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žinau kelius “draugus,” kurie’ 

patys išsibraukė iš Komu
nistų Partijos. Kelius mėnesius 
nemokėjo duoklių ir nelankė su
sirinkimų ir todėl automatiškai 
išvažiavo laukan iš komunistų 
eilių. Bet tie žmonės svietui 

X pasakoja, kad juos partija išme
tus laukan. Teisina save, o 

7 kaltina partiją. Kelia darbinin
kuose nepasitikėjimą jų klasės 
revoliuciniu avangardu. Tai ne
tikę sutvėrimai. Juos turėsime 
iškelti aikštėn.

Daugelis darbininkų yra įsi
kalbėję sau, jog Komunistų 
Partijoje viešpataujanti “baisi” 
disciplina. Pakalbink juos 
įstot į partiją, jie tau atsakys: 
“Perdaug aštri disciplina, neiš
laikysime.” Bet tai klaidingas 
įsivaizdinimas. Ko m u n i ,s t ų 
Partijos disciplina išlaikoma 
kiekvienam darbininkui. Vis
kas, ko mūsų partija reikalau
ja iš savo narių, tai ščyro, tei
singo atsidavimo darbininkų 
klasei, veikimo pagal išgalę ir 
finansinės paramos. Komunistų 
Partijos disciplina nėra ir ne- i 
gali būti ta siena, »kuri stovėtų 
tarpe partijos* ir klasiniai są
moningų darbininkų. Kurie bi
jo Partijos disciplinos, tie jos i 
nesupranta.

Kaip Bolševikai Prirėmė
Girtuoklius prie Darbo 

, MASKVA. — Prie tu- 
los degtinės parduotuvės 
stovėjo eilė piliečių—apie 
435 asmenų skaičiuje. Jie 
lankė nusipirkti degtinė- 
1 ės. Laukė anksti antra
dienio rytą. Staiga priei
na prie jų milicijos vyres
nysis ir sako:

kieti naudingą darbą, jūs 
tįnginėliai.— Paėmė visus 
ir nuvarė prie krovimo 
Prekinių yagonų. Dirbo 
/jie ištisas šešias valandas, 
kaip ir kiti darbininkai. 
(Eindnt namon, visi gavo 
savo pėdės (po puspenkto 
rublio), o vyresnysis jiem 
pasakė:

—Dabar galėsit sau nu
sipirkti degtinės, piliečiai! 
Nusipirkit teisingai už
dirbtais pinigais.

Šitaip bolševikai elgiasi 
su girtuokliais!

LIETUVOS PLECKAITININKŲ SOCIAL
DEMOKRATŲ ŽVĖRIŠKI DARBELIAI 
VILNIJOJ; NUŽUDĖ LEONAVIČIŲ

Paskui Karpavičius su Leonavičiene Pabėgo Fašistą Lietu
von ir, Nusidavę Patriotais, Bando Išsisukti

Teismas, pasitaręs, bylos svars
tymą nutraukė.

Beje, Leonavičienė ligi teis
mo laisva, bet į teismo posėdį 
pasivėlino ištisas 2 valandas. 
Už tai teismas nutarė ją suim
ti, kol posėdis pasibaigs. Bet 
paskui, bylą nutraukus, vis tiek 
teismas Leonavičienei kardomą
ją priemonę, liii kito posėdžio, 
paliko areštą. |

Dienraštis “Laisvė” dabar 
daug geriau praveda Komunis
tų Partijas kampanijas lietuvių 
darbininkų masėse, negu keletas 
metų atgal. Tai galima paste
bėti iš straipsnių, žinių ir ko
respondencijų. Bet progresui 
vietos dar daug yra. Dar vis 
pasitaiko, kad svarbūs partijos 
darbai pasiekia darbininkus 
tiktai “sausų” pranešimų for- 

< moję. Šiuo tarpu eina rinki
mų kampanija. Agitacija už

/Davatkos Sapnai 
Visur Labai Panašūs

LONDONAS. — Spiritisto 
Conan Doyle našlė, kuri 
peka mirusio vyro pėdomis 
ir tiki į dvasias, dabar skel
bia, kad jai ir kitiem dva
sios pranašavo, jog su diri-JI 1 1 I\ ČH I l £_/<•♦ A A * J č* • X A V C* V* L J C v U 4 X 'v

r Komunistų Partiją, už jos plat-lžabliu R-101 atsitiks nelai- 
formą turi tiestis per visą laik-1 mė. Esą, jei valdininkai ti- 
raštį. Bet tankiai perskaitai vi- jkčtų dvasiom, tai jos ir jiem 

tatai pasakytų, ir būtų iš
vengta tos katastrofos.

(Lietuvos davatkos nė 
kiek neprasčiau išprana
šauja po laikui.)

sus straipsnius, visas žinias, ir 
nei su žiburiu nieko nerandi 
apie rinkimij kampaniją. \

Aną dieną jis

Ponas Grigaitis negali dova
noti Sovietų valdžiai už jos ko
vą su parazitais. Mat, pats pa
razitas būdamas nenori, kąd jų 
veislė išnyktų.
beveik pablūdo beverkdamas, 
kad Sovietų valdžia nei 
nepasigailinti parazitų, 
Lietuvos kaimietis šunes.

Hm... man irgi daug 
giau gaila bejėgio šunes, 
parazito buržujaus, kuris
spyręs nori misti darbininkų 
•prakaitu ir krauju. > Kovoje su 

' tais siurbėlėmis bolševikai yra 
negailestingi.

tiek 
kaip

dau- 
negu 
užsi-

Jieško Žuvusios
Anglės Orlaivininkės

KARAČI, Indija.— Iš čia 
iškeliavo Persijon keletas 
grupių jieškoti anglų* orlai- 
vininkės, Brucienės, kuri 
andai apleido vienui viena 
orlaiviu Londoną, išskrisda- 
ma į Indiją. Jinai buvo ma
tyta paskiausiai ties Hero
jam miestu, Persijoj. Čionai, 
tuo būdu, ir bus jieškoma.

Jankauskas savo “Darbe” 
bjauriai puola komunistus. Der
gia jis juos visaip ir dar kartą 
liepia^ jiems liautis kovojus 
prieš Amalgameitų unijos biu
rokratus, kurių jis dabar yra iš- v .
tikimas pakalikas. Prieš tokį V.aryS DOIT1US ir 
gaivalą reikia kovoti. Nuo jo 
reikia visai atsiskirti. Bet dar 
esama draugų, kurie su Jan
kausku susieina, sveikinasi, ir 
diskusuoja “darbininkų reika
lus.” Tai vis ištižimas, opor
tunizmas, padėjimas tam rene
gatui kovoti prieš mūsų judėji
mą.

“Trempus” iš Detroito ■

Meksika Neįsileisiaftti
Kanados Kataliką Kunigo

MEXICO CITY.-—Kana
dos katalikų kunigas Field 
pranešė vietiniam savo bi
čiuliam, kad jo Meksikos 
imigracijos inspektoriai ne- 
įsileidžią į Meksiką. Prie
žastis: buvimas įstatymo, 
kuris sako, kad nė jokių ti
kybų kunigai negali būti 
įleisti į Meksiką be specia- 
liško tam leidimo iš federa
tes valdžios. Field duos 
skundą Meksikos valdžiai.

DETROIT, Mich.— Val
džia paskelbė, kad jindi vy
sianti iš Detroito visus 
“trempus” ir “bomus”, ku
rie jieško darbo arba* me- 
džiaginės paspirties palai
kymui savo gyvybių. Ešą 
“geriem piliečiam” nėra pa
kankamai darbo, todėl, “bo- 
mai” turi būti išvyti. Aiš
ku, “bomais” vadinama, vįsi 
tie, ką neturi darbo, nė pi
nigų, nė pastoges—suvargę 
•bedarbiai. •

Komunistų Partijos vieti
nis distriktas sako darbi
ninkam : balsuokit už Komu
nistų Partijos kandidatus. 
Tuomi jūs balsuosite prieš 
tą pažeminimą ir išnieki
nimą, kurį bedarbiai turi 
kęsti kapitalistinėj sistemoj. 
Balsuokit už pravedimą so- 
cialės apdraudos biliaus.

KAUNAS. — “Lietuvos ži
nios” praneša, kad rugsėjo 22 
d. teismas svarstė įdomią pa- 
demarklinijo gyventojų bylą.

Iš kaltinimo akto paaiškėjo, 
kad 1930 m. kovo 25 d. iš ana
pus demarklinijo atvyko Stasys 
Karpavičius ir Elzbieta Leona
vičiene į Kaišiadorių policiją ir 
pareiškė, kad jie atvykę iš oku
puotos Lietuvos. Be to, Karpa
vičius atsinešė du revolverius, 
dvi granatas ir plečkaitininkų 
literatūros. Taip pat pasisakė, 
kad okupuotam Vilniaus krašte 
užmušę plečkaitininką Praną 

I Leonavičių ir paėmę jo ginklus 
ir dokumentus.

Leonavičius 1929 m. 
atvykęs į Vilnių ir Karpavičiui 
pasiūlęs platinti plečkaitininkų 
literatūrą. Karpavičius, neturė
damas .darbo, Leonavičiaus pa
siūlymą priėmęs ir jie gaben
davę per demarkliniją plečkai- jas jUOg egzaminuos.

Prana c

rudenį

tįninkų literatūrą į Lietuvą.
Bylos aplinkybės rodo, kad 

Karpavičius pradėjęs su Leo
navičium bendradarbiauti, įsi
mylėjo į Leonavičiaus žmoną 
Elzbietą.

Karpavičius (okupuotos Lie
tuvos gyventojas) su Elzbieta 
mielai bėgtų Lietuvon, bet bijo 
lietuvių policijos, kad atbėgu
sius neareštuotų kaip plečkaiti- 
ninkus. Ir štai, 
sitaria su Leonavičienė Leona

 

vičių nužudyti’ ir nužudžius bėg
ti Lietuvon. Mat, ta 
Lietuvai nuopelnas — nužudytas 
plečkaitininkas ir Karpavičiui 
su Leonavičiene Lietuvos polici
ja nieko nedarysianti. ,

Karpavičius aiškino, kad*”Le
onavičius nenorėjęs Lietuvon 

įvažiuoti, dėlto jis Leonavičių 
I ir nužudęs. Be to, Karpavi
čiui pagailę vyro mušamos ir 
skriaudžiamos Leonavičienės.

Leonavičienė tik prašius Kar
pavičių, kad jai matant Leona
vičiaus nežudytų.

Ir štai vieną naktį Karpavi
čius apsinakVoja pas Leonavi
čius. Leonavičius atsigula su 
Karpavičium ant žemės, o Leo
navičienė—į lovą.

Leonavičiui pradėjus snausti, 
Karpavičius rūkydamas papiro
są pasišvietęs ir pridėjęs brau
ningą prie Leonavičiau^ galvos 
paleidęs šūvį.

Mirtinai sužeistas Leonavičius 
pradėjęs gargaliuoti. Tada pa
kilus Leonavičienė padavus 
Karpavičiui virvelę, kad užriš
tų gerklę.

Paskui Karpavičius su Leo
navičiene lavoną įvertė rūsin, o 
patys spruko Lietuvon. Leona
vičienė, bėgdama su savo meilu
žiu Lietuvon, paliko kraujo 
klanuose mažutį savo kūdikį.

Apie tą žiaurią žmogžudystę 
plačiai rašė Vilniaus laikraš
čiai “Slovo” ir “Kurjer Vilens- 
ki.”

Leonavičienė aiškinąs, , kad 
vyras ją versdavęs atsiduoti 
Karpavičiui. Ji ant vyro labai 
pykus, kam jis kišąsis politikon 
ir girtuokliaująs.

Karpavičius šaltai, išlėto iš
pasakojo teisme visą tos bylos 
istoriją. Leonavičienė taip pat 
viską išdėstė su smulkmenomis.

Bet teisiamiesiems besiaiški
nant pasirodė, kad Karpavičiaus 
ir Leonavičienės interesai visai 
priešingi: juodu kai kuo vienas 
kitą kaltina. O ir Leonavičienę 
ir Karpavičių gynė iš jo ap
skrities vienas advokatas p. Zy- 
monas, kuris tuojąu pareiškė, 
kad taip dalykams esant, jis 
abiejų teisiamųjų ginti negąlįs.arpavičius sti-

būsiąs

Dirižablio Aukos Jau 
Pargabentos Anglijon
LONDONAS. — Pereitą 

antradienį tapo pargabentos 
iš Franci jos -dirižablio I|101 
aukos—47 lavonai. Visi su
guldyti Westminster lavoni
nėj. Penktadienį tyrinėto-

NACIONALISTAI SAKOSI
LAIMĮ

ŠANCHAJUS.—Nankin- 
go valdžia sakosi laimėjusi 
dar vieną mūšį Į prieš šiau
riečius generolus. Esą mies
tas čang-čou tapo atimtas.

Maxtonas Perėjo į
MacDonaldo Abazą

LANDUNDO, Valija. — 
Čionai tęsiasi Anglijos Dar
bo Partijos konferencija, 
kurioj dalyvauja ir MacDo- 
naldas. Nepriklauso m i e j i 
darbiečiai, kurie iki šiol kri
tikavo MacDonaldo valdžią, 
patys būdami partijoj, įne
šė rezoliuciją, smerkiančią 
MacDonaldo valdžią del ne- 
išrišimo bedarbių padėties. 
Deja, jų pačių, “kairiųjų” 
darbiečių, vadas Maxton 
perėjo pusėn MacDonaldo. 
Už “kainųjų’-’ rezoliuciją 
paduota 334,000, o prieš—1,- 
803,000 balsų.

Fišės Komisija Vyksta 
į Los Angeles, Gal.

