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Iki šiol pietinių valstijų lyn- 
čiuotojai juodveidžių mums sa
kydavo: jie lynčiuoja negrus 
todėl, kad pastarieji “puola ant 
baltveidžiu moterų.” žinoma, 
tai melas. Tokių atsitikimų jei

• ir esti, tai labai retai. O antra, 
jeigu jie lynčiuoja juodveidžius

• tik del pastarųjų kėsinimosi 
pulti baltveides, tai kodėl jie 
nelynčiuoja tų baltveidžiu, ku
rie taip pat puola baltveides? 
Arba, kodėl jie nelynčiuoja 
baltveidžiu, kurie puola juodvei- 
des? O tokių atsitikimų yra tūk
stančiai. Tokis teroristų pasi
teisinimas protaujančio asmens 
neįtikins.

Bet štai kas daugiau paaiški. 
Pereitą šeštadienį Thomasville, 
Georgia valstijoj, tapo nulyn- 
čiuotas juodveidis darbininkas 
Lacy Mitchell. Už ką? Del 
puolimo ant baltveidės? Del kė
sinimosi kokio teroristinio ak
to papildyti? Nieko panašaus! 
Jį ku-kluks-klaniečiai nulynčia
vo tik todėl, kad jis teisme (ka
pitalistiniam) liudijo prieš du 
baltveidžiu, užpuolusiu ant balt- 
veidės. Jie buvo maskuoti, bet 
Mitchellis juos pažino ir 
liudijo. Tuomet 
baltveidžiu gauja jį 
nulynčiavo!

pa- 
maskuota 

užpuolė ir

Yorke irŠią savaitę New 
daugelyj kitų miestų paskelbta 
prieš lynčiavimą savaitė: ruo
šiama masiniai darbininkų mi
tingai, kuriuose aiškinama lyn- 
čio pragaištingumas Amerikos 
darbininkų judėjimui, kaipo to
kiam. Verbuojama juodvei
džiai (ir baltveidžiai drauge) 
darbininkai į Amerikos Darbi
ninkų Negrų Kongreso skyrius, 
šaukiami juodveidžiai darbinin
kai į Komunistų Partiją ir ko
vingąsias darbo Unijas.

Lietuviai darbininkai priva
lo padėti šituos mitingus pada
ryti sėkmingais. šeštadienį, 
Brooklyne, bus net kęturi ar 
penki masiniai mitingai (gat
vėse) tuo klausimu.

Vakar dienraščio numeryj d. 
Baltimorės Proletaras labai 
teisingai pastebėjo, kad Balti- 
morėj “yra ne kartą lietuviuose 
kilę prieš negrus neapykantos, 
baltojo šovinizmo, kuris yra įsi
gyvenęs dėka kapitalistinei nuo
latinei propagandai.” Taip yra 
ne tik Baltimorėj, bet ir dau- 
gelyj kitų miestų. Matėme ta
tai Detroite, matėme ir Chica
go j. Jei paimsim Brooklyną, 
Philadelphiją, ir kitus miestus 
—rasime tą patį. Skirtumas 
tik tame, kad čionai kol kas dar 
neprisiėjo susidurti praktikoje 
ir todėl baltieji šovinistai netu
ri progos parodyti savo blogo 
nusistatymo prieš juodveidžius.

Sąmoningi darbininkai—ko
munistai ir jų simpatikai—pri
valo griežtai kovoti su baltuo
ju šovinizmu. » Norint kovoti, 
aišku, turime patys darbais pa
sirodyti, kad esame juodveidžių 
draugais ne tik “teorijoj,” bet 
ir praktikoj. Dalyvaukime su 

0 jais behdrai ’darbininkų jūdėji-} 
me; nesibijokin}^ susieiti, pri
kalbėti, pasikviesti į darbinin
kiškus parengimus ir nueiti į 

, jų rengiamus.
darbais, kad mes

Prasidėjo Britanijos 
Imperijos Konferencija

LONDONAS.— Premje
ras MacDonaldas atidarė 
Britanijos imperijos atsto
vų konferenciją, kuriai jis 
ir pirmininkauja. Joje bus 
apkalbėta, kaip sustiprinti 
imperijos ryšius ir kaip il
giau palaikyti po Anglijos

Viena savaite nulynčiuota
TRYS NEGRAI DARBININKAI; Iš

VISO ŠIEMET NULYNČIUOTA 29
Tai Tikslus Darbdavių Suokalbis, kad Priruošus Dirvą Nu

žudymui Dviejų Juodveidžių Komunistų Atlantoj.
THOMASVILLE, Ga. —

imperialistų letena Indija 'Laike vienos savaitės Geor- 
ir kitas kolonijas, o taipgi gia valstijoj tapo nulynčiuo-
dominijas. Airija, sakoma, 
reikalaus daugiau nepri
klausomybės. Gal to paties 
reikalaus ir Pietų Afrika, 
kurią atstovauja Hertzogas.

16,000,000 Bedarbių
Sako Federacijos
Raportas

BOSTON, Mass.— Ame
rikos Darbo Federacijos 
viršininkai, savo ruošiama
jam raporte Federacijos 
50-tai konvencijai, skelbia, 
jog kapitalistiniam pasau
lyj šiandien yra tarpe 14 ir 
16 milionų bedarbių. Komu
nistai sako, kad daugiau: 
nemažiau 20,000,000. Jei 
pridėsime bedarbių šeimy
nas, tai susidarys apie 50,- 
000,000 asmenų, atskirtų 
nuo bent kokių jeigu ir 
drauge nuo paties gyveni
mo priemonių.'

kas kitas, kai tik priruoši- 
mas tamsūnų prie to, kas 
bus Atlantos i teisme. Ten 
yra keli komunistai, tarpe 
kurių du juodveidžiai, kal
tinami “agitavime darbinin
kus sukilti.” Juodveidžiai 
komunistai bus teisiami at
skirai ir buržuazija bandys 
juos nusmerkti mirti. Pie
tų dvarponiai ir fabrikan
tai negali pakęsti juodvei
džių darbininkų pareikšto 
protesto prieš išnaudoji
mą. Jie pasiryžę lynčiu ir 
legaliu teismu sunaikinti 
kiekvieną protaujantį ir ko
vojantį juodveidį darbinin
ką. Štai kodėl jie dabar 
pradėjo sistematį lynčiavi
mą.

Komunistai ir visi revo
liuciniai darbininkai priva-

ta trys negrai darbininkai.
Andai govėda pasmaugė 

Willie Kirklandą, 20 metų 
amžiaus vaikiną. Jį kaltino, 
būk užpuolęs ant baltosios 
mergaitės. Bet patys bal
tieji valdininkai liudija, jog 
tą valandą, kurią būk Kirk- 
landas užpuolęs, jis buvo su
rakintas ant kalėjimo ūkio!

Vėliau nulynčiavo Lacy 
Mitchell, juodveidį darbi
ninką, už tai, kad jis liudijo 
prieš du baltuosius teisme. 
Jis sakė, kad tiedu kaltina
mieji baltieji buvo apsimas- 
kavę ir užpuolė ant tūlos 
negrės moteriškės. Del to 
buvo nulynčiuotas.

Pereitą trečiadienį balt- 
veidžių govėda nužudė Jo- lo prieš tai kovoti. Komu
ną W. Clark, negrą darbi- nistų Partija šaukia visus 
ninką, kuris drįso gintis 
nuo puolančio ant jo šerifo 
Jenkins. Jis buvo nulyn
čiuotas Cartersvillėj. Govė
da pasigriebė jį iš kalėjimo, 
nukankino ir pakorė ant te
lefono stulpo. i

Šitie lynčiavimai yra nie-

darbininkus dalyvauti šią 
savaitę ruošiamose prieš 
lynčiavimą juodveidžių dar
bininkų demonstracijose. 
Taipgi ji šaukia visus dar
bininkus balsuoti už komu-, 
nistų kandidatus lapkričio 
4 dieną.

Išvežta j Užsienius
Iš Klaipėdos šaldytuvų per 

savaitę išvežta į užsienius 
iš viso 4,027 statinės sviesto 
ir 1,230 centn. bekono. Pa
lyginus su pereita savaite, 
sviesto išvežimas nesuma
žėjo (4,025), o bekeno išve
žimas žymiai padidėjo 
(940).

—*. . . ...... ...
Pašovė Anglijos Vieną 

Valdininką Chinijoj
TIENTSIN. Chinija. — 

Grupė puikiai apsitaisiusių 
chiniečių užpuolė ant Bert
ram Lenox Simson, 
valdininko, dirbančio 
nėję, ir jį pašovė, 
kiai sužeistas.

Visiem Reikia Padirbėti!j
gavimas naujų narių į A.L.D. 
L.D., yra lygiai svarbus ir nau
dingas. Todėl, draugai ir drau
gės, visi pagal išgalia šitame 
vajuje stokime į darbą!

Detroito žvalgas.
Red. Pastaba: Pilnai sutinka

me su išreikšta D. žv. pastaba 
—laukiame konkretingų 
apie vajaus pasekmes.

britų 
muiti- 
Smar-

Išmetė iš Bankieto , 
Tūlą Smarkuolį Fašistą

LONDONAS. —♦ Pereitą 
trečiadienį Guildhall palo* 
ciuje’ įvyko bankietas, ku
riame dalyvavo i Anglijos
imperijos galvos ir socialisr 

veidžių lygūs draugai, tegalėsi tasz Thomas, ^vidaus reikalų 
me juos pertikrinti ir įtraukti 
į revoliucines kovas prieš Ame
rikos kapitalizmą.

“Laisvė” savo pažadų laiko
si: pereitais i/etais ji sakė sa
vo skaitytojams: kasdien duos 
apysakų. Jei paimsim pereitų 
ir šių metų “Laisvės” nume
rius, tai labai retą kurį rasime 
be apysakos. Talpinamos apy
sakos yra (su mažom išimtim) 
pirmaeilės. Juo daugiau drau
gai vajininkai pasidarbuos ga- 
yjme naujų Skaitytojų, jud ge
riau sustiprinsime dienraštį fi
nansiniai, tuo įvairesnis jis bus 
savo turiniu.

ministeris. Jam bekalbant, 
pasiprašo balso tūlas apy
jaunis vyrukas, Herbert 
Gerves, ir ima įkalbėti apie 
“auklėjimą jaunuomenės.” 
Greit jis buvo , išmestas. 
Manoma, kad Gerves yra 
fašistinės organizacijos na
rys. j

Philadelphia.—
policijantas y^illiam Holly
wood, kuris nužudė Feliksą 
Stranges. Neišleidžiamas 
po jokia bėla. Tuoj bus tei
siamas.

Suimtas

DETROIT, Mich.— Su 1 d. 
spalio mėnesio prasidėjo po vi
sas Amerikos lietuvių kolonijas, 
sykiu ir Detroite, dideliai svar-

1 bus darbas. Tas darbas, tai 
mūsų darbininkiškos spaudos 
“Laisvės” ir “Vilnies” naujų 
skaitytojų ir ALDLD. naujų 
narių gavimo vajai, šitie taip 
dideliai svarbūs darbai, be iš
imties turi apeiti kiekvieną pa
žangų progresyvį draugą ir 
draugę darbininką. Geriausias 
mūsų darbininkų kovoj ginklas 
su fašistais, tikėjimiškais hum- 
bugieriais ir visais kitais para
zitais, tai mūsų spauda. “Lais
vė” ir “Vilnis” visada paduoda 
teisingas žinias iš vienintelės 
darbininki] valdomos šalies Ru
sijos. Taipgi šitie du dienraš
čiai pilnoj šviesoj parodo Lietu
vos kruvinų fašistų ir čia, Ame
rikoj, jų agentų darbus. Kiek
vienam streike, kiekvienoj dar
bininkų kovoj už būvį visada 
“Laisvė” ir .“Vilnis” stovi su 
kovojančiais darbininkais, štai 
del ko taip svarbu,' iddnt kiek
vienas darbininkaš ir' darbinin
kė1 taptų skaitytojais ir I rėmė
jais “Laisvės” ir I “Vilnies”. 
Idant tą atsieiti, mes visi da
bartiniai “Laisvės” ir “Vilnies” 
dienraščių skaitytojai per šitą 
vajų skaitytojų gavimo mėnesį, 
turime stoti į darbą. Mes- tu
rime pasistengti laike šito va
jaus aplankyti kiekvieną pažįs
tamą lietuvį darbininką ir dar
bininkę ir prikalbinti, kad jie 
liktų mūsų dienraščių skaityto
jais. Tuomi mes atliksime di
deliai naudingą savo klasės dar
bą. - -

Dabar Detroite didelė bedar
bė, tai šitas taip svarbus dar
bas, gavimas naujų skaitytojų, 
bus sunkokas. Bet jeigu mes 
visi dirbsime, tai apveiksime vi
sus sunkumus Jr turėsime. ge-'nfl7 .v New Ynrk'n 
X.S£"“.į .„ta Į

geriausios mūsų apšvietos drau- verte 60,000,000 itališkų 
gijos A.L.D.Įm šitas darbdį Į lirų arba $3,120,000., |

žinių

Hooverio Žmonės 
Bando Save Sukinėtis
WASHINGTON.—Hoove- 

rio administracijai nelabai 
smagu klausytis, kaip Kel
ley išrausė aikštėn faktus 
apie atidavimą Rockefelle- 
riui ir Sinclairiui $40,000,-, 
000,000 vertės alie j aus i šal
tinių. Vidaus reikalų mi- 
nisteris Wilbur visaip- ban
do sukinėtis.J Jam pagęlbop 
ateina republikonų i senato
rius Nye, kuris siūlo tą 
klausimą i' tyrinėti, j pavesti 
kongresui. Kol kongresaę 
pradės tyrinėti, tai šmugel- 
ninkai turės progos paslėp
ti faktus ir juos apeiti.

Bet Komunistų Partija 
yra pasiryžus laike rinkimų 
kampanijos šituos klausi
mus kelti aikštėn, drauge 
kovojant už socialės ap- 
draudos bilių. ;

•, Lai-’ Neapolis, Italija 
vas Saturnia atplaukė čio-

Chinijos Komunistai
Varo Darbą Pirmyn

“LAISVES” VAJININKAI JAU SPĖJO
PUIKIAI PASIRODYT PIRMOSE 

DIDŽIOS DARBYMETES DIENOSEPEKINAS.— Nepaisant 
masinių žudynių, Chinijos 
komunistai pietuose varo 
savo kovos darbą. Nesenai 
raudonoji armija paėmė 
miestelį Lisian, netoli Kan
su. Hankowe pilna pabėgė
lių buržujų' iš pietų gilu
mos. Nankingo valdžia juos 
remia finansiniai. Spėja
ma, kad dabar visos Nan
kingo valdžios pajėgos bus j darbo. Šiandien, spalių 3 d., 
mobilizuojamos kovai prieš|vajaus varymo centrai: 
komunistus.

New Yorkas Kol Kas Stovi Pirmutinėj Vietoj; Gal Būt Šiemet 
Jam Teks Pasiimti Vajininkų Unaras, nes įsikinkė Gerų 
Darbuotojų.
Jau. dvi dienos prabėgo spalių mėnesio—nuo tada kai 

buvo oficialiai sušukta delei vajaus už mūsų spaudą — 
“Laisvę”, “Vilnį” ir ALDLD. Tuojaus draugai griebėsi 

sekamai stovi tūli mūsų

Philadelphijos Piliečiam 
Balsuotojam 
Darbininkam

PHILADELPHIA, Pa. — 
Vietinis Komunistų Parti
jos distriktas šaukia visus 
J. V. piliečius darbininkus 
registruotis, kad galėtų bal
suoti už komunistų kandi
datus. Registracijos lai
kas pasibaigia spalių mėn. 
4 dieną.

Hooveris ir Kardinolas
Laimins Federeišinus

BOSTON, Mass.— Seka
mą pirmadienį Bostone pra
sidės 50-toji Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija. 
Biurokratai turi pagaminę 
visą eilę planų, kuriais keta 
užbovyti delegatus. B,e ko 
kito, čia dalyvaus ir prezi
dentas Hooveris, kuris kal
bės apie “gerus laikus”. Yra 
užkviestas ir vietinis kata
likų kardinolas O’Connell.

Green ir jo sėbrai sten
giasi užimti konvencijos lai
ką pašalinių darbininkų ju
dėjimo priešų prakalbomis. 
Tuomet darbininkai delega
tai, kad ir labai trokštų pa
kalbėti apie esamą krizį, ne
turės laiko.

Fleet Laivą Kompanija
Atleidžia 700 Darbin

New Yorko Apielinkė 10 metinių “Laisvei”' skaitytojų.
M., Philadelphia, Pa. 9.,
J. Gabužis, Binghamton, N. Y.—4.
P. Kupris, Baltimore, Md.—3.
ALDLD. 9 Apskritis—3. •
Tai patenkinanti pradžia! Jei šitokiu tempu vajus eis 

ištisą mėnesį, matysime gerų pasėkų.
Per tą laiką po vieną dienraščiui metinę prenumeratą 

prisiuntė sekami draugai:
J. Cheponis, Montreal, Canada; A. Gailiušis, Detroit, 

Mich.; J. Zujus, Wilkes-Barre, Pa.; G. Stossell, Pitts
burgh, Pa.; P. Austrevičius, New Philadelphia, Pa.; J. 
Kazlauskas, Wilkes-Barre, Pa.; A. Baronas, Montello, 
Mass.; A. Rugienius, Huntington Sta., N. Y.

Rytoj šeštadienis!
Vakare, be abejo, bus nemažai parengimėlių, bei su

sirinkimų. Mūsų vajininkai ir kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas raginami budėti: dalyvauti tuose parengi
muose ir raginti draugus užsisakyti dabar nupigintą 
“Laisvę”, bei įstoti į ALDLD.

Sekmadienį dar daugiau bus parengimų. Brooklyno 
apielinkės laisviečiai koncentruosis Labor Lyceum sve
tainėje, kur įvyks Aido metinis koncertas, ir kur daly
vaus minia svieto. Bet tik to nepakanka. Išryto, prieš 
koncertą, reikia aplankyti namuose darbininkus ir juos 

paraginti užsisakyti dienraštį. Taipgi reikia juos para
ginti, kad jie patys dalyvautų rinkime prenumeratų. 
Įtraukim į darbą .kiekvieną darbininką, kiekvieną, kuris 
jaučiasi esąs darbininku.

