aidas Vaidins “Alkį;
garbina fašistų didvyrį ir kolektuoja iš darbininkų ; Choro.Ateini Rei
centus. ( ’ I 1 t ’ I ! j

"Andai vienas laikraštis teįsįngaį .pastebėjo,kad fašistu rengjasi perstatyti 'trijų aktų ^0S|grQg efeietros lauku la

- alegorišką veikalą “Alki;” pa- šai ęlektrizubjasi; traukia- įtaisyti rentgeno t.rūbęlps
Tokiems didvyriams darbininkai neturi duoti‘nei cento! įrašytą pagal vskolintą mintį d.

S. iZavis. Veikalas perstatų I

j kova proletaru prieš išnaudo- 
l‘+ . ‘ ■ • ■
į tojus, kuri liepsnoja nuo am
žių.

Muzika, kuri pagaminta dd.
B. šaknaitės ir Lahn Adohmy- 
an, turi proletarinio meno dva
sią ir melodiją.

Worcesterio ir. apielinkės 
darbininkai ir darbininkės, tu
rėsite progą pamatyti tikrą

didvyris negalėsiąs perskristi per Atlantiką, kądąngi jis 
paklydo bele klodamas po Mass, valstiją.

APŽVAL

>
Choro Abelni Reikalai

J 1 *

Worcesterio
molekulų , judęji 
mosferos elektro O dabar? Dabar reikia

o—o—o

Eilinę telegramą gaus 
p r o f e š orius • Obolenskis. 
“Debesius jūsų išsiųstus- 25 
liepos, mes gavome. Krei
piame jūsų donlę, jog debe
siai: 75, 89,101 išsiliejo ke
lyje, i kame įkaltos a’ajbninės 
stotys. Gavę1 šią telegramą, 

diančiai

žvalgas.

mi vieni, prįejdtų, susilieja bokšte ir pradėti rimtai kai- pagaminkite d;a p
po du ir savasis sunkumas beti su debesiais. Kuomet 200 tūkstančių-itonų lietaus, 

įmonė duos laukiamas vie- . iK. Matulaitis. ,

Buržuaziniai Politikieriai '
Chicagos “Sandara” ra

šo:-
Atsiradus dideliam skaičiui 

bedarbių, reikalaujančių pa
šalpos, federalė valdžia sura- 
t _______ _______
lengvinti: Imigracijos biurai SOS darbininkų klases rei-ilium. ; _ 
nusprendė pasinaudoti depor- i kalus, yra Komunistų Parti- ; ta, kokią dieną gruodžio (De- 
x____ _ i___ • • -v 1 ia NTnvint- fnrlol navoilrčl-i

Mes, žinoma, nesakome, | 
kad demokratai yra kitokį. 
Roosevelto valdžia pultų at
eivius ir bendrai darbinin
kus ne švelniau už Hoove- 
rio administraciją.

Vienintelė partija, kuri

stumia juos žemyn.
-r-Pradėjo lyti—tada mes 

sukome. 5 , ,
Užduotis dirbtinio lietaus 

tame,.: kad surinkti -debesys- 
na atmosferos garus, tirš
tinti esančius tie lietaus de
besius ir, norint, išpilti de
besius ant laukų. Apie pa
čius vandens garus rūpintis

■VSMI-LLJL.
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kovoja už sveturgimių dar- darbininkišką veikalą ir girdė- nePllsieina Jie visuomet

NAUGATUCK, CONN.; ,
: t ( i h; i m 1

23 d., .spalių Lietuvių Politi- 
Hš KliūVaš turėjo priešrinkimi-’ 
ics prakalbas. Kalbėtojom bu

vo “Tiesos’’ redaktorius J. Siur->
!• • 1 H 11 ■ - T1 1 V * 1 • ba. Publikos buvo nemažai, pa-i

Darbininkiį Žodžio Įkurtuves loronte, Kanadoj gai šią koloniją, ir visi atydžįai 
klausėsi. Kalbėtojas plačiai

A , • , . • apibūdino ir faktais įrodė, koks
! skirtumas tarpe kapitalistinių 
! partijų ir Komunistų Partijos, ’ 
1 ir ragino visus, kurie jaučiasi 
1 darbininkais, kad balsuotų už 
komunistus.

Waterburio Vilijos Choras 
paįvairino programą, sudainuo
jant Internacionalą ir kelias ki
tas darbininkiškas daineles,

, Pėtnyčioj, 21 spalio, Toron- ,spaudą.
to susipratę lietuviai darbiniu-. parėmė atsišaukimą.
kai turėjo įkurtuvių koncertą ; Koncertas užsibaigė mūsų vi 
savo klasės laikraščiui “Darbi- su mylimo Bangos Choro dai-1 
ninku žodžiui“, kuris pradėjo'nomis ir Internacionalu, 
eiti Toronte. Paminėjimas bu
vo tarptautine prasme. Bro

Tai 
■taip paminėjo įkurtuves savo 
laikraščio Toronto susipratę

do būdą, kaip tą dalyką pa- bininkų reikalus, kaip ir vi-j ti muziką, rašytą nauju sty- yra ore. .. Labai daug iš- liškos mum organizacijos pri- darbininkai.

tavimo priemonėmis ir išga-ija* Norint, todėl, pareikšti 
beiiti desėtkus ir šimtus tūks- savo pro tęstą prieš Doako 
stančių ateivių, kurie neturi iš ir kitų buržuazijos agentų 
ko gyventi.

Iki šiam laikui grąsindavo 
tik tuos ateivius, kurie patys 
to prašydavo. Dabar, matyt, 
bus daromi spaudimai ir grą- 
sinimai.

laojvą nauju ------ ----------- —-a, . . ...

Spaudoje bus paskelb- sklaidyto lietaus turi debe-lsĮųnte sav0 ^stovus pasyeikin-
in diona ornndžin TDe- o.ro ^4™,, nnn k n1 palinkėti Darbininkų i'tarp kurių viena anglišką, “On'

pasekmingai kovoti bažnyčioj per pamokslą para- ( 1 \ .cember) mėnesį įvyks Vaidini
mas. ' ' ' !

Choristai, laike praktikų, 
turėtų užsilaikyti ramiau ir 

. o 
kreipti daugiau domės į mo
kinimas! muzįkos ir. žodžių-.

sys rajonų kenčiančiu nuo 
išdžiūvimo. Jeigu liepos

Nedėlioj, 23 dieną spalių, 
vietinis kunigas Garmus savo

žodžiui
prieš pūvančią kapitalistinę 1 pijonims irgi paminėjo Dar-'

tams, kai sandarietis Biek- 
j

Kas šiandien puola atei- tuviai darbininkai turi 
vius? Federalė valdžia. Da- r°dyti duris! 
bar*ji rankose republikonų. ■ . .
Hocjverio “darbo” minister j Darbininkų Budelis- 
ris D°ak yra pikčiausias at"i Vengrijos Premjeras 
eivių • priedas.’• Jis tremia ; -7? ■ • n j f 

juos įfūkstančiais. Pastebė-į Vengrijos ministerių. pir- 
jusi įthi, tačiau?, “Sandara” i mininku šiuo tarpu yra Ju- 
nepasmerkia to kapitalistų lius Gaemboę. 1920 metais 
skymo. Priešingai, kitam jis buvo leitenantu.. Kįuo- 
to paties “Sandaros” nume- met Sovietų valdžia Vengri
nio puslapyj rašoma: U°j buv0 nuversta, tai Ga-

„ . .■ iembos buvo kruviniausiasPonas M. Biekša jau antra; .................................
savaitė važinėja po Wisconsina 
republikonų reikalais.

Kas tas ponas Biekša? 
Sandariečių lyderis, iš tos 
pačios “Sandaros” pastogės 
politikierius. V a d i n a si, 
Biekša zuja po lietuvių ko
lonijai, mobilizuodamas lie
tuvius balsuoti už tuos, ku- 

■ rie tremia ateivius; tuos, 
kurie puola ir tuos paėjus 

E Pėttfyijįa ‘
Ida sahdancčių politinė 
ra!

s darbininkus. To 
dainečių politine do’

puolimus ant sveturgimių 
darbininkų, reikia balsuoti: ik lbgti , • kit

v T/ • i 1 • • 1 ilUol A.U1 M t/ Ll k) U AvlUH.uz Komunistų Partijos kan •Irrointi dano-inn rlnmpa i n 
didatus ir jos platformą. O t * ~

tokiem republikonų agen- Turime d6ti v'isag . ^ngaS)

ša ir kitiems panašiems,

rodyti duris!

lie- 
pa-

kad šis veikalas būtų perstaty 
tas dar geriau už praėjusius 
vaidinimus, kuriuose choras 
atsižymėjo. Lankykitės laiku į 
praktikas, nesivėlinkite. tiar

mėnesyje šitą visą vandenį sistemą ir jos palaikytojus ku- bininkų žodžio“ įkurtuves, iš-J 
išpiltį,' tai kiekvienam hek
tarui prisieis 100-200 tonų.

Bet kaip išpilti?
—rBe abejonės, galima ga

minti debesius žydriame
danguje,—-tvirtin institu- žų įspūdį padarė mūsų vaiku- 
taS. institutas pergalingai Įių-pioniėrių p a s i r o dymas, 
išdirba dabar medžiagą, ku- revoliucinėmis dainelė

mis, taip ir deklamacijomis.ri bus kondenšacijos bran-

nigus, bei visokio plauko iš- j keikdamas susipratusius dar- 
davikus, kurie stengiasi sulai- Liniukus, kam jie remia savo 
kyti darbininkų organizavimą-įspaudą. Ypatingai keikė drg. 
si bei susipratimą. Koncerti
nė' programa buvo turtinga, 
atlikta gerai. Ypatingai gra-

V. Strazevičių, kam jis pami
nėjo koncerte Garmaus rūpini
mąsi savo pilvu, o ne parapi
jom} gerove. Nes vietoj tin
kamos ir erdvios svetainės jis 
suvaro parapijoms į skiepą, 
kur kenkia žmogaus sveika- 

Garbė jų tėvams ir jų moky- tai. O sau pasistatė palocių
1 vertės irreikia patarti, kad choristės• »duohaiS‘ vandens. garaiR^-—. tojai E. Keveziutei, kuri su-1 dešimts tūkstančių 

būtų draugjŠkesnės su naujai tai oro batais, uz kuriuo^ gebėjo vaikučius priruošti pro-Į gyvena jame.su dvejetą gas-; 
pnsirašiušiom choristėm. Cho- • pasigriebs smulkiausios da- grhmai.pi V1U VU VA AM V_/AAV .

ristės neturi pasidalinti į grū-1 
peš, bet būti visos draugės: • *

• • ,. .ii

Dramos Grupė: perstatė sati- tįnių; baJtų debesų.

revoliucinių darbininkų mė- 
sinėtojas. Antai Szekszar- 
do kalėjime’būVo įmesta 120 
politinių’ kalinių. Atvyko 
tūlą dieną Gaembos ir išsi
rinko iš jų 12-ką, liepė iš
vesti iš* kalėjimo į aikštę, į 
kųjrią sušaukė daug žmonių. 
Ten pat ant vietos jie bu
vo pakarti ant' telegrafo 
stulpų. Korimo darbas'tę
sėsi per pusantros - Valan
dos.

rišką veikalėlį , “Yoo-Hooey." 
Kurie matė tą vaidinimą, ręir 
kalauja ‘daugiau. Ką veikia 
išrinktas. Dramoę Grupės,. kor 
mitetas? Komitetas turi dirb
ti energingiau, paskirti veika
lėlius, ir mėginti, kad drahioV 
grupė pasirodytų kas mėnesis 
ir tankiau. i ;■ >

Kiekvieno choristo užduotis. • * yra auginti savo proletarinės j 
dailės chorą, kalbinti jaunus | 
ir senus dailės mylėtojus prisi- 
rašyti prie choro ir prie : Dra
mos Grupės. Choro praktikos 
įvyksta .kiekvieną trečiadieųp, 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 
St. Kviečiami z jauni ir seni 
Būti chbfo wfw® y

Aido Korespondeiitąs D. V.

