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New Yorko socialistai stato 
savo kandidatu į kongresmanus 
buržuazinės spaudos bendradar
bį Heywood Brouną. Apie tą 
žmogų jau nemažai buvo rašy
ta. Šiuo tarpu jo artimas 
draugas 
žurnale 
straipsnį 
Ką jis 
(žiūrint 
giu) ? Nulių!

tarpu jo 
F. Adams paaukoja 
“The Ration” visą 
Brouno įvertinimui, 

suranda jame 
darbininkišku

gero 
atžvil-

Bet Mr. Adams mums pasako, 
kad Brounas uždirba į metus 
apie $50,000; Brounas neretai 
“išlošia arba pralošia kazyro- 
mis per vieną naktį tiek, kiek 
vidutinis Amerikos darbininkas 
uždirba per ištisus metus.” Esą, 
Brounas tinka prie stiklelio ir 
pokerio; .įjs tinka savo didžiau
siom priešam; jis moka juoktis 
ir sarkastiškai rašyti. Tai ši
tokia to žmogaus kvalifikacija. 
Ir ja pasiremdama, socialistų 
partija stato tąjį žmogų savo 
kandidatu! Ar reikia didesnio 
įrodymo tos partijos sukliuri- 
mo ir suburžuazėjimo? Ar rei-Į 

J kia, pagaliaus, didesnio įrody
mo, kodėl kiekvienas darbinin- • 
kas turi pasmerkti buržuazines 
ir socialfašistinę partijas, bal- ( 
suodamas už komunistų kandi
datus?

Subankrutavo Didelis
Bankas Havanoj, Kuboj

HAVANA, Kuba. — 
Pereitą šeštadienį vietinis 
Banco de Comercio (ko
mercijos bankas) uždarė 
savo duris, atsisakydamas 
išmokėti bent kokias su
mas pinigų. Prieš tokį 
žygį, banko direktoriai 
per naktį kalbėjosi ir pla
navo. Bet nepaskelbė, ką 
jie nutarė.

Tik prieš savaitę pasi
traukė iš savo vietos ban
ko prezidentas Porfirio 
Franca. Spėjama, kad 
bankas stovi ant bankroto 
slenksčio.

Kuba šiuo tarpu per
gyvena labai didelį ekono
minį krizį. Aišku, jis ne
galėjo neatsiliepti ant vie
no iš didžiųjų šalies ban-

DAR DAUGIAU 
ČILIEČIŲ SUIMTA

VOKIETIJOS VALDŽIA PASIMOJO
ĮVESTI VERSTINĄJĮ DARBA IR 

TUOMI “PANAIKINTI BEDARBĮ:”
Taipgi Turi Planus Nukapojimui Visiem Valdiškų {staigų 

Darbininkam Algų ir Dešimtu Nuošimčiu 
Fabrikų Darbininkam

BERLYNAS. — Iš tikrų 
šaltinių sužinota, kad Vo
kietijos esamoji valdžia pa- 
sirįžo atimti iš bedarbių 
pensijas, kurias iki šiol jie 
gavo ir dar tebegauna ir del 
kurių darbininkai ilgą lai
ką kovojo. Vietoj pensijų, 
valdžia mano įvesti versti
ną bedarbiam darbą. Ji ti
kisi priversti tuos milionus 
darbininkų prie kaikurių 

į darbų ir priversti juos .dirb
ti' už tiek, kiek jiems bus 
pasiūlyta arba visiškai vel
tui.

Be to, valdžia pasiryžusi 
nukapoti visiem valstybinė
se įstaigose dirbantiem dar
bininkam po į dešimt nuo
šimčių algų. Be to, tarsis 
su darbo unijų vadais s del 
numažinimo ir visiem fabri
kų darbininkam po dešimtą 
nuošimtį algų.

Vokietijos( finansai taip 
nukritę, suirę,$ kad Bruen- 
ingo ministerija kitos išei
ties nematanti, kaip pasimo- 
jimas ant darbininkų visu 
rūstumu. Žinoma, darbinin
kų masės del to netylėk.

Daromas Naujas
Mėnulio “Žemėlapis”

MOUNT WILSON, Cal. 
—Mount Wilson observa
torija pradėjo daryti nau
ją : “žemlapį” mėnulio. 
Naudojamas; orlaivinin- 
kystes fotografijų ėmimo 
būdas, kuris žymiai pa
lengvina nutraukti mėnu
li) apytikresnį vaizdą.

Šis. naujas mėnulio fo
tografavimas, tikimasi, 
išaiškins tą iki šiol ginčy
tą klausimą, būtent, ar 
mėnulio paviršius keičia
si, ar ne.

Fotografavimui naudo
jamos visos moderniškos 
įtaisos, kaip tai didžiulis 
(su šimtu colių diametro 
stiklu) teleskopas ir kiti 
dalykai. Gal ir pavyks 
padaryti tikrąjį žemės 
brolio mėnulio “abrozą.”

KREIPIASI Į PILIEČIUS 
KRAUJO

Vienam iš pastarųjų Maskvos 
“Pravdos” numerių telpa kriti
ka d. A. Bimbos knygos (“A- 
merikos Darbininkų Judėjimo 
Istorijos”). Drg. Majorskis 
platėliau iškelia kaikuriuos ne- 
dateklius. Jis kritikuoja prie 
d. Bimbos knygos įvados rašyto
ją del nepadarymo kaikurių pa- 
stabų delei vėlesnio Amerikos 
Kompartijoj reikalų pakitėjimo 
(pav., lovstonizmo), kurių au
torius nepastebėjo, nėš knygą 
rašė daug anksčiau ir todėl nėr 
buvo galima. /

BUENOS AIRES, Argem 
tina. — Iš Čilęs ateina la
bai miglotos žinios, nes ten 
siaučia aštri cenzūra. Vie
nas žinoma: pereitą sekma
dienį .padarytas pasikėsini
mas sukilti įvarė baimės fa
šistui Ibanez. Todėl kasdien 
vis nauji areštai daromi; 
kasdien brukama į kalėjimą 
nusikaltėliai šimtais. Kito
kių pamatingų žinių iš Či
lės kol kas nebegaunama.

Nuskendo Trys Asmenys?

Tūkstančiai Laidojo 
Žuvusį Draugą Ispanijoj

Londone Važiuotej
Daroma Naujenybės

Dar niekuomet Amerikos im
perialistai nepasirodė taip atvi
rai besirengią į* karą prieš So
vietų Sąjungą, kai.šiuo tarpu. 
Juk žemdirbystės sekretoriaus 
Hyde isteriškas šauksmas prieš ;

CHICAGO. — Spėjama, 
kad Michigano ežere, netoli 
Muskegon, smarki audra 
nuskandino tris asmenis 

“dumpinimą” Sovietų kviečių į (laiveliu Salvor. 
Ameriką kai su pirštu duria 
kiekvienam, kad Čia daroma 
tikslu sukelti Amerikos farme- 
rius prieš SSSR! Net paltys 
kapitalistų laikraščiai šaukia, 
jog tai tikslus bandymas ap
dumti akis Amerikos visuome
nei.

su

Du Vaikai Pavogti
Seatties Mieste

Sovietų Sąjungos gamintas 
judis “Audra Sibir,e” turi ne
paprasto pasisekimo New Yor
ke. Tik vienam teatre išbuvo 
jis tris savaites. Tai jei šį judį 
galėtų matyti plačioji Jungti
nių Valstijų darbininkija!

Ko vertas, draugai, tas pasa
kymas : “Aš esu su ‘Laisve’ 
(arba ‘Vilnim’), bet Komparti
ja man nepatinka,” arba, “Kom
partija tai kas kita, bet man 
lietuviškas judėjimas nerūpi”? 
Panašūs išsireiškimai yra per
dėm netikę ir kuris tos nuomo
nės laikosi, jis ištikrųjų nėra 
komunistinio judėjimo simpati- 
kas. Mes negalime atskirti lie
tuviško komunistinio -judėjimo“ 
nuo tarptautinio. Tai nedalo
mas dalykas! ■ " ♦ <

SEATTLE, Wash. — Po
licija laužo galvą, kas pa
vogė du vaiku: Frank No
lan, 6 metų amžiaus, ir Sė
li ja Dailey, taipgi 6 metų 
amžiaus. Drauge jieško- 
mas ir tūlas vyras, kuris 
reikalavęs iš Nolanuko tė
vo $500 už sugrąžinimą vai
ko:

BERLYNAS. — Čionai 
susirinko “Palestinos staty
tojai” — įvairios- krypties 
(buržuazinio nusistatymo) 
žydai ir arabai. Kalbasi apie 
atbudavojimą Palestinos.

PHILADELPHIEČIŲ 
DOMEI

Jau visoj eilėj mūs kolonijų 
draugai turėjo sušaukę plačius 
darbininkų susirinkimus del ge
resnio prie vajaus mėnesio pri- 
siruošimo.s Kur jų dar nebuvo 
—reikia kuoveikiausiai šaukti.

Bostone, išrodo, dalykai ge
rai taisosi: Partijos narių (tarp 
lietuvių) skaičius padidėjo ir 
draugai metasi partijinin dar
ban. Matysim, kaip ten eis va
jus.

------ F”——————

Cleveland, O. — Pereitos 
savaitės gale ant didžiųjų 
ežerų siautė baisi audra.

Visi draugai, kurie pri
klausote prie PriešfašiStinio 
Susivienijimo, taipgi zvisi 
“Laisvės” prieteliai, inalone- 
kite atsilankyti į susirinki
mą antradienio vakare, 30 
d. rugsėjo, kaip 7:30, į Lie
tuvių Liaudies Namą, 8-ta 
ir Fairmount Ave.

Ne tik, draugai, išgirsite 
raportą smulkmeniškai iš 
tik ką laimėto teismo su A. 
Lideika, bet sykiu s u tvarky
sime ir “Laisvės” vajaus 
darbuotę, šiemet obalsis lai 
bus: Pirma dovana philadel- 
phiečiams. Kom.

Santiago, de Compostela, 
Ispanija. — Apie 5,000 strei
kuojančių darbininkų lydė
jo savo draugą-kovotoją, 
Angel Antelo Solar, kurį po
licija nužudė laike susirė
mimo. Didelis pasipiktini
mas išnaudotojais viešpata
vę tarpe' darbįnihkų.

LONDONAS. — Trans- 
portu besirūpinanti komisi
ja galvoja apie"' permainas', 
pačioj miesto. Iransportaci- 
jos sistemoj: xhanoma pa
naikinti daugelį gatvekarių 
pabėgių, o to vietoj įsteig
ti' automobiliig^ varomus 
elektra.

CINCINNATI, O. — Dr. 
William* H. Peters, miesto 
sveikatos komisionierius, at
sišaukė į miesto piliečius, 
prašydamas iš jų kraujo pa
gelbėjimui tų ligonių, ku
riuos apėmė kūdikių para
lyžius. 1

Republikonai Prieš
Socialų Apdraudę

Badavimo Streikas
Meksikos Gatvešlaviy

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

Jūs Nieko Nepralpimesite,

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio

FIŠES KONGRESINĖ KOMISIJA 
‘TYRINĖJO’ KOMUNISTU ORGANO

REDAKTORIŲ, DRG. M. DEGINĄ
Daro Atakas ant Bolševiko Judžių Direktoriaus Eisensteino; 

Kokią Vėliavą Komunistinė Amerika Priims? 
Klausia Fašistai

’ NEW YORK. — Pereitą 
penktadienį (rugsėjo 26 d.) 
čionai kongreso komisija, 
vadovaujama Fish, pradėjo 
savo “tyrinėjimo” komunis
tų darbą. Buvo pareikalau
ta pribūti žydų komunistų 
dienraščio “F r e i h e i t o ” 
(Laisvės) redaktorius Mois- 
saye Olgin, kurį apipylė vi
sa eile klausimų.

Olginas, gavęs pareikala-!

daktaro laipsnius; vieną iš 
Heidelbergo universiteto} o 
kitą iš Columbia. Jis Ame
rikos piliečiu patapo dar 
1920 metais. Komunistu pa
tapo 1921 metais. Pirmiau 
buvo socialistas.

Priešų “Liudijimai”
Mainierių (lewisiniu) or

gano redaktorius Ellis 
Searles kalbėjo apie komu-

vimą pribūti, suprato, kas jo -Ristų veikimą tarpe darbi- 
laukia. Todėl jis pasigami-į nin^ų. Esą, valdžia turi 
no rašytą pareiškimą ir jį s u r e g uliuoti angliakasyje-- 

įbuvo bepradedąs skaityti. pąs> panašiai kai geležinke- 
Daskaičius iki vietai, kurpius> nes kitaip komunistai 
nurodoma, kad Jungtinėse padarys daug neramybės. 
Valstijose randasi 8,000,000 Bedarbiai ir vargstanti dar- 
bedarbių, Fish neleido toliau Išminkai greit seka komu- 
skaityti, bet liepė Olginui | njstus. «Pastarieji „gauną 
atsakyti į klausimus “yes” 
arba “no”. ;

Tuomet jį apipylė naiviais 
klausimais, į kurių tūlus Ol
ginas nesiteikė atsakyti,

'pinigus “iš Maskvos.”
‘Majoras Frank Pease 

kalbėjo apie Amerikos ju- 
džius. Jis Ribai nepatenkin
tas, kam judžių kompanija

pareikšdamas, kad tie klau- Paramount pasikvietė So-

ALBANY, N. Y.—Paga
liaus reprĮblikonų (New 

j Yorko valstijos) konvencija 
priėmė savo rinkimų plat
formą, kurioje yra įdėta ir 
apie bedarbę. Kaip ir tinka 
kapitalistinei partijai, repu
blikonai yra priešingi soci- 
alei apdraudai (mokėjimui 
algų bedarbiams ir sene
liams), nes tas esą “išdy- 
kintų darbininkuš.” Repu
blikonai pastatė savo kandi
datu į gubernatorius Tuttle, 
kuris stoja už panaikinimą 
blaivybės įstatymo. Jis žo
džiais smerkia ir New Yor
ko demokratų parsidavimus 
ir visišką supuvimą, bet.nie
ko nesako apie republikonų 
vagystes .Washingtone.

Todėl darbininkai neturi 
paduot balsus už Tuttle, nei
gi ’ už. demokratus. Jie pri
valo balsuoti;už savo parti
jos kandidatus,— komunis
tus. .. ;

Munich© Komunistų 
Dienraštis Sulaikytas

BERLYNAS. — Bavari
jos fašistinė ir socialfašis- 
tinė valdžia uždarė (iki spa
lių 4 d.) vokiečių komunistų 
dienraštį Neuezeitung, išei
nantį Muniche. Kaltinimas: 
šalies “išdavybė.”

VARŽA V A. — Lenkijos 
valdžia paleido Silezijos sei
mų. Vokiečių nacionalistų 
opozicijos vadas Korfanty 
tapo suareštuotas.

MEXICO CITY. — Miesto, 
gatvešlaviai atsisakė valgy
ti, paskelbdami badavimo 
streiką, kol bus priimti iš 
darbo pašalinti darbininkai. 
Gatvešlaviai alkani vaikš
čioja aplink valdžios namus.

Gabena Kviečius
į Platų jį Pasaulį

ROMA. — Sovietų Sąjun
ga pasamdė daug Italijos 
laivų išgabenti į pasaulį sa
vo javų. Į visus pasaulio 
didžiuosius uostus tie laivai 
išgabendins milionus buše
lių kviečių. Už gautus pi
nigus Sovietai- pasirengę 
pirkti daugiau mašinų ir 
statyti daugiau, fabrikų, kad 
įvykdžius penkmetinį planą.

15 Nužudyta^ o ;5ft .< L 
i; b H Sužeista Indijoj 
BOMBAY, Indija;—15 as

menų užmušta ir 50< sužeistą 
kovoje tarpe vąldžios ipajė
gų ir indusų nacionalistų. 
Susirėmimas įvyko miške, 
netoli Panvel miesto, Kola- 
baro srity j.■■ .. . ■* ■■ ■ ■

Siunčia į Laukus
MEXICO CITY. — Mies- 

tuose tiek daug yra bedar
bių', kad' Meksikos valdžia, 
pasitarusi su Vera Cruz ir 
Tabasco provincijų valdi
ninkais, nutarė dalį bedar
bių 'siųsti į minėtų provin
cijų laukui ir ten* apgyven
dinti. T

AN, ■ y J;.' • . • L. • .’ > '

Atsisako Šaukt Nusigin- 
klavimo Konferenciją

■ £ ; f > t

GENEVA. —-Tautų-Są
jungoj seimo “nusigiijklavi- 
mo komisija” pasisakė prieš 
šaukimą nusigink 1 a v i m o 
konferencijos 1931 metais, 
nepaisant, kad tūlos šalys 
to reikalavo.