Visi privalome patapti vajininkais. Tik tuomet turė
sim apčiuopiąmus rezultatus.

Kiekvienas draugas ir draugė privalo žinoti sekamą: 
naujas dienraščiui prenumeratorius yra kandidatas į ko
vingų darbininkų (prieš kapitalizmą) armiją.

Kiekvienas naujas ALDLD. narys—yra plyta darbi
ninkų apšvietos ir kultūros budinke!

Laukit pranešimų apie šeštadienio ir sekmadienio pa
sekmes !

Piliečiai Darbininkai, Atsiminkit, kad Lapkričio 
4 d.-Balsavimo Diena; Registruokitės!

Bedarbė visoje šalyje nė 
kiek nemažėja; priešingai, 
ji didėja. rn-' 
net tokios įstaigos, kaip Na
tional City Bank of New 
York. Tatai pripažįsta net 
tokie kapitalistų tvarkos 
gynėjai, kai New York 
Times, ir Įriti žurnalai ir 
laikraščiai.

Vadinasi, antri bedarbės 
ir krizio metai, bus daug 
sunkesni milionam - darbi
ninkų, negu pirmi, pereitie
ji. '’ Ką tai * reiškia ? « Tai 
reiškia didžiausią skurdą ir 
vargą darbininkams, bedar
biams! . i .

Artinasi, lapkričio 4-toji, 
kurią daugelyj valstijų ir 
miestų bus balsavipiai už 
naujus valdininkus. *Ką dar
bininkai turi daryti? Ar 
jie turi atiduoti savo balsus 
už republikonų, demokratų 
arba socialistų partijas? 
Jeigu taip, tai reikštų už- 
gyrimą šitos tvarkos, šitos 
bedarbės, šitos baisios padė
ties milionam darbininkų! 
Tai reikštų sutikimą ant to
liau vilkti tą sunkų kapita
listinės sistemos jungą!

Kiekvienas darbininkas

tų kapitalistinių partijų, 
Komunistų Partija turi sa-

Tai pripažįsta vo kandidatus daugely vals-

WASHINGTON.— Fleet 
laivų korporacija praneša, 
kad dar labiau suracionali- 
zuojama biznio sistema ir 
greitu laiku bus galima pa
leisti iš darbo 700 darbinin
kų. Nuo kovo mėn. šių me
tų jau 400 darbininkų tąpo 
atleista. Kompanija sako 
atleidusi tiek darbininkų ir 
prąvedusr kai kurias kitas 
paskubos dirbimo pusės, bus 
galima sutaupyti milionas 
dolerių į metus.

Komunistų Partija savo 
rinkimų vajuj aiškiai ir ne
svyruojančiai nurodo darbi
ninkams : visos kapitalisti
nės įstaigos atleidinėja (dar
bininkus, ažuot priėmus; 
visur įvesdinę jama pasku
bos darbas, kapitalistinė ra
cionalizacija. Bedarbių ar
mija vis didėja. Bedarbiai, 
todėl, privalo reikalauti so
cialės apdraudos biliaus
priėmimo, kuris gvarantuo- privalo pagalvoti! 
tų jiems šiokią-tokią pageltų jiems šiokią-tokią pagel- > Kiekvienas darbininkas 
bą ($25 į savaitę).1 - ' 1 privalo atsiminti, < kad sale

tijų. Už juos reikia balsuo
ti ! Balsuojant už komunis
tus, reikš balsavimą prieš 
bedarbę, prieš tą baisų iš
naudojimą, protestą prieš 
imperialistinius karus!

Kiekvienas pilietis darbi
ninkas todėl turi pagalvoti. 
Jis turi tuojaus užsiregist
ruoti, kad galėtų lapkričio 
4 d. balsuoti už komunistus!

“Laisvės” Skaitytojų ir 
Draugų Susirinkimas

SHENANDOAH, Pa.— 
Spalio 5 d. (nedėlioj), 2 
valandą po pietų įvyks 
“Laisvės” skaitytojų su
sirinkimas- ALDLD. 17-tos 
kuopos kambariuose (vir
šuj Abračinsko krautu
vės), 27 W. Coal St.

Visi “Laisvės” skaity
tojai būkite šiame susi
rinkime. ’ Apkalbėsime, 
kaip sėkmingiau praplėsti 
“Laisvės” vajaus planai.

Shenandoriečiai turi 
gauti daugiausia “Lais
vei” skaitytojų.

Vajaus Dalyvis.
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Šiandien, 1 d. spalio, pra
sidėjo mūsų dienraščio nau
jų skaitytojų gavimo vajus. 
“Laisves” prenumerata nau
jiem skaitytojam tik $5 me
tams per visą šį mėnesį. 
Atsinaujinantiem $6. Nupi- 
ginimas tik naujiem skaity
tojam. Brooklyne, kur rei
kia stampos lipdyti, “L.” 
kaina $8 metam. Naujiems 
skaitytojams $7 metams.
• Visus draugus, kurie stojo 
į darbą su pirma diena va-

MUSSOLINI “PRIEŠINA
SI KARUI”

Užsiregistruokite, tad Galėtumėt Balsuoti <

...... A.

Bntered ąs second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

LIETUVIŠKOJI “OPOZICIJA" Į VEIKLIA 
TARNYBA LENKU IMPERIALIZMUI

Žinojo, Kad Gaus j Kailį
Nuo Fašisty, Bet Juos Rėmė

Del mūsų nurodymo, kad 
smetoninių fašistų klika 
SLA organizacijoj del savo 
asmeninių išrokavimų ren
giasi pravaryti nuo Susivie
nijimo ėdžių socialfašistus 
ir jų rėmėjus, socialfašistas 
Grigaitis “Naujienų” No. 
229 aiškina, jog Socialfašis-

I prieš Sovietų Sąjungą. Už 
tai imperialįstįiiė Tautų Są
junga ir įąake Lietuvos fa
šistinei valdžiai pradėti de
rybas su Lenkijos fašistine 
valdžia, kad sudaryti bend
rą frontą prieš Sovietų Są
jungą. Ir Smetonos kruvi
nojo valdžia klauso impe
rialistų įsakymo.

Kada komunistai arba šiaip kairieji darbininkai žeria Lietu
vos buržuazijai, nežiūrint kokių vardų ji vadinasi—tautininkais, 
liaudininkais- ar ‘socialdemokratais, teišybę į akis iy sako, kad'ji 
parsiduoda Lenkijai, buržuazija veidmainingai išsivėpusi rėkia, 
kad lenkai priešai, kad sU lenkais negali būt kalbos be Vilniaus. 
Visi dedasi tikriausiajš patriotais, kiekvienas jų nori iš Pilsuds
kį) pagriebt gardesnį' kąšnį. iy ’kas įš‘ Jiį Wdvddmainiauja? Juk 
prieš perversmą lapkričio ,21 d. fašistai, demonstravo gatvėse 
prieš Lietuvos bplšęvizaciją ir “lenkinimą”, bet' perversmą darė 
jau vien prieš bolševikus, prieš ruošiamą jų perversmą ir prieš 
Lietuvos “pražudymą”. . .

Fašistai ir bendrai visa Lietuvos buržuazija žino, kad plačio
sios masės, biednuomenė yra nusistačius prieš Lietuvos prijun
gimą prie Lęųkijbs, prieš Pilsudskio avantiūrą jr Lenkijos im
perializmą, prieš ekonominio ir politinio būvio pabloginimą, 
prieš stiprinimą antisovietinio fronto. Todėl, kad masėms ap- 
dumt akis tas pardavimo faktas fašistams prisiėjo vilkinti. 
Reikia išraut iš masių priešingą Lenkijai nusistatymą ir tą par
davimo procesą padaryt natūraliu, pribrendusiu. Todėl fašistai 
veidmainiauja savo spaudoj, todėl Tautų Sąjungoj reikėjo 10 
gruodžio priimt dviprasmišką, miglotą rezoliuciją, paskui šaukt 
ištisą eilę derybų su lenkais Kaune, Karaliaučiuj ir kitur. To
se derybose nieko aiškaus nenutarta ir viešai nepaskelbta, tik 
po; biskutį nuo okupacijos linijos pakeitiiho į administracijos 
liniją, nuo medžių plukdymo Nemunu iki geležinkelių transpor
to, nuo lietuvių žurnalistų vizito į Vilnių ir lenkų revizito į Kau- .gaičio tauškimo, būk komu- 

‘flą, ir taip vis kasdien arčiau ir arčiau į kruviną Pilsudskio glė-1 nįstai susmukę

Kaip “Draugas” Mulkina 
Savo Skaitytojus

“Dūšių t ganyfęjų” orga
nas “Draugasr »Ndk ?230, ap- 

‘rąšant Vokietijos reichsta- 
giūosius ŠLA narius. Gir- go rinkimų pasekmes, sako:

tai žinojo, kad smetoniniai 
fašistai gali “jiems į blauz
dą krimstelėti.” Ir Grigai
tis pasalto, kbdel isocUlįąŠis- 
tai sudarė bendrą frontą 
prieš komunistus ir pažam 

• • • * • T • A ’ _ —’ • ~ L * • • -

di, 1
Kad Susivienijime musų 

frontas iki šiol buvo nustaty
tas daugiausia prieš komunis
tus, tai tam buvo pakankamai 
priežasčių, svarbiausia — ta, 
kad komunistai buvo tiek įsi
siūbavę, jogei nedaug tetrūko 
iki organizacija butų buvusi 
jų pasigrobta.
Matote nedaug tetrūko 

komunistams paimti SLA. 
Reiškia, komunistai turi 
tvirtą spėką, turi didelę įta
ką nariuose, nežiūrint Gri-

bį. ' Tik dabar smarkesniu tempu belieka išraut iš masių nepa
geidaujamą nusistatymą.

Fašistai i£ savo pusės daro viską. 9 spalio, Vilniaus užgrobi
mo. dieną, liūdėt nereikia; nebereikia tą dieną paskaitų, neberei
ks! laikraščiuose straipsnių prieš lenkus. Betxatvirą pateisini- 
mį Lietuvos pardavimo Lenkijai ir rimtą “paremtą faktais” 
jd apgynimą fašistai pavedė savo opozicijai. ( Matomai, kad per- 
'dąųg^ savęs nesukompromituoti.

■l)el socialdemokratų daug kalbėt, įrodinėt netenka. Plečkai- 
tijada visą, kaip ant delno, aiškiausiai parodo’. Plečkaičio avan
tiūros buvo reikalingos ir Lenkijos ir Lietuvos fašistams.’. Gal 
kąs nors mėgins pasakyt, kad plečkaitininkai vienaip nusistatę

lenkų, o ‘socialdemokratai pepleČkaitininkai. kitaip. Čia jokių 
. noMikumų, jokių skirtumų negabi įpūt irmerpi -Pakanka, pavar- 

► ty|įj)irželio mėnesio “Socialdemokrąto” numerius. Ir ten rasime 
bf^ėik visą tą, ką įrodinėja*^ “Pirmyn” del esančios Lenkijoj 
“demokratijos”, del būsimo?fctjsitarimo sb lehl&is, nes tada pa
kilsianti pramonė, žemės ūkis, pagerėsianti darbininkų būklė.

Tik valstiečiai liaudininkai mikčiodami iki šiol vis aiškiai ne- 
f f a f L •

^pasisakydavo; išsitardavo kada ne kada vos tik per pusę lūpų.
BėLštai “Lietuvos žinios”, gegužės mėn. 30 d., Nr. 145, išperėjo 
Seno Varšuviečio gana aiškų straipsnį “Kuo Lietuva turėtų su- 
sirūpint.” Per šį straipsnį liaudininkai pasąkoja, ką jau senai 
jie savo širdyje nešiojo. Pradžioje rašo, kad lenkai • susitarė 
jau su ukrainiečiais ir baltgudžiais. Lenkija, susitardama su 
tautinėmis mažumomis, sustiprėjusi, o tas- reikalinga, kad atsi- 
spirt nuo vokiečių. Ir straipsnio autorius agitacirjiu tonu su- 
šunka: .

“Atsiminkime, kad šiomis dienomis iš Vokietjjos išeina pas
kutiniai francūzų kareiviai ir Vokietija tampa laisva, ir laisvo
mis rankomis, dabar ji dės visas pastangas atgauti tai, ko ne
teko per didįjį karą, ir pirmoj eilėj rytuose, kur koridorius, 
Klaipėda, Galicija ir kit. Į šias sritis visų pirmiausia kreipia
ma dėmesis”.

Anot to straipsnio, Lietuvai gręsia pavojus, tik ne iš Lenkijos', 
. bet iš Vokietijos pusės. Ir toliau vėl peria: “Neužmirškim tik 
viėno dalyko, kad visada pradedama nuo silpnesnio (suprask 
nūp Lietuvos). Vytauto jubilėjaus proga, prisiminimas Žalgi
riu (1410 m. mūšis su kryžiuočiais), kad lietuviai ir lenkai ben- 

. drįmis jėgomis gynėsi nuo teutonų. Ir ateityj tas t^ks daryti. 
r.‘>Taį» tiesiog neišvengiama. . . Lietuva eina ne tuo keliu, kurį 

diktuoja gyvenimas Lietuvai, nemato; savo priešo. Ne ta kryp
timi lenkiamas jaunimo žvilgsnis. Ne ta., kryptimi’ lenkiama 
Lietuvos- politika. Jos kelias turėtų būt su Vakarų Europa. O 
atsparumas turėtų būt nukreiptas prieš komunistus ir kryžiuo
čius drauge su Estija, Latvija ir Lenkija. Ajijftiaus klausimai? 
Vilniaus klausimą* norint galima išrišt. ”. x ; b t.

Anot jų,' ‘‘Vilniaus klausimas ne tiek 
saį' vėliau išspręst, o pirmiau reikia sįis 
mą atidėjus gali'būti vefu, nes ąleųka-. 
audrą.3,Šis stįaipsnis nėra laiškas iš VarsabpS.’ 'Gali_bįt JAiš- 
kaą, mums tatai nesvarbu. Svarbu tas, kad jį atspausdino “Lie
tuvos žiniosu,-ir atspausdino' bė ‘jokidš ‘redakcijos pastabos, be 
jokio redakcijos prierašo, vadinas, redakcija su stęąipsnio min
timi pilnai •sutiko. Vėliau /laukiam, kąi gi,kiti laikraščiai para-

‘^Lietuvos Aidas” (fašistų-) įdėjo įžanginį straipsnį apie Rei-1 v Jūk aiškus kapitalistinių 
no .krašto ėv^kuavimą ir labai atsargiai per pusę lūpų? tą, ką i šalių tiksjai. Jos visu .sniar- 
pafašė “L. ž.” Tik “Rytas” birželio 4 d. veidmainingai pataųš- kurnu rengiasi prie karo

“Komunistai laimėjo gal tris 
ar keturis atstovus daugiau, 
negu turėjo buvusiam parla
mente.” > . ...
Tai bjauri melagystė. Ku

nigai savo parapijonams pa
sakoja, jog meluoti yra 
griekas—už tai po mirties 
gali net į kunigų išsvajotą 
peklą patekti. Bet patys 
kunigai pasirodo didžiau
siais melagiais..

Toliaus “Draugas” aiški
na, kad buvusiam parlamen
te centro partija (katalikai) 
turės 63 atstovus, o komu
nistai dar mažiau—“apie 60 
atstovų.” . »

Sulig “Draugo” melagys
tės, tai klerikalai laimėjo 
daugiau atstovų, negu ko
munistai. Bet sulig teisy-

orga- 
kad 

rugsėjo 28' d. Paryžiuj vysku
pas BuČys laikė mišias rusų 
bažnyčioj. Pasimeldęs už ca- 
ristus, rusus kontr-revoliucio- 
nierius, francūzų kalboj pasa
kė pamokslą, pareikšdamas, jog 
“rusų 
vo.” 
mas? 
mas.

Bučys, popiežiaus 
rusų'rytų apeigų vyskupu, spjo
vė ant lietuviško buržuazinio 
patriotizmo ir pradėjo; darbuo
tis del riišų dąristhiib patriotiz
mo; ‘ 1 ‘' 1.

Toliaūs .‘“Darbihinkas” pra^ 
neša, kad Vysk. :Būčys apsilan
kė Paryžiaus katalikui 'dienraš
čio “La Croik” ’ redakcijoj * • ‘it 
“nušvibte popiėŠihūs ’ pastan
gas grąžinti Rusiją į‘.kataliky
bę.”' Tik jis pamiršo'pridėti, 

‘kad popiežius stengiasi grąžihti’ 
Rusiją į Carizmą.

Bet popiežius ir jo agentas 
vysk. Bučys greičiau nuvažiuos 
pas savo išsvajotą dievą, negu 
sugrąžins Rusiją į katalikybę.

Ir tas socialfašistų gaidys 
toliaus “drąsiai” užgieda: 
“Mes esame pasirengę aL 
mušti juodųjų smurto apaš
talų ataką...”

Kaip pasirodo, tai Susi
vienijime, kokis dar jis pa- bes, tai yra taip: pereitam 
siliks pažangiesiems SLA parlamente komunistai tu- 
nariams- pasitraukus, išsi- Tėjo tik 54 atstovus, o į da- 
vystys pjovynės tarp juodų
jų reakcionierių klikų, tarp 
-fašistų ir socialfašistų (Jei 
įšiltų vietų,/ 4$, panaudoji
mo tos organizacijos savo 

ir
mo tos organizacijos 
asmeniniams reikalams 
reakciniai politikai.

bartinį parlamentą išrinkta 
net 76. Tai .yrą dvidešimts 
du atstovai daugiau.
' 1 ^Draugas’AvJlabai; >kvailai 
mulkina savo skaitytojūs.-

Apie Lietuvos ir Lenkijos I 
Fašistu Slaptas Derybas

Bostono škaplierninkų or
ganas “Darbininkas” susi
rūpino, kad juo toliau, tuo 
labiau pradeda smukti lietu
viškų . “patriotų” obalsis 
“Mes be Vilniaus nenurim- 
sime.” Mat, Lietuvos fašis
tiniai valdonai, gavę nuo 
imperialistinių valstybių 
įsakymus, rengiasi išsižadė
ti Vilniaus. Viešai išsiža
dėjus Vilniaus, kaip tuomet 
klerikaliniai ir kitokie “pa
triotai” galės mulkinti savo 
pasekėjus? “Darbininkas” 
pripažįsta, kad, “Lietuva ir 
Lenkija pradėjo slaptas de
rybas.” Esą, “Tautų Są
junga verčia Lietuvą pradė
ti tiesiogines derybas.”