;the Picket Line,“ kuri naugarJ 
ituckiečiam 1-mu syk teko gir
dėt, už ką waterbųriečiam rei-; 
kia tart padėkos žodis, kad jie 
mus parėmė moraliai, paįvaL. 
pindami prakalbas. ?

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $4.70. Po 50c aukojo V,- 
Muleckis, V. Karalius ir G. KtbJ 
raitis; po 25c: J. Luišis, J. Za- 
leskevičius, J. Stankus, B. Sa-- 
mo*ka, F. Deikus, O, Martynai-: 
tienė,' J. Daniliauckas ir J. Ko-r 

I ris. \ Visiem aukayusiem varde. . 
; Liet. Politikos Kliubo tariu • 
ačiū. ‘ '

• ’ 1 Prakalbbse Buvęs.
Tėvai, kurie buvote1 padiųių. Garmui nepatinka

♦ • • ■ . L J .. / » k ... X A ♦

Skundėsi, kodėl parapi- 
nys jam taip neaukoją dievo 
garbei, o Garmaus naudai.

Vėliau parapijonys sakė, 
'kad jų kunigas tik politikai! j a, 
o ne šventą pamokslą jiems 
teikia. Kiek anksčiau Gar
mus keikė savo parapijonis, sa 

, kydamas: Perėjau pasaulį iš- 
Uproletari-fiIga- ir skersai’ ^et tokiM kvai“ 

Jlų parapijonų ir tokių gudrių 
bolševikų, kaip Toronte, dar 
nemačiau. Vargšas Garmus 
skundėsi parapijonims, kad 
baigiąs valgyti amerikoniškus 
dolerius, o kanadiškių dar ne- 

Draugas A. Morkis paaiški- gaunąs užtektinai’ dviejų gas- j 
padinių, Garmui nepatinka, Į 
galima Gąrmui pasakyti, kad '

O « X M. « « ^3 « 1 x * xta f *x X. —1 *1 X x x —» M. te tete ^X te^ Xte 

pi jonų ir galėsi pasidalinti Su Į gaus rojų 
vyskupu bei papa. Pdrapi-1 kas darbo 
jonys visomet netikės dieviš-1

leleš Vddans B et1 ii* išdžiū- koncerte,, matėte, kad jūsų 1 kam parapijomms akis atiden- 
vimo irajonuose daug gam-;

Todėl (
tankiausiai reikės < įsšauki-

vajkučiaį yra išmokomi savo įg'ia.
i ii * — i • ' ' ’ • ■ * i 1kląsčs naudai.

• I ■ •

Broliški atstovai pasveikino
nėti lietu iš esančių debesų. organizacijų : Sūnų ir

v v Iltį irt Aini M n d n I ILina ri v»nr

.Seni kariautojai visokių 
šalių daug metų tam atgal 
pastebėjo, jog neretai dan
gus apverkia lietumi ūžian
čius mūšių laukus'. Ištikrų- 
jų oro drebėjimas išlengvo 
suartina daleles - vandens 
"‘“u Šiuo vaduovaujant, 

Lvįęrras amerikonas genero
las 40 metų atgal apšaudė 
konuolėmis mėlyną Texaso no, kokią svarbią rolę spauda 

lošjia darbininkiškame judėji
me bei “Darbiųinkų žodžio“ 
ątsiradimo priežastį ir jo ro
lę. klasių kovoje, atsišaukda
mas į susirinkusius remti

Dukterų Pašalpos D-jos drg. 
Jusaitis, 'sn $5< auka laikraš
čiui; nuo LDSA 144 kuopos, 
per drg. Keveziene, su $2 au
kų; nuo Bangos Choro, per 
drg. V. Railą; nuo ____ ........
nių Rašytojų, per drg. Byrą; 
nuo ukrainų darbininkų, per 
drg. Danilo su $10 aukomis; 
rioU finų darbininkų, per drg 
Turner su $5 aukomis.

AMERIKOS MISIONIE
RIAI BĖGA d Iš CHINIJOS

SHANGHAJUS. — Gaub
ta žinių, kad Amerikos mi-/ 
sijos bėga iš tų vietų, ku-/ 
Nose eina mūšiai su komu-' 
r istais. Kalbama, kad Am
erikos kariniai šarvuočiai * 
gal bus pašaukti “gelbeji< 
m ui šių ponų.”

konuolėmis mėlyną Texaco 
dangų. Dangus neatsakė.

Daug stipriau, ant debesų 
veikia elektra. Nugalėti 
dangų pagelba elektros—va

kiems burtątns, stos į kovą, 
kartu su susipratusiais darbV 
ninkais prieš- pūvančią kapita
listinę sistemą, kad .išsigelbė
jus nuo bado ir skurdo. Lai- 

gausi sudilusiu dūlių nuo para-J m ėjus kovą,, atiduosime dan- 
kunįgams, o sau— 
klasei priklauso.

Ivanauskas V.

jame.su


Pirmadien., Spalių 31, 1932 Puslapis trečiai 
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AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

626 Woodward Avenue .McKees Rocks, Pa.

Atsakymas APLA 49 Kuo- lai gan opus buvo, bet LDS simai buvo užbaigti APLA 231
* pos Valdybai j nieko nesako ir nesakys. | seime ir nusitarta toliaus jų ne-inavo visai gražiai, 

žiūrint, kaip veikia 49 kp. ’ bekaTtoti- widuot vieni kitiems žg trio.
valdyba, reikia n nenoroms l. čirvinskas išmestas iš AP- Laikas” 

; dybos nariai ištikrųjų sa-'veckas suspenduotas buvo at- 
|vo vietoj nekompetentiški. spenduotas ir pilnos teisės su-. 

. teikta tiems nariams. Viskas!
i draugiškai išrišta. į

Bet 3 kuopos valdyba« visai I 
nesilaikė seimo tarimų ir prieš j 
seimą padarytos sutarties su ! | 
Centro Komitetu. > Kiekvienam I 

_____  ___   _   __ susirinkime vis atakuoja Cent- 
vyzdžiui, jie aiškino APLA!r^ ir taiPgj tuos, kurie eina su 
■i ...___ * • , • i Cėntru. Čirvinskas susirinki-konst! t ueijos pataisymą į muose puo]a Gatavecką> kelia

Iški- 
, jisai 

demoralizuodamas 
narius. Kuopos valdyba išeina 
prieš seimo tarimus, o seimo 
tarimai taip pat turi būt pil
domi. šaukia nelegalį su važia-1 
vimą rugp. 28, ir vis tvirtina,1 
kad jie pildo konstituciją. O 
konstitucija nusako, kad šuva- ■ 

, apie- i 
linkės suvažiavimus šaukia ap-, 
skričiai. Čia jau aišku, kad 3 | 
kuopos valdyba visai nesilaiko j 
konstitucijos ir kitų organiza
cinių patvarkymų.

Centro Komitetas todėl ir tu
rėjo pasakyti, kad tie 3 kp. 
žmonės, kurie, girdamiesi sto
ją už APLA konstituciją, prisi
deda prie šaukimo nelegalio su
važiavimo, laužo organizacijos 
taisykles. Taipgi buvo pastebė
ta, kad toji kuopa ir seniaus už 
laužymą taisyklių net teisman | 
buvo nuėjus. Juk teisman buvo 
nuėjus už tai, kad kuopa atsisa- Į 
kė klausvti Centro Komiteto nu- I 
rodymų. O kurie nepaiso Cent
ro Komiteto nurodymų, tie lau
žo konstituciją. Jeigu tuo lai-' 
ku kuopa nebūtų prasižengusi I j 
prieš konstituciją, tai jinai bū
tų visur laimėjusi, o Centro Ko
mitetas būtų pralaimėjęs. Bet

> “Naujojoj Gadynėj” til
po APLA 49 kuopos valdy
bos atviras ]
Centro Sekr. J. Gasiunui.”;
O prie to laiško taipgi pri-! .............................
dėta redakcijos melaginga'Yį,atmgal P—inkas n 
pastaba sekamai: “Kopija 
buvo pasiųsta centro sekre-

ytoriui Gasiunui. Pastara-^ 
sis, vieton įteikti ją centro 
valdybai, kad apsvarstytų 
ir išpildytų 49 kuopos rei-! 
kalavimą, atsiuntė kuopai;

laiškas “APLA Pasakyti, kad kai kurie vai- LA buvo grąžintas atgal. Gata-

sekretorius. Jie tankiai kp. 
susirinkimuose net konsti
tuciją išaiškina kitaip negu 
ištikrųjų yra ir tuomi su
klaidina kitus" nąrius. Pa

šlykštu laišką, išplusdamas; ka.d hg^iai faUna m°-’'tarp narilJ neapykantą. 
Vnnnn Voži i; ‘Vifoc.; i ^etl uz ^00 dienų uz lūs vienybės klausimui,

ligą arba į metus laiko. To- darbuojasi, 
kio dalyko betgi visai nėra, 

konstitucijos pataisy
ta buvo Buletine ir spau- 
j per kelis sykius aiškin- 

Taipgi kuomet taisyta 
ųstitucija, tai tame sei-

biryiL.1 
kp. pirmininkas. (

kuopą, kad ji ‘kišasi į sve-i 
timus reikalus’.” Pastaroji 
pastaba nieko bendro netu
ri su teisybe. Kiekvienas! 
Centro Komitetui adresuo-Į 
tas laiškas yra priduoda-; 
mas Komitetui svarstyti.- 
49 kp. laiškas taipgi buvo1 
Centro Komitete svarstytas 
ir nutarta duoti kuopai at- , 
sakymas. Po tuo “atsaky-' 
mu ir paaiškinimu APLA-

f ,49 kuopai” pasirašo ne Cen
tro sekr. J. Gasiunas, 
APLA Centro Pildomai 
mitetas. Visas Komitetas, 
vadinasi, svarstė tą laišką 
visas Centro Komitetas ir į 
atsako. Ir tame atsakyme; 
kuopa visai neišplusta, bet1 

draugiškai jai patarta “be-1 . . . . .*, i* * :r ,. * , *. ipmimąsi kitos organizacijosreikalingai nelysti i kitos 1 .. .\ & uv»zs tu r I i n /4 n 11 i 11 4-11 /a

organizacijos reikalus,” bet 
darbuotis budavojimui APL 
A organizacijos.