SAN FRANCISCO, Cal.— 
Pereitą antradienį kongreso 
komisija “tyrinėjimui” ’ko
munistų veikimo apleido šį' 
miestą, iškeliaudama į Los 
Angeles. . Ten .patyrinėjus; 
turbūt smelksis- į < Oregon 
valstiją. ; į i -

Slėpėsi Sinagogoj
FRANKFORT-ON-MAIN, 

Vokietija,—30 fašistų mili
cijos narių užpuolė ant ko
munistų. Pastarieji išvano
jo ■ aniem kailį taip, kad tu
rėjo bėgti į žydų sinagogą 
slėptis. • ?

ADFl vietinis1 Detroit.— .
karpepterių (dailydžių) lo- 
kalas' užgyrė Komunistų 
Partijos kandidatus į vald- 
vietes ir išrinko -savo atsto
vą dalyvauti valštijinėj * rin
kimų komisijoj,

Federeišinai Dalyvauja
Legiouinkų Parade

BOSTON.—Pereitą an
tradienį Amerikos fašis
tinis Legionas turėjo su- 
ruošęs savo paradą miesto 
gatvėse. Dalyvavo kelios 
dešimtys tūkstančių legio- 
ninkų ir kitokių militari- 
ninkų. Tai buvo paradas 
priruošimui žmonių psy
chology os prie naujo im
perialistinio karo, į kurį 
Amerikos kapitalistiniai 
valdytojai ruošia visą 
kraštą. Parade dalyvavo 
ir Pershingas ir kita mi- 
litaristų klika, bei ponst- 

\va.
Kad padidinus įsitą pa

radinę demonstraciją, A- 
merikos Darbo Federaci
jos viršininkai savo kon
vencijos sesiją turėjo la
bai trumpučiukę; paleisti 
delegatai daly va v i m u i 
demonstracijoje.

Iškėlimui aikštėn fede- 
reišinų juodų darbų, D. U. 
V. L. rengia prakalbas 
šiandien, ketvirta d i’e n į, 
Franklin Union Hali, 8 
vai. vakare.

Nori Panaikinti
Seniausį Gelžkeiį

WASHINGTON. — Dela
ware and Hudson geležin
kelio kompanija kreipėsi į 
vyriausybę prašydama leisti 
jai sunaikinti seniausį Jung
tinėse Valstijose geležinke
lį, einantį tarpe Racket 
Brook ir Honesdale Junc
tion, Pa. Tasai geležinkelis 
tapo nutiestas 1828-1829 m. 
ir turi apie 20 mylių ilgu
mo. Savininkai įrodinėja, 
kad juo dabar mažai kas va
žinėja.

Brazilijos Valdžia
Mobilizuoja Naujokus

RIO DE JANEIRO.—Fe
derate valdžia šaukia į ar
miją visus tinkamo amžiaus 
jaunuolius ir atsarginius. 
Tikimasi tuomi sumobilizuo
ti 420,000 eivių kovai su 
sukilėliais.

'Karo laivai siuntinėjami 
visu Brazilijos pakraščiu.

23 Jaunieji Komunistai 
Įkalinti del Agitacijos
MUNICH, Bavarija. — 

Vietinis kriminalis teismas 
nusmerkė kalėjiman 23 jau
nuosius komunistus už tai, 
kad jie vedė propagandą del 
Raudonojo Fronto Sąjungos 
legaliząvimo.

KAUNAS. — Spalių 1-8 
dd. Ukmergėj įvyko politi
nių bylų sprendimas. Teisė' 
Čepelionį, A. Bilotą, A. Sur- 
pilą ir Šakulį. Pasekmės 
dar nežinomos.

Londonas.—Anglijos lai
vyno departmentas skelbia, 
kad ant šarvuotlaivio “Re
venge” nebuvę jokio jĮūrei- 

, vių maišto.

HOOVERIS IŠKĖLĖ OBALSĮ KOVOS 
PRIEŠ REVOLIUCINIUS JUNGTINIŲ- 
VALSTIJŲ DARBININKUS IR S. S. S. R

Bet Klausovai Nesuplojo Katučių, Sako Korespondentas Ka
pitalistinio Dienraščio; Giria Revoliuciją Buržuazinę— 
Priešingas Proletarinei

Pereitą antradienį South Carolina valstijoj, ant Kings 
Mountain, prezidentas Hooveris sakė prakalbą. Ant to 
kalno 1780 metais (150 metų atgal) amerikiečiai revo
liucionieriai padarė sprendžiamą pergalę prieš britus, 
todėl šiuo kartu buvo pakviesta Hooveris paminėti re
voliucinės pergalės sukaktuves.

Bet Hooveris, garbindamas buržuazinę revoliuciją 1780 
metų, pasmerkė pavergtų ir baisiai išnaudojamų darbi
ninkų proletarinę revoliuciją, prie kurios rengiamasi. 
Garbindamas Jungtinių Valstijų konstituciją, kuri pa
daryta saugojimui kapitalistų nuosavybės ir jų reikalų, 
Hooveris tikrina, kad ji yra geriausia.

Hooveris pasmerkė bolševizmą, prie jo prikergdamas 
net socializmą, kaipo “pavojingą” Amerikos sistemai. 
Jis didžiavosi tais turtais, kurių Amerikos žmonės (ka
pitalistai) turi nesuskaitdmas daugybes, bet nieko ne
pasakė apie tuos 8,000,000 bedarbių, kurių didelė dalis 
pusbadžiai gyvena.

North ir South Carolina valstijose bolševizmas jau 
gerai žinomas. Pereitais metais Gastonijoj įvykusis 
streikas ir su juo surištos kovos komunistus ten smar
kiai išgarsino ir buržuazijai įvarė baimės kylį. Tuo 
vaduodamasis, matomai, Hooveris ir pasirinko šitą pro
gą bolševizmą atakuoti.

Bet kuomet jis puolė bolševizmą, sako New Yorko 
“Worldo” korespondentas, tai nė vienas klausytojas nė 
pirštu nesuplojo. Buvo tykus-tykumėlis ir šis pareiški
mas pasiliko be jokio pabrėžimo, nežiūrint, kad klausovų 
buvę į 40,000.

Ši Hooverio prakalba buvo tiesioginiu pasikėsinimu 
pulti kovingėjančią Amerikos darbininkų dalį iš vadžios 
pusės. ■ ■ < '——

Daug Šmugelninkų
Sugavo ir Nubaudė

17 Asmeny Žuvo 
Gaisre Sov. Sąjungoj

L

$

WASHINGTON.—Šnipų 
(įepartmento skyrius, vei
kiąs gaudyme šmugelninkų, 
gabenančių į J. V. įvairių 
deimantų ir brangenybių, 
šiemet sugavo tiek šmugel
ninkų, kad iš jų sumokėtų 
pabaudų susidarė net $664,- 
564 suma pinigų.

ASTRACHANIUS, Rusi
ja.—17 asmenų žuvo gaisre, 
kuris ištiko vietiniam darbi
ninkų kliube laike rodymo 
judžių. Gaisras kilo iš ke- 
rosininės lempos, kurią ka
žin kas apverti bežibant.

14 kitų asmenų tapo sun
kiai sužeista.

15 Piknikieriy Žuvo 
Meksikos Ežere

Pamišęs Tėvas Išžudė
Šeimyną ir Save

NEW BEDFORD, Mass.-
GUADALAJARA, Meksi- John W. Robinson nebuvo 

ka. — Dešimts piknikierių namie tris naktis. Ketvir- 
nuskendo ant ežero Chapa-!' 
la, kuris randasi čionai. Bū
rys žmonių pereitą sekma
dienį sėdosi į didelę valtį pa- 
siplaukioti ežeru. Užpuolus 
audrai, valtis apvifto ir 10 
žmonių prigėrė. Penkių dar 
jieškoma. Galimas daiktas, 
kąd ir, jie bus nuskendę.

tąją sugrįžęs, paėmęs kūjalį, 
juomi nužudė savo žmoną ir 
tris bernaičius, savo sūnus. 
Išliko tik viena duktė trijų 
metų amžiaus. Bet ir ši su
žeista : galvutė suskaldyta. / 
Paskui Robinsonas nusidėjo ■ 
save. Spėjama, kad jis bu
vo pamišęs.
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Wilkes-Barrej Prakalbos Įvyks Sekamą J 
Sekmadienį; Fašistam Nepavyko Jas Sulaikyti

WILKES-BARRE, Pa. — 
Spalių 5 d., kaip jau sakyta, 
vietine policija išardė pra
kalbas, kuriose turėjo kalbė
ti B. Krasauskas. Prakalbas 
rengė vietinė ALDLD kuo
pa. žmonių buvo susirinkę 
daug.

Komitetas po to nuėjo pas 
miesto majorą ir kategoriš
kai reikalavo leidimo kitom 
prakalbom. Leidimą gavo

ant spalių mėn. 12 d. Pra
kalbos įvyks 7 vai. vakare, 
325 E. Market SL, Wilkes- 
Barre j. Be prakalbų bus ir 
dainų: dainuos Aido choras. 
Bus ir duetų.

z Lietuviai darbin inkai, 
skaitlingai dalyvaukite šito
se prakalbose ir pareikškite 
savo protestą niekadėjam 
fašistam, kurie įskundė mū
sų prakalbas.

Rengėjai.
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Pasakomis Lakštingalą Nepripenėsi
Pradėjęs nuo .Cleveland©, salaveišiškas prezidentas 

Hooveris su savo tragi-komediškais pamokslais staptelė
jęs Bostone, nušvilpė į South Caroliną, į kukluksų vieš
patiją, į amerikinės baudžiavos liūgyną, kur negrai darbo 
žmonės yra kariami ir gyvi deginami ir baltieji darbi
ninkai šaudomi.

New Yorko “Tjmes” supratimu, toj vietoj kaip tik ir 
' reikėjo Hooverio, nes ten, South Carolinoj, North Ca- 

rolinoj ir Tennessee, jau antri metai užsikūrė “komunis
tinė propaganda” ir “draskantieji darbininkų kivirčiai.”

Pietinių valstijų kapitalistai pasikvietė Hooverį, kaip 
kokį burtininką, kuris užkalbėtų bei užburtų tenaitinius 
pramonės darbininkus ir farmų varguolius, kad jie nu
siramintų ir nebesi judintų prieš savo lupikus ir prispau
dėjus.

Nesenai pereitose audringose audėjų kovose fabrikan
tai su valdininkais tose apygardose nužudė šešis streikie- 
rių vadus; kelis kitus nusmerkė iki 17 metų kalėjimo; 
dabar gi bosai tęsia bylą prieš pustuzinį revoliucinių dar
buotojų, reikalaudami jiems mirties bausmės už organi
zavimą baltųjų darbininkų ir negrų į kairiąsias indus
trines unijas, į Darbo Unijų Vienybės Lygą bei Komu
nistų Partiją.

Nežiūrint visų žudynių, lynčiavimų ir žiaurių teismų, 
kovingas darbininkų judėjimas tose valstijose nesiliauja. 
Reikia tad atsigabent tokią didelę “dvasinę kanuolę,” 
kaip Hooveris; gal jis savo pamokslais paveiks į neri
maujančius miestų darbininkus ir sodžiaus skurdžius.

Todėl Hooveris, kalbėdamas Kings Mountaine, South 
Carolinoj, ir taikė savo skystų žodžių eksplozijas prieš 
komunistus ir jiems pritariančiUB*7iarbininkus. Bailiai 
atsiminęs apie radikalizmo (komunistinio kairumo) pra- 
siplėtimą “pusėje pasaulio,” Hooveris piešė Amerikos 
buržujinės tvarkos gerumus. Apie paramą virš aštuo- 
niems milionams bedarbių neprasižiojo; apie vis labiau 
sunkinamą dirbantiems išnaudojimą gudriai nutylėjo.

Bet jeigu, kaip sako patarlė, “pasakomis lakštingalą 
nepripenėsi,” tai ką ir kalbėt, kad mulkinančiais savo žo
džiais Hooveris galėtų patenkinti bedarbius ir nesvietiš
kai engiamus darbininkus? Gali Hooveriai patrukti be
šaukdami apie Amerikos “gerovę,” bet nuo to nebus nei 
kiek lengviau bedarbiams, beduoniams ir iki kaulų sme

igenų lupamiems darbininkais. Nesustabdys tomis de
klamacijomis nei kovingoji)* darbininkų judėjimo.

Hooverio “spyčius” South Carolinoj, suprantama, buvo 
tąsa jo pamokslų, kuriuos pasakė suvažiavimuose Ameri
kos Darbo Federacijos ir Amerikonų Legiono Bostone. 
Geltoniesiems Darbo Federacijos vadams jis nesigailėjo 
komplimentų, nes jie yra bosų įrankiai delei darbo mo
kesnio kapojimų, delei skubinimo įvedinėjimo dirbtuvėse 
ir kasyklose, taip pat įnagiai juodašimtiškos kovos prieš 
'darbininkų judėjimą. Jis juos taipgi ramino, kad iš da^ 
bartinio krizio gali “atsirasti koks naujas įkvėpimas.” 
Čia jau Hooveris nurodė, kad Amerika savo karišku lai
vynu yra “susilyginus” su drūčiausia jūrų pajėga (tai 
yra su Anglija),—nors tikrumoje Amerika yra ginklais 
galingesnė ir už Angliją. Taigi “įkvėpimas” bus tame, 
kad Amerika rengiasi karan prieš Angliją, kad atimt iš 
jos įvairias kolonijas, užvaldyt naujas pasaulines rinkas 
ir tuo būdu “pasiliuosuot” nuo naminio krizio pačiose 
Jungtinėse Valstijose. Ir tame žygyje Hooveris yra už
sitikrinęs paramą iš Amerikos Darbo Federacijos vadų.

Tokioj pat dvasioj kalbėdamas fašistiniams Amerikos 
Legionieriams Bostone, Hooveris kėlė juos į padangę, 
kaip atsarginę imperializmo armiją, pasiruošusią “išlai
kyti mūsų respublikos pamatus.” Su Legionieriais gi ir 
Amerikos Darbo Federacija, kuri-ų^atį^organizuoja mų 
kuopas prie įvairių savo lokalų.