Bet “Darbininkui” “nesu
prantama, ” kam derybos tu- 
Jfetįįj' būt z slaptos: Girdi, 

Dejrybos, tai derybos, bet 
:ąxr slaptai?”

Kur Dingo S. L A. .
Suvirs $300,000?

“Tėvynės”'No. 29' tilpu
siam SLA finansiniam ra
porte (kuris buvo išduotas 
seime) sakoma:

“Visas SLA. turtas 1 d. bal., 
1930 m. $1,359,149.18.”
Ęet dabar fašistiniai SLA 

viršininkai, kad paremti fa
šistų “Vienybę”, davė tam 
geltonlapiui skelbimą. Tame 
skelbime (“Vienybes” No. 
116) SLA ponai sako:
/‘Susivienijimas Liet. Ame

rikoj—Didžiausia lietuvių ap- 
draudos ir pašalpos organiza
cija Suvienytose 
kurios turtas virš 
narių 21,000.”
Palyginkite tą

paskelbtu * finansinių rapor
tu SLA seime ir matysite, 
kad tai yra labai didelis 
skirtumas.,; ■ ...

■' Fašistiniai SLA viršinin
kai turi paaiškįhri/kur din-į' 
go, suvirš $300,000 SLA pi
nigų į taip trumpą laiką?

* i p Ji debesiaidr neša į T ; Jeigu klerikaliniai 
įjaijbūtų valdžioj, tai ir jie, 
kaipo imperialistų tarpai, 
ne - kitaip elgtųsi,' kaip da
bar; elgiasi smetoniniai fa
šistai. ‘ * 1 ‘ ‘ ’ ''' ‘

palaše “L. Ž.” Tik “Rytas” birželio 4 d. veidmainingai patauš- 
kė apie Varšavos provokacijas, ir nudavė lig nesitinkąs su “L.

nuomone. čia liaudininkai savo pareigas labąi ištikimai at
liko.' Juk dažnai lenkų imperialistų agentai Lietuvoj pribarsty- 
dafo pėva nelegalių atsišaukimų, nukreiptų prieš vokiečius ;ir 
komanistus. Po tais atsišaukimais pasirašydavo “Lietuvai gel
bėt? komitetas,” “Lenkų-Lietuvių sąjunga” arba kitokiu vardu. 
Da|>ar “nelegalių” atsišaukimų nereikia; tą patį parašo “Lie
tuvos žinios”, “Socialdemokratas”. Anksčiau pacituotos straips- 
nid vietos parodo lietuviškos opozicijos nusistatymus del santi- 
kii| su lenkų imperialistais.* \ t 1 , • *• /i

Xą neša Lietuvos proletariatui lenkų imperializmas? Apie tai 
jau, buvo no kartą kalbėtą .ir ųrodyta. Dabar tik tenka primint,

ĘąĮsuęjant už komunistus,- 
jūs balsuosite, ųž pašelpą be-; 
darbiams, prieš skubinimo 
sistemą, prieš *ąlgy nul^^į 
jimą, prieš kapjtalizmą7Bal- 
$ųękite už Komumstų PąH 
ti j oš kandidatus!

■ . i; 1 I ; ■ t . >■ - t '• < . . ’ I

... ...    .,■■■■ .» t.... f , ,-į ■ ..-.f .. ■ > . -...-i.-----. 
kad, gegužės mėn. 1930 m. Lenkijos fašistų budelių teismas nu
teisi mirti tris jaunus darbininkuš. Juos kąįtino prigulėjimu 
Komunistų Partijai ir platinimu nelegalių komunistinių atsišaų-< 
kimų. O kiek dar darbininkų laukia takių mirties sprendimą,’ 
kiek sugrūsta į kalėjimus kairiųjų darbininkų, ukrainiečių, balt- 
gudžįų! Reikia nepamiršt ir tp? kad politipįs įr ekonominis kn-; 
zis kapitalistinėse šalyse, revoliucijos kolonijose verčia impend 
lištus sparčiau rudėti karan prieš Sovietų Sąjungą fl’oūtą' Pa-i 
baltijoj, kad paskui paskandint kraujuose savo šalies ir. Sovietų

5 &

Popiežius ir jo agentai dar 
svajoja, kad paskelbus kryžiaus 
karą prieš Sovietų Sąjungą bū-' 
tų galima nuversti darbininkų 
valdžią ir surąžinti caristinę 
valdžią ir sugrąžinti caristinę 
kui būtų galima skiepiriti reli
ginius burtus Rusijos žmonėms, 
kurie dabar baigia atsikratyti 
nuo religinių nuodų. Už tai po
piežius ir visa juodoji klerikalų 
gauja trokšta karo prieš dar
bininkų valdomą šalį.- Bet var
giai kapitalistinėms šalims pa
vyktų sumušti Sovietų Sąjun
gą, kuri kapitalistinėse 
turi milionus draugų 
žmonių, pasiryžusių ją 
nuo imperialistų atakos.

Kunigų organas “Draugas” 
rugsėjo 30 d. laidoj ant pirmo 
puslapio (dideliu ąptgalviu pa
skelbė sekamą “stebuklą”“Ru
sijos Sovietų Valdžiai’' Gręsia 
Ban^rūtas”. ” ’ ” ‘‘
. . Well, “Draugas” greičiau nu
sibankrutuos su savo religinių 
nuodų kromeliu, negu Sovietų 
Sąjunga susilauks barikruto.

Anglijos imperialistų atsto
vas lordas Cecil, kalbėdamas 
Tautų Lygos posėdy, rugsėjo 
30 d., pareiškė, kad dabar pa
sauly yra 5,000,000 vergų. Ver
gų savininkai pirkliauja ver
gais. Net jis pripažįsta, kad 
vergų padėtis baisi.

Imperialistinės šalys palaiko 
vergiją Afrikoj ir kituose 
griebtuose’ kraštuose.

Statistikos parodo, kad 
kantį pavasarį Sovietų Sąjun
goj ant kolektyvių f ir valstybi
nių ūkių gyvens apie 60,000,000' 
vyrų, moterų ir vaikų.

Pavieniai ūkiai nyksta. Auga 
milžiniški kolektyviški tr.( vals
tybiniai ūkiai, kuriuose gyvena 
ir dirbą po keletą ir kelioliką 
tūkstančių, žmonių. Tokie ūkiai, 
tai moderpiškį miestukai: . turi 
ofisų nąiųus, teatrus, kliubus, 
sVetąines, , pašto ir,, telegrafo 
įiarrius;. turi automobilius;., tro- 
įūs įr ,tt, , Iš: tamsybės, skurdo 
'iri vąr(gp Rusijos,vąlčtipęiai žepr 
į ią, .j .šjvį^sų,; malonų gyvenimą-.

t XY. X JLCV V AJLJLJLvz*

Sovietų Sąjungoje Kuomet kapitalistinei klasei 
_  (rūpi vien tik išnaudojimas

Jeigu caro laikais Rusijoj darbo žmonių, tai darbo 
buvo, kuomažiausia įvairių,! žmonės, valdydami šalį, 
ypatingai darbininkiškų, or- ^stengiasi dirbančiuosius vis- 
ganizacijų, tai ' dabartiniu A. anrūDinti 
laiku, kuomet ten darbo! P P 
žmonių klasė tapo šalies va
dovu, darbininkiškų organi
zacijų yra kuo daugiausia.

Nelabai senai Maskvoj, 
Kultūros. Parke, įvyko vi
suotinas Sovietų Sąjungos 
neregių suvažiavimas./De
legatų iš įvaįr’ių Sovietų Są
jungos kraštų pribuvo virš 
šimto, kurie atstovavo virš 
15,000 organizuotų neregių.

Suvažiavimą] iti'dąre nere
gių i organizacijos, pirminin
kas Viktorovas; Suvažiavi
me paaiškėjo daug įdomių 

1 dalykų iš neregių Organiza
cijos: gyvenimo. Pasirodo, 
kad organizacija jau surado 
būdus aprūpinimui neregių 
darbais ir, žinoma, tuo pa
čiu sykiu aprūpinama jų gy
venimas. Neregiai lavina
mi įvaįnžse darbo šakose, 
mokifiami mokyklose sykiu 
su matančiais. Neregiai dir
ba įvairiose ■ dirbtuvėse, 
ūkiuose, kooperatyvuose ir 
kitose šakose.

Dabartiniu laiku neregių 
draugija jau turi -virš 170 
skyrių. Virš 500 neregių 
dirba įvairiuose fabrikuose; 
pačioje Maskvoje jų dirba 
virš 250. Jau dabar pavyko 
darbu aprūpinti virš keturių 
tūkstančių žmonių ir ateity
je tikimasi visus neregius 
aprūpinti darbu., Draugija 
labai daug: nųyeįkė ūkio sri
tyje; kur daugelis neregių , 
pradėjo dirbti; *>Ten reikėjo 
sudaryti .tojtias aplinkybei, 
kad neregiai galėtų darbuo
tis. Daugely) apskričių bei 
sričių randasi įsteigti dar
žai Tr sodhi, kdriubse dirba 
neregiui, ir įijasekmės būna 
labai geros.1 Daugelis ne
regių darbuojasi prie gyvu
lininkystės, bitininky s t ė s, 
paukštininkystės ir t. p. To- 
limesniam'neregių organiza
vimui ir jų lavinimui ’ val
džia paskyrė 70,000 rublių. 
Šie pinigai bus didžiumoje 
sunaudojami neregių ūkio 
kolektyvui, kuris randasi 
Armarive.

Caro laikais neregiais nie
kas nesirūpino, niekas į ne
laiminguosius nekreipė jo
kios domės. Visas jų gy
venimas buvo, tai išmaldos 
—elgetavimas. Kapitalisti
nėse šalyse jeigu ir rūpina
masi neregiais, tai tik tiek, 
kiek juos galima išnaudoti. 
Visai ką kitą matome Sovie
tų Sąjungoj. Ten stengia
masi, ne, išnaudoti .neregius, 
bet jų gyvenimą aprūpinti. 
Stengiamasi juos išlavinti, 
kad' jie galėtų būti ir visūo- ■ 
pienei, naudingi', nariai. Pa
sirodo, . Kąjd .cĮ^rbb i • žmonių 
Ulases, gaspadoriavimas. la-r į

New Yorkd Valstijoj reikih užsiregistruot spalio’6 iki 11 d., 
ijkacl piliėčiai galėtų balsuot lalpkriČio 4 d. rinkimuose. Dar
bininkai piliečiai7, ūžsirėgistruokite, kad galėtumėte atiduot 

; šavo balsą už 'Komunistų* Partijos kandidatus ir josios pro- . i i i i i ' ■ J . ' . ’ VLgrąmą. , -•
j Kelias dienąs pirm registravimosi, švietimo Komisija 
J (Board of Ędųcatipn) paskiria kvotimams, Paprastai duoda 
^■truputį paskaityt} iš - laikraščio arba knygos. . Kai kada rei
škia raštiškai atsakyt vienas kitas, ant to ‘paties puslapio ki
etoj vietoj išaiškintas klausimas. Tai visai lengvai išlaikomas 
^kvotimas. Bet, pirmą kartą norint balsuoti, turi išlaikyti tą 
: kvotimą. , J ■ ■ ' ’ • ’ ■ •
f Kurie jau' khrtą išlaikę, daugiau kvotimų nereikia, tik tūri 
‘pasakyt, kur paskutinį.kartą balsavo, ! , '

Kai kur politikieriai pakiša blapkąs, kur įlauęįama, guriai 
partijai' prįįlausąi, Jų blandų nereikia pildyt, bąt. tuščiąs 
įmesti' į paškiftą dėžutę bąlsayimo . būdelėje- <.

ROMA. — Kalbėdamas 
korporacijų tarybos susirin
kime, fašistų vadas Musso
lini paskelbė, kad jis veng
siąs karo ateityje.

Laisvės’
VAJUS

jaus, prašomę dalyvauti
konteste ir laimėti vieną iš
šių dovanų:

* 1-ma Dovana $30
2-ra Dovana $25.
3-čia Dovana $20
4-ta Dovana $15
5-ta Dovana 1 $10
6-ta Dovana , $5
šias dovanas duoda A. L.

D.L.D. 2-ras, Apskritis, New
Yo^ko apielinkės, ; Vajuje
dalyvauja j)ats aukoto j ąs 
dovanų ir kviečia kitus ap- 
skričius į varžytines.

Senų Skaitytojų Domei! 
Prašome draugų įsitėmyt, 
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 
skaitytojus, tie ir savo pre
numeratą galės atsinaujinti 
už 5 dolerius metams.

KUR MŪSŲ VETERANAI?
Daugelis “Laisves” skai

tytojų, bendradarbių ir rė
mėjų klausia administraci
jos, kur dingo mūsų dien
raščio pirmesniųjų^vajų ve
teranai: Julija Rainardienė, 
J. S, Mažeika, A. Buivydas, 
J. Sinkauskas ir visa eilė ki
tų. Well, kol kas iš jų žo
džio negavome, tačiaus, tu
rime vilties, kad jie stos į 
darbą ir dar nemažai bai
mės įvarys kai kuriem iš 
mūsų.
New Yorkas ir Shenandoah

. D'rg. A. Matulis dziūkišku 
mandrupiu kalba, kad New 
Yorko Ą.L.D.L.D. 2-ras Aps
kritis laimės pirmą dovaną 

’šiame vajyje, o drg. S. Rei- 
'kąiisKas; sako, kad Shenan
doah apielinkės Ą.L.D.L.D. 
9-tas Apskritis gaus pirmą 
dovaną. Gi tuo pat kar|,.u 
drg. P. Namikas turi sumo
bilizavęs visą Waterbury už 
pirmą dovaną.

Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis. %

Nuo šios dienos į kontes- 
tantų sąrašą dėsime tik tuos, 
kurie turės‘nemažiau trijų 
'skaitytojų.

Jei Bostonas ir Baltimor^, 
kurie kituose vajuose’ ne
daug tepasirodė, šiemet dar
buosis sulig pasižadėjimo, 
tai šis vajus turėtų pralen- 
ti buvusius vajus.

‘TĄISVE”
< 427 Lorimer Street

: Brooklyn, N. Y. > t



Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street
Maspeth, N. Y.

Penktadienis, Spalių 8, 1930

Nekraukite Turtų kad
nes ir

Buržuazinė spauda vėl ke

SKAITYKITE “LAISVĘ

Jūsų Akys Uždirba Jums PragyvenimąVikutis

WILKES-BARRE, PA.CHESTER, PA.

vo

m ui

ricio
396 Broadway,

Phone: Stagg 8342

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETH®

LUTVINAS
ELIZABETH, N.

New York, N. T<228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKASTORONTO, ONT, KANADA

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

WORKING WOMAN

50c už metus ims

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription

ADDRESS

STATE

■■I

ĮSPŪDŽIAI IŠ A.LD.LD. 7-to 
APSKRIČIO KONFERENCIJOS

Bell__
Keystone

chorų 
Darb. 
28 d.

“Laisves’’ Skaitytojų , Susirinki* 
mas ir'B. Krasausko Prakalbos

taip ir tie “geri

metinė
Kliubo
Mass.

se: Scranton, Plymouth, Wil- 
vaikštinėja nuo ;kes-Barre, Nanticoke ir Pitts.

tone. 5 d. spalio, 7 vai. vaka 
re, bus Wilkes-Barre po nume.

Užsiprenumeruokite!
' Siųskite visus straipsnius, aukas

TELEFONAI:
___________ Oregon 1186
___________  Main 14J7

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

LIETUVIS GRABOKIU?
IR BALZAMUOTOMS

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.

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 
ŠIOJE VIETOJE

rama.
Bet ilgų metų sunkus gele

žies fabrikų darbas, be tin
kamos higienos ir priežiūros. 
Sulig gydytojų pripažinimo, 
buvo perdaug pritraukęs gele
žies dulkių ir rūdos į savo 
plaučius, kas nusilpnina žmo-

riaus ir įsteigimas draugijos 
centro komiteto. ■ , 

Svarbu visiems dalyvauti.
VI. Raila.

1. Mechanizmus. Kaip sustatyti sulis planą | 
kaip surasti Bugedlmusj kaip ižsnoilu*

Kanados Lietuvių Sūnų ir Dūk 
terų Savitarpines Pašelpos 

Draugijos Žinios

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rugsėjo 21-vmą dieną bu.
skaityto 

apkalbėjį- 
kaip ge 
“Laisvei’

1 d., penktadienį, 
vakare, Occident 

kampas Queen ir 
auksas ir si-;Bathurst satvilb įvyks Sūnų ir

Dukterų Pašelpinės Draugijos 
ekstra susirinkimas.

Bus svarstomas pataisymas 
Sovietų Sąjungoj kaip tik konstitucijos pomirtinio sky- 
atbulai elgėsi—ne tik neati-1 
davinėjo bažnytinių brange-

* nybių, bet kaip įmanydami 
jas visur slėpė. Vėliaus val
džia įvairiose vietose sura
do ne tik brangenybių pa
slėpta, bet ir maisto, kuris 
jau buvo sugedęs. Dabar 
panaši istorija pasikartoja 
su iškeičiamaisiais pinigais. 
Dvasiški ja juos graibioja, 
gaudo ir slepia, kad tuomi 
užkenkus šaliai, padarius 
smulkių pinigų trūkumą, o 
paskui žmonių akyse^katti- 
nus valdžią. O kuomet val
džia tuos dvasiškus gaidžius 
paima už skiauturės, tai vi
sa buržuazinė spauda suke
lia lerjną, šaukia, kad Sovie-

r tų Sąjungoj komunistai var- 
f toja terorą ir tt.