49 kp. valdyba juk gerai 
žino, kad po atsakymu pa- 
sirašo Centro Pildomas Ko- APLA konstitucija ir kitais 
— ___ _____ ___ Y*—. .. ...... 1

kp. delegatu da- Į davimus šaukia Centras, 
r • i _ 'linkės suvažiavimus šank

me
bartiiT

iTačiaus vistiek tas pat. Ir 
i va, klaidingu aiškinimu val
dybos nariai veikiausia įti- 

t kino E. Iškauskienę net eį- 
i ti pas advokatus reikalau
ti savo vyro pašalpos net 

i už 300 dienų. Ir kiti daly- 
’ i kai kuopoj reikėtų geriau 

1 atlikti, bet nesistengiama.
Taigi, vietoj tokios berei

kalingos polemikos apie rū

reikalais, mes daugiau turė
tume susirūpinti savc^ orga

nizacijos reikalais. Darbo 
. pas mus yra gana daug, 

tiktai dirbkime. Visi dau
giau turime susipažinti su

jtį‘ Nėllie* Grigūnaitė tir Izabe-f Bendrovių :ir Šerų; Patdaviriė- Ta'd: lietuviškoji būržUarija *sU-
J lė Jarrridlavičiutė sudainavo j**no Laikai Praėjo, tai Dabar sirado tinkamesnę meškerę, tai
' gan maloniai. Trečias buvo' 8U Orlaivininkais Išnaudoja yra ]akūnus, kurių pagelbA Vy- tys elementai lenda į žmones 
trio: du harmonistai ir vienas Fašistai su socialfašistąis iš lioja pinigus iš nesąmoningų su orlaivininkais, nors dabar

Jiem publika dau- Bostono su apielinke turėjo darbininkų. nežada pelną, o tik tautos
suruošę aviacijos" dieną Nor- A..... .. _________ u.__ garbę. Vardan tautos ir la-
woode “Air Porte” lietuviams 

gimusiems ląkū-

bandžio.
I
(ginusiai plojo.

Nellie Grigūnaitė solo sūdai- Amerikoj
Dar grie- nams, kurie būk norį skristi iš

Choras užbaigė pro- New Yorko į kauną.
“Pasilsėti dar ne; „ , ,. . ... £ v. ,! Dabartiniu laiku fašistams

bendrovių 'organizavimas už-
Publikos buvo nemažai. Cho- trūko, ir iš dar turinčių žmo-

rui liks keletas dolerių pelno, nių pinigų nebegali išvylioti. tik žadėtas pelnas, bet ir duo-

mitetas. Tačiaus nežinia
su ko£iu išrokavimu jinai si daugiau žiūrėkime, kad Į nesilaikyta APLA taisyklių.

. savo atsakymą adresuoja nors bedarbius APLA na-; 
“APLA Centro Sekr. J. yįus palaikyti ir toliaus or- 
Gasiunui.” Pastarasis laiš-; ganizacijoj. Bedarbė pasė
kas, nors ir nebuvo adre-'tinai ėda organizacija., Dau- 
suotas visam Centio Komi- gelis gana gerų narių, nuo-jkac| kuopoj yra tokių, kurie ne- 
tetui, taipgi buvo Komiteto, latos mokėjusių duokles, de- i silaiko organizacijos taisyklių, j 

posėdy skaitytas ir nutar-*lei to traukiasi iš organiza- Kuopos valdyba, ypatingai čir- 
--------  ■ .. Reikia kas nors da- vinskas tai šmeižia Centrą. Ta-

• I me atsakyme pasakymas, kad! 
... . . .x I susijungiant su Lietuvių Darb.

mas, kuris bus sekamo bu- į Susivienijimu bus mokestys 
Želio mėnesyj. Turime jau didesnės, pašelpa mažesnė, kuo- i 
iš anksto rengtis pasiunti- pų turtas bus Centro kontro- Į 
mu delegatų, taipgi gausiais lėj, yra didžiausias melas ir | 
sumanymais. Ypatingai rei-

organizacijos reikalais. Vi-(dabar išėjo i atbulai; ■ Vadinasi, j 
» i 

Kuopos-valdyba sako, kad . 
Centras pasižadėjęs kuopos ne 

i šmeižtą o dabar šmeižiąs. Tai 
| netiesa. Centras niekur kuo- 

pos nešmeižia, tiktai nurodo,

ta pasiųsti trumpą atsaky-, cijos.
jogei tokiais klausimais Į ryti. Artinasi sekantis sei- į 

Centro Komitetas neina į 
polemikas ir pataria kuopai 
“žiūrėti savos organizacijos 
reikalų, darbuotis gavimui 
daugiau naujų narių, dau
giau rūpintis savo narių kia iš anksto svarstyti apie

^reikalų aprūpinimu. Tąda I įsteigimą bedarbių fondo.
bus daug daugiau naudos (Darbuokimės taipgi, kad iš-

• S*APLA organizacijai ir tieki kovojus bedarbių ir socialę

būtųPdidė- Norwood, Mass., Žinios;

mas, kuris bus sekamo bir
želio mėnesyj.

pat jos nariams.”
Tame 49 kp. valdybos ^os iškovojimas 

laiške tarp kitko dar paša- ’15 nauda organizacijai ir vi- 
kyta, kad “LDS priimti da-’isam darbininkų judėjimui, 
lykai bei tarimai jau da
romi mūsų organizacijai 
privalomais.” Kur čia bent' 
biskį tiesos gali būti? Ar 
bent vieną LDS patvarky
mą mes iki Šiol esame pil- 3 kp. atsakymą Centro Komite- 
dę?, 'Ne. Ar bent vieną

apdraudą. Tokios apdrau

ję Gasiunas,.
APLA Centro Sekret.

tiėji: pinigai' daugelio žuvo 
, Bet dabar kaip tik .tie

Ar yra skirtumas tarpe ben- 5* 
drovių ir lakūnų ? Labai ma-' 
žas. Ir koks supuolimas! Tfe 
patys elementai bendroves tve
rė ir pinigus iš darbininkų 
monijo, žadėdami didelius pel
nus. O kada prisigrobė pil
nus kišenius, tai prapuolė ne

jkūnų keletas gudruolių pini- :-m 
gus žeriasi rieškučiom ' ir ka
da užbaigs orlaivininkų marš- -*»

irutą, tai pas darbininkus pasi- 7 
liks tuščia “garbė,” o pas dau
gelį fašistų pilni kišeniai pi-

■nigų.
(Tąsa 4-tam pusi.)

ĮMUVIM

A. L. 0. L. D. VAJAUS IŠPARDAVIMAS KNYGŲD
ALDLD vajaus metu skelbia naujai nupigintą išparda
vimą knygų. Kuopos ir platintojai—platinkite. Dar

bininkai, parsitraukite, skaitykite ir šviesRitės* Kas 
dabar stos j ALDLD, tas gaus DOVANŲ.

$4,50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00
Komunizmo A-B-C-. Parašė N. Bucharinas. Tai 

geriausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapi
talistinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės 
ir karai. Turi 208 puslapius ir gražiai ap
daryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis- Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c.

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Kny

ga ant geros popieros ir verta kiekvienam 
perskaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

Kaina buvo $1.50- Dabar 25c.
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim-

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė 
Gražiai ap-

ba.
privalo . perskaityti šią knygą.

■'daryta ir turi 608 puslapių.
Kaina buvo

Darbininkišku Brošiūrų UŽ 25c.
$2.25. Dabar 50c.

Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
Darbininkų Sveikata”. Šią knygą parašė Dr. J.

J. KaŠkiaučįųs. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popie
ros ir tūli daug paveikslų. 628 puslapių. 
Gerai apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Daba** pašaliniams $1.00.
25c

{domiausi Atsiminimai už $1.00
‘ » .' 4 • < Į ’ » . • t

■ Caro Kalėjimuose. Paraše V- kapsukas. Tai įdo
miausia knyga apie Rusijos caro laikų vieš
patavimą, darbininkų kovas ir ant jų puoli
mus, bei kankinimus kalėjimuose. 320 pus
lapių. Gražiai apdaryta.

Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Knyga tiktai iš spaudos. Tai atsiminimai iš 
piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
patraukianti knyga. 364 puslapių. Kaina 50c

Abi knygos tik $1.00
4

Istorijos ir Politikos Raštai $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Ko

vos Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes jo-
" je aprašoma Vokietijos socialpatriotų išda

vystės ir kovos po karo. Turi paveikslų.
280 puslapių. Apdaryta.,

Kaina buvo $1.25. Dabar
Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikš- 

noras. Labai naudinga ir reikalinga kiek
vienam perskaityti knyga. 256 puslapių.
Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar

Naujo Karo Gaisras. Parašė D. M. šolomskas. 
Naudingiausia knygelė apie dabartinę pa
saulinę padėtį: Karą Mandžurijoje ; pasek
mes pereito karo ir naujus; prisirengimus 
prie karo. Turi 64 puslapių.
Ka:na 20c. ALDLD kuopoms ir nariams tik

Rusijos Istorija. Parašė Po'krovski. 320 pusi. La
bai naudinga. Kaina buvo $75. Dabar

• • ■ ; • Vis

25c

25c

10c

50c 

už $1.00

ALDLD kuopoms ir nariams tik

Lenino Raštai už $4.00
Lenino Raštai lietuvių kalboje išleista sekamuose 

leidiniuose: Marksizmo Pamatai; Darbinin
kai ir Valstiečiai; Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas; Kokia Turi Būti Darbininkų Par
tija; Marksistai ir Menševikai; Marksistai ir 
Liaudininkai; 1905-6 Metų Revoliucija; Pro
fesinės Sąjungos; Jaunimas; Imperialistinis 
Karas; Nuo 1905 Iki 1917 Revoliucijos; 
1917 Metai ir Revoliucija; Komunistų Inter
nacionalo Kūrimas; Pirmi Sovietų Žingsn’ai; 
Proletariato Diktatūra; Sovietų Valdžia ir 
Komunistai; Partijos Organizavimas ir Pro
letariatas ir Valstybe.

Visi 
Kas

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudoviko Bonaparto Brumerio -18-ji ir Pilieč’ų 

Karas Francijoje. Parašyta K- Markso. Bū
tinai reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 
360 puslapių, apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar
Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. \Kny- 

ga turi 200 puslapių, gerai apdaryta. 'Būti
nai turi perskaityti kiekvienas klasiniai są
moningas darbininkas.

Kaina buvo , $1.50- Dabar
Karolio Markso Teorijos Sistema. . Parašė L. B.

Budin. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 
336 puslapių, apdaryta.

Kaina
Vienas

25c

25c

25c

15c

VTTTT

10c. Dabar 2c
kartu už $1.00

25c
25c

5c

2c
5c

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kash- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

Dabar 25c
Naudin-

mus galima gauti ir visas brošiūras iš- 
ir Lietuvos Kom. Partijos.

buvo $1.50. Dabar 
tomas Lenino Raštų
Visos knygos tik $1.00 Pas 

leistas ‘‘Balso

raštai pirmiau kainavo $10.00. Dabar $4.00 

nori gali pirkti ir skyrium po kelias.
Kaina kiekvienos knygeles

Galima traukt ir pasirenkant bile knygą. Kas dabar 
stos j Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
giją, tas gaus BILE SETĄ KNYGŲ VELTUI, kaipo do
vaną. Kas pirks nemažiau, kaip TRIS SETUS, arba 

$3.00 vertės, tas gaus TIK UŽ $2.50.