Visų šių Hooverio misijų branduolys pasirodo štai ka
me:-fašistinių spėkų muštravimas prieš komunistų vado
vaujamą darbininkų judėjimą; nuodugnus rengimasis į 
imperialistinį karą, ir visiškas nepaisymas bedarbių rei
kalų. >

Tai to bedarbiai ir dirbantieji tegali tikėtis iš, kapi
talistų valdžios ir iš josios lekajų, tarnaujančių savo im
perializmui per Amerikos Darbo Federaciją, na, ir per 
“Socialistų0 Partiją, kiek tai priklauso nuo “geros valios” 
šių buržuazijos įstaigų.

Atmušti imperialistinio karo pavojų, atsispirti prieš 
pragarinio skubinimo sistemą, suturėti uždarbių kapoji
mus ir priversti kapitalistinę valdžią išleist bedarbių ap
draudos įstatymą—tatai gal šios šalies darbininkų ir be
darbių minips padaryt tik per savo organizuotą pajėgą 
vadovybėje Komunistų Partijos ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygos.

Balsuokite lapkričio 4 d. už Komunistų Partijos kan
didatus! Drūtinkite pajėgas tos Partijos, kuri viena 
tevadovauja revoliucinėms kovoms už dirbančiųjų ir be
darbių reikalus!

Ispanijoj Streikų
Bangos Vis Sumina

MADRIDAS. — Valdžia 
išleido įsakymą, draudžian- 

į darbininkams turėti bent

kokius susirinkimus. Bijo
masi naujų darbininkų 
streikų. Šiomis dienomis 
Malagoj sustreikavo 10,000, 
reikalaudami didesnių algų. 
Kariuomene veikia streiko 
lauke. ..' -U

Ketvirtad., Spalių 9, 1980

APŽVALGA
Socialfašistas Apie 
Socialę Apdraudą

“Naujienų” No. 235 soci
alfašistas Grigaitis, pacita
vęs iš “Darbininkių Balso” 
straipsnį apie Komunistų 
Partijos rinkimų kampani
ją ir komunistų vedamą ko
vą už socialės apdraudos bi
lių, bando įrodinėti, būk 
Komunistų Partija einanti 
prie reformizmo. Jis sako:

Bet bilius (įstatymo suma
nymas) darbininkams ap
drausti nuo nedarbo, senatvės, 
.ligos, susižeidimo ir tt. tai juk 
yra “reformizmas,” “oportu
nizmas,” “kontb-revoliučija” ir 
“darbininkų išdavystė”! 

•i

Tai argumentas to “moks
linčiaus.” 
tokiu savo kvailu faktų iš
kraipymu 
daug savo skaitytojų ir jų 
akyse perstatys komunistus 
didžiausiais neišmanėliais ir 
darbininkų priešais. Ir to- 
liaus Grigaitis štai kaip sta
to klausimą:
K Argi jau mūsų progresistės 

užmiršo šituos komunizmo 
“principus,” kurių vardu savo 
laiku buvo suskaldyta Ameri
kos Socialistų, Partija?

Argi jos užmiršo, kaip per 
metų metus “Naujienos” ir ki
ti socialistų laikraščiai aiški
no socialinės apdraudos reika
lingumą- darbininkams, o ko
munistai (ir kartu su jais mū
siškes progresistės) mus už 
tai visaip pravardžiuodavo ir 
purvčfreV

Tuoxby 
tas nori 
munistai, 
bilių socialės 
klausimu, eina prįe ♦ refor
mizmo, prie lop^mb kapita^ 
listinės sistemos, kaito kad* 
daro socialfašistai. ‘ Jeigu 
Grigaitis pastudijuotų Ko
munistų Partijos patiektą 
bilių del apdraudos nuo be
darbės, senatvės, ligos ir tt.) 
tai jis pamatytų, kad tas bi
lius nieku būdu netaikomas 
lopyti kapitalistinę sistemą, 
bet kaip tik atkreiptas prieš 
pačią kapitalistinę sistemą; 
tasai bilius paremtas ne re
formizmo, bet kovos princi
pu. Kuomet socialfašistai 
bando pravesti kokias nors 
reformas, tai jie visada žiū
ri, kad iš to būtų naudos pa
tiems kapitalistams. Komu
nistų -sumanytam socialės 
apdraudos biliuj sakoma:

Kadangi nacionalė visuome
ninė nepaprasta padėtis dabar 
randasi Amerikos Jungtinėse 
Valstijose, tai tikslas šio bi
liaus yrą suteikti socialę ap
draudą visiems alginiams dar
bininkams, bedarbiams arba 
negalintiems dirbti iš priežas
ties ligos, sužeidimo ar senat
vės, ir visiems asmenims, ku
rie dabar gauna karines pen
sijas.
Ir tolinus: ! < '
; Visi asmenys,, tufintieįji teį- 

sę gauti sodialę apdLludą, kaip 
nužymėta p imlesniuose sky
riuose, privalo gąuti iki regu- 
liaris darbas bus suteiktas ar
ba gautas, reguliares algas, ko
kias uždirbo, kuomet dirbo, bet 
jokiam atsitikime ne mažiau 
kaip dvidešimts penkis dole
rius į savaitę plius penkis do
lerius į savaitę ant kiekvieno 
bedarbio darbininkų’ šeimynos 
nario, kuriam reikalingas už
laikymas. ,

Moterys, turinčios teisę gau
ti socialę apdraudą iš priežas
ties motinystės, privalo gau
ti užmokestį, per keturias sa
vaites pirma gimdymo ir per 
keturias savaites po gimdymo*

O ant kapitalistų ir kapi
talistinės valstybės turi būt

Jis mano, kad

jis sumulkins

Irąpstydavo ?
rau tas socialfašis- 
parodyti, būk ko- 
patiekdami savo 

apdraudos

uždėta apdraudos našta:
(a) Kad įvykinti šio Akto 

patvarkymus, čia šiuomi auto
rizuojama paskirtį penkių Jąi- 
lionų dolerių sumą, ir kad tą 
sumą sudaryti, tai visi pinigų 
skyrimai, iki šiol atlikti arba 
dabar skiriami del militarinių, 
laivyno ir kitokių karo tiks
lų, įskaitant ir karo pensijų 
fondus, turi būt tuoj'aus pa
vesta «per Amerikos .Jungtinių 
Valstijų , iždo 'minister! del 
Darbininkų,.Socialūs Apdrau
dos Komisijos, kuomet pasta-' 
roji būna išrinkta kaip čia pa
tvarkyta delei šio ,Akto tikslų.

(b) Briediniai fondai tūri 
būt. sukelta:

(1) ‘pakeliant mokesčius ant
visų kapitalo ir Nuosavybės su- 
sikuopimų/1 viršijančių $25^ 
000; ' \

(2) 'pakeliant taksas ant vi
sų įplaukų, viršijančių $5,800

metus.
(c) Kapitalo mokestys ir 

ant įplaukų uždėtų taksų sai
kas bus suma, pakankama su
daryti fondus, reikalingus tin
kamam išpildymui šio Akto 
tikslų.
Taigi, šis komunistų bilius 

neparemtas sočialfašistų re- 
formistiniais principais, bet 
principais kovos prieš kapi
talistinę sistemą; bilius pa
tiektas ne tvirtinimui kapi
talistinės sistemos, bet silp
ninimui, išjudinimui darbi
ninkų į kovą prieš kapitalis
tinę sistemą kaipo tokią. 
Aišku, kad Amerikos darbi
ninkai, privertę kapitalistus 
suteikti socialę apdraudą 
sulig to biliaus, užduotų di
delį smūgį pačiai kapitalis
tinei sistemai.

Gi socialfašistai, kuriems 
rūpi gelbėti kapitalizmą 
nuo žluąimo, niekad nekovo
ju ir nekovos' už tokią so- 
cialę apdraudą.' > ;.

Komunistų’’Partija ragi
na darbininkus' kovoti už šį 
socialės apdraudos bilių vi
sokiais būdais: demonstra
cijomis, streikais, balsavimu 
už komunistų1 kandidatus ir< 
tt. Komunistų Partija nu
rodo darbininkams, kad tik 
per kovą darbininkai gali 
priversti kapitalistus page- ' 
rinti jų būvį, kad tik per 
kovą jie gali galutinai pasi- 
liuosuoti iš kapitalistinės ' 
vergijos..

simesti svetimą jungą. Jei 
atatinkamuoju laiku tas nebus 
atlikta, Vokietija pateks bol
ševizmo jungan. Tada ir Vo
kietijos spaudėjams turės kliū
ti- >
Vokietijos fašistai nurodo 

imperialistinėms valstybėms 
(Franci j ai, Anglijai, Ameri
kai), kad kapitalistinė Vo
kietija, nešdama sunkią ka
ro kontribucijos naštą, gali 
greitai žlugti ir bolševizmas 
gali imti viršų. O tada gali 
būt galas ir visam kapitalis
tiniam pasauliui. Žiūrėkite, 
jūs patys sau duobę kasa
te, sako nacionalsocialistai 
Amerikos, Anglijos, ir Fran
cuos imperialistams. Pa
lengvinkite Vokietijos karo 
naštą, padėkite įsteigti fa
šistinę diktatūrą Vokietijoj, 
o tuo būdu išgelbėsite Vo
kietiją nuo bolševizmo, sako 
įHitlens.'
n

n Bet Francijos imperialis
tų interesai neleidžia suma
žinti karo naštą Vokietijai. 
Tas pats su Anglija ir Ame
rika. Taigi, aišku, kad jei
gu fašistai Vokietijoj ir pa
imtų galią, jie neatsikratytų 
Youngo plano ir Versalės 
sutarties; jie su pagelbą fa
šistines diktatūros vykintų 
tą planą, kaipo socialfašistai 

kitos buržuazinės partijos 
jį dabar vykina. Tik fašis
tai dėtų pastangas dar la
biau spausti darbininkus, 
ant jų pečių uždėti dar di-, 
desnę kapitalizmo krizio 
naštą, nežiūrint jų dabarti
nių obalsių apie darbininkų 
“būvio pagerinimą.” - Jie 
naudoja visokius radikališ- 
kus obalsius Apgavimui dar
bininkų, nukfeipimui jų nuo 
kovos prieš kapitalizmą, ati
traukimai nuo Komunistų 
Partij'os.

'ta'či&us kokius manevrus 
Vokietijos ‘fyųržua?iją neda
rys, ji negales išgelbėti Vo
kietijos kapitalizmo nuo žlu
gimo.
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apiePo vieną ir 4u skaitytojus gavome nuo
50 draugų. Tai labai mažai. Visų skaitytojų 
prašome gąuti nors po vieną naują Skaitytoją. 
Mes laukiame iš jūsų, draugai skaitytoja?, atsi
liepimo į mūsų prašymą.

BOSTONAS IR WATERBURIS z z * f*'*"*'
Prieš vaju girdėjome džiuginančių žinių iš 

\ Bostono ir Waterburio. Tuose miestuose at
laikyta skSttytojų susirinkimai, pasidaryta dar
buotei planai ir išrinkti draugai jieškojimui 
prenumeratų. Prabėgo visa savaitę brangaus 
vajui skirto laiko ir dar nė žodžio negirdėt 
apie gavimą naujų skaitytojų. Kas atsitiko?

VAJUS TIK' VIENĄ MĖNESI
Atsiminkite, draugai, kad vajus bus tik yie- 

- ną mėnesį—nuo 1- d. spalių iki 1 d. lapkričio. 
Tuo laiku naujiem prenumeratprima yra nu
mažinta kaina vienu doleriu. Reguliarė “Lais
ves” prenumerata $6 nietams. Gi vajaus laiku, 

' naujiem skaitytojam duodama už $5 metams 
ir už.$2.50 pusei metų. Atsinaujinantiem pre
numeratą nėra nupiginimo. Tik tie skaitytojai 
galės už $5 metams atsinaujinti prenumeratą, 
kurie gaus du naujus metinius skaitytojus.

DOVANOS KONTESTANTAM
^direktoriai kviečia draugus j kon- 
^prenumeratų. A. L. D.. L. D. 
rftys kontestantam skiria sekamas

PUIKIOS
“Laisvės” j 

testą rinkinr 
Antras Apsk 
dovanaę:Rakieta Iškilsianti 13 Mylių 

X

Vokietys profesorius Her
man Oberth baigia rengti 
rakietą, kuria jisai tikisi 
pasiekti augščiausios augš- 
tumos, kokia kada nors bu
vo žmogaus išradimų pa
siekta. Rakieta bus paleis
ta tiesiog augštyn ir turės 
savyje tiek spręgstamos me
džiagos, jog nureguliuotais 
protarpiais įvykstą sprogi
mai. galės nešti ją augštyn 
per visą'valandą laiko. Ra
kieta bus 8 pėdų ilgio, ir ap
skaičiuojama, jog ji iškils 
iki 70,000 pėdų augščio, tai 
yra veik trylika mylių. Vir
šutinėje rakietos dalyje bū
sią įvairių mokslinių instru
mentų, kuriais tikimasi 
daug patiyti apie augštuo- 
sius Oro sluogsnius ir kitą

. .$30

. $25

. . $20

. .$15

. $10

. . $5

Pirma dovana 
Antra dovana .
Trečia dovana . 
Ketvirta dovana 
Penkta dovana 
Šešta dovana . .Lietuviškų Klerikalų Simpatija 

Vokietijos Fašistams
“Draugas” spalių 3 d. lai

doj, patalpino prielankų 
straipsnį Vokietijos nacio
nalsocialistams (fašistams— 
Hitlerio partijai). Lietuviš
ki klerikalai simpatingai at
sineša linkui juodųjų fašistų 
Vokietijoj. Esą,- 

* t

Tautiškųjų socialistų partija 
pirmoje vietoje nori apdraus
ti vokiečių tautą nuo išnaudo
jimo. Hitlejc pareiškia, kad 
laimėjusios karą valstybės jau 
ganą iščiulpė vokįečįų tautos 
prakaito. Tos( valstybės dar 
gąli dabartinę yokioęių gent- 
kartę spaustų išnaudoti ir lai- 

. kyti pavergime. Bet neturi 
teisės taip elgtis .su būsimomis 

, vokiečių gent.kartčmis.
Hitlerio svarbiausias tiks

las,, tai gelbėti Vokietijos 
griūvantį, kapitalizmą nuo 
bolševizmo. Nacionalsocia- 
listai'-patraukimui savo pu
sėn masių kelia reikšmingus 
obalsius apie Youngo plano 
ir Versalės sutarties paiiaL 
tinimą. ( . /■ , i , ’ ..