Budd Kalbėjo Hooveriui 
Apie Sovietų Sąjungą

WASHINGTON. — Pas 
Hooverį buvo apsilankęs 
Great Northern Railway 
(geležinkelio) prezidentas 
Ralph Budd. Jis lankėsi Sq- 
vietų Sąjungoj, nes ten buvo 
pakviestas su patarimais 
apie SSSR geležinkelių plė
timą. Važinėjo po visą ša
lį. Sovietų Sąjunga, pasak 
jo, šiuo tarpu naudoja- apie 
50,000 myliu geležinkelio. Ir 
jie vis ilgėja, nes nauji ge
ležinkeliai tiesiami. Sovietu;

simai ne sociologiniai, ne 
moksliniai arba statomi tik 
bUržtiažinės propag a' n dio s 
tikslu/arba įkriminuoją jo 
pilietybę. “' r • * - •

Apie Vėliavą >
Tarpe kitų naivių klausi

mų, Fišės komisijos nariai 
klausė komunisto redakto
riaus, jei Amerikoj būtų 
įkurta /komunistinė vyriau- 
'sybė, ar tuomet būtų pa
naikinta Jungtinių Valstijų 
vėliava ir jos vietoj patiek
ta raudonoji vėliava? Arba: 
ar tuomet J. V. būtų dali
mi Sąjungos Sovietinių So
cialistinių Respublikų ?

Į tai Olginas atsakė: tą 
klausimą nuspręstų patys 
darbininkai.

Kitas klausimas: “Kurią 
vėliavą jūs gintumėt—Ame
rikos ar raudonąją?” Tuo- 
mi Fišė troško inkriminuo
ti Olgino pilietybę. Už
klaustasis atsakė: “Aš ne
atsakysiu į tokį klausimą, 
nes jis duodamas propagan
dos tikslais.” .

, Apie Vedybas
■ , ■ ’ . ’ I

-.“Ar. tiesa, l^ad Rusijos, : i. i - j. ijv. , . '■ rll Viebd,, KdU JL\UblJUfc>vyriausybe trokšta statyti darbininkas gali turgti 30

vietų Sąjungos judžių direk
torių, Sergiejų Eisenšteiną 
vadovauti) daryme jud&fe v 
Esą, Eišenstėinas yra ko- - 
munis tas ir todėl jis skiepys 
judžiuosna tą propagandą. 
Dabar jo vadovybėje daro
mas judis “Amerikos Tra
gedija.” Jau senai reakci- . 
ninkai kovojo prieš Eisen
steino įsileidimą, bet niėko 
negelbėjo, kadangi tasai di
rektorius atvyko čionai su 
valdžios žinia ir jis buvo 
kviestas, kaipo genijus tame į 
darbe, kokio Amerika netu
ri.
šeštadienį—Sovietų Kviečių |

Klausimas
•Pereitą šeštadienį buvo • 1 

tyrinėjama “Sovietų Sąjun
gos kviečių klausimas.” A- 
pie tai bus vėliau pranešta. J

Galimas daiktas, kad ko- / zf 
misija dar pasikvies Vieną- 
kitą ir komunistų ir bandys 
juos, kaip Olginą, terori
zuoti, neleidžiant pasakyti 
savo nuomonės apie tikrąją 
padėtį ir savo pažiūras, bet 
tik reikalaujant atsakyti į | 
naivius klausimus “yes” 
ba “no.” Apie tai bus 
šyta vėliau.

ar- 
ra-

savo teritorijoj tokius gele
žinkelius, kokius naudoja 
Jungtinės Valstijos.

Ir apie kituš* dalykus kal
bėjo Hooveriui. Nežinia, 
kokią išvadą jiedu padarė.

Ismet Paša ir Vėl Bus 
Turkijos Premjeru

, Turkijos ministerių kabi
netui atsistatydinus, prezi
dentas Kemal Paša vėl pa
kvietė tą patį pręmjerą, Is- 
met Pašą, ragindamas jį su
daryti naują ministeriją. Is- 
met sutiko.

žmonų?”
Olginas atsakė, kad Sovie

tų Sąjungoj ntoralybė stovi 
ant daug 
nio, negu 
merikoj.

Olginas 
“tyrinęjimo” komisija stato 
klausimus ir visą biznį veda 
ne taip, kaip tyrinėjimo ko
misijai (derėtų, bet kaip po
licinė, persekiojimo ekspedi
cija. Jis nurodė, kad rau
donoji vėliava yra darbinin
kų kovos simbolis ir kad po 
tuo simboliu pastaraisiais 13 
mėtų pasaulio darbininkai 
kovojo prieš kapitalizmą vi
suose kampuose.

augštesnio laips- 
kapitalistinėj A-

nurodinėjo, kad

Kodėl Jie Samdo Ne 
Unijistus Darbininkus?
WASHINGTON. — Tūli 

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai neva protestuoja 
prieš samdymą neunijisti- 
nių painterių nutapyti Bal
tąjį Namą. Valdžios atsto
vai atsakė, kad ‘jie negalė
ję samdyti unijistų, nes ' 
kontraktorius, kuris apsiė
mė darbą dirbti, padarys jį. 
pigiau negu tie, ką, samdo 
unijistus darbininkus. To



LAISVE, LITHUANIAN DAILY
v. ' i ' ’ .PaolLheh by LAISVE, INO.
Every day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New Yofk

įU , SUBSCRIPTION RATESj
United States, per year............ $6.00 United States, six months...
Brooklyri, N. Y., per year... . v.$8.00 Brooklyn, N. Y., six months. 
Foreign countries, per year....$8.00 Foreign countries, six months 
Canada and Brazil, per year...$6.00 Canad and Brazil, six mbnths

Puslapis Antras v Pirmadienis, Rūgs. 29, 1930
: i

APŽVALGA
MMW>$3.00 

HM 
$4.0jtt 
$3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

DAR GALIMA DAUG KAS NUVEIKI
Komunistų Partijai ir jos kandidatams šiuo laiku yra 

prielankesnis darbininkų ūpas, negu kada pirmiau. Ken
tėdami nuo bedarbės, padidinto išnaudojimo ir priespau
dos, darbininkai gana atydžiai klausosi komunistų kalbė
tojų. Bet pačios sąlygos dar neužtikrina komunistams 
laimėjimų rinkimuose; prie sąlygų reikia ir kuo smar
kiausios masinės agitacijos už komunistų programą ir 
kandidatus. Kiekvienas, todėl, Partijpfe narys ir kiek
viena darbininkiška organizacija turi įtapti agitatoriais 
už komunistus šiuose rinkimuose.

Šiemet rinkimų kampanijoje draugai parodė daugiau 
judrumo ir pasiryžimo, nekaip pereituose' rinkimuose. 
Vien NeW Yorko valstijoje surinko 30,000 piliečių para
šų; juos berenkant buvo išparduota 15,000 Partijos plat
formų; suruošta nemažas skaičius mitingų ties dirbtu- 

- vių vartais; šimtai tūkstančių lapelių paskleista; didžio
sios demonstracijos, kaip antai, Priešimperialistinę Die
ną, Bedarbių Dieną ir kitos buvo panaudota ir rinkimi
nei agitacijai už Komunistų Partiją. Šie darbai ir glū- 
desnis sujungimas rinkimų kampanijos su kova už val
dišką apdraudą bedarbiams, už tuojautinę jiems para
mą iš vietinių valdžių iždų, su judėjimu prieš imperialis
tinį karą ir tt. rodo, kad partijiečiai pramoksta bolševi
kiškai varyti savo rinkimų vajus.

O vis dėlto dar negana yra padaryta. Negana įtrauk
ta simpatizuojančių darbininkų ir jų organizacijų į rin
kimų kampaniją; nėra tiek, kiek galėtų ir turėtų būti, 
bendrųjų darbininkų komitetų bei organizacijų sąryšių, 
kurie darbuotųsi su obalsiu: “Balsuokite už komunis
tus!” Permažai sutelkta nepartijinių darbininkų skleidi
mui mūsų lapelių, organizuotam dalyvavimui mūsų mi
tinguose ant gatvių kampų, maršavimuose. Retai kur 
užtenkamas skaičius mūsų pritarėjų ateina komunistams 
talkon mitinguose prieš fabrikų duris. Visur trūksta as
meninio priėjimo prie darbo drau 
se darbininkų sueigose; permažai 
giniai tuos darbininkus įtikinti, kodėl jie turi balsuoti 
uz komunistus; negana yra asmeniniai išrodiųėjama, kad 
Komunistų Partija yra vienintelė, kuri kovoja už tikrą 
bedarbiams apdraudą, už tuojautinę jiems parąmą, už 7 
valandų darbo dieną, 5 dienų darbo savaitę ir prieš im
perialistinius karus/ Nėra dar reikiamai prasiplatinęs ir 

iš namų į namus,. aiškinant darbininkams skir
tumus tarp komunistų, iš vienos puses,' ir republikonų, 
demokratų ir “socialistų***^ antros.

Kas reikia daryti, rodos, jau žinoma “Laisvės” skaity
tojams be didelių šičia aiškinimų. Kas norėtų platesnių 
informacijų tiksliausiam darbui, lai kreipiasi į savo vie
tos komunistų centrus. Į tuos centrus, tačiaus, būtinai 
turi būt vedami darbininkai, kurie būna šiek’tiėk asme
niniai perkalbėti arba šiek tiek “apdirbti.” Juos 
reikia vesti ir visuose atsitikimuose, kur darbininkai nu- 
sskundžia bloginamomis darbo sąlygomis, uždarbių ka
pojimais, gręsiančiais arba jau įvykusiais. O l^ai del 
bedarbių, tai jų visur kupina. Žinomiausiomis gi be
darbiams vietomis turi būti komunistų rinkimų kampa
nijos centrai, Darbo Unijų Vienybės Lygos raštinės ir 
Bedarbių Tarybų susirinkimų vietos. -

Šitaip pasidarbavus kad ir per keletą liekamų savaičių 
iki balsavimų dienos, galima dar daug kas nuveikti, taip 
kad balsavimuose pasirodytų augančioj! pajėga revoliu
cinių darbininkų, kaip kad atsišaukia iš kalėjimo drg. 
W. Z. Fosteris, Is. Amtews, Robert Minoras ir Harry 
Raymond:

“Lapkričio 4 d. mes, revoliuciniai Amerikos darbinin
kai, kentėdami bedarbę, badą, uždarbių kapojimus, su 
skubinimo sistema išbadčjusiems mūsų vaikams, turimb 
maršuoti į balsavimo vietas ir atiduoti savo, balsus ko
munistams. Sudarykite tiek komunistinių balsų, kad ka
pitalistai ir ‘socialistąį’ žirtotų, jog Amerikos darbininkai 
pradeda žygiuoti, stodami į sunkiąją kovą, eidami linkui 
tikslo, prie kurio artinasi revoliuciniai Vokietijos darbi
ninkai ir valstiečiai—prie įkūrimo Darbininkų ir Farme- 
rių Valdžios Jungtinėse Valstijose.”

gų dirbtuvės^, įvairio- 
teveikiama, kad tiesio-

ten

be-

Vajaus Planingumo Reikalas
Girdime, kad “Laisvės” mė- 

. nėšio vajaus ratas dabar anks- 
/ čiaū pradėjo suktis, negu per- 
' nai. Tie vajininkąi jautriau 

atsiliepia į šio laiko krizį ir di- 
‘ dėjantį darbininkų nerimavimą. 

Jie, be abejo, darbuojasi ne 
vien delei rekordo, bet variau
sia todėl, kad mato reikalą 
įteikti darbininkams klasinės 
kovos, ir apšvietos organą šiuo 
nepaprastai svarbiu momentu. 
Tie ankstybieji va j in inkai turi 

paraginimas

dau-kdd 
vajuose yra

būt pavyzdys ir 
visiem^ kitiems.

Patyrimas rodo, 
giausia pasekmių 
gaunama ne per prakalbas, ne
pei' agitaciją laikraštyje, bet 
pet asmenišką darbininkų kal
binimą. čia taipo pat geriau- 
■ ’ ’ 'ainių bus, jei darbas bus va- 

'anizucti

/ • ■ / ; . , i
Taip, fąšisibinė Lietuva 

dabar eina Vytauto pramin
tais keliais, Vytautas pasi
žymėjo Lietuvos darbo žmo
nių spaudiniu, 
skerdimu, biednu o m e n ė s 
vergimu, išnaudojimu, žu
dymu, pardavinėjiųiu. Ke
lis kartus jis užrašė Lietu
vą Lenkijos ponams. Dabar 
tokią pat politiką veda ir 
Lietuvos kruvinieji, fašistai, 
kuriems ir žydų rabinai at
eina į pagelbą. f ; • .

Kuomet žydų rabinai mel
dėsi *už Vytautą prie savo 
dievo, tai, ' kaip ‘ klėrikalų 
“Rytas0, praneša (No. 204), 

visose Lietuvos bažnyčiose bu-

Kaip “Stebuklingos” 
Vietos Atsiranda

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” rugsėjo 13 
d. laidoj po dideliu antgal
viu “Stebuklai Vilnijos Gi
rioj” patalpino sekamą ap
rašymą: f ’ <

Visi Vilniaus laikraščiai 
praneša, kad /io - men, 9 d. 3 
kilometrai huo Jkšūnų stoties 
(Vilniaus-Trakų apskrityj), 
netoli nuo Rudnikų tyrų susi
rinko keli tūkstančiai žmpiii'ų. 
Mat, rugpjūčio 19 d.'dvi mer
gaitės iš šležūnų. kaimo, nuėju
sios grybauti į miškus, susi
siekiančius su Budnikų tyrais, 
po kelių valandų parlėkė. susi
jaudinusios j kaimą, praneš
damos, kad savo akimis ma
čiusios, kaip iš šlapio kelmo iš- 
ąiušusi liepsna, ąplink sukilę 
ugnies liežuviai ir staiga miš
ke pasirodžiusi Dievo Motina. 
Ji pasakiusi, kad už 20 dienų 
įvyks stebuklas, žinia apie 
tai žaibo greitumu aplėkė visą 
apielinkę, o iš ten persimetė 
ir į gretimas, apskritis. Jau 
kelias dienas prieš nurodytą 
datą į tariamojo stebuklo vietą 
ėmė traukti šimtai vežimų. Vi
są mišką ir aplinkinius rais
tus gulte nugulė žmonės, kurie 
ten ir nakvojo. Stebuklui nu
rodytą dieną dar daugiau ėmė 
plaukti žmonės. Visi trauki
niai, kurie ėjo į Jašūnus, buvo gas” rugsėjo 25 d. laidoj j»a- 
perpildyti. Iš -Vilniaus išvyko 
keli autobusai ir didesnis šiaip 
automobilių skaičius. Keli at
vykę kunigai mėgino nuramin
ti susirinkusią minią. Tačiau 
jokio stebuklo neįvyko ii’ žmo
nės, niekĮof ypatingo nepama
tę, gavo; |šsjlp?aUstyti^ , Tačiau 
tas nusivvĮihįas nepfe,/irto mi
nių tikį ijrnę “stebųkįų’/ir dair 
a is plačiai apie j j iMbama ir 
kažko laukiama. U L. D
Jeigu tai tiesa, kad -minios 

žiįionlųi suvazUvo,- .tai'i < W 
-pąroįo^ kad daivyra .dabai, 
(daug/ įtapsiu žmonių, ^urie 
įtiki vkokięm^; “ątebūkląms.” 
Bet '‘stebuklas”- neįvyko. 
Mat, “stebuklą” tik gali 
“matyįį” vjęna kita “dievo- 
baimiriga” ypata, kaipo kad 
tos dvi išėjusios grybauti 
mergaites. Bet niekad “ste
buklas” neįvyksta matant 
miniai žmonių. Į Vilnijos 
girią suvažiavo tūkstančiai 
žmonių, o “dievo, motina” 
savo prižado neišpildė—ne
parodė “stebuklo.” Tačiaus, 
kiek galima suprasti iš ap- 

. rašymo, kunigai bandė mul
kinti žmones, nors fašistų 
lapas nepasako, kokiuo bū
du “atvykę kunigai bandė 
nuraminti susirinkusią mi
nią.” Aišku, kunigai nesa
kė tiems tamsuoliams, jog 
nėra tokio daikto, kaip ste
buklas, ir kad jie labai apsi-. 
vylė čia suvažiavę.,

Kastro“Naujo” Apie Sovietų Sąjungą
Į ' : ■ /' /' ............... —r“

Rašo Wm. Z. Foster, Kalinys No. 52350
(Komupistų Kandidatas į Gubernatorius N. Y. Valstijoj)

Didelis socializmo buda-jti, kad darbininkų klasė, 
vojimas Sovietų Sąjungoj į kuri Sovietų Sąjungoj įrodė 
sudaro, del socialfašistų ----- 1-------

./°“ problemą, kuri nuolatos da- 
žemaičių |rosį keblesnė.

) M I
Visų šalių darbininkai 

pradeda suprasti pamatinę 
reikšmę Rusijos revoliuci
jos, kad ji nurodo kelią, ku
riuo turi eiti ’ pasaulio dar
bininkai linkui issiliuosavi- 
mo. Tas supratimas .yra 
pragaištingas socialfašistų 
kontr-revoliuciniams pla
nams palaikyti pūvantį ka- 
pitaližfną ir vadovauti jo

savo sugabumą išbudavoti 
pramoninę sistemą, prade
dant veik iš pat pamato, ir 
operuoti ją tinkamai, nega
lėtų paimti ir operuoti augš- 
tai išvystytą industrinį me
chanizmą kapitalistinėse ša
lyse.