Septynetas Pakartųjų. .56 puslapių.
Paryžiaus Komuna. 66 puslapių.
Tautų Liuosuotojai.
Nepriklausomos L’etuvos Kalėjimuose.
Vienas numeris “Priekalo”.

$3.00 Vertės Brošiūrų už 50c
Janonio Raštai. 112 puslapių. Kaina
Samdomasis Darbas ir Kapitalas. 64 pusi. Kaina 5c 

.Kas Kaltas; Markso Kapitalas; Areliai ir Profe
sinės Sąjungos visos brošiūros nupigintos nuo 

10c iki lc

Kaina 5c 
Kaina 

Kaina 
64 p. Kaina

Kaina 20c 
Visos kartu perkant tik 50c

Antras tai buvo duetas, ku-' WWW WWWWWWWwWw wwwwwwwwww.wwwWWW

šmeižtas. O dar sako jie, kad 
Centras juos šmeižia.

Draugiškai,
J. Gas*unas,

APLA Centro Sekr.

Keturios Knygos Apie Religijų už $1.00
Relig ja. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulai

tis. Knyga turi 250 puslapių. Gražiai ap
daryta. Išaiškina iš kur atsirado visokie 
“šventieji”, “stebuklai”,'“šventės” ir tt. Tik- 
kras šaltinis žinių apie tikėjimą. Kaina $1.00

Kun’go Išpažintis* Parašė buvęs kunigas P. Vi
li ūnas'. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 
56. Kaina 20c

Komunizmas ir Krikščiopybė. Parašė vyskupas 
W. M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie 
tikėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25c-
Naudotojų Tikyba. Turi 32 puslapių, 

giausia knygelė apie tikėjimą.
, Kaina buvo
Visos keturios

| LLR. Choro Pirmas šio Sezo- 
jno Parengimas Gerai Pavyko

9 j. spalio (Oct.) LLR. Cho
ras turėjo suruošęs teatrėlį su 
koncertu. Buvo suvaidinta 
nauja ir labai juokinga kome
dija “Suiro Tėvelio Nervai.” 
Publika taip juokėsi, kad lo
šėjai turėjo palaukti, kol di- 

¥. . „ jdysai juokas apsistos. Ypa-110 suvažiavimo rugp. 28, nuta-l tingaį daug juoko buv0 toj sce. 
noj, kur ateina socialfašistai 
pas kleboną svetainės pasisam- 
dyti kovai prieš komunistus.

i Lošimas būtų buvęs visai ge- 
, . . . ras, jei visi aktoriai būtų mo-reikalą patalpinti ir Centro Ko- k-ję gerai atminties žodžius> 

miteto paaiškinimą. Tasai pa-, dabar neLurie trūko pilno 
aiškinimas skamba sekamai. ! i§simokinimo atmintinai.

Centro Komitetas yra ap ai- p0 komedijos duota koncer- 
kęs 3 kp. valdybos Atsakymą programa. Pirmas pro- 
Centro Komiteto pareiškimui gramoje pasirodė Choras iš 
delei šaukimo tam tikro nelega- pOros desėtkų dainininkų ir 
lio suvažiavimo, ^vykusio rugp. dainininkių (Choro mokytoja' 
28. Atsakymas pagamintas yra Izabelg Jarmolavičihtė).' 
kuopos valdybos. Jisai gana ii-, choras sudainavo “Kominter- 
gas. Tai istorija pirmesnių ne-;ną„ ir «Kumečių Dainą.” Dai- 
tikslumų ir sunutės minimoj nos pagirtinai. |

Trečios Kuopos Reikalais
Centro Komitetas, apsvarstęs

tui santikyj su Komiteto pa-
LD^ dalyką šiuo laiku mes reiškimu delei šaukimo jielega- 
jnKiom? Ne. Tai kam tada 
tokius dalykus rašyti, ko
kių visai nėra? Kuomet. tuojaus kp. pasiųstas. 
LDS valdyba praveda tam; kiek laiko pamatę “N. G. 
tikrus tarimus santikyj su'są kuopos pareiškimą, matom' .... . i ___________n — 4. savo kuopų reikalais, tai 
mes turim reikalo šokti 
protestais, jeigu mums 
nepatiktų vienas ar kitas 
toksai tarimas? Juk mes 
dar .nesame dalimi LDS ir 
nežinome, kada galėsime su
sivienyti. LDS valdyba ir 
taipgi jos kuopos juk nesi
kiša į APLA vidujinius rei
kalus. APLA 2 kp. reika-

ar
su
ir

rė duoti 3 kuopai trumpą pa
aiškinimą, ir tasai paaiškinimas 

. Bet už 
vi

kuopoj. Kadangi tie visi klau-

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Knyga labai naudinga ir verta kiek
vienam darbininkui bei darbininkei perskai
tyti- 416 puslapių. Apdaryta.

Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Atmosfera Arba Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Pa
rašė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Ge
rai apdaryta. Kiekvienam patartina pers
kaityti. Kaina buvo 75c. Dabar 10c

Abi knygos kartu perkant 50c

D. M. ŠOLČMSKAS
46 Ten Eyck. St, • Brooklyn, N. Y.
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I1JSPŪDŽIAI KELIONĖS | SOV. SĄJUNGĄ, i 
"1— UETUVį IR ATGAL —“

J Nuli vaiku.
gi jie su jumis labai švelniai apsieina, aiš
kiau sakant, lenkiasi jūsų doleriui.”

Išgirdęs tuoš žodžius, supratau, del ko ir 
Maskvoje Lietuvos konsulatas tokis man
dagus žmogus, kelionėje patariantis vyras 
amerikoniškam “ponui.”

“Ponas” juk nepasirodysi kiaule, pašau
kiau kitą bonką alaus; išsigėrę ir pasirū
kę, da pasiklausę kitų nusiskundimų, kad 
sunku gyvent, nes nėra kur užsidirbt litą 
pragyvenimui—nuėjom gult.

Nuo lašinukų ėdantis riemuo krūtinę 
pribudino da neilgai miegojusį.. Guliu ir 
misliju: geriaus, kad ji būtų vienus kiauši
nius iškepusi, o lašinukus atidavus šuniui. 
Būtų nereikėję vartytis lovoje ir rūgauti 

j senai gerklėje buvusiu,skoniu.
Atsikėlęs, nuo pasiūlytų kiaušinių su la- 

i šinukais pusryčiams -atsisakiau. Suvalgęs 
! jau tik vienus kiaušinius, išgėręs porą puo- 

ts . v -v. . . x . I dūkų kavos, išsirengiau bankan. GavęsBet lietuvišku pinigu neturiUH. - . . * i-• .v 1 - I lietuviškų pinigų, užmokėjau septynis litus
I uz nakvynę ir surūdijusius lašinius; pas
kui, biskį važiavę Laisvės Alėja ir ėję pėsti, 
dasigavom netoli Nemuno autobusų kiemo 

I—išvažiavau linkui Alytaus.
Autobusas senovišku Rusijos 

plentu lekia gana smagiai. Pavyti 
vežimuose, jau nesibaido.

Kauno apielinkės, ūkininkavimo 
man nepatinka. Jie gyvena lyg ir kokių 
lygumų duburyj, peržema. Atrodo, jog čia

(Tąsa)
Maža giraite atskyrė mus nuo gelžke- 

liui artimo kaimo, ir taip sėdint skirtingo
se pozose, artinomės linkui Kauno . Čia 
mes jau sėdime susimaišę su lietuviška pu
blika, kuri skaito laikraščius ir vienas kitą 
vadina ponu.

Kaune
Sustojome prie stoties ir ant pakabinto 

laikrodžio jau buvo 10-ta valanda nakties. 
Išlipusi iš traukinio, bobukė teiravosi pas 
policiantą, kaip dasigauti sūnaus namuose, 
o aš įėjau vidun stoties. Taip ir persisky- 
rėm net neatsisveikinę su 25 valandų va-l 
žiąvimo močiute.

Nešinas savo kelionės valizas, išėjęs už! 
durų ir apsidairęs, vėl sugrįžau vidun. Ne- ! 
žinojau, kurioj pusėj randasi viešbutis. | 
Tuomet priėjęs vyras paklausė:

“Ponas, norite gauti nakvynę?” 
’ a

nei cento,” sakiau jam.
“Tas nieko, pone; rytoj nueisite valsty-1 

binin bankan ir išsimainysite. Mes žinom, I 
kad ponas turite.” į

“Ar jūs esat privatis žmogus, ar turite ' 
kokį viešbutuką?” klausiu jo. - •.

“Turiu antros rūšies viešbutėlį.”
Žinoma, mes ten abudu nuėjom. Sun-! 

kesnį našulį nešė jis, aš gi buvau Kauno ! 
ponas.

Įžengus viešbučio keliauninkų priėmimo nupuolęs lietaus vanduo ilgai stovi nenu- 
kambarin, viešbučio ponas parodė man, bėgęs.
ponui, miegamąjį kambarį ir, atidaręs du-! Netoli Prienų matėm, du vyrai pjauna 
ris, įleido vidun. ..................... _ šieną, o trečias, pasirėmęs ant lazdos, šau

dėt išsigandau, kaip šeimininkės krum- j gOja juos. Jiems nėra kada uždainuot: 
pliai ėmė baladoti duris ir šaukti: “Valio dalgele, po pradalgei},” nes pasirė-

Ponas, pasą, ponas pasą. j dęs ponas gali iškelt lazdą ir pasakyt—
Ko čia tiek nusigąsti, juk nelendu per j “Skubinkite.” Tai “laisvos” Lietuvos vaiz- 

sieną laukan, gausite jį.”
; “Žinote, ponas, jeigu dabar būtų įėjęs 

policiantas vidun, ponas esat kambaryj, o 
pasas ne ant stalo, mums ir protokolas. 
Jie čia skaudžiai baudžia!”

Padaviau pasą, pridurdamas: “ 
mokite.” Paskui, sugrįžus, paklausė, 
nenorėčiau nusipraust.

“Ne tik noriu praustis, bet ir valgyt.’’ 
Šiuos žodžius ištariau sušvelnintu kalbos 
tonu, nes, mat, prašiau moteriškės vaka
rienės.

“Gerai, ponas. Ar iškept porą kiauši
nių, o gal išvirt, kaip norite?”

“Ar jūs kepsite kiaušinius vienus, 
kokiais dadėčkais?”

“Tai su lašinukais—bus gerai?”
?Bus”, atsakiau jai.
Nespėjau nusiprausti ant tokio trikojo 

stovinčiam bliūde, truputį apsitvarkyti, 
klausau šaukia:

“Ponas, vakarienė gatava!”
Valgant vakarienę, paklausiau: ■
“Kodėl jūs čia tiek baidotės del tų

sų?”
Ten sėdėjęs jaunas vyras atsake:
“Tai vis del tų šėtonų komunistų.

privažiavę, pridirba mums visokių nesma
gumų: platina literatūrą, lipdo proklama
cijas, dirba priešvalstybinį darbą. Tad del 
jų ir mes, ramūs piliečiai, niekur negau
name nakvynės be paso.”