švenčioniškis.

IŠ A.LD.LD. IR LD.S.A 
CONN. APSKRIČIŲ KOMITE 

TŲ BENDRO POSĖDŽIOSpalio 
7:30 va 

kvta, kad visos bažnytinės j svetainėj 
brangenybės 
dabras būtų atiduotas į val
džios iždines, tai kunigai

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti s n Kasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
; Telephone: Trinity 3*1045

atlaikytas 
labai nau-

Rugsėjo 19 d., Westono 
džiovininkų ligoninėj 
drg. Juozas Snieškus-Blady- 
ka. Velionis buvo 39 metų 
amžiaus, kilęs iš Vilniaus ve
dybos, Vileikos apskrities, 
Kraesko valsčiaus, Staikių kai
mo. Išgyveno Kanadoj 19 
metų.

Per pastaruosius keturis 
metus velionis priklausė Sūnų 
ir Dukterų pašelpinei draugi-

28 d. rugsėjo įvyko A.L.D 
L.D. 7-to Apskričio 
konferencija Piliečių 
svetainėj, So. Bošton 
Konferencija pradėta paskirtu 
laiku, 11-tą valandą ryte. Tai 
gal būti dar pirmą sykį lietu
vių istorijoj konferencija ati
daryta punktuališkai, ir kuopų 
delegatai veik visi suvažiavo 
laiku. Šioj konferencijoj da
lyvavo nuo 13 kuopų 36 dele
gatai. Neprisiuntė delegatų 
šios kolonijos: Gardner, Mass.; 
West Lynn, Mass., ir Stough
ton, Mass.; tos kolonijos rodo 
savo nepaprastą apsileidimą, 
kad net į metinę konferenciją 
neįstengia atsiųsti delegatų. 
O juk ši metinė konferencija 
yra labai svarbi, nes įvyko 
prieš pat vajaus mėnesį. De
legatų sudėtis: 33 fabrikų 
darbininkai, o tik 3 smulkūs 
vertelgos (biznieriai), bet ir 
tie biznieriai veikliai dalyvau- 

mirė ja darbininkų judėjime. Visi 
delegatai gyvai diskusavo 
įvairius organizacijos klausi
mus. Visi, kaip komiteto ra
portai, taip ir komisijų rapor
tai, prirengti trumpai' ir aiš
kiai, tik vienas raportas, tai 
yra d. žaldoko maršruto, kurį 
davė d. Taraška, buvo neaiš
kus, ir jis likosi atmestas.

A.L.D.L.D. 2-ros kuopos ko- 
Kadangi artimų giminių Į misij a puikius delegatams pie- 

elė, ir tik už 50c ypa- 
Kičino” gaspadinės ir 

verti pagyrimo, 
kad Ą.L.D.L.D. 

7-to Apskričio ižde randasi 
doleriai, nutarta išau-

‘ Nors ALDLD. ir LDSA. Ap- 
i skričių Komitetai nesusišaukė 

posėdį atlaikyti kiek pirmiau 
. prieš ALDLD. ir laikraščių va- 
• jų, bet esant geram organizato- 
. riui, tai jo jau rūpinamasi su

rengti prakalbos, gauta kalbė
tojai ir kaip-matosi, darbas ei
na pirmyn. ' Tas labai gerai.

LDSA. sekretorė Vaitonaitė 
irgi dabojo dalykus. Gavus pa
raginimą nuo ‘Working Wo
man” laikraštuko, kad rajonas 
turi gauti jam aukų ir prenu
meratų, ji paragino kuopas, 
kad jos imtųsi aktyviškumo 
šiame darbe. Tas irgi gerai.

Komitetas kuopom kvotos ga
vimo naujų narių ir laikraš
čiams skaitytojų nenustatė, bet 
komitetai manė, kad kuopos ži
no, jog jų užduotis suorgani- 
zūot visus narius į vajaus dar
bą. Todėl kurios kuopos dar 
nesate sušaukusios pasitarimo 
posėdžių sudarymui geresnių 
planų del vajaus, tai dabar tuo
jau turit tą ‘padaryti.

Komitetai matydami, kad fa
šistai suka lizdą iš visokių ver
telgų, advokatų,. daktarų, ir net 
kunigų kovai prieš darbininkiš
ką judėjimą, ypatingai lietuvių 
tarpe, tai komitetas nutarė iš
leisti lapelius nušviečiant vi
siem darbininkam apie tai. Mes 
žinome, jogei daugelis aptem
dytų darbininkų, dar vis nesu
pranta, kas yra tie vaizbos bū
tai ir fašistų politiniai fondai; 
todėl mūs privalumas tą viską 
išaiškyt, kad vargo spaudžia
mieji darbininkai nebūtų į- 
traukti į tuos jų bučius (var
žas) vedimui fašistinės darbuo
tės pačių darbininkų nenaudai. 
Lapelius kuopos kaip tik aplai- 
kys, neturi“ laikyt kur pakam
pėse, bet tuojaus juos paskleist 
po lietuviškas minias.

Šiais metais nepavyko tiek 
daug uždirbti <’ su išvažiavimu 
darbininkiškos spaudos naudai, 
bet kaip ten nebūtų, nutarta 
pridėt “Daily Workeriui” ir 
net “Working Woman” po dalį 
uždarbio. To negana, mes ži
nome, kad ir chorai .kiek nors 
duos del spaudos, nes jų išva
žiavimas buvo našokas.

Nutarta paragint naują A.L. 
D.L.D. 148 kuopą, Danbury, 
Conn., prisidėt prie apskričio. 
Tikime, kad kuopa įstos į ap
skritį, tai jau bus trečiam ap
skrity j viso 14 kuopų. Jeigu 
Windsor Locks nemiegotų, pry- 
šakyje su Kiču, tai turėtume 15 
kuopų*. Kaip sakai, Kičai, ar 
jau niekaip negalėtum sudaryt 
kuopelę iš keletds gerų žmonių? 
Pabandykite..

bą. Bedarbiams .tiesiog, gręsia 
badas,, ypač ąteinaąČią žiemą. 
Ypatingai juodveidžįams, 
dabar jau daugelis! bedarbių 
rankioja iš bačkų duonos plu
teles, palaikymui gyvybės.

Dar turiu pasakyti, jog čia 
darbininkai yra bosų baisiai iš
naudojami, nes darbininkai nė
ra organizuoti ir negali pasi
priešinti bosų .sauvaliai. Dar
bininkai turėtų pradėti organi
zuotis į Darbo Unijų Vienybės 
Lygą, čia pas mus lietuviai į 
darbininkų judėjimą per pirš
tus žiūri, bet atsiminkite, kad 
mes turime organizuotis kartu 
su visais darbininkais, jei no
rime iškovoti geresnes darbo 
sąlygas ir pasiliuosuoti iš kapi
talistinės vergijos.

Darbininkas.

čia bedarbė ir darbininkų 
skurdas kas dieną didėja; čia 
randas bedarbių arti 10,000, iš 
58,000 vietinių gyventojų, kame 
randasi 20,000 negrų, kurių 
daugiausia randasi bedarbių ar
mijoj.

Čia dirbtuvių randasi daug, 
bet jų pusė yra uždarytų. O 
kai katros dirba po 2-3 dienas 
savaitėj ir dirbantieji darbinin
kai išnaudojami bosų neapsa
komai. čia randas Sun Ship 
Co. laivų išdirbystė, ir veik dar 
geriausiai dirba iš visų. Dirba 
apie 4,000 darbininkų, bet dar
bininkai yra bjauriai išnaudo
jami: bosai ganioja kaip gyvu
lius, verčia skubėti, prie to, prie 
laivų statymo yra pavojingas 
darbas ir įvyksta daug nelai
mių. Nesenai vieną užmušė; 
kas dieną pasitaiko lengviau ar 
sunkiau sužeisti apie šimtas 
darbininkų. Krintančių geležų 
vieniems galvos pramuštos, ki
tiems rankos arba kojos nu
spaustos ar numuštos; tretiems 
šonkauliai įlaužti, net baisu pa
žiūrėti, kada pasitaiko nueiti į 
sveikatos priežiūros kambarį. 
Bet čia bosai to nepaiso, nes 
bosai gerai žino, kad už dirbtu
vės vartų turi užtenkamai be
darbių. Čia darbininkai dąu- 
giau neuždirba, kaip nuo $18 
iki $20 į s savaitę, g Kai kurie 
darbininkai yra verstinai ver
čiami dirbti viršlaikį, o jei ku
ris nepaklauso, prašalinamas iš 
darbo. . i, • <’

L. Darbininkių. komitetas nu
sitarė neapsileisti. Jos nusita
rė rajono konferenciją laikyt 
daug pirmiau, negu ALDLD, 
bene gruodžio pradžioj. <

Kadangi šiais metais valtijų 
rinkimai, o Komunistų Partija 
stato kandidatus, tai komitetai 
parašys atsišaukimus į narius 
ir visus dąrbininkus, kad ne tik 
patys balsuotų už komunistų 
kandidatus, bet kad ir kitus ra
gintų, o labiausiai tai dirbtu
vėse.

štukų negali daugiau padaryti, 
kaip $2 į dieną. Kai kurie dar
bininkai iš kitų valstijų apva
žiuoja su šeimynomis automo
biliais ir juose apsigyvena, nes 
neturi pinigų užsimokėti už 
kambarius. Pažvelgus iš šalies 
į ją gyvenimą tai atvaizduoja Įkalbos bus tik penkiose vieto 
baisų skurdą 

Bedarbiai
vienos dirbtuvės prie kitos, bet 
nėra vilties, kad gausi kokį dar-

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje su; milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkes Motėrys!
Budavokite Jį

riu 325 E. .Market St. < « ■ ,
Drg. B. KVašauskas čia pir

mu kartu kalbės, tad if žmo
nės kalbasi, kad visi eis pasi
klausyti. Tad visų priderystė 
ne tik patiems ateiti, bet ir 
tuos atsivesti, kurie da neži
no, kąd prakalbos bus. Kurie 
bus prakalbose, tai ne tik gir
dės gerą prakalbą, bet ir kon
certinę programos dalį. Tose 
prakalbose Aido Choras nuta- 

Įrė dalyvauti visi iki vienam ir 
sudainuoti kelias dainas.
, Pasimatysim prakalbose.

J. Surdokas.

ganizacijos darbą varyti pir- 
pašelpinės 'myn. Į komitetą įeina šie 

draugai ir draugės: K. Bar- 
čienė, A. Barčius, Ig. Kubiliū
nas, T. Bartkus, F. Grybas, Iz. 
Katilius ir J. Grybas. Pas vi
sus yra energijos ir gerų norų 
gerai pasidarbuoti abelnam 
darbininkų judėjimui. Taipgi 
visų A.L.D.L.D. narių yra bū
tina pareiga pagelbėti Apsk- 

komitetui.
Konferencijos Dalyvis.

gaus organizmą ir duoda pro- kurios buvo atstovautos šioj 
gos įsiveisti tuberkulioze bak- konferencij 
terijoms, kurios viduramžį visos rūpestingai Puošiasi prie 
žmogų per kelis mėnesius lai- agitacijos mėnesio, gavimui 
ko nuvaro į kapus. 'naujų narių į A.L.D.L.D. ir

Jeigu drg. J. S.-Bladyka ne-1'mūsų dienraščiams skaitytojų, 
j būtų priklausęs Sūnų ir Dūk- Reikia pripažinti, kad A.L.D. 
terų Draugijai, jo paskutinės L.D. 7-to Apskričio ribose ne
gyvenimo dienos būtų buvę la- turim nei vieno profesionalo, 
bai liūdnos. Sunkiai dirbda-| kuris nors kiek padėtų darbi- 

|mas per 19 metų, nesukrovė ninku judėjime darbuotis,—vi- 
turtų, kad būtų galėjęs ligoj Įsą darbininkų judėjimą palai- 
ar nelaimėj be niekeno para- ko patys darbininkai savo dar
nios apsirūpint. Kol sveikas, bininkiškais sugabumais. 
dirba, pinigų turi, tai ir 
rų” draugų yra, bet kaip tik'judėjimu priešų veikimą, tai 
sveikatos ir pinigų nustoja, mūsų organizacijos ir abelnas 

draugai ding-.veikimas yra kur kas stipres- 
Inis, bet per šį vajaus mėnesį

Tik draugai, priklausanti or- ir visą žieminį sezoną yra per- 
ganizaęijoj bendrų siekių, ben- matoma, kad bus galima dar 
droš idėjos, neužmiršta savo geriau sustiprinti darbininkų 

j organizacijas ir jų veikimą, 
'nes momenta^ veikimui ir ,ėji- 
!mui. į darbininkų mases, kada 
šalyje. egzistuoja negirdėtas 
kapitalistinio surėdymo kri- 
zis, yra palankus,, nes tada 
darbininkai daugiau interesuo
jasi darbininkų judėjimu. Iš
rinktas naujas apskričio komi-

posėdis atlaikytas laike 
išvažiavimo Lietuvių 

Darže, Waterbury, Conn, 
rugsėjo.

Posėdis skubotai 
bet tarimai išrodo 
dingi.

jungoj šaudo kontr-revoliu- 
cionierius. Pastarųjų tarpe 
randasi keli kunigai. Le
ningrade sušaudė aštuonis 
kontr-revoliucionierius, ku
rių tarpe buvo du kunigai. 
Pastarieji ne tik varė kontr
revoliucinį darbą, bet ir 
gaudė Sovietų Sąjungos iš
leistus sidabrinius ir auksi
nius pinigus ir juos slėpė, 
kad tuomi užkenkus vai

zdžiai.
Dabar vėl laikraščiai pra

neša, kad pas tris dvasiškus 
tėvelius Vokiškojoj respubli
koj rasta 800 rublių smulkių 
sidabrinių pinigų, valdžios 
išleistų del iškeitimų. $ie 
trys dvasiški • tėveliai pa
traukti atsakomybėn ir, su
prantama, bus tinkamai nu
bausti.

Ar ne keistai išrodo? Per 
visą laiką dvasiškija iš sa
kyklų žmonėms kala į gal
vas:. “Nekraukite turtų, ku
riuos rūdys suėda, kandys 
sugadina ir vagys iškasa.” 
Kartodami šiuos žodžius, 
kunigai sako, kad tai žo- 
tižiai esą paties Kristaus. 
Bet patys kunigai, kurie 
save taipgi vadina Kristaus 
įpėdiniais, kaip tik tuos tur
tus ir krauna. Kada Sovie
tų Sąjungoj siautė badas, 
kada valdžia dėjo visas pa
stangas, kad baduoliams pa
gelbėjus ir kada buvo įsa-.

draugų iki paskutiniai jų gy
venimo dienai.

Kanados lietuviai darbinin- 
ikai, šis pavyzdis turi būti pa
inoka visiems. Toksai likimas 
kiekvieno laukia: liga, senat
vė ir mirtis nei vieno nelenkia, 
jo kad tose valandose nelikti 
be priežiūros, be draugiško 
patarnavimo, tai kiekvienas, tetas tikriausiai pataikys 
turim priklausyti prie bent ko 
kios darbininkų 
draugijos, kurios rūpinas ne
laimingų savo draugų likimu.

Kanadoj dauguma gyvena 
pavieniais; pažvelgkim į atei
tį, kas laukia darbininko žmo
gaus, nustojus jo brangiausio 
turto—sveikatos. Del gailėji-i 
mo kelių centų mokėti ir pri
klausyti draugijai, gyvendami 
atskirai, darome didelę klaidą. 

Turim atminti, kad per or
ganizacijas, per darbininkų so
lidarumą, galim pagerinti sa
vo ateities būvį.

Pranešimas Toronto Kuopos 
Draugams

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį! 

Remkite Jį!
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-inai dienai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!

neturėjo, tai nebuvo kam rū
pintis jo laidotuvėmis, tatai 
tapo palaidotas draugijos pa- gaspadoriai 
stangomis, be jokią religinią Pasirodžius, 
prietarą 

Drg. J. Snieškus-Bladyka (165
per keturis mėnesius pasunkė-.koti $80.00 sekančiai: Trade 
jusios ligos buvo uoliai Janko-Į Union Unity League, del ren- 
mas draugijos draugą ir tei-'giamo bazaro, per lietuvią ko- 
kiama moralė ir materiale pa-mitetą, $15.00, S.L.A. Gyni- 

Imo Fondan (kovai prieš fašiz- 
:mą) $15.00; dienraščiam— 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Daily 
Workeriui” ir ispaną kuria
mam dienraščiui; visiems po 
$10.00; taipgi ir “Darbininkią 
Balsui” $10.00.

Iš 13-kos gyvesnią koloniją,

Lu twin’s Hali yra 
P 1 a č lai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
E s ta pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

Mokytojam yra žymn« ekspertai L. TIKNIAVIGUS. Lekdjot dlenomli ir rakarata. A 
kite apžiūrėti mū«q ' mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčld. HUO 10 Įlti 2 P.M, 

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampu 14th Street

NAME

CITY .

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę, svetainę, tinka
mą baliams, . teat- 
r a m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maudynės 
(swimming pool).