Niebuhr’o argumentai pa
rodo socialfašistų politinį 
bankrutą. Parodo, kaip 
sunku jiems surasti argu
mentus 1 parėmimui savo 

progra-jkariįę ataką prieš Sovietų kohti’-revohūcinės . 
Sąjungą. Tuo būdu jie de- ^ps reformavimui kapjta-

t

Bukime
T

Punktuališki

Darbini h kokose organizacijo
se reikią išrinkti po kelią -Va
jaus kapitonus/ įvairiose kolo
nijose , skaitytoja* ir; šėrjnįrikal 
šaukia slvo t konferencijas.' Jų 
pasiryžimas — kad kiekvienas 
taptų vajininku. Reikėtų, ir 

| bendrų konferencijų su visų 
(darbininkiškų organizacijų Uš- 
. rinktais tam žmdnėmis. Mies- 
itas turėtų būt paskirstytas į 
sritis, kaip į tam tikras dirvas 
vajininkams. Geras būtų daly
kas turėti bendrasai komitetas, 
kuris užrekorduotų atliekamus 
darbus toj ar kitoj gatvėj, vie
noj bei kitoj miesto dalyj.

šitaip planingai veikiant, ti
krai galima būtų sumušti. per-, 
nykščią nąujų skaitytojų ^rekor
dą, nežiūrint bedarbės, ir /Rifo-

- »*Patyręs. *1

Parazitų Maldos už Vytautą
f į . 1
$metonoš organas “Lietu

voj Aidas” rugsėjo 9 d. lai
doj,’ aprašydamas apie /“di
džioj ą tautos šventę^ 
feyjįi'su minėjimu moparcho 
Vytauto 500 metų^ mirties 
sųįęąktuviųj džiaūgiasi, kad 
visdkie dievo .kupčiąi laikė 
iškilmingas pamaldas už 
Vytautą. Girdi,

Rabinų sąj’ųilgbs valdybos 
parėdymu visose žydų sinago
gose Vytąufui Didžiajam pa
gerbti buvo atlaikytos iškilmin-, 

’gbs p.a;rpąldo.8f, Rabinai, šia 
ga* pasakė kalbas.
0 vyriausias rabinas 

piro fašistinei Lietuvai 
kėjo:.

uz

pro

lin-

' ♦ 1 • /c* O A-/ U4O » C V | vi 11 Vz Zj 1 v< I 1 1 L v J

ii! ir planingai. I kįų kliūčių. . •

Nors kartą savo gyvenime 
j laiką pradėkime darbą. 
“Laisvės” vajus oficialiai 
prasidės trečiadienį, spalių 
(October) 1 d. Dienraštis 
prašo visų savo skaitytojų 
gauti nors po vieną naują 
skaitytoją. P&sišpauskime ir 
visi pasiųskime nors po vie
ną naują prenumeratą savo 
dienraščiui, taip kad su 1 
d. spalių jau būtų gautos 
“Laisvės!’ ofise -prenun^ertos.

Sulig šiai dienai aplaikyta 
sekanti atsiliepimai;

da visas pastangas, kad pa- li^mo, ąkyvaizdoj didėjančio 
pąsauhmo knzio iri socializ
mo žengimo pirmyn Sovietų 
Sąjungoj.,

Laike dabartinės rinkimui 
kampanijos, ir visam mūsų, 
apšvietos darbe, organizuo
jant ir vadovaujant mases 
į kovą, mes turime sistema- 
tiškai iškelti į viršų anti-so- 
vietinius melus tokių ele-l 

l 1 • Tk T • 1 1 • •

formuoti darbininkus apie I 
tai, ką ištikrųjų reiškia Ru
sijos revoliucija. Tas žino-

VlbUbv; JLjlvLU.Wb UclZulj VJLU.ot; UU“ j .

vo atlaikytos iškilmingos pa- laikyti darbininkus, ta.msy- 
Įspūdingiausios pa- bėj kas liečia eigą ir tikrą-i 

maldos buvo Bazilikoj, kur jas ją reikšmę didžiojo socialis- 
Arkivyskū" tinio budavojimo, kuris da

bar eina Sovietų Sąjungoj.
Tas juos veda pakartoti 

ne tik visą skleidžiamą ka
pitalistinę propagandą, bet 
taipgi išgalvoti visokių me
lagingų tedrijų, nuduodant, 
būk .jie ;
marksistiniai. Vienas jų 
mylimiausių argu m e n t ų , 
kurį jie bando paremti ne-

maldos.

pas Metropolitas.
Vytautą garbina fašistai, 

kunigai, rabinai ir visi kiti 
parazitai. Vytautas yra jų 
didvyris. Bet Lietuvos dar
bo žmonėms Vytautas yra 
s'imbolas vergijos, priespau
dos, išnaudojimo.

Lenkijos ir Lietuvos Fašistu 
Slaptos Derybos

Kunigų organas “Drau-

so:
Jau kelintas menuo kai 

skleidžiami gandai apie Lietu- 
; vos-Lenkijos derybas. Nesenai 
/buvo paskelbta'žinių, kad de

ramasi su lenkais del kai kurių 
pavergtosios 'teritorijos dalių 

/grąžinimą 'Lietuvai, kuri Vil
nių' turėtų pripažinti Lenkijai, 

r Aišku, kad tie .gąndąi nė
ra i be i pamato,; > Krizini di
dėjant, kapitalistinėms vals-? 
Lybėms smūrkihū ‘ir1 atviriau-’ 
rengiantis prie '1 karo prieš 
Sovietiį Sąjungą, Lietūvbs 
tašistąį vis labiau ir, labiau 
pradeda susimeilinti su Len
kijos' fašistais žinoma, 
slaptai; Ahšlįfps ir Franci- 
jos imperialistų politika yra

analizuoją padėtį mentų, kaip Niebuhr, ir in- j 
__  - 4- i i 4* •» z~J i v\ i I r,

va marksistiniu pamatu, tai jimas priduos jiems noro
- -- smarkiau kovoti iu kasdie-i u v u n liuli d nencui pa,- , * .v, . . •• i

vykti Sovietų Sąjungoj, nes mnes,e kovose. Aiškiai jiems 
ta šalis nėra pakankamai parodys darbininkų klasės 
pramoninė, kkd proletarinė revoliucinį tikslą, 
revoliucija gali būt pasek- . Darbininkai, ginkite . So- 
minga tik jau augštai in- vletll Sąjungą! Stokite }

ikad revoliucija negali pa- įsmarkiau kovoti jų kasdie-

ta šalis nėra

revoliucija gali būt pasėk-

dustrializuOtoj šaly.
Tas argumentas buvo at

kartotas per daugelį sykių 
nuo nuvertimo Kerenskio 
režimo ir įštėi'gimo1 Sovietų 
valdžios , Įąpkričio mėnesį, 
1917 nj. Tas ; ■ argumentas 
patapo savo rūšies meginčL 
j amu/ punktu sdcialfasistų 
ąnti-sbvietihė j d^angelijo j, 
kokiuo tai “moksliniu” įa- 
tyku. . : - v-

Bet didelis progresas so
cialistinės kūrybos. Sovietų 
Sąjungoj, kurį negali pa
slėpti kapitalistai ir social- 
fašistai savo gaišia) mela-

Darbininkai, ginkite So-

Komunistų Partiją! Bal
suokite už komunistų kan
didatus !

‘(Parašytą Hart’s 
Island Kalėjime.)

New Yorko apielinkė 
J. Šimaitis, Montello. 
M.
J.
F.
D.
P.

.4
21

Philadelphia ................. 2
Moreyn, Philadelphia... 2
ŽyŽis, Philadelphia........ 1
Pocius, Rockville, Conn..l
Kuprius, Baltimore........ 1

Palilionis, Swedesboro,
N. J.................... 1

J. Casper, HaverhiU, Mass..l
F. Klastow, Great Neck,

N. Y................................. i..l
R. Barauskas, Rochester,

N. Y.................................. ...1
V. Tauras, JMaspeth, N. Y..1
J. Grobis, Brooklyn, N. Y..1
Su 1 d. spalių į kontestantų są

rašu dėsime vardus tik tų draugų, 
kurie turės ne mažiau 3 metinius 
skaitytojus.

DUODA DOVANAS
Lietuvių Darbininkų Lite

ratūros Draugijos II Apskri
tys duoda $105 dovanom, 
kurie yra skiriami kontes- 
tantams, dalyvaujantiems 
šiame vajuje.

Pernai kontestantus apdo
vanojo Great Necko drau
gai, šiemet tuomi pasirūpino 
minėtas apskritys. Iš vieno 
atžyilgio-r-dovąrios, q iŠ ki- 
t o—darbininkiškas faonoras 
lai/ būna ak$tinto)as visų 
skaitytojų dalyvauti, Šiame 
kdnteste.

<
“Laisvės*’ p r e n u merata 

naujiem skaitytojam nupi
ginta vienu doleriu, vietoje 

šešių dolerių

' PATERSON, N. J.
Pp ilgos, vakaęijos mes, pa- 

tersoniečiai A. L. D. L. D. 84 I 
kuopos '' riarįdi; susirinksime 
spalių 5 d.; 10 val.'rytę, svars
tyti -mūšų ' įarbi'ninkiškos or
ganizacijos reikalų, o 'jų ran- i 
d as gyva galybė. Dirbsim Į 
planus Visai žieminio sezono1 
darbuotei. Pirmutinis ir ' vieT j 
nas iš svarbiausių klausimų ( 
yra ne tik palaikymas pernyk- • 

narių, i 
bet tuom pačiu sykiu turim iš-! 
pildyti savo užduotį budavoji-1

11 « i uh < I y i I r- zx zm zv z^»

ciidrūtinti Lenkim n kml t ii iyra rte tik palaikymas pe suaiutmti DenKiją, o kad^u|gySte, sudaužė tą mensevi- ščio skaičiaus kuopos i
padaryti - Lietuvos fašis-ifcįšk me] . Rusjjos darbi. 
tams įsakoma sueiti su Len-ininkai ir vajstiečiai budav0. 
kijos fašistais į artimesni!
draugiškumą.

“Draugas” dar vis ^prisi
laiko seno blofo apie Vil
niaus “atvadavimą” ir pasi
tiki ■* smetoniniams fašis
tams. Girdi,

Nors mes, neturėdami ži
nių bent iš šiek tiek tikresnių 
šaltinių, ir abejojame tų gan
dų tikrumui apie kažkokias 
slaptas lietuvių-lenkų derybas, 
tačiau, jeb tokios derybos eitų,

ja socializmą, nepaisant so- mūsU darbininkiškos °rga-i 
aalisių kapitalizmo lekajų, vakacijas išsirinkom įvairias1' 
sufalsifikuoto marksizmo komisijas atlikimui organiza- 

cijos darbų; dabar susirinkę 
Socialfašistai priversti da- .turėsime progą išgirsti tų ko

ryti visokius teoretinius iš- misijų bej komiteto raportus, 
si-sukinčjimus, kad išaiškinti
tą kontladlkciją. Į kokias :menesio klausimas. Mes, drau- 
nesąmones jie yra nuėję, tai !gai ir draugės, turėjom vaka- 
parodo straipsnis, tilpęs; ci j as, susirinkimų nelankėm 
‘/The New Trades,” rugsėjo :Per vasarą, vadinas, ir nedir- 
13 d., kurį parašė Rheinhold iį0™ 'nieko del darbininkijos. 
--- - į 1 .Tad norsų sj susirinkimą susi-

argumentų.

UK S5.00 METAMS
Prašome draugų jsitėmyt, 

kad reguliarė “Laisvės” kai
na* yra 6 doleriai metams ir 
3 doleriai pusei metų. Se
niems skaitytojams nėra nu- 
piginimo. Tačiaus, kurie iš 
senų skaitytojų gaus “Lais
vei'^ du naujus metinius skai
tytojus, tie ir savo prenume
ratą galės 'atsinaujinti už 5 
dolerius metams.

jaučiame, kad ir nuolaidi bū-j Niebuhr, “Socialistų” Parti- rįnj{fme skaitlingai ir parody
dama tautininkų vyriausybe j jOs kandidatas į valstijos se- kime norą sucementuoti dar-

. Y^n^aus uej^sižadės, nei Ponas Niebuhr, tik bjninkišką frontą ir suvieny-
sugrįžęs iš Maskvos, pa- kim darbininkiškas ^pajėgas,

Unlns vm <n>Pz.fn« n.iR>. & kad: galėtume pasekmingai at-
mušti ant mūs- puolančius fa
šistus. ■ Parodykim, kad, kaip 
tiki būna reikalas, mes moka
me tuojaus nulipti nuo tvoros 
ir greičiau darbą atlikti, negu i 
tie, kurie' senai nuo tvoros'yra | 
nulipę, bet jokio darbo neat
likę.' ! r ; . ■ • f i .

dama 1
nei Vilniaus neišsižadės, ] 
Klaipėdos neatiduos.,. nes vi
sos tautos yra griežtas nusi
statymas netik nei vienos že- 
mes pėdosWiekam hebeužleiš- 
ti, bet ir visą^vęntai Lietuvai 
priklausantį Vilniaus kraštą 
atyaduoti.

aėk Mei/i^yiai, tiek sme-jį' 
iiai'fasištai viešai pučią 
patriotinį burbulą, įet slapi 

thi veda visokius pasitarii 
mus su Lenkijos fašistiniais 
valdonais dėl' s'udalymo ben-i' 
(iro fronto prieš Šovietų Sąjį 
jungą.

Amerikos Darbo Federacijos 
savaitinis ' žinių laikraštukas, 
“Weekly News Service”,' išgąs
tingai rašo dideliu antgalviu: 
“Išbadėję Vokietijos darbinin
kai balsuoja už raudonąją revo
liuciją,”

Taip> reakciniams- A.D.F.
.Mes, žyJąiA Lietuvos pilie- viršininkams labai nėšmagu,: 

’čiai, linkėkime mūsų ^ tėvynei (kad Apie penki miiionai Vokie- 
'klptiės.ir laisvės ir tegul .k r aš- tijos darbininkų ..balsavo reiche 
įtas eina Vytauto pramintais slago rinkim w 
keliais... ' • Vokietija.

natą. Ponas Niebuhr, tik

. leido iš savo krūtinės pa-" 
prastus šmeižtus apie Ru- 
jfijbs darbininkų padėtį, bef, 
priverstas pripažinti, kad 
■Sovietų Sąjungoj didelis, 
•progi-esas padarytas būda
vo jim e pramonių.
; Tįą jis aiškina, apversda
mas aųgštyn liojonus myli- 
miausią i menševikų, argu
mentą prieš Rusijos revoliu- 
piją, pareiškiant, kad jos pa
sisekimas yra iš priežasties 
stokos gerai įsteigtos pra
moninės sistemos, bet kad 
komunizmas negali turėti 
pasisekimo augštai indus
trializuotose Šalyse. Jis sa
ko : “iTeigu konįunizmas tu
ri pasisekimo Rusijoj, kuo- 
įnet tfen nebuvo pramonės, 
tai tas dar neįrodo, kad jis 
gurėtų pasisekimo Amerikoj 
ar Europoj,.kur yra augštai/C - ermų* - 
Išvystytą pramonė.’1

Po dvasine vadovybe Gegu
žio ir Vitaičio, Patersono keli 
biznieriai pradėjo pulti mūsų 
darbininkiškas' organizacijas. 
Tie “mūsų” fašistiniai biznie
riai, tai kaip tos nuodingos -gy
vatės po krūmus landžioja ir 
tykoja, kad ką įgilti. , Jie į- 
skundė policijai ir praeitą A.

pu išvažiavimą.
Draugai, mūsų yra daug, o 

fašistų yra mažai, bet ta ma
žytė dalis turi drąsos pulti 
mus. Kodėl ? Todėl, kad mes 
esam neorganizuoti, palaidi 
barščiai, nemokam atmušti tų

uosq. ruž • Sovietinę ?Į s „ *
- ■ *"*■ ' 1Kokia tai nesąmonė saky-

•, Turim visi būt.^sekamam A. 
L. D; L. D. kuopos* susirinki
me. ‘ J.

HHBHH ■; k-

Vajus prasidės su 1 d. 
Spalių Mėnesio ir Baigsis 

su 1 d. Lapkričio, 1930

“Laisvės” bendrovės direktoriai 
prašo visų dibnraščio skaitytojų 
darbuotis šiame vajuje, kad gavus 
nors t porą tūkstančiu naujų skai
tytojų. Kviesdami draugus daly
vauti konteste, direktoriai skiria 
šešias dovanas grynais pinigais:

,-“.H > • > . . . i i ' I

PIRMA .. ..............$30
ANTRĄ ............ $25
TREČIA ............ $20
KETVIRTA .... $15 
PENKTA .......... $10
ŠEŠTA .............. $5

Pirmesnieji vajai jrodė, kad ku
rie iš kontestantų pradeda darbuo
tis pačioje pradžioje vajaus, tie 
feauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.
Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis Vz*

Siųsdami prenumeratas, kartu 
siųskite ir pinigus. Laikraštis ne
bus siuntinėjamas, pakol neaplai- 
kysime mokesties už prenumeratą. 
Gavę prenumeratas, tuojau siųski
te sekančiu antrašu:

^LAISVE”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

<
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kad 
bus

sei 
vė.

ir švel- 
prade- 
ir t. t

jau 
kur

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA-

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

liucinių unijų 
Partijos.