Tur būt kad jam komunistai drumsčia 
pilietišką ramybę, nes nešioja skūrinę maš- 
ną, kas reiškia, jog jis yra koks valdinin
kėlis ar fašistinių organizacijų sekreto
rius. Jis mano, kad jeigu komunistai už
valdys, tai nuo Panevėžio į Kauną ir prie
šingai jau nevažinėsiu.

Pavalgęs vakarienę, daviau jam užsirū- 
ykyti rusišką papirosą, o jis pašaukė lietu
višką bonką alaus. Geriam, rūkom ir kal
bamės. Jam pasakoju, kad mums buvo sa
kyta, jog Lietuvos parubežininkai labai 
perkratinėja atvykstančių bagažus, bet 
kaip pasirodė, tai veik visai nežiūri.

“Dalykas štai kame,” sako jis. “Šį pava
sarį valstybės organas paskelbė, be jokios 
sarmatos,'be susilaikymo, kad mūsų vals
tybės iždas tuščias, bet tikimės, jog šią va
sarą parvažiuos daug amerikiečių; parves 
valiutos ir pataisys mūsų finansus. Tai-!

išvestu 
arkliai

vietos,

das.

' *3
Pirmadieų., Spalių 31, 1932

Drg. A. Bimbos Maršrū-1
tas ALDLD 1 ir 8 

Apskričiuose

ALDLD
rengėjai
prakal-

Visur rengkite prakalbas 
bendromis spėkomis: 
ir LDS kuopos, nes 
visur turi pasidengti
bų išlaidas. Surengimui mar
šruto pasidaro išlaidų, tai tu
rime dėti visas pastangas, kad 
ir finansų užtektinai, sukėlus 
del padengimo tų išlaidų. 
Draugai turi gerai išgarsinti 
prakalbas, kad jos būtų sėk
mingos.

Drg. Bimba kalbės sekan-1 
čiose vietose:

d. Sheboygan, Wis. \
2 d. Rockford, Ill.
3 d. North Side— 
Qhicagoj.
4 d. 
Ill'.
5 d.
6 d.

6 d. Indiana Harbor, 
Indiana.
7 d. Chicagos drau
gų susirinkimas.
8 d. Chicago 
Heights, Ill.
9 d."Aurora, Ill.

d. lapkričio prasidės

1

Pullman

Harvey, Ill.
Gary, Ind.

Su 11
d. Bimbos maršrutas pietinia
me Illinois, ALDLD 13 Aps- 
krityj apie St. Louis, ir čia jei
gu bus galimybių laikyti pra
kalbos ALDLD 11 Apskrityj, 
apie West Frankfort, bet apie 
pastarųjų dviejų Apskričių, 
sekretoriai paskelbs dienas ir 
vietas, kur ir kada kalbės d. 
Bimba.

Taigi rengėjai tuojaus imki
tės už darbo: paimkite svetai
nes ir darykit plakatus ir ge
rai garsinkite spaudoje.

Su visais reikalais maršruto 
kreipkitės šiuo adresu:Alytuje

Perėję pėsti per trečią Nemuno tiltą, 
nes su keleiviais autobusas neleidžiamas 

regist-1 važiuoti, bijoma, kad senas medinis tiltas 
ar neįlužtų,—sustojome pradžioj, kaip ir šone 

Alytaus.
Belaukiant autobuso važiuoti į Seirijus, 

kalbėjom trupučiuką su pora darbininkų. 
Jie man pasakojo, kad valdžios patvarky
ta, senų namų neleist taisyt, o naujų sta
tyt nėra iš ko. Dieną prisigatavoję blėtas, 
naktį užtraukia stogą, užsimoka 50 litų 
baudos ir taip palaiko seną stubukę. Apie 
pasistatymą naujo namelio nei nekalbėk; 
nėra darbų, nėra uždarbių, nėTa gyveni
mo. Bet valdininkams tas nesvarbu. Ne
pasitenkinimas darbininkų ryškus.

Kelyje į Seirijus autobuse sėdėjo prieš, 
mane apysenis žydas, ir maišant žydišką ir 
dzūkišką kalbos akcentą, pradėjo teirau
tis, kas dedasi kapitalistinio krizio palies
tam sviete. Pasakiau, jog parvažiuoju Lie
tuvon iš Maskvos.

Policiantas sustojo skaitęs; ranka 
slėgė ant kelių padėtą kokį tai mažą 
nalą, ir atkreipęs į mus veidą, ėmė 
sotis, i

Man gi klausiniai tuo pačiu akcentu pi
lasi vienas ’po kitam. Buvo net visiškai 
kvailų. Pavyzdžiui: “Ar Rusijoj visi žmo
nės nešioja vienodus rūbus ir raudonus 
kaklaraiščius, ir ar jie nenuplyšę?”

Nesąmonė. Sovietų Rusijos žmonės ne- 
j gyvena kokiam tai disciplinarian! batalio- 
^ne; jie laisvi, ir kas kokios spalvos rūbus 
myli, tokius ir ųešioja. Su kaklaraiščiais 
irgi tas pats. Apiplyšusių darbininkų irgi 
nemačiau, išskiriant kokį valkatą, kuris ne- 

j nori dirbt jokį darbą.
“Ar žmonės ten pasitenkinę šita val

džia; ar ten nėra bado, nes mūs laikraš
čiai rašo, kad visi badaują; ar galima va
ryt kokį gešeftą, ir ar iš jūs valdžia neat
ėmė pinigų?”

Sovietų Rusijoj darbininkas stovi pirmoj 'pradėk7m7neat7dėliojlnt Ank- 
vietoj. Jis yra įstatymų darytojas ir ša-'sčiau pradėsim, geresnes pa
lies valdytojas. Tad kokiu būdu jis gali sėkmės turėsim. Menkniekius 

jšiuo laiku padėkim į šalį, o vi
si į darbą!

31.1’6 Sb. Halsted, St 
' Chicago, Illinois.

NORWOOD, MASS.

c (Tąsa iš 3-čio pusi.)
Darbininkai, turim mokintis 
praeities daugelio patyrimų 

ir nesiduoti taip lengvai save
išnaudoti. i

iš

ar su

pa-

Jie pri- 
žur- 
šyp-

V. Dzūkelis.

Pasekmingas ALDLD.
9 Kp. Susirinkimas

NORWOOD, Mass. — 16 
d. spalio (Oct.)" įvyko geras 
susirinkimas, dalyvavo nema-1 
žas skaičius narių; į vajaus 
darbuotę apsiėmė net 11 drau-1 
gų-gių. j

Iš apskričio konferencijos į 
raportas išklausytas ir priim-1 
tas. !

Bendra trijų kuopų komisija 
pranešė, kad yra rengiama du 
svarbūs parengimai: 5 d. Nov. 
(lapkričio) koncertas su šo
kiais, kuriame dainuos Kons
tancija Menkeliuniutė, tg. Ku
biliūnas ir Izabelė Jarmolavi- 
čiutė. O 16 d. lapkričio bus 
prakalbos, kurių laukia visi 
lietuviai darbininkai: kalbėk 
Dr. J. J.. Kaškiaučius.

Kaip koncertas su šokiais, 
taip ir prakalbos įvyks Lietu
vių svetainėje .

Išrinkta du delegatai į šau
kiamą organizacijų konferen- j 
ciją prisirengimui paminėti I 
15 metų sukaktuves Rusijos 
Revoliucijos.

Į visus, kurie apsiėmė daly
vauti vajuj: Draugai ir drau
gės, vajaus darbuotę tuojaus

WILKES BARRE, Pl

lies valdytojas.
būti nepatenkintas šita valdžia?

(Bus Daugiau) Vajininkas. .

'LAISVES' KONCERTAS
13 Dieną Lapkričio (November), 1932

NEW GRAND ASSEMBLY
318 Grand St Brooklyn, N.

Koncertas prasidės 3-čią. vai. po pietų

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

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

DEMETRI CRIONA Tenoras
Jo karjjeros 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 i 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.

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.

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

Tai bus pažiba mūsų programoje

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
Pasižymjusios pianistės duos gražų piano duetą

BROOKLYNO AIDX) CHORAS
Kurį draugė šalinaitė pastatė ant augšto laipsnio 

darbininkiškoje dailėje.
Taipgi bus dar keletas specialių kavalkų.

Pasižymėjęs rusų 
ja teatruose ir per 
koncerte.

NICHOLAI HODARIK, baritonas
baritonas, kuris šiiio tarpu dainuo- 
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

Trys lietuvių darbininkų 
• draugijos, ALDLD 43, LDSA 
■ 48 kp. ir LDS 7 kuopa, taipgi 
darbininkiškos draugijos iš Ply
mouth, Scranton ir Parsons, 

‘ Pa., laikė masinį mitingą 16 
spalių, 1932 m., Crystal Ball 
Room svetainėj,* 325 E. Market 
St., Wilkes-Barre, Ra., ir išnė-^ 
šė protesto rezoliuciją Alaba- 
mos augščiausiam teismui prieš 
nusmerkimą mirtin 9 Scottsbo
ro negrų jaunuolių, su reikala-

. vimu, kad Jungtinių Valstijų 
Augšč. Teismas panaikin
tų ne tik tą mirties nusprendi, 
bet tuojaus visai paliuosuotų ( 
tuos nekaltus jaunus negruCZ 
darbininkus iš kalėjimo.

Rezoliucijų Komisija:
> • S. Pietaris,

V. Globičius.

I

1

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ” '

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MOLINE, ILL. /
Teisybės Mylėtojų Vyrų ir Moterų 

Draugystė vienijasi su Lietuvių Dar-
i bininkų Susivienijimu. Draugystes 
j sekretorius nežino poros narių ant- 
i rašų ir negali su‘jais susisiekti ir 
1 užklausti ar jie stos į LDS. bendrai 
! su kitais nariais. Tie draugai yra: 
Pranas Okockis ir Olekas Kak^. ' 
Nuo 6-tos dienos lapkričio, šių ‘metų, 
Teisybės Mylėtojų Draugystė vadin
sis Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mo 132 kuopa. Kurie dar nesate iš- 
pildę aplikacijų, malonėkite greitai 
išpildyti ir atnešti jas į susirinkimą , 
arba prisiųskite jas šiuo antrašu: In- 

’dustrial Home, 14 St., 5th Avė., Mo
line, III., prieš 6 d. lapkričio. Čia bus 
laikomas TMD susirinkimas ir bus 
kolektuojamos duoklės.

’ LDS. Prot. Raštininkas.
(259-260)

GET THIS BOOK NOW!
Married Life & Happiness
; ' By Dr. W. J. Robinson

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

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

250 pages, cloth bound, 
price $3.25, postpaid

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

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dienų, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expellcris

’ji išgydė.”
A. S.

Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

Naujienybe Darbininkams

SOVIETŲ SAID AINES
Keliolikos Skirtingų Rūšių 
Puikiausio Išdirbimo Sovie

tų Saldaines Amerikos 
M ar kete

VIENO SVARO Dėžė

Gražiu Apdirbimu, Tinkanti, 
Dovanom ir Lengva bi kur 

Pasiųsti

KAINA 39 CENTAI^
Draugijom, bei krautu-! 