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje pralau 

kreiptis prie manęs.

visą “Laisvės” 
susirinkimas 
ir susitarimui, 

nausia gaut naują 
skaitytoją. Po apkalbėjimui 
nutarta, kad Wilkes-Barre ko- 

Įlonija apims visus priemies
čius nuo Pittston iki Nanti
coke, ir kas daugiausia gaus 
skaitytoją, tai tas gaus kredi
tan ir visą kitą šios apielinkės 
gautus naujus skaitytojus. 
Taigi, dabar visi stengkitės ko 
daugiausia gaut naujų “Lais
vei” skaitytojų, tai gal mums 

i pasiseks gaut pirmą dovaną. 
IJeigu norime, kad mūsų judė- 
|jimąs augtų ir da būti “Lais- 
įvės” kontestų laimėtojais, 
tai turime dirbti ir dirbti ran
goves pasiraitoję. Pernai bu- 
^vo tarta, bet tarimai ir pasili- 
iko tarimais, o darbo mažai 
|buvo padaryta, tai nors šį me
tą pasirodykime, kad mes ne 
tik galime tarimus daryti, bet 
'ir gaut naujų skaitytųjų. Tik 
prisiminkime užpereitus me
tus, kaip draugė Zdaniūtė 
laimėjo pirmą dovaną gavime 
naujų skaitytojų. Ar tai ne
buvo garbe visiems wilkes- 
barriečiąms? Kaip girdėjau, 
tai d. Reikauskas stoja į vaji- 
ninkų eiles ir ar tai nebūtų 
vėl gražu, kad d. Zdaniūtė 

j vėl jį sukirstų. '“Na, merginos: 
Kaspariūtės, Zdaniūtės ir ki
tos, griebkitės už darbo, o mes 
jums padėsime ir visus vaji- 
ninkus sukirsime!

Tam pačiam susirinkime bu
vo kalbėta ąpie choro nukry
pimus ir apie palaikymą nuo
latinių kambarių. Choro vidu
jiniai reikalai pasirodė nėra 

■kaip .taip blogai, kaip kad nekurie 
įsivaizdina, ir choras sugebės

ši kompanija apsigarsina 
laikraščiuose, ypatingai kitą 
valstijų, jog reikalauja gerų 
mechanikų, kurie galėtų uždirb
ti į valandą net . $1.25, bet kuo
met darbininkas atvažiavęs gau
na darbą,, tuomet ‘pamato, kad 
daugiau negali uždirbti 
25c. į valandą, nes čia. nau 
jiems darbininkams nėra patai-Įįats pataisyti, jeigu ką matys 
somi pastoliai, kad galėtų dirb- (negero. Kambarių reikalas 
ti, o turi patys pasitaisyti, ^rba • palikta visoms draugijoms sa- 
turi laukti, kol karpenteriai ,vo susirinkimuose išdiskusuoti, 
(meisteriai) pataisys, tokiu bū-Į padaryti tarimus ir komisijai 
du darbininkas dirbdamas nuo pranešti. Gi komisija galuti

nai išspręs tą reikalą. Į komisi
ją įėjo iš kiekvienos draugijos 
po vieną narį.
Drg. B. Krasausko Prakalbos

Su 4 d. spalio prasideda B. 
Krasausko prakalbos. Pra-

■tatytl. Tas viskas mokinama kiekviena 
denta nraktiSkal. po prldiOra tastraklnrtą.

2. Elektra ir Magnetizmą*. Tai re4kaMn<Bm> 
sla prie dabartinių automobilių.

H. Vaiinijima*. Kkip paetoti eksportu Boto* 
riu. .
Pabaisę musų mokyklos kursą, turite 

prųgą pasinaudoti vienu 16 dvi ' 
mechaniko arba Šoferio. Garsą1 
nitu Ir diplomą. Mokiname gn 
kai Ir angliškai. Kaina prią&j

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGO8

Kreipkitės Į DR. ZĮNS, jei^u kenčiate nuo: Krąu- 
Jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvąi- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir.':Mė^lažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių IJaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Noąies ir Gerklės 
Ugų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

I m0'. Jei&u jūs, esate nesveiki ir nusiminę, ai " Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopia naujausiais, užgirt*is 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. Z I NS 110 EAST16tb ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Plj

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 Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DRS. SCHONGER & STENGER
Brooklyn, N. Y.

Puslapis Trečias f ’
j,, įaii. 4

1 Tel., Juniper 67$76 . i
■ i ‘ • H • . » . *:

J. WANNA, JR.
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Paslapis Ketvirta

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Bankas! — sujudęs sulaukė savo eilės. 

Kietai suspaudė kišeniųje galą virvės. De
šine ranka uždengė kortas.

—Nu, kokios jūsų kortos, ponas kapito
ne?

Drebančiais pirštais kapitonas atidengė 
galiuką viršutinės kortos. Kaip išblyšku- 
feis veidas, gulėjo čirvų karalius. Tartum 
[atidarys tas karalius lūpas ir prakalbės 
taip, kaip sargas: 
Į —Broliai!

Rankos kapitono-kasieriaus pasidarė 
jkaip akmeninės, neturi spėkų pakelti kitą 
kortą.
j —Greičiau, ponas kapitone,—paragino jį 
banko laikytojas.

Kapitonas pakėlė čirvų karalių, pakišo 
jį po apatine korta ii’ povaliai pakelė an
tros galą, ogi—gilių septynakė...

Kapitonas atsilošė į kėdės užpakalį ir 
kiek pasilsėjo. Paskiau negarsiai tarė:

—Man daugiau nereikia!
Banko laikytojas išsiėmė cigaretą, užsi-, 

rūkė, nusijuokė ir tarė:
—Nu} ar tik jau neturi, ponas kapitone, 

pakaruoklio virvės galą?
Kaip laukinio žvėries, sužaibavo akys ka

pitono, prisipildę kraujo.
—Meldžiu nejuokauti,—tarė jis kriokian

čiu balsu. «
—Man taipgi, ponas kapitone, nereikia,— 

tarė banko laikytojas, pažiūrėjęs ant nu
siminusio kasieriaus-kapitono. Ir metė ant 
stalo gilių aštuonakę.

Kapitono net subraškėjo pirštai, laikanti 
suspaudę pakaruoklio virvę. Prieš akis šo
kinėjo čirvų karalius... Tylomis pasikėlė, 
povaliai žingsniuodamas nuėjo į savo kam
barį, užsirakino. G’1*-’ 
vėjo prie tuščio bakso, kuriame pirmiau j 
buvo valdiški pinigai, pasiėmė' revolverį' 
nuo stalo, įsikišo vamzdį į burną, paspaudė1 
gaiduką...

j Kada oficieriai, išgirdę šūvį; atbėgo ir 
išlaužė duris, pamatė: .. (,
feAnt sofos, atsirėmęs nugara į sieną, sė
dėjo kapitonas. Kairėje rankoje kietai lai-? 
kė suspaudęs pakaruoklio virvės galą. Ant 
grindų gulėjo čirvų karalius.

i

1
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DETROIT, MICH.
i f r

eina su Gegužio
Bet tas pasaky- 

vertės reikšmę te-

d. S.L.A. 200 kp.

Penktadienis, Spalių 3, 1930

—Nekitaip, drauge Maksimai, kaip eina 
mūšis su Petruchinu.

—Tur būti su Petruchinu.
—Oh, biskutį pavėlavome!
Sugrįžo prie pulko žvalgai ir raportuo

ja: i
—Baltieji bombarduoja gelžkelio stotį 

Maksiutkiną. Toje stotyje yra revoliuci
niai būriai Petruchino. Baltųjų šarvuo
tas traukinys tik penki verstai nuo stoties. 
Užpakalyje baltųjų štotis Baleiskaja, ten—• 
apart gelžkelio darbininkų — jokių spėkų 
nėra... , ‘

Maksimas apie tai pasiuntė žinią į šta
bą, o patsai su raitarijos pulku nuėjo ant 
stoties Baleiskaja užpakalin priešui.

kas ir priimtas, f Vajininkams 
pavesta, kam nepatiks “Laisvė,” 
galės užrašyti “Vilnį.” L „„....... _ _________

Nutapė surengti prakalbas sū rioj, 5 spalio, Stravinsko svetainėj, 
rloilp^A nraoTi)mo m rl |P® prakalbų. Visi nariai ateikit iruaųes piogiama spalių 31 naujų narių atsiveskit.
vakare, pakviečiant A. Bimbą Sekr. M. R.
kalbėtojum. nunTnci dut----------

Atstovai nuo Priešfašistinio PHILADELPHIA, PA.
Susivienijimo raportavo, kad L.D.S.A. n kuopos susirinkimas 
piknikas to Susiv. atsibusiąs įTus Pir™adi®$» .6 spalio, Liaudies oo j x j- i |Name, 8th St. ir Fairmount Ave.lUgsejO 28 d. Priežodis sako: [Pradžia 8-tą vai. vakare. Visos na- 
“geriau vėliau, negu niekad.” rėš ateikit, yra svarbių reikalų ap- 

Korespondentas savo raporte tartl- Sekr E §apran
pranešė, kad ne visais kląusi- ' ' (235-236)
mais sutinkąs su naujai susi- - --------------------- -
dariusio korespondentų biuro PHILADELPHIA, PA. 
nusistatymais. I Ateivių Gynimo Komitetas atsišau-

Rugsėjo 14 d. Suvienytos Lie- ki* i visas vietos ir apielinkės orga- 
tnviii Droucriiną (T iotnvin <4vp nizacijas, kliubus ir pašelpines drau- tuyių draugijos (Lietuvių bye- gystes> kad igrinktumet ir prisiųstu- 
tamės) turėjo savo metinį pik- mėt delegatus į tarptautinę ateivių 
niką. Programoje turėjo dvi L^nimo konferenciją, kuri įvyks 2 
poras nstlkų ir porą kumšti- ri£n Hali, 4th ir Cambridge Sts., 
ninku. Svieto buvo prisirinkę [Philadelphia, Pa. Jūs jau žinote, kad 
apie porą tūkstančių. ■ Taipgi vaMančiojį klasė rengiasi išleisti 

a • i . i, , |naujus įstatymus, kuriais remiantis
Aldo Choras dalyvavo' progra-| galėtų kiekvieną neištikimą darbi- 
moje. Pirmininkaujantis M.
Stalulonis ačiavo ristikui Juš
kai už surengimą ristynių. Vis
kas parodo, kad gera programa, 
ypatingai sportas, žmones pa
traukia ir iš to pasekmės būna 
geros. Korespondentų Biur<ts.

PLYMOUTH, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopos susirinkimas bus nedė-

GEORGE N0B1LETTJ ' *

Naktis. Vos alsuoja vėjalis. Su dideliu 
atsargumu, kaip šuo sergstintis, amsi šar
vuotas traukinys. Vėjas nešioja retus jo 
šūvius, ugnis sužaibuoja ir vėl:

—Bum!...
—Tra-ta-ta-ta!... Ta-ta-ta-ta!—kaip šu

niukai amsi kulkasvaidžiai.
Atsargiai šliaužia prie traukinio bėgių, , dvasioje ir buvo pilni i 

kaip skruzdės,..sukilę valstiečiai. Jiems ro- 'abejonės. T ’ ~T A ‘

A. 200 Kp. Darbuote
Per mūsų priešų spaudą jau 

ne sykį buvo gązdinta ir saky
ta, kad S.L.A. 200 kp. didžiu
ma narių 
kompanija, 
mas mažos 
turi.

Rugs. 28
surengė diskusijas, kad išdis- 
kusuoti, kur link mes turim ei
ti S.L.A. klausimu. Tą klau
simą gana gerai aiškino na
rys J. K. Danta įžanginėj 
prakalboj, kad .mes neturim 
jokio pasitikėjimo senajai Ge
gužio valdybai, ir mes netu
rim eiti su ja. Vėliau tęsės dis
kusijos, ir kiekvieną fašistų 
klausimą arba užmetimą su
mušė į dulkes su pamatuotais 
faktais.. Tas parodo, kad pas 
mus teisybė ir faktai, ką mes 
skelbėm. O pas juos tik 
šmeižtas ir melai, ką rašė “Tė
vynė” ir kiti jų laikraščiai 
prieš progresyvius darbinin
kus.

Kadangi S.L.A. 21 kp. rengė 
prakalbas S.L.A. klausimu ir 
buvo pakviestas d. M. Bacevi
čius iš Chicagos, tad dalyvavo 
ir S.L.A. 200 kp. diskusijose. 
Pakviestas kalbėti, d. M. Ba
cevičius perbėgo trumpai,, bet 
gyvai ir aiškiai S.L.A. klausi
ma. Kurie nariai buvo nu-1, , , . .

- - • - •- -{bus labai svarbios visiems dar-he, 139 Steamboat Rd., Great Neck,
’ ‘ ‘ ‘ - -- Kalbės |N. Y. Prasidės 8-tą vai. vakare.

|Tai dar pirmą kartą Great Necke I VISI geri kalbėtojai. Hartheniakug rodomi darbininkiški judomi pa- 
Hills, kandidatė į miesto tary- j veikslai. Koncertinę programos da
ba; Emmet P. Cush, kandida- }į gpilfts J’ .Li!Ta. Kavaliauskaitę, 
tas į senatą; Frank Note, Free- gus trumpa ir įdomi prelekcija, ku
rna Karry, organizatorius jau- rią išpildys prelegentas iš Brooklyno. 
nųjų Komunistų Lygos, ir An- ,, Ateikite išgirsti prelekdją, pasi-

T & . klausyti damų ir pasižiūrėti gražių
dy Wilson, Jaunųjų Pionierių judžių. Įžanga suaugusiems 35c, 
narys. Bus apkalbami šie vaikams 10c.
svarbūs klausimai: Bedarbių K™čia Ko(^į5)
Apdrauda, Lygybė tarpe bal
tų ir negrų darbininkų; gyni
mas Sovietų Sąjungos; mėty
mas iš stubų bedarbių; lyn- 
čiavimas negrų darbininkų ir 
kiti svarbūs klausimai.

Todėl, lietuviai darbininkai, 
būtinai dalyvaukite prakalbo
se, nes ten galėsite sužihoti 
apie šių dienų klasių kovos 
eigą ir žinosite, kaip pritaiky
ti savo veikimą prie revoliuci
nio šios šalies darbininkų ju
dėjimo.

’ Pittsburgh© Darbininkas.

Įninką deportuoti;, norima įvesti pąs- 
'portinė sistema, ėmimas paveikslų ir 
pirštų antspaudų ir t. t. Kol dar 
laikas, turime visi bendrai užprotes
tuoti prieš, tupą žabangus, Todėl 
kiekviena draugystė turi pasirūpinti 
išrinkti delegatus ir prisiųsti į minė
tą konferenciją.

\ P. Poodis.
K (235-236)

PITTSBURGH, PA.

Pianistas ir Mokytojas 3
Įgaliotas ir Paliūdytas J, 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) i

PIANO LEKCIJŲ .
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO ’/ ' t • «
. Tik pagal sutartį:—

981 Broadway '
Brooklyn, N. Y. /

Telephone: JEFerson 6993

GREAT NECK, N. Y.
Didelės Komunistų Prakalbos! MOVING PICTURES, KONCERTAS 

v. . . IR BALIUS
5 d. spalio, . šį sekmadienį,Į Tarptautinio Darbininkų Apsigyni-

Labor Lyceum svetainėj, 351™ Kuopa rengia linksmą vakarą,i kj \j jl jlj y v. c m n i o v v* v cv a a a J , I ~ ~
iMillnr 8h vnl vnksrp lkuris ivyks šeštadienį, 4 d. spalio (Minei bt., . o tą va.1. vaKaie> (October), 1930, Straukaus Svetainė-

. v. . ‘ abejonės, kaip galės S.L.A. ibininknms piakalbos.
dosi, kad lengvi yra jų rankose geležiniaistoti į persiorganizavimą, ;irlv,si trpri kAlhotmai: i

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
buomai, jų didelis troškimas sugriauti be- kokia gali būti jų ateitis. Bet 
gius. Tik užkabina kur reikia ir tuojaus kada perstatė visą tą klausi- 
vėl nutyla... .. rną d. Bacevičius nuosekliai ir

—Bum!—kaip šuo pakėlęs galvą, šaudo aiškiai, tada pasirodė suvis ki- 
iš traukinio, kanuolės. ,ta energija ir stiprus pasiryži-

—Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta!—vėl trata kul- mas kovoti iki galui su S.L.A. 
kasvaidis. ’ .pnešms n; stovėt prie Barbi-

t, -ifi. ninku Susivienijimo. Buvo pu
ll vei iyi ... 'sg svetainės žmonių, o tik

Ij apie trys matėsi, kurie stojo 
t • -i t • už senąją P. T., o visi pilnai

Iki vakaro Maksimas su savo raiteliais užgyrė naują S.L.D.A. tvėrimą 
užima gelžkelio stotį Baleiskaja. Ir tiesiog |Org. garsiu delnų plojimu. Jau 

. aišku, kad žmonės nebijo nei
gązdinimų, nei melų.

S.L.A. 200 kp. susirinkimas 
bus nedėlioj, spalio 5 d., po 
pietų, toj pačioj vietoj. Visi 
nariai pribūkit ir pamatykit, 
kur yra didžiuma, y
Draugo L. Prūseikos Prakalbos

5 d. spalio, sekmadienį, bus 
prakalbos A.P.L.A. Trečio Ap
skričio, 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėje. Kalbės 
d. L. Prūseika.

6 d. spalio, pirmadienį, bus 
prakalbos Ą.L.D.L.D. 52-ros 
ir Ą.L.D.L.D. 188-tos kuopos 
Rusų svetainėje, 9219 Russell 
St.

Darbininkai, visi būkite! 
J. K. Alvinas.

Giliai užsimąstė f 1Prie susisiekimo aparato.
! —Ar susisiekimas su traukiniu, kuris nu
ėjo bombarduoti stotį Maksiutkino, yra? 
—klausia Maksimas.

—Yra,—atsakomas jam.
. —Ar dar traukinys su < kareiviais neina 
atgal1? ; 4 • ’ ■ 1

—Neina. . , .
1 • Maksimas piktai pažiūrėjo ant jauno te
legrafisto ir prisakė:

—Sakyk tiesą, jeigu tik kiek ^sumeluosi, 
tuoj aus galva nulėks!

—Drauge komandante, — telegrafistas 
sujudime, — pilnai galite tikėti, nes aš 
patsai esu iš proletaro šeimynos.

—Gerai. Būk čia, prie aparato, 
kas tik bus iš ten naujo, tuojaus pasakyk 
man. Štai šie du draugai bus prie tavęs, 
jiems pasakyk, jeigu nebus manęs, kas tik 
naujo...

Prisakė susirinkti stoties darbininkams
Į ir tarnautojams.

—Jūs visi, draugai, būkite ant savo vie
tų, taip kaip ir pirmiau... Kad nebūtų jo
kio sabotažo,.. Jeigu kurį sugausime — 
bus tuojaus jis pastatytas prie sienos ir su
šaudytas.