Bell __
Keystone

ir K. P. De- 
pesimistinis 
būti aiškiai 
jis yra ža-

She- 
Jeigu 

mieste 
Aukos,” 

Rušinskiene, 
Minersville,

Petras Kupris

Vardas_______
No. ir gatve—
Miestas ir valst,

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORI US-UNDERTAKER

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, 
mą 
rams, 
sporto 
mams i. 
žįngsniai nuo- gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

THE WORKING WOMAN 
43 East 125th St., N.Y.C.

Garantuojamu Ute- 
al HetavUk 

ir angliškai, Kaina prieinama vfriMąa. 
I^kcljo* dienomi* ir vakarai*. Aim*

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

gera proga įstoti į A. P.. L. A.
Kuopos susirinkimai laikomi 

12 Lynwood Ave. Kurie no
rite prisirašyti, meldžiame at
eiti.

ROJAUS VEIDO GROŽY
BĖS LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučedysit $1.25.

Tikrų naturališką veidui gra
žumų suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį registruotam laiške 
arba money orderį, šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo kontraktorius

TELEFONAI:
___ :_______Oregon 1186
___________  Main 1417

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription / I ‘ .
NAME ____ i______ ________  ADDRESS__ __________

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

tihka- 
baliams, teat- 

, vestuvėmis, 
»’ parengi- 

ir tt. Tik keli

prięšfašįstinės kovos yra visų 
darįiniiikų bėndras reikalas.

J. K. N a Valinskiene.
DAR ŽODIS SCHUYLKILL’O 

DARBININKIŠKŲ ORGA- ’
NIZACIJŲ KUOPOMS >

v-isur, kur 
rengiami su 

arba 
25c

sveikata, vienok K. P. jų ne
meta, ir jie veikia, kiek ji ar 
jis gali.

Kad jūs, drauge, sergate,

jakėisti susirinkimų' die- 50c 
aik'ą: dabar kuopos su 

sirinkimai įvyks kas antrą sek 
madiėnį kiekvieno menesio, z

Nereikia Bijotis, Reikia Tiesą 
Sakyti

Drg. J. Balsys parašė savo 
visiems “Laisvės” 

pasisakė, del-

bet jau ne nervų
Nemanyk 

būtinai 
kad jūs 
Visai ne. 
bą>y kad 
liga įkalbate ir kitiems t,okią 
baimės ligą,, sėjate mintį, ,kad 
K. P. negalima atlikti uždavi
niu. • • • . i i

ar blog.ą, vie- 
o nedirbi, tai 

narys. Kad K. 
P. reikalauja nuo .kiekvieno 
narįo tam tikrą darbą atlikti 
ir pagal jo sveikatą, lai fak
tas, bet jau netaip, kaip drg. 
Balsys sako. Komunistų Par-

nionį mažai susipratusiu, kas 
tiesa. Bet kuomet jis gali ves-, 
ti agitaciją kuopos susirinki-1 
me ir apginti tokį Valiūną, o 
smerkti K. P. veik kiekviena 
žygį, tai aiškus jo nesusiprati
mas. Juk G. S. ir P. š. pa
bėgo ir iš Komunistų Partijos 
tik del to, kad reikalavo būti! 
NMU (MOSIWU) nariais. 
Tad ar gali būti veikimas tvir- 

kuomet pesimizmas yra

Ifibalr.amuoja ir laidoja . uumirualna »n| 
visokių kapipiij., Norintieji ^erl^unio ptd 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūaiMo 
valandoje! Salikitės pąa njan^. P« man* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vlbUjse ir'UŽ žemą kainą.

1023 M t, Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

i, B. Navalinskie- 
nė, Muzikantas; Račkauskas 
JL5c; -|iso $12.

Visiems , aukojusiems taria-: 
me širdingą ačiū. Rėmimas j

Lutwin’e Hall yra 
“p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—-pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan-

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau< 
dūlių, Bendro Jfusilpimo, Nusiminimo, Galvoąyai- 

x 1 gio, r ” . *
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies i 
Ligų, Reumatizmo, S<

.-Wire f m0< ' - —__________ —— —-
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydopaa naujausiais, užgintais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. AI 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS 110EAST 16th ST/N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOBi f A. IL iki • P.

Kaip jau buvo “Laisvės” 
num. 225 paskelbta, kad A. L. 
D. L. D. Devintas Apskritys ir 
L. D. S. A. šeštas Rajonas 
rengia bendrai Senam Vincui 
prakalbų maršrutą su pamar- 
ginimais, tai čia kiek plačiau 

Į paaiškinsiu apie tuos pamargi- 
nimus, kuriuos išpildys she- 

mandoah’riečiai su minersvil- 
jliečiais. Minersvilliečiai 
jsusim.okino ir galės, jei 
{kas reikalaus, nukakti i 
{lošti veikaliuką “Karo 
.kos.” Tas veikaliukas gražus 
ir interesingas. Lošimas uži
ma apie du trečdaliu valandos.'

Jeigu kurie' norėtumėte, kad 
jūsų mieste, apart prakalbų, 
būtų sulošta viršminėtas veika- 
liuk.as, tad patys susitarkite 
su minersvilliečiais.

Shenandoah’riėčiai ■ arba, 
geriau sakant,. Lyros Choras 
prie programos išpildymo pri
sidės su dainomis. Jie galės 
{dainuoti, jei kur reikės, visas 
choras, o kai kur tik kvarte
tas; kai kur duetai, o kai kur 
tik solo.

! Taigi ką norėtumėte, kad 
prisidėtų prie paįvairinimo ir 
pagražinimo jūsų rengiamo 
vakaro, tai prie tų ir kreipki
tės. Lėšų daugiau jums ne
pasidarys, nes visi menininkai 
sutiko veltui patarnauti. ■

Jeigu norėtumėte, kad jūsų 
rengiamas vakaras būtų pa
puoštas su dainomis, tai delei 
susitarimo kreipkitės: . 
maitis, 84 Swatara Rd 
nandoah Heights, Pa. 
norėtumėte, kad jūsų 
būtų ’ sulošta “Karo 
kreipkitės: 
212 Middle

Tankiai 
di išsireiškimus 
susirinkimėliuose, tai dides
niuose, diskusijose, apie revo
liucinį veikimą, ąpie Komu
nistų Partijos nuveiktus ir vei
kiamus darbus, apie blogėjimą 
darbininkų gyvenimo sąlygų ir 
kad Komunistų Partija, tai 
vienintelė darbininkų klasės 
paliuosuotoja iš kapitalistinės 
vergijos, ir kaipo tokią, reikia 
auklėti, budavoti. Pasiklausęs 
tų draugų šnektų ir nežinoda
mas kas jie per vieni yra, ma
nai, kad jie yra komunistai ar 

^artimi simpatikai. Bet kuo
met pasiteirauji daugiau ir pa- 

^kalbini juos stoti į Komunistų 
Partiją, tuomet atsiverčia ki
tokios kazyrės. Pripasakoja 
ilgiausias litanijas visokių 
priežasčių, kad jie negali būti 
K. P. eilėse, geriaus bus arti
mais simpatikais. Ir priduria, 
kad jis ar ji buvo seniaus ge
ru revoliucionierium, daug dir
bo, daug nukentėjo ir tt. Iš 
šimto pripasakotų įvairių prie
žasčių nedaugiau kaip dvi bū
na kiek tiek pamatuotos, 
tos visos tik pateisinimui 
simistinio nusistatymo.

Kad aiškiau parodžius, 
kia pažymėti bent keletas tų 
priežasčių. Priklausyčiau K. 
P., bet negaliu gerai susikal
bėti angliškai. Na, ir ką čia 
mes nuveiksime lietuviai—te-

* gu amerikonai prisirašo. Tai 
vėl, priklausyčiau, bet mane

T greitai iš darbo išvarys, o kur 
tada dingsiu tokioj bedarbėj ? 
Kitas vėl: Mano nervai labai 
sugedo, nes aš pirmiau daug tis, G. Stanionis 
dirbau ir kalėjime buvau ke 
lis metus, ot ir negaliu pri 
klausyti. K. P. reikalauja Scrantoniečiai skaito C 
daug darbo, o jo atlikti ne
galėsiu (nesenai taip teisinosi 
per “Laisvę” J. Balsys).
kitas vėl sako: Mano pati 
talikė, o nenoriu susipykti 
myniniarn gyvenime; gal 
liaus. Dar kitas: Būtų gerai 
priklausyti, bet čia žmonės to
kie tamsūs, kad nieko negali- 

^ma veikti; ir ką tu čia vienas 
padarysi, ir tt. • •

/ Na, pažvelgkime kiek rim- tas
čiau, ar turi/bent vienas iš tų leidžiamas sėti kuopos susirin- 
teisinimųsi rimtą pamatą? Ne. ikimūose ?( Ne. Ir jis nebus 
Tie, kurie sako, kad negali tvirtas tol, kol pesimistai ir dė
dei kalbos priklausyti, jokio šinieji elementai demonstruos 
pagrindo neturi. Gali darbe 
susikalbėti su bosu, krautuvėj 
su pardavėju ir visur kitur, 
bet tik negalės būdamas savo 
klasės partijoj susikalbėti su 
savo idėjos draugais. Daugiau 
negu nesąmonė. O veikti yra 
gana didelė dirva ir savo tau
toje ir darbavietėse. Su kiek
vienu darbininku galima susi
kalbėti ir susikalbi, jei tik no
ri. Antras argumentas, kad 
iš darbo pavarys, nėra niekas 
daugiau, kaip tik zuikiška fi
losofija. Nespėsi įsirašyti, tuo- 
jaus ir žinos bosas, tarsi kad 

? ant kaktos užrašyta; nueisi į
kasyklą ar darbavietę ir visi 
bosai pamatys, kad komunis
tas atėjo. Daugiau negu juo
kas. K. P. nori, kad kiek
vienas būtų veiklus narys ir 
veiktų taip, kaip visos šapos 
ar kasyklos branduolys ir ak
tyvas nusistato veikti, ir tam 
išdirba lanksčią liniją. Kad 
yra kovotojų, kurie sugadino 
savo nervus bedirbdami revo
liucinį darbą, tai tokie dau
gumoje yra K. P. eilėse—jie 
nebėga. Bet yra ligonių ne 
nervais sugedusiais, bet bai
mės apimtų. O kad pateisinti 
savo baimę, prisidengia ligo
niais ir puošiasi save dar re- 
voliucinėmis plunksnomis.

Pasiteisinimas, kad kiti dar
bininkai nesusipratę, tamsūs ir 
dėlto nebus galima nieko nu- 
veikti, tad jis ar ji nenori bū
ti susipratusių eilėse, K. P. na
riais, tai pesimistų pasiteisini
mas. Ir reikia pasakyti, kad 
daug greičiau sąmoningas 
darbininkas supranta svarbą 
būti revoliucinės organizacijos 
ar unijos nariu, negu save pa
sivadinę susipratusiais pesimi
stai. O reikia pasakyti, kur 
pesimistų dauguma stovi ko
lonijose priešakyj organizaci
jų, ten ir yeikimasz būna silp
nas ir negalima tikėtis, kad 
veikimas eitų pirmyn.

Kuomet man tenka gana 
daug pervažiuoti kolonijų ir 
dalyvauti A.L.D.L.D., L.D.S.A.

aukojusių 
ir pavar

des. Aukojo šie draugai po 
$1; M. Gruolis, P. Tumas, J. 
Gulbinas ir K. Kerevičius; po

labai taukiai gir- kuopų susirinkimuose ir girdė
tai mažuose ti diskusijas vienu kitu klausi

mu, tiesiog darosi nesmagu, i 
kuomet girdi pirmaeilius vei
kėjus prisimygusiai skiepijant 
pesimizmą darbininkams, na
riams organizacijų. Kad tas 
ar kitas klausimas negalimas 
gyveniman įvykinti, negalima 
surengti prakalbų, negalima 
pardavinėti literatūros paren
gimuose, nes atims svetainę, 
išardys prakalbas, tad ir neap
simoka rengti. Paaiškinus 
plačiau, dauguma narių nubal
suoja priešingai pesimistų nu
sistatymui, ir veikimas 
d a atgyti.

Bet pakritikuok nors 
niausioj formoj, tuojau 
da rėkti, kad jį šmeiži 
O jei parašysi per spaudą ir 
suminėsi vardą, tai didžiausia 
pekla susikuria. Bėda, kad tie 
pesimistai taip su dešinėj o, kad 
jų daugelio nebus galima jau 
pataisyti. Nesenai parašiau 
pastabose apie P. Šlekaitį ir 
jo daromas klaidas. Sukėlė 
didžiausią triukšmą, kad jį 
šmeižiu. Net ir prie tokios 

^C” Idesperacijos priėjo, kad A. L.
D.L.D. 12-to Apskričio konfe
rencijoj pateikė rezoliuciją 
prieš “Laisvę,” kad jo raštas 
netilpęs, pora savaičių pasiųs
tas. Konferencija tokias re
zoliucijas nepriėmė. Pats P. 
Šlekaitis savo neapykantoj pa
sakė tą, ką pasakiau trumpoj 
pastaboj, tik skirtingais žo
džiais. Toj kolonijoj yra dau
giau individualų dešinumo pe
simizmo apsėstų, kaip Antanai- 

Iki šiol mes 
apie atskirus individualus ne
kalbėdavome, bet tai klaida.

Aukotojų Vardai, j S. L. A. 
Gynimų Fondą

, Čia nbrs pastaruoju laiku 
darbininkus .slėįgia 1 didėlė be
darbės našta ir kiekvienam 
darbininkui centas labai bran
gus, bet darbininkai, didžiai 
pritardami kovai prieš S. L. 
A. fašistinę tarybą, aukoja, 
kiek išgalėdami, nusikratymui 

inuo savo sprando' fašistinių 
.elementų S. L. A. 
įjoję.
j čia prisiunčiu 
darbininkų vardus

Patariam, 
tik vakarai 
programa—su ’ teatru 
koncertu, daryti įžangą 
ar sulig savo nuožiūros.

Kaip, kur ir kokiu būdu 
vakaras pas jus pageidauja
mas ir kaip tvarkomas, apie 
|viską 'praneškite žemiau pasi-. 
rašiusiam.'; Mes vėliau, viską I 
sutvarkę, paskeĮb/sįme rparšr 
rūtą. • ' p i . f ‘ >

Vienas iš komisijos—
J. D. Taunis.

E. Centre St., Mahanoy 
City, Pa. ’ .

( ( A. LU A VAINAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N.
Telephone: Trinity 3-1(145

(turime kovoti ir gana griežtai 
kovoti visur ir visados.

į M. ž.

tas, ir tt 
viskas mūs organizacijas ve
da? Veda į labai žalingą ir 
blogą padėtį.

Mums reikia vesti daug 
griežtesnę kovą su dešiniuoju 
elementu ir pesimistais ne tik 
K. P. eilėse, bet ir su simpati
kais, nes K. P. yra surišta su jęs 
plačiomis masėmis. Ne tik ( ‘ 
reikia vesti griežtesnę kovą Komunistų Partiją 
kuopų susirinkimuose prieš de- keletą 
šinįjį elementą, bet ir per leisti, 
:spaudą. Dabar dauguma ko 
'respondencijų iš kolonijų vei 
kimo telpa, bet ne apie daro- 1 
mas klaidas, dešiniąsias klai 
das; labai retai kada būna.