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

šiais darbininkų tėvynė® 
produktais aprūpina jus 4

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

(

i

4
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PIONEER CORNER examination by the doctor and . įbaį his’Child "Health” Confe. 
dentist.” .- , 'rence had set up and he even

Only in one country in the repeated it recently over the

“alaus” parodą, iškeldami • 

“alaus sugrąžinimo” obalsj 

svarbiausiu obalsiu šiuose

' Child Breadlines

The Xllth International °f N- Y-of whi’ch the Demo-^™j cratic Presidential candidate, jthe Pennsylvania strike, who
Children’s Week

Po kpncerto bus šokiai, griežiant gerai orkestrai.
By E. Rymer.

t

Lietuviy Svetainėje, 29 Endieott St.
4 vai. diena*•Pradžia

from undernourishment Mass, valstijoje ir teturėsime

nized support of theWhile Capitalism Goes Back-
9 cents per day. general epidemic of sickness of murder on the part

v

built everywhere, where the

must be aThe I. C.

the

PIONEER—

can education.”

facts,

world can these health rules 
be carried out for workers’

What is International 
Children’s Week?

dependent children’s 
of the Welfare Council.

ted by the emergency relief i and state health 
fund for this family of 8 per

Mulkino Mases Alaus 
Paroda

re- 
of

6 Lapkričio, Worcester, Mass

we will not be able 
a mass YPA.

l__ ounting to 6,00d,000 today. , turning point in the relation
before the workers in the light ■ And these childien aie one of (between adults and the child

children—and of < 
its solidarity with the strug- ( 
gles of the children of the 
working class the world over.

INTERNATIONAL CHILD
REN’S WEEK MUST MAKE 

A CHANGE

fvi

child 
sleep 
each 
day, 
fruit
sunshine, clean hands and fre- 

baths, steady

order to help put over the Five 
Year Plan.

Not only is this

He says all this, while it is 
openly acknowledged that: 
wages of teachers continue to 

j be slashed and more teachers

“Health Rules”

In the face of these

by Pinchot and 
Troopers to keep 
added courage to

; and saved many a

Needs of the Children are Clo
sest to the Heart of the Work

ing Father and Mother

What worker does not 
member the 
the striking 
ners to the

• stealing the

Įžanga moterims 35c. vyrams 40 centų

Tai tik tiek šiuo tarpu 
koncertų, kuriuose dalyvaus Menkeliun'utė.

Tat iš visos apielinkčs kviečiame publiką dalyvauti 
tuose koncertuose.

Kviečia A.L.D.L.D. 7-tas Apskritis-

' > life any- 
Yet without the orga- 

adults to, 
children 
to build

Can we Organize Struggles of 
the Children Without Support 

of Parents?

Even though the Pioneers1

DEFEND THE SOVIET 
UNION—FATHERLAND OF 
ALL WORKERS AND THEIR 
CHILDREN!

can well be proud of.
Not only the Republican 

controlled administration ca-

Vienna—the city Pioneers of America. The

ORGANIZE THE, STRUG- vadais,i spalių 28 d. surengė 
GLĘS t)F j CHILDREN • FČR ‘ 
FOOD AND CLOTHING !

BUILD THE, YOUNG PIO
NEERS OF AMERICA!

of reformers, are coming out1 mo§t important factois in 
with heretofore hidden pro-1 Helping? to build a Socialist 
•posals of solutions that breath Society risking their lives in

Y. C. "She had been suffering improper food and bad living steadily worse.
------- ---------------------------- and j conditions. Jobless miners
pneumonia.” Total relief gran- j cannot get the help of county

__  ___  __ La authorities
when their children are ill.*

girls now at> the beginning of sands of homeless waifs wan- up of the fathers and mothers' were developed, we find that 
'the fourth winter of the cri-' dering m’ound the country are of these children—workers | because the parents were 
sis. The U. S. Children’s ’Bu- ! getting to be known as Hoo- j and farmers. There the schools 1 not organized by the Party, 
reau officially reveals that se- ver Children. This is certain-; rise to higher levels daily. Po-1 We not only lost the children 

thousand ho- an era of which Capitalism lytechnical schools are being j but the parents were won over

eminent” neurologist 
are writes recently in the N. Y. Cuts, 
ins- American ,a Hearst paper,

"'31 1 ■Į'i 'Į1' i ; 'y TTii tn iiiii i į . i,

gain and 'growth and regular wonderful Children’s Charter “and it therefore does, not ex
tend to these struggles • the 
support that is so badly nee
ded. :

i was living on the food provi’- ; the. . true conditions

Children Starve To
Death In Fourth

radio, that "every child should 
be guaranteed a home, that no 
child should go hungry this 
winter ,that every child should 
have a school ,and more along 
those lines.

ty in this city. How many of 
these deaths were of children, 
the estimates do not indica
te, but nurses and welfare! children, and that country is 

Ypai* ftf friQK workers are quoted as explai- j thp Soviet Union, now celebra-
ICdl ul Vlldld ning the great increase of un-j ting its 15th anniversary as a 

dernourishment among child- (Socialist Soviet Republic.. In 
į ren in the following state- this one country the health of 
Iment: children is a first concern.

Among the families hardest' . .■ iDuring the special week of j 
October .23-30, the Pioneers in j 

L j fired—shcools are closing and 
i have been closed in many ci-;

v 1 ties and counties by the hun-1 
dred, even tho’ there has ne-' 
ver been an adequate supply 
of them. Classes get more over 
crowded. Homes are shatter-, 
ed, when fathers of families 
are forced to run away so as 1 
not to see the suffering of the 1 
children asking for bread—fa
milies are evicted . And the 
same goes on under the De-

By Grace Hutchins.

While Herb. Hoover, Hun-! ___ ____ _
ger president, utters one fal-■ hit, milk has been cut out al-1 
sehood after another about together. . . Investigation dis-1 
the "solicitude being given toj closed that the entire family aie making known
the welfare of children’’ in the ; was living on the food provi- ;th® true conditions •'------
crisis, workers babies are dy-Ide(i for one or two children, ! children m this country. They 
ing of slow starvation, 
the main industrial 
from mining districts, farming i 
regions and smaller towns, j 
come reports of increasing su- ’ ln Los Angeles, 10,000 hun- 
ffering, exposure and under-; K,.v uttle boys and. girls w^i- 

ease and ddath, i among the ! distribution on thė child bread
children of .the working class. .]jnes opened by the Parent- 

Hoover’s milk bill for milk, Teacher Association in July..
and cream furnished the Whi- For many children this one! 
te Hduse is reported in the ca- meal was all they had to eat 
pitalist press as totaling $4,000 jn the day.
for one year. But for lack of j Worker’s children in Pitts- 
even one pint of milk a week, burgh are losing their fjnger 
little children are dying in > nails "because of lack of pro-
the richest of all capitalist ( per f00d,” according to an
countries, 
case of a baby’s death from 
starvation reported in the N. 
Y. Times of October 13, 1932:

Theresa Garrio, 7 months 
old daughter of F. Garrio, a| 
jobless worker, died about j tricts, especially from West 
midnight on Tuesday, Oct. 11- Virginia and Kentucky, come 
th, at 578 Courtland Ave., N. , n ’ ” ’ ’ •

From I wh0 consequently continued “to :are-calling upon aU workers’ 
centers,' decline.” i organizations to arrange de-

i monstartions and demand free 
[food for the children of the 
unemployed, free milk, and 
the protection of all children 

nourishment, followed by in queues'for the first food frOm the dan«ers of eviction...........  I tea m queues lor, pne xirst tood and breaking up of ho.
mes.

militant cries 
Pennsylvania mi
scabs: "You are 
bread out of our

children’s mouths”? There is 
no worker who has worked 

“ among the unemployed mas-
i ses and has not seen how rea- 
I dy the workers are to struggle 
for their children when shown 
the way to win milk, clothes 
for hungry and cold child.
’Those who know this, 
i know also the militancy of the 
i children who have helped in 
many cases to pave the way 
for the committee bringing 
demands to Home Relief Bu- 

mocratic control, in the state iros* the militancy of the 
Iren on the picket line in

rinkiniuose, kad nukreipti 

darbo masių domę/nuo ko- 
i vos už darbą ir duoną. Sa- 

NEWARK, N. J. — čia1 koma, tiems apgavikams pa- 
tūli miesto valdininkai, susi- vykę sutraukti 10,000 žmo- 
tarę su reakciniais unijų, nių marguoti.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

Lapkričio (Nov.) 5 d, Norwood, Mass.
•y Pradžia 7:30 vai. vakare

Roosevelt is Governor. Ono thru their presence on the 
tĮiird of the workers are un-1 picket line, in spite of orders 
employed in New York.

Starvation has hit every 
During the period from XI į capitalist country in the world. 

International Children’s Week I The same conditions (they, 
in May, 1931, to the 12th In- I could not be worse) exist in

Week' every country in Europe also. I
that is to take place during ! Hi Ireland workers fight the j

! the week of October 23-31st, police for food—in other coun-j

his State 
them off, 

the adults 
picket line 

from being smashed up.
Yet in spite of all these 

iexamples, there is very little 
| leadership given by the adult 

the condition of the workers tries, likewise. In the Social-1 ®^an^za^°J}s ^.e
. .-o. their children has grown I ist City of Vienna—the city sneers of Ameuca. ie!

reports of ch.ldren dymg of; --------  ---- ^'that boasts of its care of chil- Pu* f°rward the c-|
children pick food “A Pioneer Troop next toj 

streets to eat, and ' every Party Nucleus’’ has not
1 beg for food on all the streets. I been brought into 

i where. Yet withoi ' 
sons was $5 a wpek or about I t tit 4. it- • • • t, A L 7/"~,T' While Capitalism Goes Back- nized support of the
9 Lr day ’ I 1 Vmgima, in June, a vatuxn-the result of .a policy waxd__SociaHsm Marches Ra. the struggles of the
<7 vems, per uay. general epidemic of sickness of murder on the part^fjie

Foui teen such deaths in one and death raged throughout i boss controlled governnienCmi 1 
month were reported in Den- tbe coa] region, taking a hea- j the person of Hunger Hoover, j 
ver, Colorado, by the Catholic vy toll of lives among the ba- • F0Ur children Ox
Register of Septembei 2, 1932. Ibjes and young childręn of the! marchers were killed from thej 
Of 27 persons given free bu-1 miners, 
rial by the city in a recent I 
month, 14 were children who j Boys Wandering Homeless 
died of hunger, and the Ca-1 
tholic Society of Str- Viticerįt’ 
De Paul revealed the fact be-i e,ss* , , , • f.
cause it was launching a drive countless numbers of boys and | t>on. 
for charity.

Governor Pinchot of Penn
sylvania, in a letter made pu
blic on March 16th, 1932 
and published in the N. Y. 
Times the next day, stated 
that “The depression has so 
affected Pennsylvania school 
children that more than one- . 
quarter of them are suffering ca1^ e^P°sed o 
from undernourishment.”

In the Richest City. ' - - ,
In New York City, richest jteas®. °lcarL°J 

city in the world, Health Com-! - -- -- 
missioner Wynne admits that i authorities, 
malnutrition is steadily increa
sing: "Despite the efforts to 

į combat it,” ] 
has shown a gain this year. Of 

k the children examined by his -----
dept. — numbering between ' lnSs- • 
300,000 and 400,000 a year ” 
—the proportion afflicted by 
it rose from a fairly stable 

( average of 13.5 per cent in 
1927, 1928 and 1929, to 16.1 
per cent in 1930; 17.1 per cent 

į in 1931, and 20.5 per cent in 
the first quarter of 1932.