Kelią pasitaisė dar iki aušros. Auštant 
jau pradėjo iš kanuolių bombarduoti gelž
kelio stotį Maksiutkiną, kurią laikė sukilė
liai. Matė, kaip lekia į viršų dideli žemių 
stulpai ir sukasi dūmai, ir kaip juodos 
skruzdės bėga nuo kulkų į visas puses 
žmonės.

Baltieji džiaugėsi.
—Aha, nepatinka jums užkandžiai!
—Taip juos, tuos kalės vaikus!
—Už kapitono mirtį paminklą statome.
Šaudydamas, baltųjų šarvuotas traukinys 

povaliai artinos prie stoties. Pulkininkas, 
ant kurio kasieriaus mirtis labai atsiliepė, 
piktai kramtė retus bespalvius ūsus.

—Nuo vieno kanuolės šūvio bėga tie 
niekšai! Gauja niekšų, gaila tik kulkų del 
jų! Sukapoti visus nagaikomis taip, kad 
per mėnesį negalėtų atsisėsti!

Stotis degė-liepsnojo...
Staugdamos lėkė kanuolių kulkos, spro

go ir kėlė didelius žemės stulpus. Tauš
kėjo kulkos į gelžkelio bėgius ir stoties na
mą. Žmonės krito ant bėgių, skersai kelią.

Kaip kurie šliaužė, krito, raitėsi ir rnipė.
Šliaužė... Krito... Šliaužė... ’Puolė:;• t

\—Išsprogdinti kelią nepaisant nieko,—' 
buvč Petruchino prisakymas. — Sulaikyti 
traukinį... Pulti dabar ant traukiniobutų 
bėprotyštė, o naktį tas galima pabandyti..1. 
Sulaikyti šarvuotą traukinį iki naktięs;:. 
Sulaikyti!
f—Drauge PetrUchin, veltui žūva mūsų 

žfrionės, negalima bus prieiti arti bėgių.
! —Reikia atsilaikyti! r.
\ ♦—Neatsilaikysim!
i—Reikia laikytis! '
i —Drauge Petruchin, tik žmonės veltui iš-

Petruchin tylomis žiūri per žiūroną ir 
rrtieruoja atstumą.

—Oh, kad taip nors dvi kanuoli mums-

3.
Raitarijos pulkas draugo Maksimo arti

nosi prie gelžkelio linijos. Būdamas už 10 
verstų nuo linijos, išgirdo kanuolių baubi
mą.

—Ar girdite, drauge Maksim, .iš kanūo- 
lių šaudo?

—Taip, iš kanuolių.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 KP. IR VAJUS

Rugsėjo 23 d. vakare būva

DETROIT, IMI.
Pradėkim Darbuotis

* Jeigu norime, kad mūsų au
gančioj! gentkartė netarnautų 
svetimiems “dievams,” o sektų 
mūsų pramintu revoliuciniu 
keliu ir kovotų už darbininkų 
klasės reikalus, tai mes turim 
jiems nurodyti iš mažens dar
bininkų klasių kovos kelią.! 
Pažvelgus į dabartinę kapita
listų tvarką, pasirodo, kad tur-l 

i čiai moka ne tik darbininkus 
išnaudoti, bet sykiu ir mūsų 
jaunimą pasikinkyti savo nau
dai, kad net ir nepajaučiam,_ _ _ vi* j • i • • i -i uai, nau iivv n ,

sauktas nepaprastoj dienoję 11 ų<aįp jaunuoliai tampa atito- 
Pusė versto nuo geležinio stulpo (sema- kuopos susirinkimas, is pnezas-■ linti nuo savo tgvų idėjų. Mes 

sukilėliai išardė ^es 7_t° apskričio metinės kon- (turetume saVo jaunimą traukti 
. jvykstancios rugsė-'j A.L.D.L.D. kuopos jaunuolių

Bostone, tai yra tą skyrių, arba prie Tarptautinės 
Jaunuolių organizacijos, kad 
paaugę galėtų pilnai užimti 

(mūsų darbuotę.
A.L.D.L.D. 52 kp. nariai ir 

L.D.S.A. 17 kp. draugės turės 
savo susirinkimą 4 d. spalio 
išdiskusavimui to klausimo ir 
atsteigimui suaugesnių jaunuo
lių skyriaus 52 kp. A.ž.V.D. 
ir ' Jaunų Pionierių pamokos 
prasideda spalio; 4 d.; 1 .vai. 
po pįetų ir tęsis visą žiemą 
kas subatą.t ■ , . . . ; , y 

./ J. K. Alvinas. >

foro) su ženklų “ranka,” : 
gelžkelio bėgius linkui stoties Maksiutki- 
nos.

—Dabar baltieji jau nepabėgs nuo mūs,— 
kalbėjo linksmai Maksimas.

Už valandos -prieš aušrą pribuvo pa
siuntiniai nuo Dimitrio. Dimitrius prane
ša:

—Atėjome su visu mano būriu. Nuo 
gelžkeiio stoties už trijų verstų pastatėme 
kanuolės. Švintant pradėsim bombarduo
ti' baltųjų šarvuotą traukinį. Išardykite 
kelią> padarykite negalimų priešui trauk- 

' tis atgal. i j ' ■'
—Jau prirengta, — juokiasi Maksimas. 

Priėjo prie aparato, draugiškai sudavė per 
petį jaunam telegrafistui ir prakalbėjo:

—Žiūrėk, drauge, nemiegok, tuojaus 
stuksėti reikės.

Maksimas išėjo ant stoties platformos. 
Jau buvo ženklai šviesos. Vaikščiojo iš
ilgai platformą, rūkė cigaretą vieną po ki
tam ir atydžiai klausėsi. Pro medžius rau
dona pasirodė saulė. Kartu su saulės pir
mais šviesos spinduliais vėjas atnešė ka
nuolės šūvio balsą. Maksimas nusiėmė ke
purę ir pakreipė galvą į tą pusę, skaitliavo:

—Viens... du... trys... keturi....
Ir vėl: ,
—Viens... du... trys... keturi....
—Mūsų visejs keturios kanuolės šaudo. 

Neatsilaikyti priešams, — linksmai tarė 
Maksimas. Ir nusiskubinęs • prie telegra
fisto pareiškė:

(Daugiau bus)

i ferencijos, 
jo 28 d., 
pačią dieną, kada kuopos re- 
guliaris susirinkimas pripuola, 
kad išrinkus delegatus. Susi-' 
rinkimas taipgi atliko ir kitus' 
mėnesinio susirinkimo reikalus, 
tad sekantis 11 kuopos susirin
kimas tik bus spalio ketvirtą 
sekmadienį, ryte, t. y. reguliariu 
laiku. Visi nariai atsilankyki
te, nes parbaigus vasariniams 
išvažiavimams ir piknikams tu
rime susidomėti draugijos rei
kalais.' '

Šis susirinkimas ypatingos 
domės kreipė į vajaus mėnesį, 
kad prirašius daugiau naujų nd- 
rių prie ALDLD ir kad užpre
numeravus kuodaugiaušia orga
no “Laisvės”. Prie pastovaus 
“Laisvės” agento tapo išrinkta 
komisija-vajininkai: J. Lukas 
,su savo žmona ir E. Dovido- 
nienč. Naujai išrinktieji Bak
šio talkininkai tikrina jam, 
kad šįmet tikrai Worcesteris 
turi gauti bent vieną kontesti- 
nę dovaną. Naujiem “Laisvės’’ 
skaitytojam kuopa nutarė dučt 
dovanas irgi: duos ALDLD lai
dos knygų kiekvienam ir taipgi 
vienam iš naujai užsirašusių 
metinių “Laisvės” skaitytojų 
teks gražus laikrodis $12 ver
tės.

Nuo “Vilnies” dienraščio va
jaus reikale buko skaitytas laiš-

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

RIVERSIDE, N. J. 
Klaidos Pataisymas

Buvo pranešta, kad Ą.L.D.L.D. 142 
kuopos vakariene įvyks 11 d. spalio, 
New Jersey Ave. ir Lippincot St. 
svetainėj, bet rengėjams prisiėjo 
perkelti rengiamą vakarienę į kitą 
svetainę, nes lenkų kunigas atsisakė 
duoti viršminėtą svetainę, kuomet su
žinojo, kad rengia taip vadinami be- 
dieriai, o ne Romos vergai. Taigi, 
nurieta vakarienė įvyks 'tą pačią die
ną, tai yra 11 spalio, bet kitoj sve
tainėj, būtent ant Fairview ir Adams 
Sts. Nors ta svetainė biskį mažesnė, 
bet vietos visiems užteks ir jausi
mės liuosi, o vakarienė bus tikrai 
puiki. Pelnas nuo to parengimo eis 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigyni- 
mtii. 1 1 . . : • . . ’

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

231 Bedford, Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER TAI TIE ŠVELNŪS

(Bbfclxamuojn tr laidoja numiruilai ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kainų, nuliūaimo 
valandoje Jaukite* pai mane. Pa* atane 
Kalite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemą kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tikrą naturališką veidui gra
žumą 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) ,

Vardas----- ..—
No. ir 'gatvė— 
Miestas ir valst,

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

1035

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinėja*

Sulig 
taipgi . 
me, kaipo užsakymus (orderius).

LIETUVIS GRABORIUS

\ NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 18 W. 3rd ‘Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Klinbas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne 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:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
M DIVISION AVENUĘ,' . BROOKLYN, N. T.

Rengėja).

HMMMIMBM



Dailės Ratelis Jau Veiks

Bazaras

Pa.,

Ina A T H T Vice-Phinininkas—K. STAŠINSKAS, tJUb,. A.Lj.L/.Lj. p 65fi New Kensinsrton, Pa.

kada jie paimspelno rajonui.

Res-

MM

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ

DR. H. MENDLOWITZj^MIRTYS—-LAIDOTUVESj

St.ną ir 4 brolius, uždirbdamas

Dr.,

4

Ashley St. 
Staugaitis, 

antrą ket- 
Labor Ly- 
Hartford,

Miškinis, 9 Burton St. 
J. Stoškus, 20 Fakon

Stripinis, 49 Sawtell

Overaitis, 4689 Bran-

Vegela, 7715 Dayton

Ave.,
St.,

Avc.,

Ave.,

Rices

St.,

Iš A.P.L.A. 7-tos Kuopos 
Pikniko

Harlem
Health Food Vegetarian 

taurant, 1600 Madison Ave.
Jewish Workers Children’s 

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

1606 Madison Ave.

Pirm. J.
Avė.

Vice-pirm.
Avė.

Nutarimų
tauskas,

Street

246,

St.,

S.,

st.,

st.,

Rd.,

Ave.,

lietuviai turėtų

3225 Stafford St., Pittsburgh,

St., Carnegie,

Arlington

Monroe

W heelock

Elroy

Coney Island
Cohen’s Delicatessen Store,

Mermaid Ave., cor. W. 30 St.

G.
A.

J.

F.

434
300 Todd St.,

Penn Ave.,

A
St.

50c $1.00 50c

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:

w.
E. 

926 
3121

2310 Sarah St., S. S.
P. O. Box 655, New

1100 Union Ave., Chicago

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

I). No. 42, 
fiibrary

So.
Castle

E. 6th St., W.

N. Morrison Ave.,

Akron,

4829 Merrit

P. O. Box

46 Ten Eyck
Lager St., N.
S. Auburn Ave.;

307 Plymouth Avc.

st.,

St., I

Ave.,

E. Vegeliena ir O.
kiekvieno

{ darbininkai,

asui

HMMi^SWfflSS
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PITTSBURGH, PA?

Po vasarok., karščių Dailės 
Ratelis imasi už darbo. Pir
mas susirinkimas buvo jau se
nokai, tiktai niekas nieko ne
rašė apie tai. Minimam .su
sirinkime buvo perrinktas ko
mitetas: pirmininkas J. D. 
Sliekas, pirm, pagelb. A. Mi- 
kioniūte, sekretorė M. Urmo- 
niūtė, kasierius M. štaroliūtė 
ir organizatorės M. Dovidukė 
ir N. Mikioniūtė. Garsintojais 
J. Urmonas ir O. Štaroliūtė.

Kadangi visas komitetxas\§u- 
sidarė iš jaunuolių, tai reikia 

♦laukti ir gero veikimo, nes visi 
komiteto nariai, išskiriant Slie

ko, jauni, pilni energijos, tai 
rateliui lemta graži ateitis.

Nutarta surengti ratelio na
riam s. tea patty, maskaradų 
balių ir jieškot tinkamo veika
lo. Maskų balius jau yra ren
giamas 18 d. spalio (October), 
Lietuvos Sūnų svetainėje, 818 
Belmont St., N. S. Pittsburgh, 
Pa. Visi ratelio nariai ir šiaip 
pašaliniai
skaitlingai atsilankyt į minimą 
balių, kad paremt dailę.

VIETOS ŽINIOS Po $4 ant Šero

Teisėjas Gavo $120,000 
Iš Gemblerystes; Prisigrobė 
Tūkstančius iš Bankrotą

Federaliai tardytojai atra
do, kad 8 savaites atgal “din
gęs“ teisėjas Crater pasipelnė 
$10,000 per tris, mėnesius,

pirmiaus gyveno Brooklyne, 
dabar apsigyvenę Maspethe. 
Bet tokis draugų nepaisymas 
dirbti šiame vajuje nekaip at
rodo. ,

Well, draugai maspethie- 
čiai! Ar jūs manote, kad bus 
reikalas vajaus kapitonui 
kreiptis prie draugų lyrieeių,

NEW YORK.—Fox Film 
korporacija (judžių dirbimo 
kompanija) skelbia, kad 
šiais metais ant kiekvieno 
josios parduoto pajaus (Še
ro) A ir B rūšies, uždirbta 
po $4, kuomet pereitais me
tais per tą patį laiką buvę 
uždirbta tik po $3.50. Tai 
geras biznis.

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:'

Liubprtąs, 4177 /Ashjand

J. Birštonas, 2739 Carson 

raštininkas V/ J. Geral- 
1946 Sharon Avo.

Turtų rašt. J. 
don Ave.

Iždininkas A.
Ave.
Gųntarionė.

Iždo globėjai:
Draugijos »susirinkimai atsijbūna 

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

DAILY WORKER
MORNING FREIHEIT

.>10,000 per tris, menesius, T _
kuomet jis buvo valdiškas ban- Jus išgelbėtų iš šios nelai- -------- - -----------------------------

jis mes gavime skaitytojų ? Jei-
' gu taip, tai nekaip atrodo, ir i DraWJU AduSSai, KuiWS hlloil-a 1 r> I O J 4- >

Turį už Organą
APLA CENTRO KOMITETO 

ANTRAŠAI

krūtų bylų tvarkytojas.
gavęs didelę krūvą pinigų iš 
didžiųjų šėrininkų pasidavusio 
bankrūtan Libby 
New Yorke. 1________ .
šėrininkams buvo pr-anardyta |'1’iaiPa kvota < S’auti ^5 naujus 
virš $l,000?000 išviso. Be to’, 
būdamas teisėju, jis varė pla
čią meklerystę įvairiais Šerais, 
kur sū $4,000. kapitalo trumpu 

[laiku susikaupė $120,000 gry- 
!no pelno. Tokį pasisekimą 
Iturėjo ne todėl, kad jis būtų

būsite prastoje pozicijoje lai- 
viešbučio D Apskričio konferencijos. 

Mažiesiem^ gi j Turite atminti, kad jums ski-

narius ir H : skaitytojų. Tai ___
yra .lengva skaitlinė, ir ją: ga-1 pirminjnkas—f. robgers, 
ljma; pejąukiant pąbaigosj va
jaus ,uzpi|dyt>n J 
.D; nariai;, tufitę , pądąryti su
tartį su draugąis dyriečiais,; iždininka^K-” Urmonas" 
kad jie jum? •■padėtų dirbti. •' 

kažin kaip gabus toje srityje, [Draugai lyriečiai yra draugiš- 
bet todėl, kad jam asmeniškai ki, linksmaus būdo, simpatingi
padėjo kapitalistai, atsimokė
dami už patarnavimus, kurių 
jis jiems padarė, kaipo teisė-; 
jas. (

Kasdien vis nauji, vis dides
ni buržuazijos valdininkų ap- 

piknikas Court-! sivogimai ir šmugeliai. Ir taip

L.D.S.A. 7-to Rajono Piknikas
14 d. rugsėjo buvo L.D.S.A.

7-to Rajono i
ney, Pa. \----- t , . . , _
ginant, mažai, bet, kaip kaip į nė tvarka.

ir energiški vaikinai hr mer
ginos į ir jeigu visi tik po vie
ną skaitytoją gautumėt, tai 
jūs kelis sykius viršytumėte 
jums paskirtą kvotą. Prie 
darbo, ; draugai! Jums Senas 
Vincas per savo prakalbas ne- 

kvotos užpildyti,

312 Oregon St., Pittsburgh, 
(Corliss Sta.) , 
'_  . . . r*rr\ a XYirnrr 4
Box 655, Now Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS. 1 1
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

37 Norwich Avo.> W<M View, Pa. 
Globojai:

URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 

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

P. L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRAŠAI

žmonių buvo oalv-ibus, kol viešpataus kapitalisti-1 galės jūsų
. ...............bet, kaip kaip; ne tvarka. Tas -vagystes ir (jeigu jūs patys nedirbsite. Al
girdais, dar liks keli doleriai įgraftą galės panaikinti tiktai minkite, kad iki 19 dienai spa- 

{darbininkai, kada jie paims tai yra, '°
Piknike visą laika dirbo ir;galią į savo rankas ir įkurs įvyks, turite gauti 

T abelnai viską tvarkė vietinės savo valdžią, kaip kad Sovie- 
kp. narės: Docienė, Adomai-įtų^Sąjungoj, 
čiukė ir Urboniukė. ------
duoti didelis kreditas ;pasta-Tartuos, kandidatus .lapkričio imtomis fafflhvęS 51,500 
rofn dviem jaunom merginom, p d., prisidedami pne tų, ku-1 „
kurios yra taip energingos ir rie kovoja už išnaudotojų ir. MJ0S j davaiję ŪKO

i Duobos; Pateko Kalėjiman
Savo laikais garsus aktorius; i7„kJ 

Leo Carillo, gaudavęs po ■
. I 20—A. 