Fašizmas buržuazijos pa
skutine priemonė gelbėjimui 
kapitaližnio^ “Drapgasrb ra
šo r

Hitler neatmainomai pareiš
kia, kad vokiečių tautai yra.

Darbuokitčs, kad gauti dovanas ir kad su
rinkti savo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity
tojų. Šis darbas yra labai svarbus darbinin
kiškos apšvietos atžvilgiu. Platindami “‘Lais
vę,” platinsite klasinį susipratimą proletarinėse 
masėse.

- LAISVE
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

Jisai tam tikru ' būdu pri
jungė prie į šalis supamo 
lOpšip vielas, kuriomis lei
džiama .elektra supa lopšį 
bą motinos rankos ar kojos 
vartojimo, kaip tatai papra
stai daroma. ,.

Šį išradimą vadinu nerei- 
kąliųgu todėl, kad bile kokis 
v.ąikų supimas lopšyje dak
tarų senai pripažintas visiš
kai nereikalingu ir net 
kehk^mirigu kūdikiams. Su
pimas*' bei žarstymas kūdi- 
kių’i norint jį užmigdyti įva
rot jato; nefvingumą in iš- 
gąsčiavilnąi - Jei tik kūdikis 
buk sveikas ir tinkamai ^ap
rūpinta^, 1 jis laikui atėjus 
užmigs ir miegos be jokio 
supimo ar kratymo. langą.

lietaus, 
elektros

Rdkieta rengiama Balti
jos jūros pakraštyje esan
čiame vokiečių miestelyje 
Horst. Jeigu bandymai su 
šia rakieta bus pasekmingi, 
tai’ profęšorius Oberth xža- 
dąs paskui įrengti daug di
desnes rakįetas; kuriomis 
gaj galima būsią net pasa- 
žierius per Atlantiką per
mesti. Jisai svajoja, jog 
gal ir į: mėnulį, ar kurią ki
tą planetą, galima būsią ra- 
kietomis nulėkti. >

Nereikalingas Išradimas
Tūlas V. D. Standley, gy

venantis San Diego; Caj., iš*- 
rado elbktra ’supamu lopšį.

Lietui Uždaro Langą
Iki šiol, jeigu palikdavai 

langus atvirus, tai užėjęs 
lietus gerpkai pro juos pri
lydavo į kambarius* Dabar 
gi lietui jau “išmokytas”: 
jis pradėdamas lyt uždarys 
langus, o jau tada ims 
smarkiau lyti. Išrastas ma- ' 
žytis elektrinis moto rūkas, 
pritaisomas prie kiekvieno 
lango, kuris sujungiamas su 
šviesai vartojama elektros 
sriove. Iš lauko, prie lango 
pritaisoma tam tikra plok
štelė. Kai tik ant tos plok
štelės nukris bent keli lašai 

drėgnumas paleis 
sriovę į minėtą iho- 
pastaYasis ūždarys

J. Barkus.
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TACOMA, WASH, SKAITYKITE “LAISVĘ

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

FAIRVIEW IR ADAMS STS

Užlaiko

Puslapis. Trečias*

K 
su

Lietuvys Laisniuot^is .Elektros 
. Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

šaltų gėri- »■ 
Cream, taip 
gardžių už-

RIVERSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 142-ros Kuopos

VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS
pasitikimui

Drg. A. Urbonienės, 
kuri atvažiuoja iš Lietuvos

Vakarienė bus Subatoj

11 d. Spalio (October), 1930

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
Nervų Ligų., visokių Chroniiku Skau- 
•o Nusilpimo, Nusiminimo, Galvoavai-

f AKRON, OHIO

niekada choristai dalyvautų politiškuo-

iš

BINGHAMTON, N. Y. ,

WATERBURY, CONN.

WORCESTER, MASS
t I ■ ■. ........... ... - II. .

HARTFORD, CONN

daiktai;

■■ I

Darbininkų Apsigy- 
kubpos Susirinkimas

rt'iwiiltoi

Šalin bent kokis darbininkų 
bendravimas su tokiais bjaury
bėmis!

Nutarta rengti teatras arba 
kokia pramoga su šokiais.

Kores-tas.

A. P. L. A. 40 Kuopos 
Veikimo

, kaip kad pereitame 
Darbo” numeryje, nevesti ko

I kaskart skubesnį darbą
■ štukų, leidžia fabrikantams ir 
< kontraktoriams numušinėti už- 
' darbius, pasišaukiant unijos na-

rodys : draugais' • Buraušk'iene, 
Vaitonaitė, Bokas, Namikaš> o 
visi kiti skaitytojai ir naciai j ir
gi neatsiliks bent p<5 vienai

yra tojams organą “Laisvę, kuri 
■toks žinomas bei galimas patirti bus geriausias Draugijos orga-

tirtos Jankaiiskijados Pikti Ambrijimai
dumblais sumaišyti vienintelę 
šalyje revoliucinį darbiriinkų 
partiją, būtų stebėtina, jeigu 
jeigu jis nebandytų supurvinti 
tos partijos žymesnius veikėjus. 
Todėl Jankauskas ir dergia lie
tuvių komunistų Centro Biuro 
narius ir “Laisvės” redaktorius 
paeiliui. Pradėjęs nuo drg. Mi- 
zaros, jis tęsia savo girtus pra-

Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
socialfašistinės šaikos peniukš
lis A. Jankauskas rauda amži
nai girto krokodiliaus ašaromis, 
kad “šiandien rasime tik kelis 
lietuvius komunistus partijoje” 
(“Darbas,” spalio 3 d.).

Sulig to buiziaus veidmainiš
ko verkšlenimo, tai lietuvius 
“komunistus” iš Partijos išvai
kęs- “despotiškas, ištižęs rėži-į simanymus ir užsipuldinėjimus dinių 
mas.” i prieš drg. Bimbą, Siurbą, Abe-jkaip

Amerikos gi Komunistų Par-1 ką, Taurą, daeidamas net iki to-1 , 
tijos tvarka pasidarė persiver-■ kio purvino išmislo, būk “Tau-Į ' 
tūliui Jankauskui “ištižus 
tent nuo tada, kai Partija įsto-I pas Hillmaną ‘už 
ja į leninistinę liniją Komunis- ‘Darbo’ redaktorius) 
tų Internacionalo, 
djjjo reikalauti iš kiekvieno na- pų. 
rio komunistinio darbo ir atsa
komybės iš veikimo darbininkiš-' 
koše organizacijose. Jankaus-. a?ias \uTejo 
kai gi buvo perdaug persigėrę i---
socialfašistiniu raugu, kad 'pa
sitaisyt; ir A. Jankauskas liko i 
išdrėbtas iš Komunistų Partijos '

kio purvino išmislo, būk 
bū- ! ras pats jau senai rengiasi eiti

Hillmaną ‘už berną’ (j 
ir spjauti 

Partija pra- ant savo komunistinių princi-

Jankauskas puikiai žino, kad 
> .“Darbo” redak

toriaus vietą su $50 algos į sa- 
! vaitę, už porą dienų savaitinio

* , “Darbą”, redaguodamas, 
j Tauras stengėsi jame pravesti

Drg. L. Prūs,eii<a tyus spalių 
1;1 d. čia su prakalbomis; kal
bės svetainėje 772 Raymond 
St., 7 vai. vakare. Prakalbas 
rengia L. D. S. A. 41 kuopa, 
A. P. L. A. 40 kuopa ir A. L. 
D, L. D. 59 kuopa. Mūsų 
draugų ir draugių pareiga kuo 
daugiausia sutraukti žmonių į 
prakalbas, kadangi ] 
nebuvo tiek daug visokių poli- 

ir ekonominių klausimų, 
dabar.

Rengimo Komitetas.

Kam' laikas1 ir aplinkybės 
pavelys, atsilankykite į Vilijos 
Choro bankietą subatoj, 11 d. 
spalių, Lietuvių Darže, naujoj 
svetainėj, vakare. Dalyvaukim 
tęp, o paskui taipgi reikalau
kim, kad choras ir choristės-

■skaitai- -laikraščiuose< apie ki
tų kolonijįų vęik.imą.Mass, 
valstijoj' yrą gana stiprių spė- 
ikų, rodos, kad ; męs galime 
’progresuok Tad jūs, kurie 
esate gyvesni, pilnesnį energL 
jos, paimkite į savo rankas 
įvairius darbelius, pamokinki
te naujai sutvertas komisijas, 
kaip jos galėtų ir tiek darbo 
nuveikti ateityj, kaip mes nu
veik ėm praeityj.

Korespondentų Biuras.
se darbininkų parengimuose. 
iTaip pat turim teisę reikalau
ti, kad choristai irgi pradėtų 
;b.ent kiek rūpintis darbininkų 
Judėjimu ir patys dirbtų jame.

Nei vieno choro niekur nė- 
bepartyviško.

Darb. Korespondentas.
Rugs. 7 d. A. P. L. A., 40 

(kuopa laikė savo reguliarį su
sirinkimą. Narių atsilankė vi- 
idutiniai. Buvo skaitytas llaiš- 
jkas nuo .Centro Komiteto, ra
ginantis; viąus narius prie vei
kimo;, ir prisiųsta apie. 100 ą- 
g^itatyvių lapelių. Nutarta,

Rengiama Svarbios Prakalbos 
\ ' .' i f r * ' * • !

A. t». D. L. D. 20 kuopą ren
gia prakalbas .10 d. spalių, 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj, 315 Clinton St. Kalbės 

7snwn7šktl7o\k-md’dii ^ne^kin- užkirsti tam kelią,\jis spjovė'narį į Draugiją ir sykiu buvo j-B. Krasauskas iš Brooklyn, N. 
hnlciiKktJ n'vrisHkd'ivn -ir tni ant tos šiltos vietos ir riebios į paraginimas, kad nariai steng-1 Y.; .kalbėtojas aiškins keletą 
Philadelphijoj ar Baltimorėj i algos,^atsisakydamas bernauti tusi užrašyti naujiems skaity-!svarbių klausimų : Amerikos 
visur piktindavo ir demorali-1socialfašistų abazui. Tai 
zuodavo partijieČius ir komunis-1 , , , . - . , T . ■
tams pritariančius darbininkus | kur,10. n.eL^s Jokle Jan-
padaužiškais savo pasielgimais.

Tad kaip gi dabar jis nutaš
kys savo seilių prieš, tokią Par
tiją, prieš josios lietuvių Ko
munistų Centro Biurą, prieš 

^Komunistų' Partijos organo 
‘Laisvės” redakcijos narius ir

ištikimus Partijai darbuo
tojus, kurie aikštėn kelia ir 
Jankausko niekšystes?

“Gaila” Jankauskui “komu
nistų.” Kokių? Nagi, tokių, 
kurie nepriklauso Komunistų 
Internacionalo Sekcijai, Ameri
kos Komunistų Partijai, arba 
kuriuos prisiėjo prašalint iš jos 
eilių, žulikėlis Jankauskas no
rėtų susirast sėbrų, kurie duo
tųsi pertikrinti, kad nepriklau
santieji Komunistų Internacio
nalo Partijai tai būtent ir esą 
“tikrieji komunistai?” Tas, be
je, nėra Jankausko išradimas, 
nęs jis pasiskolina jį iš renega- 
Ą lovestoniečių ir cannoniečių, 
fl'urie taip pat tvirtina.

įsarebtas is Komunistų ramios, i,---------. J T j i • i • L u ukaio darbininku reikalu išdavi-! komun,stln^ llniLT 0 kada Hill- jkad kiekvienas narys stengtų- 
kas Negalėjo Partija nakest ir manai su Potoffskiais K norėjo |si gauti bent po vieną naują Kas. inegatejo raruja pakęst ir .. ' ; nmno-iia i»- «vki.i hnvn

• kausko melai, būk atsakomasis ! 
“Laisvės” redaktorius rengėsi į 
bernavimą socialfašistinei Hill- 
mano ir Jankausko gengei.