Mes, lietuviai < 
negalime būti kokia atskira darbus, kad jų negali jotų 
respublika, apsirubežiavę taur būdu atlikti, turėdamas ' silp 

itiniuose rėmuose. Mes dirba- ną sveikatą. Ir kad Komu 
Į me dirbtuvėse, kasyklbse, ant nistų Partija nežiūri, ar tu tu 
igelžkelių ir kitose industrijose, ri gerą sveikatą 
i mes dirbame visi kartu su ki- nok turi dirbti, 
tais darbininkais, išnaudojimo negeyas K. P 
rykštė plaka visus lygiai, skur- “ 
das visus lygiai spaudžia, tad 
ir organizacinis darbas turi ei
ti tarptautine vaga, o ne tau
tine. Mūsų broliškų organiza
cijų susirinkimuose turi būti (tijoj rasime su daug blogesne 
diskusuojama organizavimas -
revoliucinių unijų 
šiniųjų elementų 
nusistatymas turi 
nurodomas, kaip 
lingas darbininkų judėjimui. 
Pesimistinis nusistatymas pasi
tarnauja netiesioginiai išnau
dotojų klasei. Prieš tai mes

~ ~ j: O. Rabalienė, P. Pabalis, 
G. Stanionis, 1ST. -NaValinskas-, 
ir Broleika; po 30c: J. K. Na- 
valinskienė, A. Navalinskas; 

na- po 25c: A. Nakutis, P. Mičiu- 
nu- lis, R. Janušaitis,’ C. Kelis, Lu
ini- kinevičius, A. Mankauskas, J. 
na- Kliučinskas, F. Indriulis, Siau- 

kuopą neimti įstojimo rūkas, A. Vainauskas, Rimša, 
tai įstodami pasimokęs;A. Vencius, Rauduvė, Syderas,

Pabaigoj savo straipsnio sa
kote, kad išlandžiojote visus 
lietuviais apgyventus kampus 

i del “Laisvės” skaitytojų ir 
šimtai dolerių per jūs rankas 
(perėję, o dabar nekųrie nariai 
(agituoją, kad tau neduotų pi- 
inigų. Kas liečia A. L. D. L.
D. 25 kuopos narius, tai jie 
neagituoja; Čia perskaudus 
užsipuolimas ant narių. Jūs 

,nei nejuntate, kaip narius išva
dinate “L.” sabotažninkais. Jei 
kas paleidžia kur ant jūs pan- 
taplinį paštą, tai iš to daryti 
sau argumentą negalima. Ma- 
Įžiau kalbėkime, kokie mes bu- 
jvome revoliucionieriai geri ar 
'blogi ir dėlto nukentėjome 
daug ar mažai, bet imkimės 
šiandieną už darbo visi, be jo
kio užsimetinėjimo vieni ant 
kitų.. Dar niekada taip nebu
vo svarbu ir būtina kiekvie- 

įnam susipratusiam darbininkui 
(likti Komunistų Partijos na
riu, kaip dabar, kuomet taip 
atkakliai ruošiasi imperialis
tai prie naujo imperialistinio 
karo, kaip dabar; dar niekad 
taip nesiuto fašistinės gaujos 
-prieš darbininkus ir jų revo
liucinį judėjimą, kaip dabar. 
Mažiau žiūrėkime patys 4ąa- 
vęs, bet daugiau (ir daugiąu 
rūpinkimės budayojinm ^evo- 

1 Komupįstų

simeji 
savo principus.

Pažymėjau ypatų vardus ne 
del tę>, kad tą koloniją pa
smerkti ar kuopą, bet del to, 
kad ir kitose kolonijose yra 
individualai, kurie demonst
ruoja pesimizmą ir dešinumą 
kuopų susirinkimuose. Ne tik 
vengia diskusuoti apie K. P., 
bet deda pastangas, kad kas 
nekeltų klausimą apie K. P. išpažintį 
ir jbs veikiamus darbus. Ven- 'skaitytojams 
gia, kad nekiltų diskusijos, ar,ko nepriguli prie Komunistų 
atvirai kalba prieš organizavi-1Partijos, būtent, buvimas me- 
mą revoliucinių unijų, kaip tai .tų ar daugiau kalėjime suar- 
ADIU, NAU, MOSIWU ir ki- dęs sveikatą, nervus ir tt. Kas

Tad prie ko tas liečia ligos, tai nekalbėsiu, gal 
ir serga, bet tik ne nervų liga.

Aš nenoriu atsakinėt'drg. J. 
Balsiui į jo išpažintį, ir neap
simokėtų, bet kadangi toj savo 
išpažintyj pasėjo' gana daug 
pesimizmo, tai nenoriu pra
leisti nors trumpai nepastebė-

21 d. rugsėjo įvyko A. P.
L. A. 51 kuopos susirinkimas, 
šis susirinkimas buvo labai 
svarbūs tuom, kad atlikta 
daug gerų tarimų. Pirmiausia 
svarstyta reikalingumas*' kuo
pai priklausyti prie Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
ir nutarta prisidėti su vienu 
doleriu įstojimo ir vienu dole
riu mėnesinės duoklės; taipgi 
paaukota T. D. A. iš iždo $5 
ir ant vietos surinkta $3, tai 
reiškia, paaukojome $8. Au
kojo po 25c: M. Bendinska^, 
A. Navickas, S. Vainauskais,
M. Steponaitis, F. Kuklia, A. 
Garla ir C. Navikas; po 50c: 
F. Wallace, B. Latch ir J. Kaz
lauskas; J. Ramanauskas 25c.

Metai tam atgal, įstojau į ™ta atstovai į T. D. A. 
Pabuvęsimiesto komitet‘L Taipgi nu- 

mėne.sių, turėjau ap
lies pamačiau, kad ma

no sveikata, ypač nervai, dar 
nėra iki valiai drūti ir nega
ili išpildyti Komunistų Parti

jos užduoto darbo.” Iš pas
kutinių žodžių išeina taip, kad: 

darbininkai, K. P. užduoda tokius didelius!

Vienatinis ‘anglą kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią. ' '

. ■ K ! • ’ •

Darbininįces Moterys! Darbininkų Pačios!
Budavokite J j Skleiskite Jj!

Remkite Jj! *
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų premimerattį—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-mai dienai! ' /

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

tai bus tiesa, bet ne nervų h-" tarta 
ga, kaip kad daugelis serga, ną ir 
o veikiausia baimės jliga—sto- ( 
ka .klasinio supratimo. O kąd"; 
taip yra, tai keletą pažymėsiu vai. po pietų.- Todėl visi 
pavyzdžių. Drg. Balsys dir- riai įsitėmykite. Taipgi 
ba 8 valandas dirbtuvėj ir ten tarta, kad vajaus mėnesio 
gali atlaikyt diena iš dienos, ku nuo naujai įstojančių 
Bet būti K. P. eilėse pasisako rių 
esąs ligoniu. A. L, D. L. D. .visai
25 kuopos susirinkimuose ga- . tiktai į centrą, o centras taip-|Mankauskienė, J. Radzevičius, 
na daug ginčų ir kritikų da- Į gi nupigino įstojimą, tai dabar (Stankevičienė 
rote ir tankiai nepamatuotų,' ........... "
už ką bereikalingai susipyks
tame. Jei jūs esate ligonis, 
tai tas daug kenkia del nervų. 
Tad tas pasiaiškinimas jūšų, 
drauge, .yra nevykęs ir ne Vie
toj. Labai aiškiai matosi liga, 

o baimės, 
drauge, kad aš 

noriu po prievarta, 
p riki ausytu m'ėt K. P. 

Bet tik darau;pasta- 
jus su savo baimės

Kaip ilgai .galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrinu;
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

■i i M kftin surasti sugedimus,;
**7^-j MII statyti. TjįB viskas mok

i l U l-I ~L 1 I Iffl/AwJ dentį nraktižkai. po prl _...  .
j ___į Elektra ir Magnetisnuks. Tai reik allasia«-

' *"7jfI * | L šia prie dabartinių automobilių.
3' Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu tote*

\ VI Pabaigę musų mokyklos kursą, turite, pila*
Progą pasinaudoti ylenu iš dviejų anuotu— 

y■■ 'j ——mechaniko arba šoferio.
" ' nius ir diplomu. Mokiname

kai ir angliškai, Kaina prieinama 'if 
Mokytojom yra žymua ekspertą* L. TIKNIAVIOUS. laikei jos dienomis ir vakarais, f™ 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P.M.

• NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14tk Street

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniški

Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Uaukų, 
Gerklės 

’clatikos ir Strėnų Skaudėj!- 
Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš juma 

_ ”■■* ""71. ... L..1 L 1Z j 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtals mok-
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.
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A. L. D. L D. ŽINIOS
, . ' : v • ■ i <

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

KOLCAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochor Vertė D. M. šolomskas

• »Taigi, tikimės,, kad šie drau
gai pasidarbuos vajaus laiku,- 
bet ir visi -nariui neturi (vien 
atsidėti ant jų, o kartu darbuo
tis.

• Finansų Raštin.
J. Miškinis.

Pirmadienis, Rugs. 29, 1930
A.

A. L. D. L. D. DEVINTO AP
SKRIČIO PUSMETINĖS KON
FERENCIJOS PROTOKOLAS

* (Tąsa)
į —Na, kaip, ką?

—Didvyris. Jo pečiai bus nemažesni už 
Jono,—parodė pasiuntinys ant Jono Bor- 
dyk,—barzda juoda, didelė, žvilgsnis ašt
rus, tiesiog kaip Jermakas Timofejevič! 
: —Ar kalbėjai su juomi?

—Kalbėjais Sakau, sukilimą darome. 
Pas mus už vadą Kiselevas...

—Nu, nu?—neiškenčia Dimitrius.
—Girdėjau, sakų jis, bet vis abejoju, ar 

tas patsai, kurį aš'pažįstu.
—Tas patsai, sakau jam. Labai jis nu

džiugo, priėjo prie manęs, suspaudė ranką 
ir pabučiavo. Štai, sako jis, pabučiuok tu 
huo manęs tą draugą Kiselevą, pasakyk, 
kad sveikinu aš jį.

Dimitrius Kiselevas sujudusiai priėjo 
§rie pasiuntinio ir karštai jį pabučiavo per 

įdėlius jo ūsus. Sujudimas Dimitriaus 
persiliejo ir į kitus draugus. Draugas Pe
tras Molodych sujudusiai net per stalą su
davė:—Draugai, reikia eiti į pagelbą Pe- 
truchinui!

—Suprantama, bendrai ir mums bus | 
lengviau.

—Taiį), taip, draugai,—tarė Dimitrius,— 
mes būtinai turime eiti ir susijungti su Pe- 
truchinu. Mes, eidami prie jo, kelyj sukel- 
sime ir kitus ^mesteliu ir sodžių gyvento
jus, kurie dar nesukilo. Rengkitės į ke
lionę!

Auštant iš miestelio Syzovkos išmaršavo 
raitarijos sukilėlių pulkas po vadovyste bu
vusio patarnautojo Maksimo Ivanovič. Pas
kui jį išmaršavo antras pulkas po ^komanda 
Jono Bordyk, paskui pulkas, komanduoja
mas Jokūbo Lyskino, ir paskutinis Petras 
Molodych su savo pulku. Gi visų paskiau
sia su artilerija maršavo būrys artileristo 
Korotkovo.

—Nu, Vyrai, ir mes turime sukilti. Vi
sai pragaišins tie baltieji...

Vakare Fiodor sugrįžo namo, rado pilną 
grįčią baltagvardiečių.

—Ei, šeimininke, priimk svečius.
—Nu, ką gi, del atsilankymo gerų žmo

nių visada esame linksmi. , '
i Gudrus žmogus Fiodor. Jau suspėjo su
žinoti, kur kareivius varo, 6 dar vis nori 
daugiau žinių gauti? Atsisėdo ant suole
lio, pasitaisė dirželį ant marškinių, išlėto 
kasosi po pažastim ir klausia:

—O kur jus varo, kareivėliai?
—Prieš bolševikus. j
—O kurgi: jie čia, čia nesigirdi bolševikų 

visai? •
—O kas juos žino kur jie. Būk tai ant 

gelžkelio linijos, o kur tas gelžkelis, mes 
ir patys nežinome.

—Tai reiškia ne vietiniai jūs esate?
—Ne vietiniai, kaip kurie, nuo Irkutsko, 

kiti nuo Enisėjo.
—Iš toli, reiškia?
—Iš toli.
—Ai’ jūs valstiečiai?
—Valstiečiai.
—Taip. Tai reiškia jus varo linkui gelž

kelio. Kas gi ten sukilo?
—Sako, kokis tai Petruchinas atsirado. 

Štai jį ir einame sugauti.
—Petruchinas? štai kaip dalykai, 

ką gi, matyti, jis turi su savim daug 
nių, čielą armiją varo prieš jį?

Nežinome. Tur būt, kad daug jų.
Fiodor pasikaso pirštais juodąją, 

žilstančią barzdą.
—Tai reiškia, jūs valstiečiai? Taip. 

Reiškia mes esame broliai. Kas ten nesi
muštų, o vis mužikai turi pknęsti ant savo 
nugaros, štai dabar tik lęnkąi perėjo per 
mūsų miestelį, paskui juos atsekė čeko-sla- 
vai,.kiek jie tik vienų gąlvijų surijo. Dabar
i|tai;jūs atėjote, jūs dų kartus tiek,’reiškia, 
du kartus tiek ir maisto, .reikia., . Jūsų yra surengto paskaita,' 
daugiau, negu miestelyje gyventojų. jog rols proietari;

—-Tąip, cielais pulksts' mūs čia. '
—Nu taip. - O kas mums užmokės, nuo 

iko reik&tauti atlyginimo? • . > U
Platus Fiodoro veidas, rąjPiųs , balsas, 

taipgi 'ir garštis, o akys taip ir svilina! ka
reivius. Kareiviams nesmagu žiūrėti jam 
į akis, taipgi ir i jo dviem sūnam.' Užjaus
dami atsidusta. \

—Seni, kur tu čia surasi !...
Išėjo Fiodor ant Liemo; paskui jį abu jo 

sūnai. < . ’ ■
—Štai, vaikeliai, kalba, kad sukilėlių 

zovkiečių būrys netoli.
—Girdėjome apie tai. v
—Pranešti jiems, kad kariuomenės 

galo daug eina ant Petruchino.
—Pranešti reikia.
—Ar negalite jūs nujoti ir pranešti?
Vaikinai patylėjo ir kartu atsakė:
—Taip, nu josim.

Tai 
žmo-

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Devinto Apskričio pusmetinė 
konferencija įvyko rugsėjo 14 
d., mokyklos name, Port Car
bon, Pa.’

Konferenciją atidarė organi
zatorius S. Reikauskas 10:30 
vai. ryte. Mandatų komisijon 
paskyi'ė drg. S. Kuzmicką ir
J. Kovą. ' ; j

Pakol komisija sutvarkė 
mandatus, pakviesta pakalbė
ti drg. Taunis.

Drg. Taupis kalbėjo apie 
reikalą kreipti daugiau domės 
į mūsų organizacijos reikalus; 
taip pat priminė reikalingumą 
savitarpinio lavinimosi, idant 
galėtume sėkmingai dalyvauti 
darbininkiškame veikime.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų yra išrinkta 
18 nuo 6 kuopų; dalyvauja 
16, nepribuvo 2. Apskričio 
komiteto dalyvauja 5 ‘nariai; 
nepribuvo 2. Suteikta spren
džiamasis balsas apskričio ko
mitetui ir nuo L. D. S. A. šeš
to Rajono atstovei, drg. M. 
Deltuvienei. Tad konferenci
joj randasi viso 22 dalyviai.

Konferencijos pirmininku'iš
rinkta J. D. Taunis, sekretore
K. Rušinskiene.

Skaitytas pereitos konferen
cijos protokolas ir vienbalsiai

veikimas geras. 3 kuopa va
saros laiku mažai veikė, bet 
ateityje darbuosis pagal išga
lę-

Neprisiuntė konferencijon 
nei delegatų nei raportų šios 
kuopos: 124 -Girardville, 120 
McAdoo, 112 Tamaqua ir 76 
St. Clair.

Už L. D. S. A. šeštą Rajoną 
raportavo drg. Deltuvienė ir 
žiobienė. Kuopų rajone yra 
4, iš jų 3 geram stovyj, o vie
na labai silpnai gyvuoja. Ra
jonas veikia bendrai su Devin
tu Apskričiu.

Raportai priimti.
( i į . Nutarimai

Užgirta . apskričio komiteto 
rengiamas Senam Vincui pra
kalbų maršrutas ir patiekta
sis “Laisvės” vajaus planas, 
kuris sutraukoj yra toks: va
juj dalyvaut Devinto Apskri
čio vardu; skelbti lenktynes 
Wilkes-Barre apielirikei. Va
jaus tvarkytojais visai apielih- 
kei išrinkta drg. M. žilionienė 
ir S. Reikauskas; taip pat vi
sos kuopos privalo išrinkti 
kiek tik galima vajininkų. Do
vanoms daugiausia gavusiems 
prenumeratų skirti 50 nu oš., 
30 nuoš. ir 20 nuoš. (Šis tari
mas neaiškįai pažymėta.— 
Red.)

Nutarta, 
kotų šiai 
džio.

Nutarta
rengti bent kokį parengimą 
apskričio naudai. Darbas pa
vesta apskričio komitetui.

Nutarta paraginti A. L. D.
D. narius, kad daugiau

PRANEŠIMAI

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 1 spalių, Mažei
kos ,svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit laiku, yra svarbių rei
kalų. Gausit naują knygą. V. K.

230-31

GYVYBE f
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KOj 
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. ' Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

Haarlem

jau priimtas.