22—P.
N.

24— P.
25— A.’

lt kJl l 1ČV1 “ i C *■ J O V >

Reikia1 Balsuokite už Komunistų

lio, tai yra, kada prakalbos 
i nors pusę 

jums skirtos kvotos!
Vajaus Kapitonas.

kurios yra taip energingos ir I n .
pasirengusios dirbti darbiniu- į Ri’Hfterių tvarkos nuvertimą, 
kiškų organizacijų naudai.

;A. L. D. L. D. II Apskričio
Vajaus Kampelis ;

Vieni Dirba, Kiti Tyli
Iki šiol geriausiai pasirodė

“Laisvės“ ir “Vilnies“ Skaity
toju Susirinkimas

21 d. rugsėjo buvo “Lais
vės“ ir “Vilnies“ skaitytojų 
susirinkimas.
beveik iš , visos Pittsburgho r
ąpielinkės kolonijų, ir visi pa- |T . - . _ . ,

įsižadėjo dirbti kuoenergin- - - , . - .
giausiai mūs laikraščių platini- "^žia fų darbwTp. Klas-' Bet> prasiplatinus' ka.lbantie-j 

i šierrts įudziams, baisiai sui*n'a- 
.izejo aktoriams darbai; Qaril-Į s0—k. 
.• lo liko bedarbiu, beduoniu ir {3fi_ch'.

benamiu. .< Į T

Draugu- buvo .vajuje draugai newyorkieciai. . 
’Jie vienu šūviu beveik išpildė rJus; 
i jiems II Apskričio paskirtą na
trių gavimui kvotą, gaudami 

ir tai-

Carillo, gaudavęs
> $1,500 algos į savaitę, liko pa

imtas kalėjiman, kad pabėgo' 
^fiš viešbučio New Yorke, neuž- 
i įsimokėdamas $90 už kamba-

Tris paskutines dienas 12(3-£: 
jis turėjo maisto tik už tris j 
centus.’

Pirmiaus jis buvęs išlaidus. į
mui šioj apielinkėp per spalio 
mėnesį. ' r '"t

Gerai, draugai, kad visi pa
sižadėjote dirbti, tiktai žiūrė
kite, kad prižadai stotųsi kū
nu.

Taip pat plačiai buvo apkal
bėtas A.L.D.L.D. vajus, visi 
žadėjo padidinti skaitlių savo 
kuopų narių per šį vajaus mė
nesį. Gerai, draugai, tad visi 
į darbą!

I 2—J. Saulis,
Fa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulicnė, 108 Cress 
Pa.

4— J. Pncauskas, 539 
Shenandoah, Fa.

5.—V. Labutis, 121
McAdoo, Pa.

G—M. E. Custoriene, 
Cleveland. Ohio.

7— ,J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, 
Kensington, Pa.

10—J. AI bausk is,
’ Heights, III.
I 11—J. Barškietis, P. O.

Pa.
12— J. Kinderis, 439

Ambridge, Pa.
13— Win. Orban, It.

Landing, Pa.
14— Geo. Urbonas, 

Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas, I 

Aliquippa, Pa.
Levine, 242 Penn Ave., Exten., 

Turtle Creek, Pa.
I. Preikšą, Box 201, Minden, W. Va. 

Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa. 
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodcikis, 1324 
Youngstown, Ohio.

Delinikaiciūtė,
Buffalo, N. Y.

. Dambauskas. 224 
Girartlville, Pa.

27—Motiejus Batutis, Box 
Ill.

.30—J. Leonaitls, 107 N.
Benton, Ill.

32— K. ‘ ’Bakahauskas, 677 
Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 12fc6 
Grand Rapids, Mich.

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICljL 

Valdybos Adresai:’ '
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

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

son St., N .W .
Nutarimų Rast .K .Rasikas, R.’ R. 9, 
Box 117 . 1 1

Turtų Rašt. Ą. Garbanauskas, 1108
Elizabeth Ave. (

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave į. Į . i ;

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius,
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė,
1529 Hamilton Aye. < Į j

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas,
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 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. Zegunis, 615 
Eleventh St. ,

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name. 1057-63 Hamilton Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitįene, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt, A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas 
vergą kiekviepo mėnesio, 
ceum, 29 Ldwrence 'St., 
Conn., 7:30 vai. vakare.

MADISON SQUARE GARDEN
49th St. ir 8th Ave.

Spalio-Oct. 2 3 4 S
Ketv. Penkt Šešt. Sekm.

r 50c
Tikietas del visų 4-rių dienų $1.25

Kuo grėičjiaųsia prisiųsk.ite straipsnių, pasveikininĮų 
iriąpgarsinirpų’bazaro žurnalui į National Bazaar Com
mittee, 3.0 Union Squafe, New York’. Laikas trumpas! 
Pradėkite darbą tuojaus!

’ . i j' L i ' ! i
Bazarui Tikietus Galite

DOWN TOWN
Daily Worker, 26 Union 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.

Įsigyti Šiose Vietose
♦

Bronx (
Bronx Coop. Restaurant, 2700 
' Bronx Park East. ’ r
“No Tip” Barber Shop, 641 Al

lerton Ave. (Coop. Colony).
Rappoport & Kuttler’s Book 

Store, 1310 Southern Blvd.
Messingers Restaurant, 1763 

Southern Blvd., near 174th St.
Brownsville

Goldstein’s Book Store, 418 
Sutter Avenue.

Rozetzky’s Grocery Store, 778 
Sutter Ave., E. N. Y.

Brighton Beach
Perlmutter’s Restaurant, Brigh

ton Beach Ave., cor., Coney 
Island Avenue.

tauskas,’ Ohicągietis, Į nesenai__ - . - _ , .
apsigyvėnęš New Yorl^e, atro- ’ .^^toriąms dąibai; 
do, bus weikjus drdūgas, ii’ 
jau šiame vajuje pasirėdė, kad 
bus gabus vajininkas/ kuris ei
na iš namų į namus rinkda
mas skaitytojus.

New Yorko lietuviai dide
lėj daugumoj yra sunkaus dar
bo darbininkai. Jų 'didžiuma 
dirba prieplaukose, prie iškro- 'gyvenusi po num. 33 S. 1st St, 
vimo laivų, ir jų tarpe būna Brooklyne. Vyriausias jos sū- 
tankūs sužeidimai iš priežas-'nus> 18 metų (?_Red.), 
ties skubaus darbo, ir tokiu Rįefc galėdamas stengdavosi 
būdu jiems darbininkiškas lai- aprūpinti pragyvenimu moti

Kings County ligoninėj mi
rė Vajola Sarako, 31 metų,

21 d. rugsėjo įvyko A. P. 
L.A. 7-tos kuopos piknikas M. 
Budniko sodne. Piknikas bu
vo daugiau privatiškas, negu 
publiškas — nebuvo tikėtasi 

V daug svečių, daug jų ir nebu
vo, bet kurie buvo, gražiai lai
ką praleido ir pasilinksmino.

Buvo ‘atsilankęs J. V. K. P. 
5-to ' Distrikto organizatorius 
d. Hacker, kurjs pasakė trum
pą prakalbelę apie Amerikos 
darbininkų kovą su buržuazi
ja. Kalbėtojas nurodė, 'kaip 
Amerikos kapitalistai terori
zuoja kovojančius darbininkus 
£o. Carolinoj, Georgijoj ir ki
tose valstijose, ir ragino remti 
tūps kovotojus
kuriuo? kapitalistai 
dyti.

Buvo 
draugų 
$3.55.:

darbininkus, 
nori tiužu-

renkamo? 
gynimui.

aukos tų
.Surinkta

Visur Buvęs.

WORCESTER, MASS
Iš T. D. A. Susirinkimo

T. D. Apsigynimo 13-tos 
kuopos įvyko 14 d. rugsėjo. 
Likos nutarta surengti diskusi
jas. Laikas surengimo ir dis
kusijų temos parinkimas pa
likta komisijai. Nutarta reng
ti vakarienę; surengimo laikas 
tąipgi palikta komisijai. Nu
tarta pasiųsti pasveikinimą S. 
S.S.R. 13 metų sukaktuvėms 
su auka $2 “Labor Defende- 
riui.” šiame susirinkin^e įsto
jo naujas narys Ignas Pėrmi- 
nas.

Korespondentu Biuras.

kraštis, kuris gina darbo žmo
nių reikalus, yra 
draugas.

Tiesa, mūsų kaimynai, 
brooklyniečiai kriaučiai yra 
lengvesnio darbo darbininkai, 
yra organizuoti, ir jiems tik 
jų organizacija terūpi, bet iki 
šiol nei vienas kriaučius nėra 
piršto pridėjęs, kad gavus 
naują skaitytoją šiame vaju
je dienraščiui “Laisvei.“ Tan
kiai ne tik New Yorko lietu- ; 
viai, bet ir‘provincijų daro pa- ■ 
stabas “Laisvei,“ kad kriaU- . 
čiai perdaug joje rašo apie; : 
savus reikalus. Bet kyla klau-, ■ 
simas, kiek šiamė vajuje i 
Brooklyno kriaučiai gaus “Lai-1 
švei“ skaitytojų? Ir jeigu jūs, | 
kriaučiai, taip dirbsite dienraš-Į 
čiui šiame vajuje, kaip kad,; 
lankote A.L.D.L.D, 1-mos kuo
pos susirinkimus, tai atminki
te, kad būsite labai atsilikę ip 
gausite kritikos. Jūs, pažan-' 
gieji kriaučiai, negalite pasi-( 
kavoti nuo vajinin-kų kapitono,: 
nes jisai jus gerai pažįsta.

Maspetho kolonija, apart 
vieno draugo su vienu nauju 
skaitytojum, pamigo. A.L.D.L, 
D. 138-tos kuopos komitetas 
susideda beveik iš lygaus skai
čiaus vyrų ir moterų. Mas
pethe lietuvių\skaičius su kiek
vienais metais kyla. Gana 
gražus būrys lietuvių, kurie

artimas -Įg į savaitę. Tapo palai
dota rugsėjo 30 d. 
vėmis rūpinosi graborius 
dzevičius.

Laidotu- 
ta-

Vaikų Paralyžius Išvaikė 
Iš Universiteto Studentus

MIDDLETOWN, Conn.— 
141 studentas apleido Wes
leyan Universitetą delei vai-

Powersdale
41 Eckert

E. Mahanoy
24, Wilionville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

A-udidjaitiB^- Box ‘ U®, Royalton, Ill. 
. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
Vaičiūnas, 929 So. Hobson St., 

Harrisburg, Ill.
Aiman, Box 5G8, Castle Shannon, 

I Pa- ».
I 38—F. šiaučiulis, 804 E. 6th St.,
| Frankfort, Ill.
) 39—J. Willumat, 417 
! Collinsville, Ill.
į 40—Ig. Kirtiklis, 1388 Andrua St., 

, Ohio.
j 41—J. GuzevičienS, Box 400, Benld, Ill.
j 42—F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.

43—K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw,
Mich.

41—M. Ažukienė, Box 426, Zeigler, Ill.
45— M. Savukaitienč, P. O. Box 262, Cuddy,

! Pa. 1
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford,_ Ind.
47— J. Vaitkiavičius, 

Detroit. Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 4 

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklierius, 341.4 

Chicago, - Ill.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre, Pa.
53— J. Gudisauskiis, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.
54— G. \Braknis, 222 Crystal Lake 

Pontiac, Mich.
55— T. Sopata, 1130 Sycamore St.,

Washington, Pa. •
56— V. Glaubičius, 316 George Avc., N. 

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand 

Scranton, Pa.
I 58—.1. N. Valnachausky, 11 Bigelow 

Brighton, Mass.

End,

St.,

St.,

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
ku paralyžiaus epidemijos, Pįrm. M. Meškinis, 9 Burton st.
i • • v. !+.••• Pirm, pagelb. W. Gelusevičius,kuri siaučia Conn, valstijoj 51

Glendale St.
_ Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw

tell Ave.

Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 
St.

Vico-Pirm. M.
Užrašų Rašt.

St.
Fin. Rašt. J.

Ave.
Iždininką? T,. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162

Melrose St; ; ’■
D. Vetkauskas, 33 Andover St. 

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą \ ■'rėdą 

kiekvieno menesio.
S. 'Mačiulaitis. 57 Arthur St,

ni DŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
128 W. 49th 

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

PITTSBUKGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F, Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts- 
i burgh, Pa.
1 Sekretorė A.

roy Ave.,
Pa.

Iždininkes J.

K. Sliekienė, 3121 El-j 
Brentwood, Pittsburgh, Į

Miliauskas, 626 Wood-

GYDUOLĖ. 'KURI Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 Finansų ^ekr. j'.'^rVonašYra Jane
VISAD GELBSTI j Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon ! Pittsburgh, Pa.____

Kamienus . Pagojus, 75; Intervale DRAUgVsT^ VM§LInŽ

KSs8^4 UI i VaMyb™SMetara8

Tos “New and Improved Gold 
Medal Harlem Oil Capmles’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepėihį Ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lehgVbš imti.' Jos tūri 
gydynio galios, kurir išpopuleri- 
aavo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. ’ Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinės? trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

^ANBIMPRoj^

HAARLEM OIL.

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
■ ' Ames - St.; P. Krušaš, 141 Sawtell

Avė. • i ■ i : :
Maršalka F. Saulen.as, 20 Faxon St. 
' Visi Montello, Mass.

Susirinkimai atsibūti? paskutinį 
panedėli kiekvieno, mėnesio.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
šiuo'mi prirtienu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas '
buvo 271 Berry, St. Dabar mano antrašas:

i I * ' ' , T ’ ii J

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y
TeL: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 

xjus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N. Y

MOT. LAUKUS, Fotografas

Tcl. (it eennoini V .7831 •
l’i ■' \i f ( A n ..ti

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETHAN. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budria, 415 Franklin
Vice-Pirm. S. PinkeviČius,

Clark PI.
Prot. Rašt. B. Barkauskis,

Pine St,
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globojai:. D. Kalnetiene,

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St. v.

Organo, Rašt. J. Kentrus, 201 E.
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai jvyksta kiekvienė mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St. '

St.
121

255

In-

228

144
300

Pirm. A. Matusevi&a, 1003—25th St. 
Vicė-Plrm. K. Juška, 325^—4th Ave1. 
Protokolų ,Sekr. A. Ttepkus, 849-*

10th St.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. Miliene, 502—4th Ave.

Visi Moline, Ill.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 

St. and ’5th Avę.', Moline, 
M. Junaitis, 215—(L7th Ave., East 
Moline, .Ill.; Maršalka J. Kairis, 

2435—33rd St., Moline, III.

48th
1114

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbinlnke O. 
Turąkienč, 79 Vine St.; Protokolų 
rašt'.ninKė T. Zizen, 673 N. Main Stų 
Finansų raštininke K. čei 
tansdow’ne St.; Iždininke 
vjčienė, 31 Clayeųce Sf.;

one, 3<Į 
Klimai 

Yfviciiu, St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baroniene, 736 N. Montello 
St., M. Dobing, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St,/ Ligonių 

. ž

M. Dobing, 221 Amės St.; V.
BartkięjiO) ^9 lntcx‘vale bt?! LdjfPPH 
raštihinkč M. Potsųs, J84 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine 
St. Visos Mpntello, Maąs

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yrą tai kanuolS prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už- 
kietėjimą—kuriš žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO -SALCIQ) . 

jokių šalčių nebijo. Už 76e ųi 
baksą apsiginkluok nuo savo Ma
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grai}d Avemw 
(Klupu Clermont Atomo) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper t7M

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su tavo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y-

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonikft 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su mindy
mais, kaip vartoti.

Vardas

No.

Miestas____

.Street or Avwn

State------

į S
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VIETOS ŽINIOS I Tinusio

Laužo Savo Streiką Vadai

Antra Diena Daily
Workerio ir Freiheit Bazaro

Jau antra diena Komunistų 
dienraščių Daily Workerio ir 
Freiheit bazaro Madison Sq. 
Gardene. Bazarąs tęsis nuo 
2 iki 5 d. Lankykite bazarą, 
padėkite komunistiniams dien
raščiams.

Draugijos, kliubai ir kuopos, 
paaukokite kiek iš iždo arba

gg—BSSb ii ii  ■■ ■ 11—a J 

Bedarbių Taryba {kraustė 
Atgal Negrę su Mergaitėm

Policija, sulig Tammany 
Hall teismo patvarkymo, išme
tė vieną bedarbę negrę su 
dukteria ir mažyte anūke iš' 
kambarių už 
po num. 166 
New Yorke, 
mo Bedarbių 
apie tai, tuojaus atėjo tary-

neužsimokėjima, 
West 128th St., 
Bet kada Harle- 
Taryba sužinojo

padarykite rinkliavas bazaro|^os komitetas, sunešė atgal į 
fionrtoi' amcl/iia a nm nlz d m 11 . _Raudai; siųskite apmokamų 
pasveikinimų, aukokite nau
dingus daiktus, kuriuos galite 
priduoti “Laisvės” adresu, už
rašydami “T. Sherry.”- Vaka
rais atvažiuokite į bazarą, 
ris, be kitko, turi muzikos, 
kių ir kitų paįvairinimų.

Be Warranto Nevalia 
Krėst Būtlegerių

Fęderalis teisėjas T.