Nepraleidžia išsigimėlis Jan
kauskas nei vieno “Darbo” nu-1 

i merio, kad nekrimstelėt ir kai-1 
Iriajai Adatos Darbininkų In- o . ...
dustnnei Unijai, bekeraamas sa- ■ c i- n • ioj... . 1 Tarpe Spalių 11 ir 18 d.vo geltonąją hillmaniskę sebri- v
ją, kad ot, girdi, mes “tai ve-1 Komunistų Partija ragina 

1 dame kovas... grumiamės su visus darbininkus registruotis, 
fabrikantais.” Iš tų pagyrų, kad galėtų balsuoti ketvirtą 
tačiaus, išeina tiktai kartus juo-'lapkričio prieš visą kapitalisti- 
kas, kaip kad pereitą .sykį nu- nę sistemą, prieš badu marini- 

; rodėme. Viename “Darbo” pus--mą milionus darbininkų ir jų 
lapyje Jankauskas peckelioja, Išeimynas; prieš baisią skubini- 

■ kad “kovojame,” o kitame lino—speed-up — sistemą del 
hillmaniniai Amalgameitų Siu-Įdel dirbančių darbininkų; 
vėjų Unijos carukai išreiškia'prieš lynčiavimą negrų darbi- 

1 nobažną vienybę su bosais, gi-įninku; prieš rengimąsi į ka
ria klasinį sandarbininkavimą'ra prieš Sovietų Sąjungh.
su išnaudotojais; sako samdy-1 Lietuviai darbininkai, regis- 
tojams, “kuomet jums reikia 'truokitės ir balsuokite prięš 
paskubinti darbą, jūs nesikrei- ' “ ‘ ‘
piate į pašalinius to specialis- 

Besistengdamas apteršti Ko- ^us, bet į mūsų uniją ; jie pa- 
munistų Partiją, Jankauskas sižada, kaip kad pereitame 
pasikviečia į “liudininkus” net * ^ar^°” numeryje, nevesti ko- 
buvusį kruvinąjį New Yorko!vos už didesnius, uždarbius, ir 
žandarų viršininką Whaleną, ^uoi Pa^u laiku visur įyedinėja 
kuris sužiniai per spaudą me- ( 
lavo, būk slaptoje jo policijoje i 
tarnaują “trys šimtai komunis- j 
tų.” Whalena buvo prispyrę 
prie sienos ne tik komunistai, j r*us Pavieniui, ir tt. 
bet ir liberalai, reikalaudami' o visose tose išnaudotojų 
bent kokio faktelio šitokiam; atakose ant darbo mokesnio ir 
įtarimui. Bet kadangi Whale-. bloginant abelnąsias sąlygas, 
nas negalėjo turėti nei ma- ypač lietuvių siuvėjų tarpe, 
žiausių įrodymų tam savo pa- Hillmano šaika naudoja Jan- 
rerikimui pnremti, Ui jis turėjo I kauską, kaįp savo jr kapitalis- 
uzsiciaupti. I aciaus New Yor-1 gongą. Paskutiniais laikais 

^^O^ieXlkOr^S1^ri^US Jis tuo riebiau lakinamas, kad 
pikčiau skalytų prieš komunis
tus ir abelnai revoliucinius dar
bininkus.

Amerikos 
lietuvių sriovės—komunistai,
socialistai, sandariečiai ir ka
talikai, jų ' organizacijos ir jų 
savitarpinė kova; šocialė darb. 
apdrauda, bedarbiams algos; 
delko yra bedarbė ? kokia iš 

\jos pamoka darbininkams?
Draugas Krasauskas pirmą 

sykį kalbės mūsų mieste. To
dėl dabar ir bus kaip tik gera 
proga pasiklausyti jo įdomios 

Užsiregistruokite prakalbos. Kiekvienas lietu
vis būtinai privalo į šias pra
kalbas atsilankyti.

Kalbėtojas atsakinės į klau
simus.

nai turime remt visokiais bū
dais kovojančius savo draugus, 
kuriuos kapitalas už kiekvie
ną' jam pasipriešinimą kemša 
į ^kalėjimus, kad atskirt nuo 
mūsų. Kapitalo bernai mano, 
kad jei mes neturėsim vadų, 
tai jiems negręs pavojus, nes 
tie triukšmadariai jau sėdi už 
grotų, šitaip nenuramins pa
vergtąją liaudį. Vienus į ka
lėjimą sukis, jų vieton nauji 
karžygiai stos. Tik mes turi
me nuo susipratusių darbinin
kų neatsilikt, bet kartu kovot.

F. Kavaliauskienė.

Tel., Juniper 6776

Rugpjūčio 30 d. D. L. 
Vytauto Draugystė turėjo 
rengus pramogą su laimėjimu. 
Drg. S. Mačenas paaukojo ša
liką, o drg. V. Kavaliauskas 
pardavė 51 tikietą, tai pinigų 
pasidarė $5.10. Laukta drau
gystės susirinkimo, kur drau
gai nutars paaukoti tuos pini
gus. , Rugsėjo 28 d. draugys
tes laikytame susirinkime visi 
nariai sutiko minėtus pinigus 
paaukoti į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą, nes nariai 
permato, kad šiandien visame 
pasaulyje verda kova tarpe 
darbo ir kapitalo. Mes būti-

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

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

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
396 k roadway, Brooklyn, N. Y.

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

pliurpalas užkrito už ančių dar 
bjauresniam žmogysta i - J a n - 
Juškui, kuris bando tą šmeiž
tą atgaivinti ir pasaulin paleis
ti prieš Amerikos Komunistų 
Partiją ir josios lietuvių Cen
tro Biurą.

Jankausko suniekšėjimas pa
sidarys dar aiškesnis, jeigu pri
siminsime, kaip Whalenas su ki
tais fašistais suklastavo, New 
Yorkė padirbo ir kapitalisti
niuose laikraščiuose paskelbė 
“dokumentus,” kuriuose įtarė, 
būk Sovietų Sąjunga per savo 
prekybos organizaciją Amtorgą 
Amerikoje pilanti pinigus ko
munistams, jų rengiamoms de
monstracijoms, kairiosioms uni
joms ir jų streikams. Greitai 
buvo įrodyta, kad tie vadinami 
dokumentai ne iš Maskvos atė
jo, bet New Yorke padirbti. 
Patys caristai ex-oficieriai, ku
rie su Whalenu dalyvavo toje 
klastoje, pasijuto priversti 
“Timese” ir kituose buržuazi
jos laikraščiuose pripažint, kad 
minimi dokumentai yra falšyvi. 
O Jankauskui vis dar tebėra 
“šventas” žodis policijos kazo
ko ex-viršininko Whaleno. Su 
tokia “liūdininkų” kompanija, 
kaip Whalenas, todėl visai lo
giškas dalykas buvo dabar Jan
kauskui atsitūpti ir po sparnu 
“Keleivio,” kaip Zabulionio ir 
žinomo lietuviško šnipo Pilėno 
organo. Ne veltui Jankauską 
taip nuoširdžiai pasitiko ir so- 
cialfaŠistų “Naujienos,” kuomet 
jis nusibaladojo į Chicagą.

Ifuomet asmuo stengiasi su

Visi vietos ir apielinkės lie
tuviai, įsitėmykit dieną ir at- 
silankykit, peš bus proga išgir
sti daug naujienų iš Lietuvos; 
taipgi pasivalgius ir išsigėrus 
bus galima s smagiai pasišokti 
prie geros niuzikos. Durys 
bus atdaros 7 vai. vakare. Pel
nas nuo vakarienės eis Tarp. 
Darb. Apsigynimui.

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabethp, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu it 
pardavimu namų it 
žemių. Mūsi| pa
tarnavimas pnelati- 
kus.

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir _ 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimming pool).

•r ■

Dainininkų Apskričio 
. Piknikas 1

Liko tikt,ai $12 Massachu
setts Dailininkų Apskričio la
boj nū o' metinio pikniko, lai
kyto rugpjūčio (August) 17 

Kėdei taip? Kas 
Atvažiavę į pikni- Jeigu Patrukęs

IšbandykŠitąUždyką

boštys, jųjų sistema. Balsu o- _ __
'd., 1930. 
čia kąltas?
ką ganą anksti/Olympia Par-1 
ke (Bendrovės) sėdi keli žmo
nės, kiti užėmę savo vietas 
dirba, ale viskas lyg apmirę. 
Argi jau galėjo pamiršti tokį 
svarbų pikniką? Buvo maty
ti pavienių draugų iš kitų mię- 
stolių, kurie nepamiršo to pik
niko. Kas priminė worcestė- 
riečiams? (Niekas juos neragi-: 
no, kad jau»laikaš artinasi prie 
surengimo metinio pikniko. 
Niekas daugiau, kaip tiktai de
legatų raportas iš laikytos 
konferencijos Bostone, gruo
džio mėnesį, 1929, kuris tapo 
įtrauktas į prot. sekr. knygas. 
Svarbu net kartais atkreipti 
atydos į protokolą ir peržiūrė
ti neužbaigtus darbus. Rodos, 
toj konvencijoj visi chorai pa
siuntė po vieną ar du delega
tus, kurie išdavė raportus ir 
visi choristai, ypatingai chorų 
organizatoriai, turėjo nepa
miršti tokį nutarimą. Buvo pa
skelbta “L.” kovo 21 d., 1929 
m. (?—-Red.) žinutė apie tai, 
prie to dar buvo pasiųsta di
deli apgarsinimai (plakatai) į 
kitus miestelius. Gaila, kad taip 
atsitiko, bet kitam raj. pikni- 

, ke mes visi stengsimės atitaisy
ti savo klaidas, nes klaida yra 
labai lengvas dalykas papildy
ti. Buvo matyti laikraščiuose 
paskelbta’, piknikas jkitur, ir 
kad pasižadėję chorai tenai 
dalyvauti. Kaš čia kaltas, ar 
tae kiti rengėjai,' ar chorai? 
Man rodos, chorai ^ali būti 
kaltesni. Chorams reikėjo at
sisakyti, kad negalima . tenai 
dalyvauti, nes Rajoųo pikni
kas surengtas tą dieną Wor- 
cesteryj. > (Worcesterio Aido 
Choras taipgi gavo pakvieti
mą). Didžiausia kaltė šio 
pikniko nepasisekimo buvo ap
sileidimas. Galima toliaus pa
sakyti, jei nei vienas choras 
neatjaučia Dainininkų Rajo
nui, tai kam jis yra reikalin
gas? Vienas gali sakyti taip, 
kitas taip, bet jei mes jį su- 
tvėrėm, jis yra mums reika
lingas, tai yra mūsų choristų 
priedermė jį remti ir lai visi 
giria ir džiaugiasi, kaip gra
žiai gyvuoja Mass, valstijos 
Rajono Dainininkai, taip kaip

kite _ ’ieš bedarbę. Balsuoki

 

te už sbcialę apdraudę bedar
biams ir negalintiems dirbti. 
Balsuokite tik1 už darbininkų 
klasės tikietą. Išbalsuokite ko
munistus. Kiekvienas paduo- 

nuo tas balsas už komunistus 
reikš protestą iisnaudptejy kla
sei. Nei yieųas lietuvis dar
bininkas neprivalo balsuoti ,už 
kapitalistines bei socialfašisti- 
nes partijas. Nebūkite nei vie
nas savo ir savo klasės reikalų 
nevidonu!

Čia jau per tūlą laiką buvo 
mėginama suorganizuoti Darbo 
nijų Vienybės Lygą, bet vis 
nepavykdavo tai padaryti. Ta-, 
Čiaus nuo pirmos rugsėjo be
darbių demonstracijos pasida
rė nuo juokais veiklios. Pasi
ryžta bedarbius suorganizuoti. 
Dabar šaukiama įvairių orga
nizacijų ir bedarbių tarybų 
konferencija, kuri bus 19 die
ną spalių, Labor Lyceum sve
tainėje, 2003 Main St. Visos 
organizacijos ir bedarbių gru
pės siųskite savo atstovus į tą. 
konferenciją.

Pati gi Darbo Unijų Vieny
bės Lyga rengia puikų balių 
arba sorkes, kuris įvyks augš- 
čiau minėtoje vietoje, subato- 
je, 11 d. spalių. Lietuviai dar
bininkai privalote kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes visas 
pelnas eis sukėlimui šimto 
tūkstančių dolerių streiko fon
do. Tuo pačiu kartu gražiai 
pasilinksminsit ir smagiai va
karą praleisit.

- Lygos Narys, 1
,B. Muleranka.

A. L. D. L. D. 28 kuopos na
riai, nepamirškite savo organi
zacijos susirinkimo 13 d. spa
lių. Tai bus vajaus mėnesio 
susirinkimas; visi pribūkit ne 
tik patys, bet atsiveskit ir sa
vo pažįstamus, kurie priklauso 
ar nepriklauso prie A. L. D. L. 
D. Atsiveskit kuo daugiausia 
savo pažįstamų. Atsilankykit 
ir visi “Laisvės” skaitytojai į 
šį susirinkimą, pamatysit mū
sų organizacijos tvarką, dar
buotę; mūsų organizacijos mi
tinguose visiems durys atda
ros. Draugai, jums pasakysiu 
į ausį, kad šitame susirinkime 
žada būti svečias iš tolimos 
Pennsylvania valstijos.

kurie turite tikietus del 
lempos ir carving set, nenu- 
meskit.1 5 d. spalių piknike 
buvo mažai atsilankę tų žmo
nių, kurie turi tikietus, tai ati
davimas minimų daiktų sulai
kytas. Bus atiduoti £7 d. lap
kričio, 774 Bank St'., vakare. 
Ten bus bankietas ir bus ati
duoti tie

Tarpt, 
nimo 30 
bus 15 d. spalių, vakare, 774 
Bank St. Kurie priklausote ir 
dar nepriklausote, atsilanky
kite.