GEORGE NOBILETTI Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pašakarnis, O J).

kad apskritys jieš- 
apielinkei chorve-

žiemos laike su-

3. ! • i
Į miestelį, vadinamą Ukrainką, atmarša

vo baltųjų lenkų gusarų būrys. Bųrio ko
mandantas pareikalavo^ kad *ąteįtų • vals
čiaus pirmininkas Fiodor Čęrųjf&fc Lenkų 
įpmandantas pervedė jį akimis nuo kojų 
iki galvos ir nepatenkintai-užklausė: 
J —Ar tu esi pirmininkas? •J

—Kaip tik tas, jūsų “blagorodija.”
—Turi būtinai parūpinti-maistų del 400 

žmonių ir pašaro jų arkliams.
Fiodorui net vidurius suskaudėjo. Nu, 

iš kur gi parūpinti del 400 žmonių maisto,

-—Jūsų “blagorodija”...
Komandantas lenkų piktai iškėlė nagai- 

ką ir pagrūmojo:
—Ar matai? Eik ir paruošk greitai!
Pasimindžiojo Fiodoras ant vietos, pa

glamžė kepurę rankofee, sunkiai atsiduso ir 
nuėjo.

—Ką gi daryti? Kur del 400 žmonių 
maisto gauti. O neparūpinsi, tai sudegins 
lenkai sodžių, dar prasčiau bus. Nors pat
sai mirk, o tą jiems padaryk. Ir Fiodoras 
nuėjo paruošti ir paruošė.

Anksti rytą lenkų gusarai išmaršavo...
Tą pat dieną į miestelį Ukrainką apie 

vidudienį atmaršavo čeko-slovakai. Jų ko- 
mąndantas Paleček pareikalavo valsčiaus 
pirmininką Fiodorą černyševą pas save.

—Ar tu pirmininkas?
—į dvi valandas turi pagaminti del 500 

įmonių maisto! U
; —Bet jūsų “blagorodija,”—tarė Fiodor 

su svaigstančia galva. ' į'-,
Kapitonas Paleček priėjo prie Fiodoro, 

piktai pažiūrėjo jam į veidą savo mėlynę- 
mis akimis. Nesiskubindamas atsisegė re? 
volverio krepšį, palietė revolverio kotą ir 
negarsiai .tarp: / .
f—Per dvi valandas kad būtų. Supratai? 
į —Supratau.—Atsiduso Fiodor, apsisuko 
ir išėjo.

t Penkias minutes Fiodor ėjo iki savo na
mų, 5 minutes sėdėjo galvą susiėmęs, kol

Bet jūsų “blagorodija,”—tarė Fiodor

LIETUVIS

Optomctras 
Optikas

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo ant ražu:

. • 447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS,

ir

GRABORIUS

prisitaikyti 
kreipkitčs

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ. NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ftAUKITfcS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

sy-

be-

Maksirhas su dešimt raitelių toli prieša
ky savo pulko kaip žvalgai. Užjojo ant 
kalnelio ir sustojo, 
žiūroną prie akių ir
P dykumos, platūs laukai—akimis neap
žvelgsi.

—Oh, broliai, kiek tai lauko!
Lengvai ir džiuginančiai dūsauja, trauk

damas švarų orą. Norisi Maksimui nu
šokti nuo arklio, kristi krūtine ant karš
tos žemės, jgerti į save didelę iš žemės spė
ką. Ir paskui vienu smūgiu drožti buržu- 
jąhis,. kad nuo jų tik šlapia pasiliktų.

Vėl apžvelgė per žiūroną, ant horizonto 
pamate du juodus taškus. Ilgai į juos žiū-

• J ■, u’ " ;'
/—Raiti atjoja. Du'... Lai arčiau pri

jos, nežinia Kas per žmonės.
Nujoję nuo >. kalno į pakalnę <pas,islępė. 

Maksimas atsigulė ant žemės, iškišo pro 
kalnelį galvą, surado per žiūroną tuos du

Maksimas prisidėjo 
apžiūrinėja dykumas.

nių, o mmuies seuejo gaivą susiėmęs, KoiiKameų gaivą, suraao per žiūroną tuos au 
nenusiramino, pusantros valandos bėgiojo 1 raitelius ir seka juos. Raiteliai kaip taš-
huo valstiečio prie valstiečio. Reikalavo 
nuo jų mąisto ir grūmojo.

—Velnias su jumis, man nedaugiau kaip 
jums reikia. Spjausiu ant jūs bailių ir pat
sai eisiu pas sukilusius Syzovkos žmones!

Už dviejų valandų prie valsčiaus namo 
valstiečiai vežė duoną, lašinius ir varė ba
ronus. , J?

Ryte čeko-slovakai apleido miestelį U- 
krainką...

Pavakariais į miestelį įmaršavo rusų 
baltagvardiečių būrys/ Sušaukė Fiodor 
Černyševas vyrus į valsčių ir sunkiąi atsi
dusęs pradėjo jis:

kai greitai artinasi artyn.
valstiečiai skubina labai greitai.- O 

gal tai pas mus kokie pasiuntiniai.
Kada raiteliai buvo arti, apie 200 sieks

nių, Maksimas su draugais greitai pastojo 
jiepis kėlių ant kalnelio. Valstiečiai susto
jo. Maksimas mostelėjo jiems ranka 
kie^ .^rūUs suriko.: y

.—Jokite' arčiau, nesibijokite!
Valstiečiai prijojo, abu jauni beūsiai.
—Kas jūs tokie?
—Tnigi mes, ar žinote, iš miestelio Uk- 

rainka. / ’

ir

(Daugiau bus)

Raportai

Org. S. Reikauskas plačiai 
raportavo iš abelnos darbuotes L. 
apskrityje. Apskričio komite- kreiptų -atydos į tarpsavinio 
tas laikęs posėdžius kas me- lavinimosi klausimą.’ _ 
nuo. Surengta du išvažiavi-. 
rųai, kurių .pasekmės buvo vi
dutiniškos. Penkiose vietose 

'j''1 ” , “Religija ir 
jos rolė proletariato pavergi
me,”1 kuri1 pavyko vidutiniškai; 
prelegentu buvo drg. Reikaus
kas. ' Taip pat priminė, kad ir 
ateityjyeęta būtų rępgti pa
nagias paskaitas, nes mažesnė
se kolonijose tokios paskaitos 
pavaduoja prakalbas ir ma
žiau lėšuoja jas surengti. Nors 
komitetas dėjo pastangas pa
kelti > kuopas, bet vasaros lai
ku žymaus progreso nepadarė. 
Suorganizuota naujos kuope
lės Seltzer City ir New Phila
delphia, taip pat bandoma at
gaivinti kuopeles Frackville, 
Mt. Carmel ir Kulpmont. Ap
skričio komitetas turįs planus 
sėkmingai pravesti sekantį 
“Laisvės” vajų; agitacijos mė
nesį rengiamas platūs prakal
bų maršrutas drg. Senam Vin
cui.

Sekretorė pranešė, kad ben
drai su L. D. S. A. šeštu Rajo
nu rengtas piknikas davė pel
no $58.22. Agitacinis išvažia- ! 
vimas rugpjūčio 15 d., Lake
side, padarė apskričiams išlai
dų po $31.04. Apskričio ižde 
yra $59.57.

Už parengimų komisijas ra- ( 
portavo drg. Taunis.' JįL pa
žymėjo, Kad “Laisvės” specia- 
lės manierių laidos del plati
nimo rugpjūčio 15 d., Lake
side, buvo užsakyta 4,000, bet, 
iš dalies dėlei draugų nedarb- 
štumo, tik pusė to skaičiaus 
tapo išplatinta. Minėtam iš
važiavime T. D. A. ir Susivie
nijimo Gynįnio Fondui surink
ta $47.72. 11 Taipgi pfimiiiė, 
kad yra rengiamas ? prakalbų 
maršrutas, kur tik bus galima, 
šų teatru “Karo Aukos” bei 
koncertine programa. Maršru- padaryta keletas naudingų ta 
tas prasidės, spalių mėnesį; 
kalbės Senas Vincas; kad ne
padaryti apskrčiui išlaidų, pa
tariama kuopofns daryti į pra
kalbas mažą įžangą, tuomi 
padengsime išlaidas.

Komiteto raportai vienbal
siai priimti.

Kuopiu Raportai

Iš kuopi? "raportų pasirodė, 
kad narių yra 152; 4 kuopa į- 
yairieiųs darbininkų reikalams 
išaukojus $182; 2 kuopa pre
numeruoja 
“Vilnį” ir Argentinos 
jų”; I iždas turtingas, abelnas

Nutarta paraginti A. L. D. 
L. D. narius, kad stotų į Tarp
tautinį Darbininkų i Apsigyni
mą; 'kurioj kolonijoj minėtos 
organizacijos kuopų nesiran
da, tai jas suorganizuoti.

Nutarta, kąd kuopos platin
tų “Daily Workerj” įr kitą'aiv- 
gjų kalbą darbininkišką lite
ratūrą.

Daug kalbeia, kad A. L. D. 
L. D. centras išleistų drg. S. 
Janulio aprašymą “Dar Ketu
ri Metai Katorgos po Garsaus 
Pabėgimo 18 Politinių Kali
nių.” Po ilgų diskusijų, priei
ta prie išvados, kad A. L. D. 
L. D. nariai didžiumoj minėtą 
raštą skaitė “Laisvėj,” todėl 
bus nepatenkinti gaudami to
kius raštus, kuriuos jau skaitė.

Priimta protesto rezoliucija 
prieš deportavimą naujos mai- 
nierių unijos darbuotojų drg. 
Giudo ir Serio.

Priimta rezoliucija, užgi
nanti organizavimą Darbinin
kų Susivienijimo.

Rezoliucijų komisijoj buvo: 
drg. Taunis, Reikauskas, Ru- 
šinskienė.

Sekančią konferenciją nu
tarta laikyt Shenandoah, Pa.

Aukų Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui delegatai 
sudėjo $5 ir iš apskričio iž
do paskirta $5.

Konferencija užsibaigė 4 :30 
vai. po pietų.

. Konf. Pirm. J. D. Taunisv
Sekr. K. Rušinskiene.

WEST FRANKFORT, ILL
Iš A.P.L.A. 38-tos Kuopos

1 t ' Susirinkimo
i i ' i • ’
14 d, rugsėjo buvo minimos 

kuopos susirinkimas, kuriame

“Daily Worker,”
Ryto-

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

SQ. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ

'< LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
’ LIETUVIŠKI “PLAYEfc PIANO” ROLIAI, AUTO-

P1ANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

■MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žynius politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviS- 
kos restauracijos Brooklyno ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

rimų:, (1) kadangi daugelis 
ne tiktai kuopos narių, bet ir 
įvairių komitetų nariai, tankiai 
nepaisydami organizacijos rei
kalų, apleidžia susirinkimus, 
todėl nutarta, kad kurie ven
gia lankyti susirinkimus, bau
sti sulig konstitucijos nurody
mų. (2) nutarta išrinkti ketu
ris * draugus pasidarbavimui 
vajaus laiku per spalio mėnesį 
gavimui nąujų narių į A.P.L. 
A. ir naujų skaitytojų “Lais
vei” ir “Vilniai.”

Likosi išrinkti šie draugai: 
F. šaučiulis, A.Ynušas, • J. As- 
trauckas ir D. Miškinis. A. M. Balchunas, Savininkas

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z«7 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Tel., Stagg 5938
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is in

Bazaro
MADISON SQUARE GARDEN

What does this mean? Why swer to . those rich guys who

PIO-

ŽIEMOS LAIKU Pa.,
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8—W. Stafiihskas. 2810 Sarah St., S
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A Letter to All Our Readers
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A PUZZLE
the following puzzle sub-

Let’s go!

TOO POOR TO BURY BABY

SOVIET
GERMA-
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fights i

three
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Dear Young Pioneer Corner:
It is hard for me to tell you 

that I am not a member of your 
organization.

I want to join the Young 
Pioneers and fight for the 
workers.

13-21-19-20 — 22-15-20-5 — 18- 
5-4—

. s.,
Ave.,

child- 
YOU

and 
the 

The;

I j zone. Bet ištikro, tai mes ga-

Editor’s Note
Comrades! Here is the

Box

N.

677

1256

St„

St.,

Avė.,

. III.

Darbininkai, būkite visi Ko
munistų Partijos rihkimų kam
panijos masiniame mitinge, 
kuris įvyks antradienį, rugsė
jo 30 d., prie kareivių ir sei-

41 Eckert

E. iJlahanoy
24, Wilsonville,

Duquoin
Bushkill

Scribner

st.,
st.,

Rd.,
Ave.,

S.

Ave.,

St.,

Ave.,

A.

J.

i •
L.

929

568,

E.

N.

489 ’ Maplewood AVe'.,
; i )• .' IT

. F. t>. No. 42, Rices 
i t <

Library , {St,., 

300 Todd St., . J / 
242 . Penų Aye., • Extent,

UllllUCIl, »»» ‘ 
237, Burgettstown, Pa. 

I tifik Court, Maspeth,

Vine St., 
So. Hobson

Castle Shannon,

6th St., W.

Morrison Ave., 

Andrus St., Akron, 

", Box 400, Benld, Ill. 
____  Box 264, Buckner, Ill. 
Šatas, "215 Hess

i Ketvirtadienį, Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Spalio (October) 2,3,4 ir 5 dd.
DARBIN1NĘAI JR DARBININKIŠKOS

• ORGA-NIZApiJOą! , ( \
Kuo greičiausia prisiųskite straipsnių, pasvęijdmmų 

ir Apgarsinimų bazaro žurnalui į National Bazaar Com
mittee, 30 Union Square, New York. Laikas trumpas! 
Pradėkite darbą tUojaus! ' • i

turime
Nors jų 

lietuviškai 
bet už tai turime 

kad jiems

Street 

246,
St., I Salės Parandavotojas A. Garba

nauskas, 1108 Elizabeth Ave.>. >
Draugijos , susirinkimai,. .įvyksta 

„ kiekvieno mėhesio antrą iitarninką, 
shvam name- 1057-68 Hamilton Ave,

PITTSBURGH^ I'fc AITEL'INKES 
PRIEŠFAŠISUNĖS TARYBOS 

KOMITETAS
, Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, ‘Pa.
Pirm, pagelbininkas J. D. Sliekas, 

Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood-

b. i, , k, K. pRAtnąijA 
Detroit,, jŠlich. 
VADYBA:

Liubertas,. ^177 Ashland

su visais kitų’tautų darbiniu- įmi, jog duosiąs1 'dovanas Už 1 • • 1 T • T 1 • V ' J
. ’ ' • ’ * ' I •’ | •ščiau suminėtus reikalavimus, ' jų narių, 

{nes tiktai bendrai kovodami, sipelnyt ir

Wilkds-Barrc1, PiV
57— John > Norkus, 351 

Šcrantoh, Pa.
58— J. N. Valnachausky, 

Brighton, Mass.

I
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Pirmadienis, Rugs. 29, 1930

THE YOUNG PIONEER CORNER
4,500,000 WORKERS CAST 

VOTE FOR SOVIET 
GERMANY

On Sept. 14 the elections took 
place in Germany. In these 
elections the Communist Party, 
the party of the Revolutionary 
workers, made a huge step 
forward. While the Socialists, 
the misleaders and the fakers 
of the workers, lost 70,000 

.votes, and 22 seats. Altogether 
V,587,708 were ca.st for the j 
.German Communist Party. The Į 
•Communists now have 76 seats 

in the Reichstag.

WATERBllRY, CONN.
. " L : i < < , j.

mir

the money to pay for a funeral 
for his three year old .son. 
McCraken lost his job when he 
was scalded by tar while fix- įerių stovylos. 
ing a roof, He hasn’t found 
work since then.

Baby McCraken was killed 
by the auto of a rich good-for- 
nothing. Now the child 
the city morgue.

John McCraken has 
other children whom he 
forced to put away in charity 
institutions because he has no 
money to feed and clothe them.

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson ! D. Vtkkauskas, 33 knddvei St.
! Ave. ' Maršalką J. Pilipauskis, 19 Ames kiekvieno mėnesio.

Susirinkimus laiko pirmą c'T'efll

S. MaČiulaitis, 57 Arthur St.
gaur ant n-arį į A. 

. į. reik a stėh^tis už
rašot jam dr organa -“Laisvę.“ 
Tiems, kurių “Laisvė“ negali 
greit pasiekti (del tolumo)— 
tiems stengtis užrašyti “Vil
nį,“ nes .“Vilnis”► taipgi gerai 
atstovauja Ą. L. D. L. D. rei
kalus. Taipgi galima pasiū
lyti mėnesinį žurjialą 
ninkių Balsą.“

Jaunuolius taipgi 
traukti į A.L.D.L.D. 
didžiuma negali 
skaityti, 

i jiems išaiškinti, 
j bus duodama knygos anglų 
kalboj. Tokiems reikia dar 
pasiūlyti “Young; Wprkęr” 
(Jaunųjų Komunistų Lygos or
ganą) ir “Daily Worker.”

Dargi specialis A. L. D. L. 
’via> darbininkai privalote da- D. Pirmo Apskričio vajaus ko- 
lyvauti šiame mitinge, sykiu Jmitetas ■ savo ‘prahešimė’ pažy
sti visais kitų ■ tautu darbiniu-j mi, jog duosiąs1 dovanas tiz 
Įkais, ir bendrai kovoti ,už; aug-jtam tikrą skaičių' gautų nau- 
ŠŠL.j suminėtus reikalavimus, 1 jų narių, tai gera proga už

do vaną ir kreditą 
kaipo klasė, Komunistų Parti- nuo pažangiųjų darbininkų, 
jos vadovybėje, tegalėsime pa-Į Tad, visi draugai, į darbą! 
'gerinti savo būvį. Kalbės R.. George Kuraitis.