Unijos

kli
šo-

vidų išmestuosius vargšės bal
dus ir skudurus, ir pastatė sa
vo sargybą prie durų. Sargy*- 
ba yra pasiryžus iškelt mūšį 
policijai, jeigu jinai ateis vėl 
išmesti tą bedarbę su mergai
tėmis. •

Bedarbių Taryba tuo pačiu 
laiku surengė demonstraciją 
su obalsiu: “Kovokime prieš

Suknelių darbininkų ir dar
bininkių (I.L.G.W.) “socialis
tines” unijos vadai būk tai iš
vedė į streiką 38-tą tos unijos 
lokalą. Bet daugelis narių jau
čia, kad vadai juos tiktai su
vedžioja ir apie tikrą kovą 

i prieš bosus nei nemano. Ir 
i kaip praneša kairioji i Adatos 
Darbininkų Industrinė Unija, 
tai paprasti darbininkai 38-me 
lokale pradeda patys - organi
zuot savo komitetus ir kovot. 
Nes jiems aišku, kad “socialis
tiniai” vadai varinėja gešeftus 
su bosais. Reikia suprasti, 
kad jeigu dalykas išeitų sulig 
tų vadų ,derybų su bosais, tai 
darbininkams būtų dar .labiau 
pąblogintos, sąlygos1. Taip juk 
būdavę po kiekvieno hųmbu- 
giško streiko, kurį vedė social* 
prigavikai.

Suknelių unijos vadai Schle-

Šakalius di^inėja{ pb; kiek, 
bet dirbtuvėle mažytė, tai sun
ku jam gauti vieną kitą geres
nį darbininką. Uždarbiai la
bai menki, bet ir pats kontrąk- 
torius už darbo padarymą ma
žai gauna atlyginti. (Argi čia 
nėra sergama kontraktoriąus 
liga ?—Red.)

Šalaviejus, ilgai stovėjęs, da
bar jau pilnai dirba, ir net“ su 
viršlaikiais tūli skyriai. Laini- 
kiniai buvo sustoję, kad jiems 
pridėtų darbdavys mokesties 
nuo štukos, bet po kelių die
nų streiko, darbdavys sustab
dė darbininkus, ir pastarieji 
susirinkę, vietoj pridėti lainikų 
dirbėjams, dar numušė, ir pri
dėjo pamušikui ir apačių da
rytojams. Tada vienas laini- 
kinis trenkė vietą ir išėjo ki
tur dirbti, o mes vis tiek de
dam pastangas, kad lainikiniai 
gautų tą pačią darbo kainą, tik 
nežinia, ar pavyks, išgauti iš 
darbdavio. (Viena iš “socialis
tinio” Amalgameitų Unijos su-j 
tvarkymo blogybių—tai kad I

SUSIRINKIMAI i
EAST NEW YORK, N. YU
S.L.A. 322-ros kuopos susirinkimas 

bus pirmadienį, 6 spalio, People’s 
Lyceum svetainėj, 218 Van Sicklen 
Ave^ Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi
si

Pradžia 8-tą vai. vakare, 
nariai ateikit.

1 ' ' K. Kreivėnas.
(235-236)

BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas bus pirmadienį, 6-tą 

dieną spalio, “Laisvės” svetainėje. 
Prasidės 8-tą vai. vakare. Visi se- 
pieji nariai, ypač kurie esate skolin
gi po kelis mėnesius, ateikite ir už
simokėkite, kad nebūtumėt išbrauk
ti. Taipgi ir naujų nasiveskite. 

Komitetas.
i ’ ' (235-236)

BROOKLYN, N. Y. ;
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

kvartalinis susiyinkimas bus penkta
dienį, 3 spalio, Kliubo kambariuose, 
220 Leonard St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi kliubo nariai turite da-. 
lyvauti susirinkime. Nepamirškit ir 
naujų kandidatų , atsivesti., Taipgi 
kurių mokestis užvilkta, malonėkit 
ateiti ir užsimokėti/ kad nereikėtų 
siuntinėti registruotus laiškus.

Sekr. A. Deikus.

*

Telephone, Stagg Hit

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

* ' i t * I 4 • / . f . ,

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį
< • atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI> • ♦
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Fęderalis teisėjas T. Blake 
Kennedy New Yorke išleido 
patvarkymą, kuriuom uždrau
džia blaivybės agentams sutu
rėti ir krėsti automobilius bei 
motorinius laivukus, be gauto 
tam išanksto warranto. Jis 
paliuosavo ir būtlegerius su 
dviem automobiliais, prikrau
tais vyno ir degtinės todėl, 
kad prohibišinai buvo juos 
ėmę be warranto.

SU-

Mobilizuotis į Madison 
Sq. Garden Demonstraciją

Demonstracija Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, spalio 
21 d., dienoje paleidimo iš 
kalėjimo drg. Fosterio, Mino
ro ir Amterio, bus didžiausia 
demonstracija dabartinės J rin
kimų kampanijos.

Darbininkai, mobilizuokitės 
savo draugijose, kuopose, 
dirbtuvėse ir fabrikuose mar
guoti į Madison Square Garde- 
ną tą dieną. Padarykite pana
šiai, kaip Vokietijos darbinin
kai, kurie stačiai iš fabrikų or
ganizuotais būriais traukė į 
Komunistų Partijos dembnst- 
račijas laike rinkimų kampani- 
jfs/ * '

Madison Square Gardeno 
demonstracijoj t ū k s t a n čiai 
darbininkų pasveikins paliuo- 
suotus iš kalėjimo kovotojus, 
pasiųs pasveikinimus savo 
draugams darbininkams Sovie
tų Sąjungoje ir griausmingai 
pareikalaus tuojautinės para
mos milionams Amerikos be
darbių.

die-

Pusė Miliono Lapelių Tarp. 
Darbininką Apsigynimo 
Ateiviams Apginti

Tarptautinis Darbininkų A 
sigynimas ketina už kelių
nų išleist pusę miliono lapelių. 
Juose ypač bus išdėstyta, ko
kias kilpas pina fašistiniai po
litikieriai ir kapitalistai prieš 
kovojančius ateivius darbinin
kus; bus aikštėn iškelta ir se
kretai Fishės komisijos, kuri 
būk tai tyrinėja komunistus. 
Kada, pav., buvo į tą komisi
ją New Yorke pašauktas J.
Louis Engdahl, centralinis se
kretorius Tarptautinio Darbi- 
nfakų Ąpsjąynimo, tai “tyrinė- 
toj Ai’r palik o jįi ant pat galo 
kol išsiskirstė visi kapitalisti
nių laikraščių reporteriai. Ty
rinėtojai/ mat, bijojo, kad per 
reporterius nepatektų į spau
dą drg. Engdahlio atsakymai 
į jų klausimus.

:Išanksto turi būt pasirengu
sios* darbininkų organizacijos 
kuo -daugiausiai išplatinti mi
nimo lapelio.

bedarbių_ mėtymus iš kamba- singeris ir Dubinskis, pav., jau vieno skyriaus darbininkai yra 
’'stengiasi suvaryti atgal į Hat-|pri 

tie Carnegie dirbtuvę 450 ko- 
vingiaus'ių darbininkų ir dar
bininkių. Varo darban ir ki
tus energingesnius streikierius. 
Mat, tie vadai bijo, kad darbi
ninkai nepaverstų prigavingą 
streiką į tikrą kovą.

Kairioji Unija Mobilizuojasi 
Tikram Streikui

Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija šiomis dieno
mis šaukia konferenciją savo 
dirbtuvinių komitetų delegatų. 
Ateinančią savaitę bus daro
ma pasmarkinti prisirengimai 
prie masinio streiko moteriškų

rių!” Darbininkai kaimynai 
labai tam pritarė, ir įvyko di
dokas mitingas gatvėje, kur 
sakė prakalbas negras bedar
bis Harold Williams ir Sam 
Nesin, vienas iš Bedarbių Ta
rybų darbuotojų.

Po to buvo kitas mitingas 
svetainėje, 308 Lenox Ave., 
kur daugelis bedarbių susirašė 
į Tarybą.

Visi Šeštadienio Vakarą į 
Kriaučių Lygos Vakarėlį

šeštadienio vakare, spalio 4 
d., bus vakaruškos kovingųjų 
lietuvių siuvėjų Lygos. Apart i drabužių pramonėje; bus išlei- 
smagios programos, reikia pri-jsta tam tyčia lapeliai, rengia- 
minti svarbus šio parengimo Ima mitingai atvirame ore vie- 
tikslas—finansiniai sustiprinti 
kovotojus prieš skubinimo dar
bą, prieš uždarbių kapojimus 
ir prieš pardavikiškus unijų 
biurokratus, šokančius per bo
sų virvutę.

Iš pačios vakaro programos 
šį kartą priminsime1'apie če- 
kerninkų kontestą. ‘ ■

Einu aną vakarą ir sutinku 
J. MaČiutą. Na, sakau, * bro
lau, gausi kailin čekerių kon- 
teste pas kriaucius vakarėlyje.

Jis {pamąstęs man atkirto: 
“Nemanau. . .Tiesa, J. Mende- 
ris turi iš pernai čekerių čam- 
pionatą, bet aš jau jį kelis 
kartus supliekiau. Kiek da
bar patyrimo apie čekerius tu
riu, tai manau, kad J. Men- 
deris ir kiti gaus smarkiai 
pliekti!”

Sakau, “pažiūrėsime suba- 
tos vakare.”

Kitą dieną iš ryto susitikau 
ex-čampioną Karalių, na, sa
kau : Kaip manai, kuriam 
liks čampionatas? Bracia, 
pasipūtė Karalius ir storai at
kirto, kad “prieš jį niekas ne
atsilaikysią.” - Pamatysime. . .

Atrodo, kad čekerninkų 
“vaina” bus smarki, ir kuris 
nukarūnavos J. Menderį, tas 
gaus aukso dovanų ir čampio- 
nato diplomą.

Visi dalyvaukite vakarėlyje. 
Čekerninkai gi, pribūkite lai
ku, nes suvėlavę nebūsite prie 
kontesto prileidžiami.

Rengimo Komitetas.

priverčiami ,mautis su kitų 
skyrių darbininkais delei pasi
skirstymo uždarbių iš bendro
sios nužymėtos sumos. Toks 
sutvarkymas ‘bosams naudin
gas, nes jis palaiko \ergelius 
tarp darbininkų.—Red.)

Žiugždos dirbtuvė, ilgai sto
vėjusi, jau pradėjo dirbti. Tu
rėjome dirbtuvės darbininkų 
susirinkimą ir dabar kol kas 
dirba.

Abelnai imant, industrija ei
na velniop, darbų nesimato ir 
sezonas gal tuojaus pasibaigs, 
pareiškė K. Jankaitis.

J. Buivydas,
54-to Skyr. Korespondentas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

lysas. Yra 17 katnbarių, steam 
heat, viskas gerai įrengta. Galima 

visi, kamba- 
proga, pasi- 

21 Liberty 
(235-240)

daryti gerą biznį, nes 
riai išrandavoti. Gera 
naudokit. Ch. Brown, 
St, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. a: PETRIKĄ
(PETRICK) 1

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

- X-Spinduli'u Diagnoza, 
Gazo Anestetiko,

VALANDOS? t

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 
? tik susitarus.

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.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras fornišiuo- 

tas kambarys; yra visi įtaisymai.
Matyt galima nuo 6 iki 9 vai. vaka
re. J. Waznys, 66-41 Clinton Ave., 
Maspeth, N. Y. 233-235

REIKALAVIMAI
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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį i u • paveikslus 
(vairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujfha 
fenus Ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniukais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450
Kreipkite* i i u a 

adresu i

JONAS STOKES 
17X Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

$36,000 Vagystė Banke
Chatham-Phenix Banko ma- 

nadžerio pagelbininkas Wm. 
J. »Scheel per penkis metus nu
suko bankui $36,600, kuriuos 
jis praleido, eidamas į laižy- 
bas už lenktyniūojančius ark
lius, už beisbolinihkus, mak- 
liavodamas Šerais ir t. t. Paga- 
liaus, sąžinės spiriamas, kaip 
jis sakosi, nutarė prisipažinti 
ir pats pasidavė policijai New 
Yorke.

tose, kur siuvęjai daugiausia 
dirba. .Kairioji unija ypač 
įtempia savo spėkas, kad visur 
suorganizuot ’didelius siuvyk
lų darbininkų komitetus, pada
ryt susisiekimus su darbinin
kais neunijinių siuvyklų, taipo 
pat tų darbaviečių, kur laikosi 
kompaničnos, “socialistų” mul
kinamos unijos.' ' P ’ ’ į [ '
L ’ - ’ ’ • > ■* •_/ t \ " '• { Į f j l
Lietuviams Korespondentams 
Komunistinių LaikraščiųJ • I ' ■ I

Lietuviai darbininkai kores
pondentai iš Didžiojo New 
Yorko ir apielinkės, taip pat 
iš kaimyniškų New Jersey val
stijos miestų, yra šaukiami at
važiuoti į darbininkiškų kores
pondentų bei komunistinių lai
kraščių bendradarbių konfe
renciją. Jinai bus ateinantį 
sekmadienį, spalio 5 d., po 
num. 1179 Broadway, New i 
Yorke.

Apie darbininkiškų kores
pondentų svarbią rolę išduos 
raportą drg. N. Honing, “Lab
or Unity” žurnalo redaktorius. 
Diskusijose dalyvaut galės bi
le korespondentas. Daug ko 
naujo galirpa bus koresponden
tams čia sužinoti bei įasimo- 
kinti apie įtinkamų darbinin
kiškų korespondencijų rašymą. 
Bus padėta taipo pat pagrin
das pastoviai organizacijai 
darbininkiškų korespondentų.

Nėra ko lietuviams darb. ko
respondentams drovėtis; visiš
kai be pamato ir žalingas bu
vo ligšiolinis lietuvių darbinin
kų šalinimasis nuo konferenci
jų bei mitingų, kur sueina 
įvairių tautų darbininkai.

Į konferenciją, be abejo, 
bus įleidžįama pąsiklĄusyti ir 
^iaįp įdomąujanti (jarbininkai, 
kurie, ,dar nebuyo , komunipUr 
nSs spaudos korespondentais. 
Jaisiais, ta&aus, gali tapti visi 
klasiniai sąmoningi darbo žmo
nės., . . . '

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

IMPERIAL
BARBER COLLEGE 

į Mes Mokinsime Barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25. Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. Lietuvis instrukto
rius. * • 1

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

- 217-42

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.

’ į Tel.t Juniper 6776

Telephone j Stagg 440#

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER) NOTARY PUBLIC

r A

"METINIS AIDO CHORO

41# Metropolitan Avenue
' L i t i ■* i 1 < 

i Arti Mąrcy Avenue)
BROOKLYN, N., Y. . ,

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai Reikslo kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiat

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

XOE=XO!

Įvyks Sekmadienį D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
5 Spaliu-October, 1930 Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
Willoughby Avenue, j Brooklyn, N? Y.

Pradžia 3:30 valandą po pietų

PROGRAMA

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virini, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu- 

65csiems. Kaina 60c, per paštą

AIDIEčIAI IR
AIDIETĖS!

šiandien, penktadienį, kai 8 v. vakare, būkit visi pa
mokose.

Rytoj, šeštadienį, toj pačioj vietoj (“Laisvės” salėj), 
5 valandą po pietų, įvyks nepaprastos pamokos. Taip
gi dalyvaukite kiekvienas ir kiekviena. Mūs “Raudo

noji Daina” tūri išeiti taip, kaip Veikia. Todėl pri
valome gerai prisiruošti. ’ ‘ U

Atsiminkit, kad turėsim daug svečių iš kitų miestų. 
Visi susidomėję mūsų dainom, mūs koncertu, mūs dar
bais. Mes privalom, todėl, gerokai pasidarbuoti, idant 
pasirodžius, kaip pridera

Iš Kriaučių Susirinkimo
(Pabaiga) • ( ,

Sadausko dirbtuvė dirba, 
bet ten su prosininkais iškils 
nesmagumas. Nes seniau ėjo 
prastas darbas, tai keli prosi-1 
ninkai tiek jau prosino tų ži-- 
ponų, kad sunku ir įsivaizdin
ti, kad tiek žmogus gali pada
ryti. Bet dabąr,.kuomet užėjo 
geresnio darbb, tai jau prosi- 
ninkai dejuoja, kad negali nie
ko uždirbti. Ten yra truputį 
ir tarp , darbininkų kiyįrčių,

:kuriuos ‘trumpu laiku reikės 
I stengtis Įikvidjioti.

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

- koje.
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, rusų tautoje žinomas 

kaipo šeliapinas. > t .
MARGARET E. ČESNAVIČIŪTĖ, sopranas, kuri užima 

jpirmąją vietą Amerikoje iš lietuvių dainininkių.
NICHOLAS WASILEVSKY, tenoras, tai tas dadnihinkas, 

• • 'kuris publiką gali užlaikyti svetainėje per kelias va-' 
landas ir ji vis dar šaukia, kad dainuotų., . 1

M. E. BANEVIČIŪTĖ, pagarsėjusi smuikininkė, Massa- 
' chusetts valstijoj; tai muzikos žvaiį^dė,, kUrio’s 

Brooklynas dar negirdėjo. • , . j . > ‘ .
AIDO CHORAS, vadovaujamas B. šalinaitės, kuris moki- 

i . nosi per kelioliką mėnesių niekam iŠ lietuvių1 negir- 
i ’ 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 nepaprasta svetai
nėje tyla, ir už sekundos kitos vėl skardūs griaustinio 
balsai, šaukianti į kovą.

TAIPGI tame dainų vainikų sūkuryje dalyvaus ir solistai: 
N. Butkienė, A. Velička, J. Nalivaika, P. Kripaitis ir 
visas Aido Choras. Tie draugai yra atsižymėję loši
me operečių ir kitų veikalų. j

ĮŽANGA KONCERTAN—$1 IR 75 CENTAI 
Įžanga tik j šokius—50 centų

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIREVIČIUTĖS
Visus kviečia atsilankyti—; •

AIDO CHORAS.

Mes

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant; kad sudėtines šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

taip pat turime žolių ir gerą sandėlf gyduolių. Kiekvieną
• '■ '• kartą reikalaujant, kręipkitės:

J Ii ‘ \

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

1. 1 ' Brooklyn, N. Y.,
'-Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

• i i, 4 ; ' •
Ižkirpkit & skelbimą ir prisiųskjt kartu šu užsakymu.

7 « i i o s < O \ '
229 Bedford Avenue

i * i *. į >: j • I - < ■ ’ U ‘ '1 Kamp. N. 4-tos gatvės

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker) .

107 Union Avenue
I (Arti Gra^d St.) 

BROOKLYN, N. Y . r r» . . ’
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