Draugai “Laisvės” skaityto
jai ir A. L. D. L. D. nariai, su
simildami, pasistengkit gauti 
bent po vieną skaitytoją ir na^ 
rį draugijai. Sąmoningas 'dar
bininkas savo užduotį. atlikęs 
tik jaučiasi gerai. Bravo drau
gui J. čepukaičiui—su pirmu 
šūviu iš Waterburi o 2 'skaity*- 
tojų. Tikiuosi, kad tuoj pasi-

BSJ

A. LULVlINAb

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N. J.
Telephone: Trinity 3-1045

Seno ar Naujo, Didelio ar Mažo, 
o Jūa Būsite Kelyje, Kuria 

Pertikrino Tūkstančius 
Panaudokite tatai prie Bile Patrūkimo, 
Prisiunčiama Uždyką, Kad Tatai 

Įrodyt
Kiekevienas patrukęs vyras ar moteris 

turėtų tuojaus parašyt laišką W. S. 
Rico, 759-S Main St., Adams, N. Y., dė
lei išbandymč uždyką tos stebėtinos Prie
monės. Tiktai uždėkite ją ant patrūki
mo, ir kiauruma užsidaro natūraliai, taip 
kad su laiku pasidaro nereikalingas pa- 
raištis arba nuveržiantis tam diržas ar 
kitoks prietaisas. Nepamirškite pareika
lauti uždyką išbandymui šios Stimuliuo
jančios Priemonės. Kam nešioti viso
kius parąiščius visą savo amžių, jeigu 
nėra reikalo? Kam rizikuoti gavimu 
gangrenos ir kitokiais pavojais del mažo 
ir nekalto patęūkimėlio, kuris tūkstan
čius patiesė ant operacijos stalo ? , Dau
gybė vyrų ir moterų kasdien tuomi ri
zikuoja vien todėl, kad jiems patrūkimai 
neskauda arba nesuturi nuo paprastų 
darbų'. Tuojaus parašykite reikalaudami 
išbandymui uždyką, nes tai tikrai yra 
stebėtinas dalykas ir yra padėjęs užgyti 
tokiems dideliems patrūkimams, kaip du 
vyro kumščiai daikte. Išbandykite, ir 
tuojaus rašykite W. S. Rice, Inc., 759-S 
Main St.. Adams, N. Y.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas j tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti auMr pbng| 
kaip surasti sugedimus; kaip iMsrxliiua wa- 
atatyti. Tas viskas mokinama kiekviena ata- 
dentę. praktiškai, po priežiūra Inatruktirių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingia**
šia. prie dabartinių automobilių. s

3. Važinčjimaa. Kaip pastoti ekspertu Kof«- 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kuras, turite plln* 

progų pasinaudoti vienu iš dviejų amaty— 
mechaniko arba toferio. Garantuojaana Ug
nius ir diplomų. Mokiname grynai liMnyUb- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama viiiasĮia 

Mokytojom yra žymos ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis Ir vakarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta noo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 Iki 2 P.1L

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street228 Second Avenue New York, N. Y«

J. KAVALIAUSKAS
. I .

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIU S-UNDERTAKE

antlt laidoja nuoairualua 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa- 
tarnavimo ir už žemą kAtną, nulifidlMO 
valandoje šaukitės paz mano. Pas man* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
goriausiose vietose ir ui. žemą kainų.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LTETUVIS GRABOKiUS 
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamų 
kainą. Nulihdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

TELEFONAI: 
___ _Ore iro n 1186

Kreipkitės i DR. ZĮNS, jei 
jo, Odos ir I , _
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvoavai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai Jums 
galiu pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydonia naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu GydynĮO Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST16thST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

K-

(Tarpe 4th Ave. ir Irving PL}
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BALTIMORE, ND

ŠIO SURĖDYMO AUKA Pranešimas NL T. W. I. Unijos 
Nariams ir Išpildžiusiems

SENAS VINCAS

(Tąsa)
“Jokis antausis, jokia kumštis, jokis ki

tas smūgis nebus taip skaudus bosui, kaip 
tvirtai organizuota, pačių darbininkų va
dovaujama unija po kontrole Komunistų 
Partijos! Kurioj dirbtuvėj darbininkai 
susiorganizavę į tvirtų uniją, juos negali 
mėtyt bosai iš darbo, kada tik nori, negali 
kramtyti jų algas, negali įvesti skubinimo 
sistemos ir neturi tiesos žaisti darbininkų 
jausmais, įžeidinėti juos ir piktžodžiauti 

. ant jų, kaip ant kokių ariamų jaučių.
Kumščia priglūšysįte tik vieną bosą, su
malsite jam kaulus" ir jo vietoj bus kitas, 
dar bjauresnis, dar pasiutesnis. Bet su- 

. organizavę uniją, suparalyžiuosite visus 
; bosus, pažabosite juos ir uždėsite antsnu

kius, kad jie negalėtų kramtyti darbininkų 
blauzdas, liepdami jiems skubinti.”

“O, kaip būtų gerai,” mąstė Baltrus, 
: “jei aš tą energiją, tas liuosas nuo darbo 

valandas, kurias išeikvojau prie šio laužo 
taisymo, būčiau paaukavęs kovai už darbi
ninkų reikalus, suorganizavęs uniją iršian- 

į dien stočiau su bosu į akis, kaip toks su to
kiu. Jis priverstas būtų su manim skaity
tis, kaipo su žmogum, o ne traiškyti mane, 
kaip kokį kirminėlį po savo kojomis ir 
žaisti mano jausmais. Unijos organizato
rius mestų kovos pirštinę bosui į veidą ir 
pasakytų: “Pasirink vieną iš dviejų—pri
imk Baltrų atgal prie darbo, ar stok su 
darbininkais į kovą—streiką!” Tai ištik
tųjų būtų neišpasakytai skaudus antausis 
bosams!” pamislino Baltrus.

Taip bemąstydamas, bepykdamas ant sa
vęs ir bosų, besivartydamas lovoj, pradėjo 
migdytis ir užmigo.

* * *

Kada Baltraus moteris atidarė duris, pa
vadino į vidų ir aš įėjau, Bdltrus sėdėjo 
už stalo ir laikė įdebęs akis į anglišką laik
raštį. Kuomet mudviejų akys susidūrė, jo 
plaukai buvo jau dvigubai baltesni ir vei
das bei kakta išbraižyti daug didesnėmis 
raukšlėmis. Jo akys, tartum norėdamos 
pasislėpti nuo priešais jas stovinčios var
gų bedugnės, palindusios po antakiais ir 
užsibarikadavusios smulkiomis raukšlėmis 

.išmėtytais poakiais. ,!
Jis nedrąsiai, tarytum prasikaltęs, žvilg

terėjo man į veidą ir padavė gležną, lyg 
kad jėgų netekusią, ranką. Paskui patrau
kė krėslą ir pro sukąstus dantis, tarytum 
ligonis, lėtai prakošė:

“Prisėskite, drauge, pas mus.”
“Kas pas jus naujo? Kaip gyvenimas 

klojasi? Kas su jumis, Baltrau, kad nie
kur nesirodote? Nei parengimuose, nei 
prakalbose jūs nematau—praturtę jote, ar 
ką?- pasiteiravau pas jį.

“Ah.” Sunkiai atsidūsėjo jis. “Geriau 
ir neklausinėkite, drauge.”

“Sergate ? N edirbate ? ”
“Nei darbo, nei duonos, nei auzos—nie

ko neturiu... Jau antri metai, kaip vaikš
čioju nuo vartų prie vartų ir vis vienas ir 
tas pats—nereik, persenas.”

“Na, o vaikai? Juk jau dirba; ar 
kiek nepriduria?”

^Vaikai.” Lig pamėgdžiodamas, 
tęsė jis. “Jei ne šitą prakeiktą laužą 
čiau apsipirkęs, būčiau ir vaikus nepraga
nęs ir juodai dienai skatiką turėjęs ir pats 
būčiau visai kitas žmogus. O dabar... 
Nei auzos, nei vaikų, nei pinigų ir ant ga
lo nei pats savęs neturiu, drauge.”

“Kaip tai?! Juk vaikai nenumirė?”
“Nenumirė, bet praganiau juos, ar, tei

singiau pasakius—prikaliau prie šio laužo 
ir save ir savo vaikus.”

“Kaip tai? Kalbėk aiškiau, juk tu ne 
girtas?”

“Aišku, kad vietoj laikyti vaikus prie sa
vęs, leisti juos į darbininkiškas vakarines 
mokyklėles, kaip buvau pradėjęs, prirašyti 
prie Jaunųjų Komunistų Lygos, kaip bu
vau žadėjęs—viskas būt buvę tvarkoje. 
Dabar, apsipirkęs šį laužą, vaikams atida
viau- gatvę, karstytis ant tvorų, tvoromis 
ir nuėjo. Ot ir aišku, save prikaliau prie 
prapertės, o vaikus... Et, ką čia ir kalbė
ti.”

“Bet visgi jie gyvi?”
“O kas juos žino?” Tai pasakęs, užsi

mąstė, pridėjo ranką prie kaktos, parymo
jo ir vėl pradėjo: “Vaikas pradėjo, neva, 
dirbti ir kas iš to? Miške auklėtas, į miš
ką ir žiūri. Apie darbininkų reikalus jo
kio supratimo neturėdamas, visokių nesą
monių mokykloj galva pripumpuota, pra
dėjo lakstyti. Čia mažai moka, ten sunkus 
darbas, tai vėl ilgos valandos, tai bosas pa
siutęs—pasidavė į laivyną ir dingo, kaip 
vandenyj. . •x

nei

nu- 
bū-

PRANEŠIMAI
gidžių užkandžių ir gėrimų. Taigi 
malonėkit kuoskaitlingiausia atsilan
kyti į šį parengimą, kur visi būsite 
užganėdinti. Kviečia rengėjai.

240-41

RIVERSIDE, N. J. k. i • 11! r *
A. L. D: L. D. 142 “kuoęos vaka

rienė su. šokiais bus subatoj, 11 spa
lių, svetainėje* Fajryiew ir Adams 
Sts. Visi vietos ir apielinkės lietu
viai, įsitėmykit dieną ir atsilankykit,
nes dus proga išgirsti daug naujie
nų iš Lietuvos; taipgi pasivalgius ir 
išsigerus bus galima smagiai pasi
šokti prie geros muzikos. Durys bus 
atdaros 7 va), vakare. Pelnas nuo 
vakarienės eis Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimui. 239-40

EASTON, PA.
A. P. L. A. 32 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 12 spalių, Vanderveer 
svetainėj, 9th ir Washington Sts., 1 
vai. dieną. Visi nariai ateikit laiku, 
yra svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
yra naujų žinių iš centro. Tat ne
pamirškit atsilankyti. Sekr. • K. Ba- 
kanauskas. 240-4)

N-. T. W. L Unijos susirin
kimas įvyks 10 d. spalių, 9 S. 
Greene St. Visi nariai ateiki
te užsimokėti duokles. Kurie 
nedirbate, tiems nereikia mo
kėti, nes duodamos bedarbių 
iStampos. Mat, čia unija dar
bininkiška, todėl atkreipia do- 
mę ir į darbininkų padėtį. Tuo 
tarpu pas Amalgameitus at
dirbi ar nedirbi, turi mokėti.

N. T. W. I. Unijos nuolati
nė raštipė bus 9 S. Greene St.; 

,Čia pat bus ir Komunistų Par
tijos raštinė. Iki šiol Komu
nistų Partija turėjo daug var
go su raštine, nes kur tik ap
sistodavo, tai tuojaus šimta
procentiniai amerikonai ir fa
šistai skųsdavo namų savinin
kus, o pastarieji, liepdavo išsi
kraustyti. Dabar namas pa- 
randavotąs ant trejų metų ir 
iš čia niekas negalės iškraus
tyti. Vieta labai paranki, ne
toli lietuvių svetainės. Taigi 
dabar darbininkai turės savo pirštų antspaudų ir tt. 
užeigą. Gali užeiti ir tie dar
bininkai, kurie nepriklauso nei 
prie unijos, nei prie 
tų Partijos.

Šu visokiais unijos 
munistų Partijos 
kreipkitės nurodytu 
čia randasi įvairių tautų laik
raščių, kuriuos darbininkai ga
lės skaityti.

F. S. Klishis.

L. D. S. A. 10 kuopos susirinkimas 
bus penktadienį, 10 ' spalių, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St. Pradžia 8 
Vai. vakare. Visos narės ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Org. O1. S.

“Mergaitė”, per sukąstus dantis prakošė 
jis. “Ah, drauge! Mano širdis pradėjo 
virti kraujuose... Nei prisiminti, nei ma
tyti jos nenoriu... Savimi verčiasi.”

Tai pasakęs, apsikniaubė ant stalo ir 
pradėjo verkti. Aš paėmiau jo ant stalo 
gulinčią ranką ir spausdamas ją tariau:

“Nesikrimsk, drauge, nes tas dalykų ne
pagerins. Dalyvaukie bedarbių demon- 

istracijose, didinkime kovotojų armiją ir vis 
ką nors laimėsime. Matai pats, kad iš 
darbininkų klasės išbėgti negalima. Tik 
kovoj mūsų išganymas.”

“Nepernešiu to visko, nepernešiu... Gy
venimo našta prilenkė mane prie pat že
mės ir gyvenimas plaka mane be jokio su- 
simylėjimo. .. štai, jau ir stubą šerifas 
parduoda... Nei stubos^ nei vaikų, nei 
pats savęs netekau... Ha, ha, ha! Pats 
save pragyvenau, pravalgiau... Ha, ha, 
ha! Bet kas su manim?.,..”

Tai pasakęs, išplėtė savo akis ir ilgai 
žiūrėjo man į veidą. Paskui sukniubo ant 
stalo ir net pasigušnodamas pradėjo nei 
tai verkti, nei tai juoktis. Tuom tarpu 
priėjo jo moteris, paėmė jo ranką ir, glos
tydama jo galvą, užjaučiančiai tarė:

“Eik, Baltruti, prigult... Tū taip pa
vargęs... Eik, širdele.”

Jis atsistojo, ištiesė man bejėgę savo 
ranką, spustelėjo mano ranką ir nusvyra
vo į kitą kambarį. Girdėjau, kaip plump
telėjo ant grindų jo batai ir sugirgždėjo 
lova. Aš atsistojau ir neramiai pradėjau 
vaikščioti po kambarį. Priekaište akis 
šluostydamosi, išėjo iš kambario jo mote
ris ir patyliukais šnipštelėjo:

“Tai ko susilaukėme ant senatvės! Var
giai Baltrus tą viską atlaikys... Jis jau ir 
dabar pradeda neatrokuoti.” .

“O kaip su stuba? Ar jau ištikrųjų še
rifas parduos?”

“Taip”, atsidūsėjus, išstūrhė ji. “Jis ne
gauna darbo, o aš kiek uždirbu naktimis’ 
grindis plaudama, viską ir pravalgome. 
Procentai ir taksai neužmokėta už perei
tus metus, bet viena bėda žmogų nepabai
gia—pareikalavo ir mortgičių, grąžinti, 
Puolėm prie vieno, puplam priė\kito£, 'Aiab 
davom, prašinėjom, bet niekas ne tik, kad 
neskolina, ale ir juokus krėei^ 'iš'mūš’ftė- 
laimės, sako: ‘Kibą aš durnas būeiUu ‘kišti 
savo pinigus į griuvėsius.. Už dyką tu.mąn 
tą laužą atiduok ir tai aš neimsiu.” ;

“Dabar jau šerifo rankose. Kad gautu
me kur pasiskolinti, gal nuo šerifo galėtu
me-atpirkti, bet... Atsibodo jau bėgioti ir 

" i lysti žmonėms į akis.” 
-• I “Ar nebandėte parduoti?”