Į S. ,-Kling, Komunistų Partijos j 
■kandidatas į gubernatorius.! 
į Mitingas prasidės 7 valandą 
vakare. Reporteris.

Šiame mitinge bus aiškina
mi šie klausimai ir išstatomi 
reikalavimai: kovoti ir reika
lauti , septynių valandų darbo 
dienos, penkių dienų darbo sa
vaitės, be numažinimo , algų ; 
kovoti prieš rengimąsi į karą Į 
ir ginti Sovietų Sąjungą; už. 
pilną socialę apdraudą ir ra
sių lygybę; nei vieno cento 
karo reikalams, visi karo fon
dai šelpimui bedarbių. Bus ir 
daugiau svarbių klausimu.

. Todėl visi Waterburio lietu- dlr I , , . . • < .

say there is hardly any unem-j 
ployed in the U. S. Here is 
the answer to our teachers who 

(lie to us about unemployment 
and the conditions of the 
ren of the unemployed. 
MUST-

JOIN THE YOUNG 
NEERS OF AMERICA!

DEMAND FREE FOOD 
AND CLOTHING FOR THE 
UNEMPLOYED!

have the Communists gained so 
many votes and the Socialists 
lost about 700,000? Because 
the workers of Germany rea
lize more and more the role of 
the Socialists. The workers of 
Germany realize now that the 
Socialists are the tools of the 
bosses. They know that the 
Socialists support the Young 
Plan which is enslaving 
overburdening still more 
German working class,
workers remember that' it was ■ 
the socialist chief of Police of Letters from Our Readers 
Berlin, Zoergiebel, who shot 
down tens of workers in the.

j streets of Berlin on May 1, 
1929.

. It is true that the Fascists 
■ received 6,401,210 votes and 

have 107 seats, but this is be
cause they have fooled the 
workers into believing that į 
they are betraying the workers 1 
They have agreed to join t.._ 
Cabinet of the Socialists and ! 
Nationalists if they are given 1 
control of the police and the ar-! 
my. This is because they want' 
to be ready to suppress and 
quell the growing organizations 

’ of the German working class.
But more and more workers 

realize the role of the Socialists, 
Fascists and all the other boss

ies’ parties. It was in the In
dustrial Centers and the work- 

’ ers’ neighborhoods, where the 
Communist Party madB its 
greatest gains. In Berlin the 
Communist received more votes 
than any other party, having 
received 738,986 votes.

Workers’ Children! The 
workers’ children, the Young 
Pioneers of Germany, help their ■ 
older comrades, the Communist 
Party in all their campaigns, 
especially the election campaign.

We must do our bit here in 1 
America. »We must get our 
parents to ___ _________
1ST“; to vote for the only par
ty that fights for the Wbrkers; 
the party that demands unem-; 
ployment insurance for 
unemployed worker and 
mily; the party that 
against Child Labor.

HAIL THE REVOLUTION
ARY WORKERS OF 
NY!

FORWARD TO A 
GOVERNMENT IN 
NY!

i Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

APLA CENTRO-KOMITETO 
ANTRASAI

Vasaros metu būna išvažia- 
ant ūkių ir 

Bet tuose parengi- 
,muose nebuvo stengiamasi 
įgauti naujų narių mūsų or
ganizacijoms. Išsikalbama, kad 

i platint literatūrą 
than the laukuose, nes negalima sugau- 

i Communist because all other dyt žmones, žmonės į laukus 
i papers are full of bolony.
i I want to tejl all of

That is because viniai miškuose, 
there is no Pioneer group where j laukuose.
I live. But I am a workers’ 
child all the same.

I take great pleasure in read- 
ling the Corners. I do not read :nepatogu 

e;any other paper t’ *- 11 “ ' '
žmones į laukus 

ar miškus važiuoją tik tuo tikr 
i , y°u siu, kad pasilsėti ir pakvepuo-
comrade readers to įį tyru oru •
WORK!.UNITE! and FIGHT! 
FREE HARRY EISMAN!
FIGHT and DE.MAND WORK

jie /nenorį, kad
kas juos ‘‘bedariuotų.“

Tokis būna pateisinimas
O*R "wages Vor“oUR'pa! imOsM nfedarbštumo vasaros sė-1 

j ■ |zone. Bet istikro, tai mes>ga-<
DEMAND FREE FOOD anddaugiau-mažiaū dirbti

CLOTHING L ' '
DOWN WliTH THE BOSSES

and HURRAH . kFQR THE 
COMMUNIST PARTY!

I am your comrade
Lora Sporn.

I Dear Comrades:
Some of you have started, 

writing again.
good, but we want more and 
more of you to K write to us. 

VOTF VnMMTrN ITel1 us al1 about yours exper‘ VOTE COMMUN- iences jn school. draw workers 
pictures or puzzles for us, send 
in anything that you think the 

‘ comrades will enjoy. If you 
eve?y send in the answer to the foll

owing number—puzzle and al
so write something for us will 
send you a nice new button... 
saying

VOTE COMMUNIST!
Send your answer to 

puzzle to
Young Pioneer of America

43 East 125th St., 
New York

THREE CHILDREN OF 
UNEMPLOYED DIE 

' FROM UNRIPE FRUIT In
stitute the numbers for the let
ter in the alphabet correspon
ding to that number,—for ex
ample—

P-i-o-n-e-e-r-s — 16-9-15-14-

LOS ANGELES. — Three 
unemployed 

a week ago 
For several 
had eaten 5-5-18-19. 
days pastI Here’s the puzzle.

children of an 
worker died over 
from unripe fruit, 
days the children 
nothing, and four 
they had been living on goat’s Can you answer it? 
milk only which they got from 23-15-18-11-5-18-19 — 3-8-9- 
some of the goats in the slums 12-4-18-5-14^— 8-1-22-5 — 14- 
of the city. j 15 — 2-18-5-1-4 — 23-15-18-11-

Another child of the same fa-|9-14-7 — 16-1-18-5-14-20-19 — 
mily is also very ill from the 
unripe fruit, and may die.

The father of |he four child
ren, Robert Low, said that hei 
is unemployed for the last few 
months ana that his family ate 
actually nothing for the last 
few days.

NEW YORK.—John McCra-. 
ken has walked the streets for 
five months looking for work. 
He couldn’t find any. He hasn’t

Name .....................................
Address ................................
City ......................................
State.....................Age ....

Mail to Young Pioneer
Young Pioneer Corner,

43 East 125 St., 
New York City.

.visada, apskritus metuš. V^-1 
sąrą mes sueiname žmonių, 
kurių žiemą svetainėse1 hema- 

į tome. Reikėtų pakeisti tą hup 
’ s^nai įsigyvenusią tradiciją, 
kur vasalą veikimas pertrau
kiamas ię išvažiavimai paver
čiami tik į “bjzniškųs“. ir 
“draugiški^.” Kaip dabar yjra, 
tai vengiama darbininkiškos 
propagandos net kur daugiaū- 

. šia sueina darbininkų palšųjų
Vis tai daroma biznio 

išrokavimais. O tokia taktika 
griežtai prieštarauja Komu
nistų Partijos taktikai.,.

Bet dabar jau mūsų paren
gimai iš laukų ir miškų perke
liami į svetaines. Niekam ne
galės būti jokio pasiteisinimo, 
visi turėsime stoti darban, po 
vasaros poilsio.

štai kurie yra mūsų pirmie
ji darbai dabartiniu laiku:

A. L. D. L. D. i vajus jau 
prasideda. “Vilnies“ num. 224 
pastebėjau Pirmo Apskričio 
pareiškimą kuopoms, kad stro
piai darbuotųsi gavimu naujų 
narių ir'rengimu prakalbų. Pa
žymėta, kad Chicagos apielin- 
kės miesteliai kalbetpjus galės 
Įgauti ir iš tūlos tolimesnės vie
tos — drg. L. Prūseiką. Aš 
esu tikras, kad tos kuopos, ku
rios gaus drg. Prūseiką, turės 
gerus rezultatus. Draugas L. 
Prūseiką—<-A. L. D. L. D! brga-1 
nižacijbs tėvas; jis dirbo jos 
suorganizavimui, dirba jos au
klėjimui ir palaikymui.' Drg. 
L. Prūseiką per spalių mėnesį 
gyvu žodžiu ir raštu nurodys, 
kaip mes turime dirbti del A. 
L. D. L. D. O mes Visi turime 
stoti į darbą ir darbuotis, ne- 
atsidedant vien ant išrinktų 
komitetų. Negera mintis, kad 
vien komitetai lai dirba, o 
mes, kai turėsime laiko, nuei
sime į prakalbas. Toks darbas 
negali būt sėkmingas. Kalbė
tojas gali būt geriausias, bet 
jis į kėdės nekalbės, jei mes 
nesukviesime žmonių; tame 
^atvejyje ir gerų pasekmių ne
turėsime. Mūsų visų privalu- 
imas prakalbas gerai išgarsinti, 
sutraukti daug publikos. Kaip 
mes tatai galime atlikti? At
sispausdinę lapelius turime 
juos tinkamai išplatinti, kad 
keno nors kambaryj negūlėtij 
padėti. '

Nutarimų raŠtinihkas V. J. Geral- 
tauskas, 1946 ! Skaroti ĄVe. ( 

Turtų rašt. J. OVcriaitis, .4689 Bran-j 
don Avė. . r i

Iždininkas A. [Vegela, 7715 Dayton 
Ave.
Guntarienė.

Iždo globėjai: E. VegelienS it O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldieųį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

MOTERŲ PAŠELPINE DRAUGYS
TĖ BIRUTE,' MONTELLO, MASS.

Vaidybos Adresai:
Pirmininkė E. BenitHleno, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbinirikė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininke T. Zizen, 678 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kašob Glo
bėjos: V. Baroniėriė, 736 N.'Montello 
St>, į M. Dobienė, ,221 Ames St.;, V. 
Bartkienė, 29 IntervaĮe St.; Ligonių 
raštininkė M. Pėtsus, 184 Ames St.; 
Maršalka, J.,;$imapskięnė, 88 Wipe 
St. Visos Montello, Mass.

Št. (Visi Montello, Maas.

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh,
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius--J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Globėjai:
URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
8Q12 Bremen Ave., Brentwood, Pa.

URBONAS.
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

2— J. Saulis, 3225 Stafford St., Pittsburgh, 
Pa., (Cnrliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 Cress St., Carnegie, 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 W. Arlington 
Shonftndoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121 E. Monroo
McAdoo, Pa.

6—M. E. Cušterieno,, 926 Wheelock 
Cleveland, Ohio. ' i

7—J. D. -Sliekas, 3121 , Elroy 
Brentwdod, Pa.

Pittsburgh, Pa.
9—K.- Stašinskas, P. ,0. . Box 655,' .New 

Kensington, Pa.
10— >J. Albauskis, J 1100 Union Ave., Chicago

Heights, III. . .
11— J. 'BarSkiOtib, P. O. I Box 441, Courtuey,

Ta* . ■,. >
12— J. Klnderis,

i . Ambridge,r Pa.
18— Wqi. Orban, R.

1 Landing, Pa.' !
14— Geo. Urbonas, . 434

Braddock, ■ I*a;
15— P. Kavaliauskas, 

Aliquippa, Pa.
17-r-K.; Levine, 

' Turtle Creek, Ta.
19— J. Preikšą, Box' į01,' Minden, Wv >Va.
20— A. Botyrius, Box
22-l-P. Cibulskis, 7042 ____ _____ _

N. Y.
24— P. Sodeikis, 1324 PoWersdale 

Youngstown, Ohio.
25— A. Delinikaiciūtė, 

Buffalo. N. Y.
26— A. Dambauskas. 224 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, 

III.
30—J. Leonaitls, 107

Benton, III.
32— K. Bakanauskus, 

Easton, Ta.
33— A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, 
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,

Shamokin, Pa.
36— Ch.
37— L.

Pa.
38— F. 

r_
39— J.

VIENYBĖS DltA{jGYSTfl 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:, 
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Pirm, pagelb. W. Gelųsevičius, 51 

Glendfale St.
Nutarimų rast. J. Stripinis, 49 Saw-> 

tell Ave. .
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon; 

St. .; .
Kasierius D? Pagojus, 75 Intervale 

St. • i
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave. v

Maršalka F. Saulenas, 20 Faken St. 
Visi Montello, Mass. \ . 
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

Bazarui Tikietus Galite
DOWN TOWN

Daily Worker, 26 Uriion Sq.
Morning Freiheit, 30 Union Sq.
Soilin’s Restaurant, 216 E .14th

Street.
Brederman’s Book Store, 184 

Second Avenue.
Muslin’s Leather Goods Store, 

335 East 10th St.
Needle Trades Workers Indus

trial Union, 131 W. 28th St.
Food Workers Industrial Union

16 W. 21st St.

rirm. pa_
3121 Elroy
burgh, Pa.

Sekretore A.
roy Ave.,
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave., McKees Rocks, Pa. ;

Finansų sekr. J. Urbonas,, 1723 i Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.

' Valdybos Adresai: ’
Pirm. P. Budriš, 415 Ftemklin St.
Vice-Pirm. t .8, . Rinkevičius* < 12X 

Clark PI. '
> Trot. Rašt. Bf. Dai-khhskis,' 255 
Pine Št. j i i : j •

Fin., Rašt. A. Grigutįsi 2122 In- 
įjdljs Avę., Lhrdbnį. N. J.

Iždinihkaš V. ( Paulauskas,' 228 
Clark TL ; j.. < i iU”

Iždo.'.Globėjai: D. Kalnetięne, 144
S. Pa'rkl st.į J. Krąkhilskas,1 300 
First St.

Organo Rašt. J. Kėntrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselli Park/ Nl J.

Maršalka , J. Kicefria, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

Harlem
Health 'Food Vegetarian Res- 

1 taurant, 1600 Madison Ave.
Jewish Workers Children’s 

Schools, 143 E. 103rd St.
Esther’s Scientific Restaurant, 

1606 Madison Ave.

Įsigyti Šiose Vietose:
Btonx

Bronx Coop. Restaurant, 2700 
Bronx Park East.

“No Tip” Barber Shop, 641 Al
lerton Ave. (Coop. Colony), 

Rappoport & puttier’s Book 
Store, 1310 Southern Blvd.

Messingers Restaurant, 1763 
Southern Blvd., near 174th St.

Brownsville
Goldstein’s Book Store, 413 

Sutter Avenue.
Rozetzky’s Grocery Store, 778 

Sutter Ave., E. N. Y.
.Brighton Beach 

Perlmutter’s Restaurant, Brigh
ton Beach Ave., cor., 
Island Avenue.

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

Mermaid Ave., cor. W.
Store, 
30 St.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
- . r t i ’ U i f 1

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
prąfctikijęju !sąvo profesiją. Birmiaus antrašas

. I bpyp £71 Berry St. Dab&i4 įnano antrašas
. > ‘ ’ r- ■’ - ‘ Į

DU k MENDLOm
2220 Avenue J ; Brooldyn, N. Y<

TeL: Midwtfod 6261

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
„GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm. A. Karetkas, 730 Na

son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. LujUs, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegųnia, 515 
Eleventh St.

MALONAUS PASIMATYMO

Vaičiūnas, 
Harrisburg. III. 
Aiman, Box

Šiaučiulis, 304 
Frankfort, Ill.

Willumat, 417 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388 
Ohio.

41— J. Guzevičienė,
42— -F. Miller, Box ------------ ------ ....
43— K. Šatas, "215 Hess Ave., Saginaw, 

Mich.
41—M. Ažukiene, Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaiticnė, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkiavičįus, 

Detroit. Mich."
48— A. Malinauskas, 

Minersville,' Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N.' Y.
50— Ch. Adomaitis, 4 

Pittsburgh, Pa.
52—Kukllerius, 341.4

Chicago, Ill.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
bo—j. i>uuisausKas, «o< iiam ot., xamauua.

Pa./ , ; i ; I LIETUVOS SŪNŲ1 IR DUKTERŲ
Braknis, 222 Crystal Lake Dr., DRAUGYSTĖ HĄRTFOąp, CONJf.

55—T. Sopata, 113Q Sycamore St.. 
’ VTVishinfyfnn J ’ Vrt. ’ • ’ 1 • 1 1

4829 'Merrit

P. O. Bpx

46 Ten Eyck

Lager St., N.

S. Auburn

fiO? Plymouth Avo.
WI V, i. U< j

53— J. GudiSauskas, 437 Elm St., Tamaqua,'

54— G. Braknis, 222 Crystal Lake 
i Pontiac, (Mioh. i

55— -T. Sopata, 1180 Sycamore St..
' Washington?’ Pa. ' • T ■ i I

56— ,-V., Glaubicus,; 316 George Ave., N. End, j Firmin:

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ ik 
MOTERŲ DRAUGYSTE, MOLINE, 

ILLINOIS t i

Valdybą 1,930 Metams > 
Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St. 
Viče-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Šekr. A.' Trepkus* 349— 

10th St.
F\n. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St. 
Ižd. M. Milienė, 502—4th Avė.