An even greater increase in 
malnutrition was reported by 
one health cėntėr in New York 
City, ' according to the Natio
nal Organization for Public 
Health Nursing.'Where in 1928 
undernourished children num
bered 18 out of every 100, in 

' 1931 the number had grown 
* to 60 out of 100. This means 

that 6 out of every 10 child
ren were hungry in this part 
of the city, while — only a 
few blocks away — Morgan, 
Rockefeller, Schwab and 
others of the richest capitalists workers are mocked by the 
are living in their great sto-1 "Health Rules for Children,” 
ne mansions. ! issued by the health commis-
V‘2,000 Starved to Death in sioners, who advise for every 

"A complete night’s 
every Hight, a rest hour 
day, a quart of milk a 
fresh vegetables and 
each day, play in the

Here is a typical appeal for charity made by
Vice-President Chesterman of 
the Bell Telephone Co., a cor
poration which has maintained;111 ; , _ .
its profits thru the depression. 1 ternatlonal Children s

From all the mining dis- j

year of the crisis, starvation is dren—the 
j a reality in thousands of wor-1 from the 
kers’ homes.

Children are dying of star-

pidly Forward -

Only in one country in the 
of the Bonus I world is there no unemploy- ... . „ ,, I „ . „ .. • ' X xl ,

i poison gas used to evict the 
( veterans from Washington, D. 
i C. Recently another war ve- 

Not only hungry, but home-i teran’s child from Albany died 
This is the situation for [ in- the Classroom from starva- 

. The hundreds of thou-

support 
meat, po starvation—just the needed to build the children’s 
opposite. There the children organizations, but also to keep 
are actually placed on a pe- the parents organized behind 
dėstai as regards care. There these struggles. In New 
the children are the first con- f York schools, where struggles' 
cern of the government, be- of the children for food, 
cause the government is made J against school closings 'etc.,- .1? 4 1 n 11 1 ^.4-1- 1 1 1 /*•! *”4 1 4_

1 TELEFONAS ’ ‘ ATDARA DIENA
Pulaski 5-į1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS. MADOS

reau officially reveals that se
veral hundred t______
meless boys (it does not men-, 
tion,the homeless girls driven 
to prostitution) are roaming 
the United States, riding bok 

» disease and
i accidents. Cities through which 
i they pass offer them no pre-

"Conservative and reliable 
,” according to this 

government report, "estimate 
that between 200,000 and 300, 

he states' that 'it 000 b°ys between the ages of O /A r\ 4- Lv /-I12 and 20 are ‘on the road,' 
cut loose from their surround- 
----- . . And the total is con
stantly increasing. . .” "Moves 
on! Move on!”, cry the autho
rities in every town.^

Countless homes have beėn 
broken up. An increase of mo
re than 25 per 
monthly average

. by local politicians, priests, etc, 
children will be taught use-1 and were thus lost to the Par- 

Iful to a working society know- ty.
j me out as the most reactiona- j l°dge. Knowledge foi the mas- 
ry force in the conutry today ; *es is the sIo^a11, of a S°ciallst 
in regards to working-class I Government. There a so the , 
children; but even so-called I Ploneer Organization is gio\v- 
Liberals and leaders of Edu- ' in^ leaps and bounds, am- 
cation, whom the bosses put

thru and thru with fascization 
and open repression.

In New'York, Mayor Me-! 
Kee, who is waging a "fight” ! 
against Dem-Tammany Hall, 
apd whom the Liberal Scripps 
Howard Press supports^ comes 

cent in the ou^ ^or c^dd labor and states 
number of be^eves that children'

dependent and neglected chil- should not be given any schoo- 
dren cared for in foster homes 
is reported by the U. S. Child
ren’s Bureau for the period be
tween 1929 and May, 1932. 
In New York City alone ,more

New York City in 1931” is the 
headline in a capitalist news
paper, which takes figures 
compiled by the Welfare 
Council from hospital records 
and shows that death from 
starvation has become a reali- quent regular

Flushing Russian and Turkish Ballis, Inc.
M.' H’EITEf ,B A UM. Manndžeri-

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

visą, nakti ant trečiu luhij. orintram kambary—35c ..
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos i.šsipčrimui 
veltui! MOTERIMS PANEDĖLIAiS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Merrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

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

ren’s movement. Internatio
nal Children’s Week is the 
symbol of solidarity between 
adults and children of the 
working class the world over. 
Under this slogan, every 
adult organization should be'- 
gip to pay more attention, 
with direct leadership, to the

JUOZAS KAVALIAUSKAS

The 12th L C. W. gives
Young Pioneers of America j development and leading of 
the tasks of developing mass struggles of the children: 
struggles of children, youth; With leadership to all activi- 

jand adults—for Decent Food ties of the Pioneer Organiza- 
'.ling past the age of 14. To an^ Clothing—Against Discri-' tion, and to its fighting or- 
I educate them beyond 14 "is ^nation to Negro Children gan, the NEW ,
j beyond the ideals of Ameri-^0^ Government Support of. Thru developing the struggles

' Child Laborers— In Support jof and for the children, we 
I of the Struggle of Their Pa-,have the basis for a ’United •_ J TV ' 1 ■ I

_____  „2 all working-class 
rance and Against Wage parents, youth and children. 

The Young Pioneers of. Only thru such a broad Uni
America has the tasks of po-,Įed pų-ont we be able to 
pularizing the achievements carry on a successful fight 
°f tbe Soviet Union for its AGAINST CHILD MISERY, 
children—and of expressing (WANT AND EXPLOITA-

| HAIL THE XHTH INTER
NATIONAL CHILDREN’S 
■ WEEK!
• LONG LIVE THE SOLIDA
RITY OF ADULT, YOUTH 
AND CHILD!;

LONG LIVE THE INTER- 
have these tasks to perform— f NATIONAL SOLIDARITY OF 
and the objective conditions THE WORKER’S & FAR- 
demarid that such struggles;MERS’ CHILDREN: 
be carried on—>we must sayj 
that the Party does not as yet 
realize the broad' significan- 
ice of the children’s movement,

oo AAA .... - A Dr- Daniel J- Murphy who rents For Unemployment Insu-j Front ofthan 22,000 children^ of po- is an "—:---- 4-” -------1■ mom oi
verty-stricken families 
now in various "charity 
titutions, according to Frank-; that "America is harmed by 
lin Thomas, chairman of the Mass Education Ideas.” He 

section proposes that the present 
"Leaders” should pick young 

l boys and girls from, say, the 
' Boy and Girl Scouts and give 
them special education advan
tages; that these "leaders” 
(who are responsible for all 
the present misery) should 
supplant the present educators 
or at least give one lecture a 
week to these picked for lea
dership.

The Republican record of 
Hunger is sharp in the minds 
of the workers and yet Hoover 
continues to prattle about the

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

Z A . • •

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 K1S6 
Keystone—Main KI7

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

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

Veltui Patarimai ir Ištyrimai Į

Z1.NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. K*lba Lietuviškai
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M. Įsikūręs 25 Metai
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VIETINES ŽINIOS
Padaryt Tokį įspūdį Patirkit iš Jn Kalbu 

Kaip Londone j apie Jų Platformas

Vajininky Susirinkimas
Šiandie Vakare

Išteisintas Fašistą 
Redaktorius

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- 

. v ___ c ___ -c. Taip pat turiu Es- i
kaltinamas, ■ sex automobilių, kurį irgi parduosiu ' 

, už labai žemą kainą prie susidėjusių 
aplinkybių. Prašau greitai atsišauk- 

! ti Mrs. Anna Ulinskas, 451 Keap 
St., 3rd floor, Brooklyn, N. Y.

(256-261)

Staten Islande tris savaites 
tęsėsi teismas prieš New Yor- 
ko fašistų redaktorių D. Trom-( bai žemą kainą.

vajininkų * susirinkime * bettą.

Daugelis “Laisvės” skaity
tojų ir organizacijų narių ne
buvo vajininkų ’ susirinkime ' bettą. Jis buvo 
pereitą ketvirtadienį. Iš to su- j kad grįžtant iš fašistų iškilmių 
sirinkimo 15 porų draugų ir j liepos 4 d. Staten Islande jis 
draugių susitarė vaikščioti po; traukinyje užmušė vieną savo 

i mimus, rinkti “Laisvei” pre- Į tautietį, su kuriuom susiginči- 
Yra įvalias žmonių, kurie' numeratas, platinti “Laisvės” jo apie fašizmą. Teisme. 20 

koncerto tikietus ir rekrutuoti fašistų, susimokinę, liudijo,
Brooklyno ir New Yorko, 

darbininkai turėtų įvaryt bai- pasako, kad žėdnas giria save, 
mę išnaudotojams lapkričio 6 o kitą peikia, kada juos pa- naujus narius į ALDLD., LDS., j būk Trombetta tuo laiku bu-

1 .ii

kanieji marguoto j ai įvarė bai- jos kandidatus ir balsuoti už 
mę Anglijos buržuazijai. Lap- juos lapkričio 8 d., ir nurb-j 
kričio 6 d., Madison Square dai, kad darbininkas nieko ge- susirinkime, esate prašomi su- ; 
Gardenas privalę būt ne tik ro negali laukti iš socialistų, e,tl i 
užpildytas, bet ir perpildytas demokratų bei i 
darbinink., ; , „ ,__ o ________ _________
metų sukaktuves nuo bolševi- bo žmonėms yra duodama pro-■ Kurie jau dalyvaujate va- 
kų revoliucijos Rusijoj. Tas ga išgirsti pačius dėmokratų,1 Ptie, taipgi gerai būtų, kad 
mitingas reikia padaryti ga- socialistų ir republikonų kan- ateitumėt, jei galite, pasakyti 
tingiausia demonstracija už be- didatus, kurie pakviesti ka)-'sav0 patyrimus ir priduoti 
darbių šelpimą, už Sovietų Są- bet šį trečiadienį, lapkričio 2|ener^J°s naujiems, 
jungos apgynimą nuo imperia- d. vakare, “Laisvės” 
listų ir už baltųjų darbininkų je. Jie aiškins savo 
vienybę su negrais. į platformas, ką žada

m i • • i«. i vv.™; biams ir dirbantiems.Tokius įvykius, kaip masi- ' _ . . ,. . _ ... . u ; tros puses, kalbės komunistas.mai musų mitingai, burzuazi- ± , ., ...
ja labai tėmija: sulig jų kapi.;Patys pamatysite skirtumus >r 
talistai sprendžia, kiek darbi-^ales-te pasirinkti uz katrą 
mnkų klasėj yra revoliucinio ‘ 
pasiryžimo kovot, ir jeigu val
dančioji klasė daro nusileidi
mų, tai tik žiūrint į minių ko
vingumą.