“Kas tokius laužus pirks, kuomet ’ kur 
akis nemesi, ten stuba ant pardavimo. Mat 
vis laukėme, kaip saulės užtekant, kada 
gelžkelio kompanija atpirks. Sako visas 
griaus , ir statys steišiną ir kurie pardavė, 
tiems neprasčiausia ir apmokėjo. O. mūs 
proce pasinaudos kitas, ot tau ir Amerika!”

“Šitaip... Klausyk, drauge, užsimesk šį 
tą ant pečių, važiuokime pas vieną manė 
draugą, gal jis ir paskolins?’”

Išgirdus šiuos žodžius, moteriškė išplėtė 
akis, išskėtė rankas, tarsi norėdama iš 
džiaugsmo pulti man ant kaklo, bet susi
laikė ir bėgdama į kitą kambarį linksmai 
tarė:

“Tuoj, tuoj... Oh, kaip mes jums būsi
me dėkingi!” , __

Jai išbėgus, prieš mane atsistojo Balt- to”) byla'.
raus išplėstos, keistai blizgančios akys, metų kalėjimas, jeigu nebus 
nors jo čionais visai nebuvo ir pasigirdo jo. greita legalė pagelba. Advo-

ROCHESTER, N. Y.
“Laisvę” ir “Vilnį” pavie

niais numeriais galima nusi
pirkti saldainių krautuvėj pas 
D. Margį, 613 Hudson Ave., 
kampas Clifford Ave. 240-45

LIETUVIS BARBERIS
Mes nukerpame plaukus pigiau per 

5 dienas savaitėje. Darbą atliekame 
gerai. Ateikit tomis dienomis, kada 
kainos nupigintos, sutaupinsit pinigų. 
Thomas Krapas, 14 Millbury ‘St., 
St.,. Worcester, Mass. 239-44

GEORGE NOBILETTI

Komunis-

arba Ko- 
reikalais 
antrašu.

$*»*'•.**

GREAT NECKO JAUNIMO 
NELAIMES

Pereitą pavasarį čia buvo su
sitveręs darbininkų sporto 
kliubas jaunuoliams, bet neil
gai gyvavo; neturėjo reikia
mos paramos kaip iš pačių jau
nuolių, taip ir iš jų tėvų puT 
sės. j Daugelis 'vietinių dar
bininkų užimti tai ilgomis dar
bo valandomis, tai nuodijimu 
savo organizmo “brogės”' kuo
dais, gi jaunimas, J^g i dilgelės 
patvoryj ’be tinkhmcj j prižiū
rėjimo ir ’pamokinimo; įauga.

.Nesenai keletas < fjąhhuolių 
buvo areštuota už l'eHįpų dau
žymą; (tėvai turėjo ■ užmokėt 
po kelis dolerius. Bet pakal
bink juos, kad leistų vaikus 
prigulėt darbininkiškoj organi
zacijoj,. tai jie tau atsakys, 
kad išlaidos didelės (mat, kvo- 
derį arba pusdolerį į mėnesį 
reikės mokėt).

Rodos, laikas būtų susiprast.
I—ša.

PHILADELPHIA, PA
Atsišaukimas

International Labor Defense 
(Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo) Trečio z Distrikto 
padėjimas yra toks, kad \jau 
blogiau negali būti. Philadek 
phijos valdančioji klase su sa
vo teismais spaudžia iš visų 
pusių. 16 bylų bus; perkrati
nėta šį mėnesį, tarpe kurių yra 
Bill Lawrence sedition (“maiš- 

Jam gręsia ilgų

sausas, nesuvaldomas, isteriškas juokas.
“Na, aš jau gatava... Na ir kuom.mes 

malonia šypsą 
kito kambario

jums atsilyginsime?” Su 
ant veido prabilo išėjus iš 
Baltruvienė. *

- Atsivėrė durys ir su malonia šypsą pa
sitiko mudu mano draugo moteris, įleido į- 
vidų, susodino, atsiprašė ir išbėgo pašaukti 
draugą. Jam atėjus ir širdingai pasisvei
kinus, apipylė jis mane klausimais: Kaip, 
kur, su kokiais reikalais ir tt. Aš, ilgai ne
laukęs, kreipiausi prie jo: ,

“Klausyk, drauge, ar daug tu*- turi pini- 
gų?” f )

“O kiek jums reikia?” L/
“Apie dvidešimts dviejų šimtų.”
“O kas? Ar jau šerifas už sprando 

ima?”
“Įspėjai, drauge. Tik kol kas dar ne ma

ne, bet šituos žmones. Pagelbekim jiems, 
drauge.”

, Čia mudu, pasidalindami, išpasakojome 
visą istoriją. Draugas, atydžiai išklausęs, 
atsidūsėjo ir pareiškė:

(Tąsa bus)

katai reikalauja $300 . pirm, 
negu prasidės bylos. Taigi, 
kaip matote, finansinė pagel- 
ba tuojaus reikalinga; Todėl 
finansų komitetas nutarė turė
ti Tag Day, šdOIirriu'i- reika
lingos sumos. pipigų. > <■ , , :

Tag Day yra paskirta spa
lių 11 ir 12 d., šubato'j 2 VAI. 
po pietų ir nedėlioj 40 :30 vai. 
ryte. Stotys bus po sekančiais 
adresais : ' .

s 8th St. ir Fairmount Ave. 
(lietuvių name).

; 1208 Tasker St.
995 N. 5th St.
1331 N. Franklin St.
4045 Girard Ave.
716 Brooklyn St.
Wiltdn St. ir Columbia Ave. 
Kensingtoiį Headquarters.

/ / I *

Tarptautinio , Darbininkų 
Apsigynimo, fondas kviečia sa
vo narius, prietelius ir pritarė
jus pribūti po augščiau pažy
mėtais adresais rinkti aukų.

A. Morris,
III Distrikto - Fin. Sekretorius.

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Gynimo Komitetas atsišau

kia į visas vietos ir apielinkės orga
nizacijas, kliubus ir pašelpines drau
gystes, kad išrinktumėt ir prisiųstu- 
mėt delegatus į tarptautinę ateivių 
gynimo konferenciją, kuri įvyks 2 
lapkričio (November), 1930, Hunga
rian Hall, 4th ir Chamber Streets, 
Philadelphia. ; Jūs jau žinote, . kad 
valdančioji klasė rengiasi išleisti 
naujus įstatymus, kuriais remiantis 
galėtų kiekvieną neištikimą darbi
ninką deportuoti; norima įvesti pas- 
portinė sistema, ėmimas paveikslų ir 
, ' \ \ ’ • Kol <lar
laikas, turime visi bendrai užprotes
tuoti prieš tuos žabangus. Todėl 
kiekviena draugystė turi pasirūpinti 
išrinkti delegatus ir prisiųsti j minė
tą konferenciją. P. Puodis. 240-41

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 'kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, ; ~ 
nėj, 29 Endicott St. 
vai. ryte, 
svarbių reikalų, 
sistengkit užsimokėti, 
rius.

12 spalių, Lietuvių Svetai- 
............ Pradžia 10:30

Visi nariai ateikit, yra 
Ir mokesčius pa- 

Organizato- 
239-40

NEWARK. N. J.
Didelį ir linksmą baliij rengia A. 

L. D. L. D. 5 kuopa ir L. D. S. A. 
10 kuopa subatoj,-’11 spalių, Kubio 
svetainėj, 79 Jackson St. Pradžia 
7 vai. vakare. Gerbiama lietuvių vi
suomene! Pasibaigus vasariniams 
išvažiavimams į girias, viršminėtos 
draugijos nutarė surengti pirmutinį 
pasilinksminimą’ svetainėj. Bus pui
ki muzika, jauni ii’ seni galės pasi
šokti ir linksmai laiką praleisti. Bus

WMazat^BBsaItaaBaaMMtawBBSBaB ., u .iliu 

Ar Galima Būt Laimiogu 
Apsivedus?

I T&3 klausimas bus jurna 
išaiškintas, kada perskai- 

Itysite šias dvi D-ro W. J 
I Robinsono knygas:

Si knyga teisingai ir supran 8$ 
tarnai apraše visą motzsrs iy 
tišką gyvenimą; kaip vystosi fa 
lyties organai ir jausmai, 
atsiranda meilė; iš ko kūdikiai^ 
atsiranda ir kaip juos auginti; 
moteriškos lyties' ligos ir kam 
Jų apsisaugoti; kaip pririšt 
prie savęs vyro meilę ir turėti 
laimę šeimyniškame gyvenime. 
Tai tik keli iš daugybės klausi 
mų, kurie toj knygoj aprašyti 
Daugybė brangių pamokymų 
naudingų merginoms ir mota 
rims. Knyga 256 pusi., su pa 
veikslais ir gražiai apdaryta 
Kaimu $2.00. *

v y 3 i j;; jį 
i; kaipĮ/i!

i 
B SI

vyi.Šioj knygoj aprašyti 
lyties reikalui; lyties išsivysi 
mas; lyties ligos ir kenksmin 
gi papratimai; kaip įgyti me> 
ginos meilę ir palaikyti ją nei 
ir apsivedus; kaip patenkint, 
savė ir moterį ir kaip turėti 
linksmą šeimynišką gyvenimą, 
kaip aiškinti vaikams .lyties 
dalykus. Daug rašoma taipgi 
apie' prostituciją ir kitus “blo 
gus” darbus. Knyga pilna nau | 
dingiausių kiekvienam 
pamokymų. 236 pusi, 
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, ne» 
perkantiems pridedame

▼yru’ 
rašto 
apda

dabar 
dova

nai po keletą įdomių knygelių. 
Pinigus siųskite kartu su 

reikalavimu, adresuodami taip
J. BARKUS

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y. ...

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 12 spalių, Draugijų sve
tainėj, 4637 W. Vernor Highway, 10 
vai. ryte. Visų narių pareiga atsi- 
ląnkyti- ir atsivesti naujų narių, nes 
žinote, kad su pirma spalių prasidė
jo vajus gavimui naujų narių į A. P. 
L. A. Tat dabar proga, kuomet nu
pigintas įstojimas. Kurie esat neuž
simokėję iš priežasties bedarbės, at
eikit ir praneškit kuopos valdybai, o 
kuopa užmokės iš savo iždo, nes kuo
pa deda pastangas palaikyti visus 
narius geram stovy laike šio krizio. 
Sekr. J. Povilaitis. 239-41

GREAT NECK, N. Y.
Puikią vakarienę rengia A. L. D. 

L. D. 72 kuopa subatoj, 11 spalių, 
Z. Straukąus svetainėj, 139 .Steam
boat Rd. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Apart puikios ir skanios vakarienės, 
kurią pagamins mūsų geriausios gas- 
iiadinės, mes dar turėsime puikią dai
lės programą, kokios iki šiol great- 
neckieČiai dar neturėjo. Programos 
išpildyme dalyvaus visų gerbiama 
dainininkė M. Cesnavičiūtė ir garsus 
dainininkas A. Velička, abu iš Brook
lyn, N. Y. Apart. Šių garsių daini
ninkų, dar bus ir Jaugiau solistų, 
taipgi kvartetų, smuikininkų, dekla
matorių ir tt. Taipgi turėsime ge
rus muzikantus: mylintieji šokti ga
lės puikiai pasišokti, o ypatingai jau
nimas. Todėl kviečiame ne tik Great 
Necko, bet ir apielinkės visuomene, 
kaip tai: Huntingtono, Port Wash- 
ingtono ir kitų kolonijų dalyvauti 
šioje puikioje vakarienėje. Visi—se
ni, jauni, turite dalyvauti, kad pas
kui nereikėtų gailėtis. Įžanga $1, 
vaikams 50c. Užkviečia rengimo To- 
misija. . 239-41

ELIZABETH, N. J.
Pirmą milžinišką balių rengia Ban

gos Choras sekmadieni, 12 spalių, 
Lutvino svetainėje, 69 S. Park St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Gerbiami 
Elizabetho ir apielinkės lietuviai! 
Esate maloniai kviečiami dalyvauti 
šiame milžiniškame parengime, kuris 
bus visiems žingeidus. Be to, bus 
gardžių užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga 35c*. Kviečia rengėjai. 239-40

DETROIT^ MICH.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas .šaukia masinį susirinkimą suba
toj, 11 spalių, Draugijų Svetainėj,- 
ant Vernor High,way. Pradžia 7 
vai. vakare. Kalbės T. Antanoff ir 
P. Reymon. D'ratfgai darbininkai! 
Visi būkite šiame susirinkime, išgir
site raportą apie tas baisenybes, ku
rias surengia darbininkams valdan
čioji klasė; kaip kankina ir terori
zuoja bedarbius ir abelnai kovojan
čius darbininkus. Tat visi būkite 
šiame svarbiame susirinkime. Komi
tetas. 238-40

O

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliūdytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO •
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

VEIDO GRAŽUMAS
ROJAUS VEIDO GROŽY
BES 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 Lasai su 

Naujai Išrastu Muilu. į
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.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet- ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių žalčių nebijo. Už 75e ai 
baksą apsiginkluok nuo aavo am
žino prieiol

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenuo 
(Ksmp&s CbrMont ▲▼«■»•) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper f7M

151 Metropolitan Avė- 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami ‘pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
įsi METROPOLITAN AVENUE BROOKLYN. M. I

Aš. žemiaus pasirašęs, siunčn VIENĄ DOLERĮ, už kurį malc»iV> 
.an prisiųsti URBAN'S COLI) POWDERS ir URBOLA. «u nurori 

mais, kaip vartoti

Vardas

. , No,

Miestas1

Street or Awan»

State.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyn© Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
mu ošę, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lieturiš- 
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 Brooklyn®, 
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 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
l’............................ ...U. I I, ■!. . ........................-.I. III................................ ll.l.—II

i



MONTELLO, MASS.