Visi foline, III. i \, 
Iždo Globojai: J. Julius, Box, 48th 

St/ and 6th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—17th Ave., East 

’ Moline, III.; Maršalka J. Khiris, 
.2435—BŠrd Štų Moline, III.

a, . . , ~ •; ; ~ - Pirui- J.Taipgi turime nepa- Avė.

Valdyba 1930 Metama 
rmininkąą P. Krikščius, 236 Park 

, | j * t . a • *
I'cicbnand , St., pjrrnjnfnk0 pagelb.. O j Girajtienę,, 431 j 

i; Bigelow st.. I Summit st. ;
Protokolų ‘Raštininkas J. Kažlauskas, 

1481- Hudson St. i į •: 1 ' i
Fin. Rašt. A., ’GiraiČiO.te, 431 Sum

mit St. ' .
Iždininkas A.. Klimas, 86 Russell St. 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą kėt- 
vergą kiekvieno' mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., ‘Hartford, 
Conn., 7:80 val. vakdre.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 

St.
VicerPirm.. M. Miškinis, 9 Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

St' i
Fin. Rašt. J, Stripinis, f 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St. . ' ; •-?'
Iždo Globėjai: S. Petra vičia, 162 

Melrose St.

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matčmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

1 ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y
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Puslapis Šeštas LAISVE

VIETOS ŽINIOS
Du Darbininkai Nuteisti už 
Demonstraciją Prieš 
Kepyklą

Už dalyvavimą pikietinėj 
demonstracijoj prieš užstrei- 
kuotą kepyklą Bronxe, gegu
žės mėnesį, liko dabar nuteis
ti 20 dienų kalėjimai! Matu- 
lick ir John Mirable, nariai 
kairiosios Maisto Darbininkų 
Unijos.
. Maisto darbininkai iš Bron- 
xo ir Broooklyno yra šiandien 
šaukiami į mitingą, 8 vai. va
kare, Irving Plaza Hall, 15th 
St. ir Irving Pl., New Yorke.

“Socialistų” Kandidatų 
Apsigarsinimai Kapitalistų 
Laikraščiuose

“Socialistas” B. C. Vladecjc, 
“Forwardo” manadžeris, gar
sina savo kandidatūrą į kon
gresą žydiškų demokratų dien
raštyje “Day.” Kitas “socia
listų” kandidatas, Heywood 
Broun, garsinasi republikonų 
“Herald-Tribune.” Kapitalis
tų biznio organas “American 
Business World” giria visus 
“socialistų” kandidatus. Jau 
nebegalima atskirt, kur bai
giasi kapitalistinė politika, o 
kur prasideda “socialistinė.” 
Visi posmAi mišriai susiraizgę. 
“Socialistai” pilnai virto trečia 
kapitalizmo partija.

Viena beliko

Daily, Workerio-Freiheito 
Bazaras Atsidaro 
Ketvirtadienį

Daily Workerio-Freiheito, 
komunistų dienraščių bazaras, 
jau čia. Jis atsidaro šį ket
virtadienį ir tęsis iki sekma
dienio,—Madison Square Gar- 
dene, New Yorke.

Skubėkite aukoti ir rinkti 
naudingus bazarui daiktus; 
skirkite aukų iš organizacijų. 
Siųskite -apmokamus pasveiki
nimus.

Aido Choras ir Kantata 
“Raudonoji Daina”

Brooklyniečiai jau plačiai 
kalba apie Aido Choro dainų 
vainikų koncertą ir “Raudoną
ją Dainą’.” Daugelis, ypatin
gai kliaučiai, klausia, kas ta 
“Raudęnoji Daina”? štai 
numeris antras :

Lai bus daina, kai aušrelė, 
Raudona,

Idealų, šviesių vilčių
Kupina.

Pinsiu, pinsiu svajonėlę 
dainon, dainon,

jos

Iš ALDLD Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

iš

pakenkia tinkamai išmokti 
dainas. Būkite patys ir kitus 
raginkite, kad būtų.

V. Dvariškis,
Choiro Pirmininkas. | 

-------4--—------------ .—-- 

REIKALAVIMAI 
REIKALINGAS virėjas į restoraną, 

taipgi ir patarnautoja prie stalų. 
Gera mokestis. Atsišaukite tuojau. 
A. Bickman’s Restaurant, 281—10th 
Ave. and W. 26th St., New York,

KAM REIKALINGAS, karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujus stogus ir patai
som senus. Darbą atliekam gerai ir 
pigiai. J. Sem, 475 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. . Tel., Stagg 7587.

228-54

*

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.
Tel.: Juniper 6776

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
. . . I • *

A. L. D. L. D. 1 kuopos, bu- 
|vo susirinkimas rugsėjo 25 d., 
“Laisvės” svetainėj, šiuo sy
kiu narių atsilankė nedaug. 
Gal todėl, kad tą dieną buvo 
labai šilta ir partijiečiai tuo 
pačiu laiku turėjo kitus susi
rinkimus. ,

Dar yra narių neužsimokė
jusių. Sekančiame susirinki
me sekretorius 'praneš, kurie 
neužsimokėję.

ApŠvietos komisija raporta
vo, kad ji matanti reikalą 
kviesti kunigą Paulionį į de
batus. Juozapiečių gazietoj 
Bostone buvo rašyta, kad kun. 
Paulionis Forest Parke, drg. 
Bimbai prakalbas sakant, kai 
pradėjęs duot jam klausimus, 

darbininkų įaį Bimba labai nusigandęs ir 
partija—tai Komunistų Parti- neatsakęs į juos.
ja. Už ją turi balsuoti kiek
vienas klasinis
Bet kad galėtų balsuot, turi 
užsiregistruot spalių 6 ir 7 d.

$15,000,000 Vagis Yra
Queenso Demokratų Lyderis

M.
Queens 
nuvogė 
kioliką

kur jis

Connolly, būdamas 
pavieto pirmininku, 

mažių mažiausia pen- 
milionų miesto pinigų, 
gavo tiktai metus ka- 

Bet ir iš kalėjimo, 
turi hoteliškai įrengtą

kambarį ir maitinasi, kaip į>ui- 
kiame viešbutyje, jis yra tik
rasis vadas Queens’o demokra
tų. Jis faktinai paskyrė Queen- 
sui demokratų 
šiems rinkimams, 
jų politikai.

Reikia stebėtis 
tų darbininkų, kurie sakosi 
balsuosią už “dimikratus” ar
ba už republikonus, kurie yra 
lygūs darbininkų priešai ir tuo 
pačiu laiku sukčiai, ką patvir
tina ir kasdieninės žinios pa
čiuose kapitalistų laikraščiuo
se apie apsivogusius teisėjus, 
komisionierius ir įvairius kitus 
miesto bei valstijos valdinin
kus.

Balsuokite už komunistus. 
Tik Komunistų Partija yra 
votoja prieš kapitalistinius 
lerius ir prispaudėjus, o 
darbininkų reikalus.

Susirinkimas sutiko su ko- 
darbininkas. ĮmisijOs nuomone. Taigi kun. 

Paulionis bus pakviestas j de
batus. Paulionio parapijonai 
galės tiešytis suėję į debatus, 
kaip’ kun. Paulionis “drebins” 
kinkas prieš bolševiką.

Išrinkta keturi draugai ga
vimui naujų narių: Bondžin- 
skaitė, Depsas, Garbačiauskas, 
Purvėnas. i • • ■ ■'

Kuopa paaukojo 10 dolerių 
kovai su .fašistais; 10- doleriu 
argentiniečių • “Rytojui” >. ir j 5 
dolerius Daily-Worker-Frei- 
heito bazarųi. \ .. . . , • < i

Nuo surengto, išvažiavimo 
Forest Parke maudai Komunis
tų Partijos liko pelno 15 dol.i

Spaliu 26 d. kuopa rengia 
vakarėlį “Laisvės” svetaipėj. 
Visų klasiniai susipratusių'dar
bininkų pareiga atsilankyti į 
vakarėlį. Kaip tik kuopa už
dirba pinigu, paaukoja darbi
ninkų reikalams.

šiuo sykiu mūsų kuopa ne
dalyvavo nominacijose į Cen
tro Komitetą; hei spėt nerei
kia, keno čia kaltė.

Į apskričio komiteto kviestą 
kuopų suvažiavimą prisirengi
mui prie vajaus buvo išrinkti 
du kuopos komiteto nariai. 
Bet jie ten nedalyvavo. Ma
tyt, nelabai jiem rūpi Draugi
jos reikalai.

Kuopos Koresp.

kandidatus 
jis bosauja

iš žioplumo

ko- 
šu- 
už

“Dingusio” Teisėjo Craterio 
Mergos ir Bobos

Su laikraščių reporteriais 
kalbėjosi Connie Braemer 
Marcusienė, viena iš mylėtinių 
teisėjo J. F. Craterio, “nežinia 
kur dingusio” penketas savai
čių atgal. Jis yra įtariamas 
bent $100,000 suktybėse.

Majrpųsienė, persiskyrusi su 
savo kaliniu vyru, sako, kad 
jinai per paskutinius septynis 
metus “artimiausiai” gyveno 
su tuom teisėju. Jis jai mokė
davo po $80 iki $90 pensijos 
į mėnesį; be to, jis jai samdė 
kambarius savo viešbutyje, 
kur su ja ūždavo. Bet jis tu
rėjo ir daugiau meilužių, tarp 
kurių buvo ir Sally Lou Ritz, 
nuogalė šokikė riebių muzika
lių komedijų. • Teisėjas Cra
ter tuo pačiu laiku turėjo 
čią ir trejetą vaikų.

Teisme Moteriškė Apkūlė 
Keturis Policininkus

Grace Marinienė buvo pa
šaukta į magistrato Dale teis
mą Brooklyne, kad atsakytų 
į klausimus apie vieną žmog
žudystę. Policija manė, kad 
jinai turi šį tą apie tai žinot. 
Laike tardymo, jinai taip su
pyko, kad tris policmanus ap- 
^nušė, ketvirtam paėmus nųp 
apačios švarką perplėšė iki 
pat -kalnieriaus ir uždėjo juo
dą akį policijos vežėjui. Bet 
per užsikarščiaivimą,( Šaukda
ma ir keikdama, netyčiom iš
davė tulus dalykus, kurie bū
sią labai naudingi policijai, 
bejieškant žmogžudžių. Ir, to
dėl, nors ji buvo areštuota už 
šias muštynes, tačiaus, pagal 
policijos reikalavimą, ją 
liuosavo.

pa

pa-

Aš
Pinsiu, supinsiu

Aš dainon svajonę, 
Kad sužadintų

Eit kovon;
Kad sužadintų bedalį

Eit kovon, kovon! ,

“Raudonoji Daina” susideda 
25. puslapių; sudainuot Uži

ma apie' pusę valandos. Mes 
ją atspausdinsima visą .progrą- 
moj, taip kad publika galės 
sykiu su aidinčiais dainuoti.

Draugai ir. draugės, /pirkit 
tikietus išanksto, vėliau gali 
pristigt geresnių vietų. Tikie- 
tų kaina pritaikyta dabartinei 
bedarbei, visai pigūs—tik $1 
ir 75c, vien šokiams—50c. To
dėl mes taip sumažinom įžan
gos kainą, kad būtų galima 
kiekvienam darbininkui atsi
lankyti į mūsų koncertą.

Koncertas bus 5 d. spalių, 
Labor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Jaunas Vincas.

Aidiečiams—Ekstra
Draugai, šiądien vakare visi 

būkite pamokose. Turėsim ge
rai prisirengti būsiančiam kon
certui. Antradienį bus ekstra 
pamokos. Draugai dainininkai 
ir dainininkes, lankykite pa
mokas; neatsilankymas daug

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

i Mes Mokiname Barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25.* Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. Lietuvis instrukto-

, IMPERIAL BARBER COLLEGE
’ 612*-10th Ave., New York, N. Y.

217-42
---------- T----- -- ....... ..............--------- .

BROOKLYNLABOR LYCEUM
darbininkų įstaiga

tt. Pulkus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. , r., f
7 KAINČS PRIEINAMOS.

)

949-959 Willoughby Ave. -
Tel., Stagg 3842

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI
VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau
IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa. 
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštų iš si imti nė j a-

Sulig 
taipgi . . .
me, kąipo užsakymus (orderius).
i i, u r.T«u^-x Jj.uw.-r—.-i.-vra -i ■■ -..hta. i ...—.-u...

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštj 

“RYTOJUS”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių storas, geroj 

biznio vietoj, biznis įdirbtas per 20 
metų. Gera proga pirkti. Kreipki
tės po num. 117 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. ! ' ' 230-31
PARSIDUODA ice crėam, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 227-33 1

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

METINIS AIDO CHORO

K o ncertas

Pirmadienis, Rugs. 29, 1930

’■I

GERAI IR PIGIAI

NOTARY PUBLIC

Mes

229

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padąryta iš Grynų Žolių 
"ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

taip pat turimo žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
' kartą reikalaujant, kreipkitės:

,ęs skir- 
__________ T _ .Jms 
daras dieną ir naktį.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del mąnt 
tumo nedaro. Mano ofisas 
daras dieną ir naktį- Dj 
atlieku gerai. Reikale kr 
kites pas mane, o patamsi 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y» 

Phone, Stagg 5043

šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.............................................................60c, per paštą

STOKES
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO APTIEK A
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Telephony, Stagg Ml#

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

VISOKIU RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 
s tik susitarus.

, LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslu* 
Įvairiomis s p a 1- 
voinls. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TELEFONAS > 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės i I u o 
adresu i

JONAS

416 Metropolitan Avenue 
lAxti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

NICHOLAS WASILEWSKY, Tenoras

Įvyks Sekmadienį t

Telephone: Stagg 440#

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(■UNDERTAKER)

5 Spaliu-Octoher, 1930
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3:30 valandą po pietų

PROGRAMA

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

0301=301

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė. 
Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameri
koje.

STEFAN KOZAKEVFCH, baritonas, rusų tautoje žinomas, 
kciipt) šcliHjouiHs *

MARGARET E. ČESNAVIČIŪTĖ, sopranas, kuri užima 
pirmąją vietą Amerikoje iš lietuvių dainininkių.

NICHOLAS WASILEVSKY, tenoras, tai tas dainininkas, 
kuris publiką gali užlaikyti svetainėje per kelias va
landas ir ji vis dar šaukia, kad dainuotų.

M. E. BANEVIČIŪTĖ, pagarsėjusi smuikininkė, Massa
chusetts''j valstijoj; • tai muzikos žvaigždė, kūribs 
Brooklynas dar negirdėjo.

AIDO CHORAS, vadovaujamas B. šalinaitės, kuris moki
nosi per keliolika mėnesių niekam iš lietuvių negir
dėtą RAUDONĄJĄ DAINĄ—KANTATA, kuri/ga
lima sakyti, ne daina, bet trumpa opera,,užimanti 
be perstojimo netoli pusę valandos. Ją dainuojant, 
klausytojus sužavėja ir pasidaro jnępaprasta svetai
nėje tylą, ir. už sekundos kitos Vėl škardūs griaustinio 

' j balsai, šaukianti į kovą.
TAIPGI tame dainų vainikų s'ūkuryj^ dalyvaus ir solistai: 

N. Butkienė, A.’Velička, J. Nalivaiką/P. Kripaitis jr 
visas Aido Choras'. Tie draugai yra atsižymėję loši
me operečių ir kitų veikalų. y

ĮŽANGA KONCERTAN—$1 IR 75 CENTAI
. , ‘ ? i * . į » 1 j

Įžanga tik į šokius—50 centų 1 »
ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIČIUTŪS

Visus kviečia atsilankyti—
' AIDO CHORAS.

65c

Brooklyn, N. Y.
Tol., Greenpoint 2017-2860-3514

<» ’ J t I •

Iškirpkit šį skelbimą ir. prisiųskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

Jis pilnas žinių apie Argentinos Ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
Sažios popieros spausdinamas.

ekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasės brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik____ $3; Pusei____$1.50
Pinigus siųskite , American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

J. LeVANDA
(Levandauskas)Šlapias Republikony 

Kandidatas j Gubernatorius
Republikonai nominavo sa

vo kandidatu į New (Yorko 
valstijos gubernatorių buvusį 
federalį apskrities prokurorą 
Tuttle, kuris paskutiniu laiku 
atsivertė į Slapiuosius ir žadė
jo kovot už dabartinio blaivy
bės įstatymo panaikinimą.

/ 2 7831

(ieriuii.Mit Sludiiii liroohlųne. Ateikit Petsitthnnli

Pasismaugė Kalinys
Rankšluosčiu ir čeverykų 

šniūreliais pasismaugė Sing 
Sing kalėjime Tony M orte Hi
to, kuris buvo nusmerktas mir
ti elektros kedėje už nudūri
mą sargybinio per Auburn ka
lėj imo riaušes, įvykusias perei-

MOT. LAUKUS, F.,t,grafas

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N, Y.

r- 'till!1.. i-, 1*
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