Bendro Fronto
Kampanijos Komitetas duoda tinių Balsuotojų 
žodį, kad tame mitinge kai- Draugijų Sąryšis, 
bes drg. Fosteris, komunistų , Visus kviečia ir 
kandidatas į prezidentus. Tai; 
bus dar pirmas jo pasirody-j--------------
mas nuo to laiko, kada jį par- y Dijoko 
bloškė liga; o liga paėjo iš 
persidirbimo, bekovojant už Laidotuves 
darbininkų reikalus. Apart 
drg. Fosterio, kalbės Is. Am- 
ter, kandidatas į gubernato
rius, Patterson, kandidatas į 
miesto majorus; Hathaway ir- 
kt.

panašiai kaip Londone ai- kalbini remt Komunistų Parti- LDSA,. įvęs kitame vagone, ir todėl
• •• v . . . . _ . . i. L ................. .. .. Draugai ir pritarėjai, kurie!negalėjęs tą žmogų nužudyt.

neadalyvavote ketvirtadienio-------------------

. \ _ i republikonų. va^are’
apvaikščiojant 15 Taigi tiems abejojantiems dar-i h’ žinias, kur eiti ir ką daryti.

pirmadienio Liet. Kom. Balsuotojų ' w • a V *
čia gausite sau poras Kliubo Susirinkimas

Tas susirinkimas 
madienį, spalio 31 
vakare; tai bus jau

įvyks 
d., 7 
bene

pir- 
val.
pas- ‘

Telefonas! Stagg t-llN

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

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

GAZO ANESTETTKA 
VALANDOS!

Nuo > vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.
-

-----------------------------, ------------- -------------- a — -------------------------- 1------------ --------------

kutinis Lietuvių Komunistinių 1----
svetainė-■ 

partijų 
bedar-

Sykiu su vajum, draugės ir |Balsuotojų Kliubo susirinki-' 
draugai, privalom veikliau pra. mas ,nes rinkimai jau čia pat. 
dėti platinti “Laisvės” metinio 
koncerto tikietus. Vienas iš- visi būkite šiame 
anksto parduotas tikietas turi . minėtu laiku “Laisvės 
tiek svarbos, kaip keli prie, nėję. ' 
svetainės dury. Nes kožnas, ! rite 100,000

; kimuose.
Po prakalbų bus diskusijos.. - 

i Kiekvienas galėsite pasakyti, > traukti į koncertą.
i ką manote apie įvairius iškel-------------------

Rinkimų -' Tą mitingą rengia Komunis- 1 Baiikieri<H““BcdaiblŲ 
ir žmogžudžiaiKliubas

•ragina 
Rengėjai'.

Viktoras Dijokas pašarvotas 
; pas grab orių M. Bielauską, 
660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Laidotuvės bus panedėlyje, 
October 31 d., iš graboriaus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

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

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrini.

Taigi, draugės ir draugai, 
susirinkime 

ian\u v co’ svetai-.
O tie draugai, kurie tu-' 

fondo kuponų1 
kas nusiperka tikietą pasako knygutes ir pereitame susirin-* 
apie tai desėtkui kitų, dar irįkime nepridavėte, be atidėlio- 
p a k v i e s d a mas juos sykiu

pa-Ne\v York o bankieriai 
reiškė miesto valdybai, kad jie 
tol neduos miestui naujos pa
skolos, kol valdyba parodys, 
iš kur jinai ims 30 milionų do
lerių bedarbiams šelpti per 
žiemą. Bankieriai greičiau 
duotų paskolą, jei bedarbiai vi
sai nebūt šelpiami miesto kaš
tais. Ks liečia tuos siurbėles, 
tai visi 1,150,000 bedarbių

i jimo jas priduokite tame susi
rinkime, nes juk būtų nežmo
niška eiti knygučių jieškoti į 
stubas; o knygutes ir pinigus 
senai laikas priduoti K. Par
tijai. Taigi “shake your leg.” j

Nepamirškite į kliubo susi-! 
rinkimą atsivesti ir draugų bei; 
kaimynų.

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 chronitkaa rynj ir 

matarų liras kraujo ir adas. 
Padarau iityrlmų kraujo ir iiapuma.

DR. MEER
116 W. 44th St., Room >41 

New York, N. T.
Valandas Priėmimai 

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų me a 
iki 0 vai. vakaro 

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

Komisija FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE

įstaigos išly dėsime 10 valandą; mjeste gali sau badu mirti.
, Komunistų Kampanijos ko

mitetas atsišaukia, kad organi
zacijos nusitartų su visais na
riais atvykti į Madison Squa
re Gardena.

įžangos tikietas 40 centų; i 
bet yra 1,500 rezervuotų vietų ! 
po dolerį. Geriau dirbantiem IKalno kapinėse; vienas iš lais- 
pątartina pirkti dolerinius ti-! viečių pasakys prakalbą. Tai- 
kietus ir tuom padėti apsimo-igį panedėlyje automobiliais ir 
kėt lėšas. Tikietai gaunami, gatvekariais važiuokite į Aly- 
jau dabar, šiuo adresu: 50 E. >vų Kalno kapines.
13th St., New Yorke. i J.

ryte.
Draugas Dijokas prigulėjo 

prie ALDLD. 24-tos kuopos, 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir prie 
Unijos. ....... ..  . ........ .......

Kūnas bus_ palaidotas Alyvų cĮy|-)a gauna įplaukų iš mokes
čių, galima būtų aprūpinti vi
sus vietinius bedarbius, be jo
kių paskolų, tai yra, jeigu val
dininkai nebūtų tokie latrai. 
Bet reikia prisiminti, kad ir 
kitur kapitalistiniai valdovai 
yra ne geresni.

Miesto valdonai gi plėšia

CENTRAL BROOKLYN, N.Y. | 
I ALDLD. 24-ta kuopa rengia pra-1 

kalbas, ketvirtadienį, 3 d. lapkričio 
(Nov.), J. Gervės svetainėje, 85 Hud
son Ave., 8 vai. vakare. Pasakys į 
prakalbas drg. P. Buknys ir E. Jes- j 
kevičiutė. Visi Central Brooklyno ir j 
apielinkės lietuviai darbininkai bei

VOKIETYS SPECIALISTAS 
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų 
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8 
, Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray 
patinusias gyslas įčirškinimais

Ir

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

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

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

JONAS STOKES
Fotografas

Aiuomi jlraneiu saro kostume-
riams. kad uerkiliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
S12 Marion St., 
kamp. Bread
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
612 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

4

miesto iždą; kada to neužten- f darbininkės būkite šiose prakalbose, 
ka. lenda bankieriams i kiše-.’ Ižan8'a dykai. Nuširdžiai užkviečia 

visus atsilankytika, lenda bankieriams į kiše
nių, ir tada abelnai daro taip, 

bankieriai.
Tuo gi tarpu, kiek miesto val-

Kliaučių ^ajp patjiktuoja Rengėjai.

(259-262)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK. I

LDSA. Ill kp. susirinkimas įvyks 
lapkričio, pas ' drg. Bieliauskus,

Pradžia 8 vai. vakare, j

ĮSIGYKITE SAU REZERVUOTAS SĖDYNES

Apvaikščiojimui 15 Mėty Sukaktuviy
RUSIJOS REVOLIUCIJOS

— IR —

PASKUTINIU! RINKIMU VAJUI
Kalbės WM. Z. FOSTER, Komunistų kandida

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

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

jos.

PIRMOJO PENKIŲ METŲ PLANO

Darbininkų Choras iš 500. W. I. R. Band

Tik 1,500 sėdynių tėra rezervuotų po $1.00

Tikietai jau dabar parsiduoda 50 East 13th St.

BENDRAI ĮŽANGA 40 CENTŲ

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

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

Mėtė Auksą j Upę

trys

3
8831 76th St. Pradžia 8 vai. vakare. Į 
Draugės: būtinai’ dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiimkite knygą, ku
rią centras išleido ir visoms narėms 
duos už dyką. Visos privalome ži
noti, jog esame iššauktos LDSA 91 
kuopos į lenktynes šiame vajuje ga
vime naujų narių j draugiją ir ga
vime naujų prenumeratų “Darbinin
kei.” Tai yra rimtas oponentas. Jos ; 
darbuojasi gerai, o ką mes veikiam? ’ 
Eidamos j šj susirinkimą visos atsi
veskite po vieną naują narę.

Sekr. T. Vasikoniutė. j
(259-261)

Ketvirtadienio vakare 
vyrai mėtė nuo Williamsbur
go tilto maišiukus su auksu į 
East River. Tapo areštuoti. 
Dar nebuvo paspėję į vandenį 
sumest aukso gabalus, vertus 
$8,000. Policija sako, kad tai 
ta šaika išplėšė 30,000 dolerių 
vertės aukso iš Kastenubler ir 
Lehrfeld krautuvės, 32 Flush
ing Ave., Brooklyne. Jie bu
vo vienai firmai pirkt aukso; 

j nuo tos vietos detektyvai pa- ’!>. B. 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
sekė plėšikų pėdomis.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

Reikalingas kambarys vedusiai po-1 
rai. Geistina, kad būtų netoli sub
way, Williamsburgo apielinkėj. A.

(248-253)

PARDAVIMAI“Kidnapino” su Automobiliu
BROOKLYN. — Trys gink-!, Kalima .tinkamai bizniavoti. 

Juoti piktadariai isibriove b vienam sunku apsidirbti. 
David Kahano automobilį prie • A. b. ARLAUSKAS 
pat jo namų durų, 1653 E. 905 Wykoff Ave., Brooklyn, N.

113th St., pavažiavo su juom
| kelis blokus; atėmė $200, nu-
i maustė žiedus vertus $1,500; 
išmetė savininką laukan ir nu
važiavo sau jo automobilyj.

į PARSIDUODA lietuviška užeiga, kur . 
Par- .

ir -

(258-260)

o

Išplėšė $1,375 Pėdžią
BROOKLYN. — Penktadie- 

! nį, kada Premier kailių kom
panijos kasierė, 248 North 10- 
th -St., parnešė iš banko $1,- 

1375 apmokėt darbininkams, 
^jtrys plėšikai su revolveriais 

i įėjo vidun, sustatė prie sienos 
26 darbininkus ir tarnautojus, 
pasiėmė visus tuos pinigus; iš- 
;ėję susėdo į automobilį ir nu
važiavo

O

o'

o

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

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

t *
Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA 
Graborius

‘Jis turi 
X-Ray įtai- 

Valaridos: nuo 10-4 
Vakarais—panedčliais, 

ketvergais ir subatom 
Sekmadieniais sulig su- 
Eidami atsineškite šį

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

f

231 Bedford Avenue

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

402

BROOKLYN, N. Y.
SKAITYKIT, PLATTNKIT 

“LAISVĘ.

iMtoQiWW WW W W WWW WW W WWWW

TEL. STAGG 
2-5043

56 Brooklyn, 
“Laisves”

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

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

maliavoti, matykite:> *
JUOZĄ MICKŪNĄ

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

ofise
Stato Naujus Mūrinius 

nius Namus, Puikiausios 
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo- gerą 
j ir už pigiai patamaujaritį 

budavotoją ’ '

ir Medi-

tii3iiiainanioiiioiiioiiiaii>oniaiiiaiiiamamatiiaiiiaiiianiaiiiaitiaiiiainamaiiiaiii[]iii

KAUNO DUONA
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:

MASIENAS BAKING CO.
127 Grand St. Brooklyn, N. Y.
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NOTARY 
PUBLIC
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INCMATHEW P. BALLAS 
(BIELAŪSKAS) 
G R A GORIUS

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PASIUNČlAMi Į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATJŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIAw VlETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

• -Z » ,
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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.

1 I 1 į *

Valandos: nuo 1 iki 8 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare
Telefonas, Midwood 8-6261
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