NORWOOD, MASS.

kas

BALTIMORE, MD.

Rengimo Komisija.

PITTSBURGH, PA. IS LIETUVOSLietuviškos Žinutes

S. L. A. seimo viena tam
si

t

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

GAR
Sako

Gen. Otto H. Falk

I'/KIILS PAIN

labai turtingi miškiniais gyvu
liais; jie sudaro .didžiąją pusę 
Lenkijos valdomų miškų gyvu
lių- !

,.xr-—:—:----- —

Telephone, South Boston
J. L. Pasakantis, 0.0

i ir įskundė policijai šias pra
kalbas. Proletaras.

Rabinai Šmeižia Darbi
ninkus

Optometras ir 
Optikas

Gerai Žinančiam Draugui. 
—-Apife tą asmenį neverta laik
rašty vietą užimti. Delei to 
j ūsų- ■ kęres po nd enci j os netalpi
name.

Falk Corp, (išdirbėjai plienu išliejimų ir tt.) Vice
pirmininkas ir Direktorius; First Wisconsin National 
Bankos, First Wisconsin Trust Kompanijos, Wisconsin 
Telephone Kompanijos, Milwaukee Mechanics Insur
ance Kompanijos, National. Enameling and Stamping 
Kompanijos, Granite City Steel Co., ir Falk Investment 
Kompanijos Direktorius.

Public Safety Commission of Milwaukee Prezidentas; 
Marquette Universiteto Valdytojas; Merchants and 
Manufacturers Assn, of Milwaukee, Direktorius.

buvo tvirta 
giminės di- 1

Du

Naudokite išlaukiniai nuo
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsitempimų
Neuralgijos

Persitikrinkite, kad gaunate tik
roj;! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- 
PKLLERIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 36c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš'

etnaVANosouTH rimt ots. 
^BROOKLYN, M.V j

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Vienas Amerikos vyriausių-> į 
pramonininkų.

Allis Chalmers Mfg.’Kompanijos 
Pirmininkas

. Puslapis Penktas

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Avenue, kampas 12th Street, New York

Telefonas: Stuyvesant 0177 * X.
RUSIŠKAS KAMPELIS NEW YORKE

VALGIAI ŠOKIAI PAMARGINIMAI
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Svarbūs rusai artistai, kurie garsūs tarptautiniai.
Specialiai priruošimai del bankietų ir parių. 
Už staltieses nerokuojama

< • . » t 4' irif » •

PAIN-EXPELLER

pelius plačiai paskleidė tarpe džiaugėsi, kad dabar jau bol- 
žydų darbininkų, žydų rabi-~Į§evikus areštuos. Manoma, 
nai neatsilieka nuo katalikų ]<aci ]<aį kurie fašistai kaip tik 
kunigų kovoje prieš darbiniu-!jr įskundė policijai šias 'pra- 

jkus.

* * BOSTONAS IR APIEL1NKE

■" DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaipa, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPĄU AVĖ. ir 6046 CHENE ST, DETROIT, M1CB.

BIN U

I

■.L

Svarbus Pranešimas Montello 
ir Apielinkės Lietuviams

Draugės R. Jazukevičienės Tarpt. Darbininkų Apsigy- 
Gyvenimas ir Mirtis. Likos nimo Lietuvių Skyriaus 44 

Gražiai Palaidota kuopa rengia prakalbas sek
madienio vakare, spalių (Oc
tober) 12 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėj, kampas N. Main ir 
Vine Sts., Montello.

Kalbės Anna Burlak iš At
lanta, Ga., kuriai gręsia mir
ties bausmė už organizavimą 
pietinėse valstijose audėjų į 
Darbo Unijų Vienybės Lygą. 
Kalbėtoja yra jauna mergina 
ir gera kalbėtoja. Visi dar
bininkai dalyvaukite prakal
bose, prie kurių bus ir muzi- žydu 
kališka programa. Įžanga dy
kai.

Prauliavojęs savo pinigėlius 
su mergomis, vienas klerikalas 
sumanė pasikolektuoti pinigų 
nuo savo prietelių, parapijo- 
nų. Ir pasiekė to tikslo. Pa
vaikščiojęs tarp jų, pasiskolin
damas kiek kur gavo, nuo vie
no $20. nuo kito $40 ir tt., 
dabar sau ramiai sėdi ir tyli; 

'o skolintojai sau galvoja ir 
Įpirštus laužosi, nežinodami ką 
Įsu juom daryti. Vieni dzūkai 
Įsako, kad sugavę “krūcinį su- 
Įlaužysią,” kiti kitaip.

Nuo Krosnos Cilto.

Jazukevičienė buvo dar jau-! 
na moteris—turėjo tik 43 me-Į 
tus amžiaus. Paėjo iš Lietu
vos, Ažerėkų sodžiaus, Aly
taus apskričio; po tėvais—Sa
dauskaitė. Į Ameriką, Jung
tines Valstijas, atvažiavo visai 
jaunutė, ir čia išgyveno 28-nis 
metus. Vedė pavyzdingą šei
myninį gyvenimą; visuomet 
būdavo linksmo ir draugiško
būdo moteris. Mylėjo darbi-' 

jMlinkišką spaudą ir daugelį i 
metų buvo nuolatinė dienraš

čio “Laisvės” skaitytoja. “Lai
svę” skaitydavo nuo pirmo 
puslapio iki paskutinio. Kad 
ir kambarių ruošą apleisdavo, 
bet “Laisvės” neperskaičius 
nepraleisdavo. Taipgi skaity-1 
davo ir “Darbininkių Balsą." Į 

Jazukevičienė prigulėjo prie 
Lietuvių Darbininkių Susivie^- Į 
nijimo Amerikoj 44-tos kuopos : 
ir prie S.L.A. 131-mos kuopos. 
Visuomemt stovėdavo su dar
bininkų kairiuoju sparpu. Buvo 
rimta laisvamanė ir *tą rim
tumą išlaikė iki mirties. Su 
bažnyčia nieko bendro neturė
jo per 23 metus.

Jazukevičienė pradėjo jaus
tis negeram sveikatos stovyj 
nuo 1930 m. pradžios gegu
žės mėnesio, ir tuojaus, ligos 

k skausmų suspausta, turėjo at
sigulti į lovą. Ligonę atlankyt ^os. 

, ateidavo įvairių žmonių, kurių 
tarpe būdavo nemažai ir da
vatkų, kurios pirmoj vietoj li
gonei pasiūlydavo kunigą, 
visuomet atsakydavo, kad jai 
jokis kunigas nereikalingas.

Spalių 2 d. buvo žydų dide- 
Įlė šventė. Tą dieną Darbinin- 
jkų Kooperatyvo Name buvo 
■surengtos prakalbos, žydų ra
binai, išgirdę apie rengiamas 
prakalbas, irgi subruzdo. Jie 
atspausdino lapelius, kuriuose 
visaip niekina darbininkiškas 
organizacijas, Komunistų Par
tiją, agituoja neiti į darbinin
kų surengtas prakalbas, gąsdi
na tuos, kurie eis, prasikalti
mu prieš dievą ir tt. Tuos ja-

Iš
Gegužio pakalike pliurpia, 

kad Palevičienės niekas seime 
nemušę, ale ji turinti nuoma
rio ligą. O kitas pastebėjo 
jai: Kad ir tau policmanas už
važiuotų per “labonę su bul- 
biešniku,” tai ir tu pradėtum 
švento Valento šokį šokinėti. 

Nesenai čia mirė lietuvis Se
maška. Seniau buvo turtingas 
ir visi tautininkai jį mylėjo, 
ale kaip nusišpicavo, tai nei 
tautininkai nekreipė į jį aty-Į 

Paskutinėse dienose bu- Spalių 3 d., Lietuvių Svetai- 
ivo apleistas ir miręs buvo pa-inėj, buvo surengtos prakalbos 
'šarvotas pas graborių, ir tik Komunistų Partijos. Policija 
nekuris iš tautininkų jį atlan- pasiskubino pribūti į svetainę 

jį kė ir lydėjo į kapus. Jis da- 6 :30 vai. vakare, nors prakal- 
lyvavo praeitam pasauliniam j bos prasidėjo vėliau. Kaip tik 
kare, tai ir valdžios lėšomis rengimo komisija atsistojo prie 

Veik per'penkis mėnesius"' Ii- tapo palaidotas.' i durų leisti žmones į svetainę,
gos kankinama ir ji pati persi
tikrino, kad jai pasveikti nėra 
vilties, todėl, keliomis dieno-! 
mis prieš mirtį, ji savo vyrui, 
M. Jazukevičiui, pasakė: 
“Kuomet numirsiu, palaidok Į 
mane be bažnyčios tarpiniu-1 
kystės; vietoj ką kunigui už
mokėsi keletą desėtkų, tai ge- 

^riau nupirk akmenį ir pastatyk 
ant mano kapo, tai bus ilga 
atmintis." Taipgi patarė abel- 
nai nedaryti didelių išlaidų jo
sios palaidojimui. 

Draugė Jazukevičienė mirė 
1930 m. rugsėjo 28 d., 8:20 
vai. ryto, palikdama savo vy
rą ir keturis vaikus: Mikolą,' 
25 metų (vedęs), Oną, 19 m., 

• Joną 17 m., Adolfą 14 m., 
taipgi seserį Jievą, kuri gyve
na Norwoode ir seną tėvelį, Į 
Joną Sadauską, Lietuvoje.

Velionės šermenis puošė 12 i 
gražių gėlių vainikų. Trys 
vainikai buvo nuo šių organi- i 
zacijų: Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoj 44-tos 
kp., S.L.A. 131-mos kp. ir L.L. 
R. Choro; kiti 9 vainikai buvo 
nuo savos šeimynos, artimų gi- 

I minių ir draugų. 
Nors velionė 

laisvamanė, bet 
džiumoj tamsūs fanatikai, 
tikri dėdės, JarmalaviČiai, 
vienas gyvena ityontelloj, kitas 
—Bridgewater, Mass,—atsisa
kė dalyvauti laidotuvėse to
dėl, kad buvo laidojama be 
dievo agento ir bažnyčios. Jos i 
vyras, M. JazukeviČius, yra j 
tvirto nusistatymo žmogus, ir 
fanatiškų giminių norams ne- 1 
nusileido.

Velionė likos palaidota 
rugsėjo 30. Į kapus palydėjo 
20 automobilių su apie šimtu 
žmonių. Ir tas įvyko dirba- 
moj dienoj, tai reikia pripa- j 
žinti, kad buvo skaitlingas pa-! 

J lydėjimas.v šermenis vedė 
graborius E. V. Warabow.

Ilsėkis, drauge, amžinai ir 
ramiai, o mes pasilikę darbuo- 

4 simės pagerinimui visos žmo- 
ijijos būklės ant šios vergų že
mės. Jei kas iš giminių ar pa
žįstamų norėtų plačiau suži-! 
noti apie velionės Jazukevičie
nės gyvenimą ir mirtį, patarti
na kreiptis pas M. Jazukevi- 
čių, 36 Austin St., Norwood, 
Mass.

Visa Jazukevičių šeimyna 
širdingai ačiuoja kaip organi
zacijoms, kurios prisiuntė vai
nikus, taip ir visiems šermenų 
dalyviams už tokį širdingą ir 
draugišką jų atjautimą liūd- ( 
numo

policiją pareikąįa^o/ 'leidimo. 
Rengėjai atsakė, kad kaip de
mokratų, republikonų ir ki
toms partijoms nereikia leidi
mo, taip ir mums. Bet- polija 
pasakė, kad čia yra įžanga 
25c, todėl turi būti ir leidi
mas. Komisija įžangą panai
kino ir pradėjo kiekvienam 
prisegioti raudonus ženklelius. 
Bet ir čia policija prikibo^ pa
reikalavo, kad kiek kas duos, 
nevalia grąžos išduoti. Jeigu 
kuris paduos penkinę,Ctai visa 
tun'pasilikti. Tuomet kai ku
rie draugai lauke bandė aiš
kinti, kad einantieji į svetai
nę turėtų smulkių pinigų; bet 
policija neleido aiškinti. Prie 
žmogaus, kuris ženklelius pri- 
segiojo, visą laiką stovėjo po^ 
licistas ir žiūrėjo, kad grąža 
nebūtų duodama.

Pmsidėjus prakalbdms, pir
miausia publika sustojo ir su
dainavo Internaciohalą. Pas
kui sekė prakalbos, kabėtojai i 
buvo keturi. Užbaigus kalbė
tojams, vėl publika sudainavo 
Internacionalą, vadovaujant 
Jauniesiems Pionieriams,

Reikia pažymėti, kad /kuo
met policija pradėjo kibti prie 
rengėjų, tai mūsų tūli lietuviš
ki fašist'ėliai, buvę svetainėje,

Įvirtus Gatvekariui j 
“Subvę,” Sužeista 15'

Penkiolika važiuotojų buvo 
sužeista, trys iš jų pavojingai, 
kuomet jų gatvekaris išvirto 
iš relių ir įsmuko į kasamą 
“subvę” ant 9th St., ties Pros
pect Parku, Brooklyne.

Nušovė Gengsterį 
Vogtame Automobilyje

Užvakar rytą nežinia
nušovė pagarsėjusį gengsterį 
Herbertą Robertsą vogtame jo 
automobilyje. Roberts buvo 
agentas Al Caponės, Chicagos 
gengsterių caro. Newyorki- 
niai piktadariai atkeršiję tam 
Caponės įrankiui; kad “kišasi 
ne į savo biznį, lenda į New 
Yorką.” Taip policijai sakė 
viena moteriškė, kurios g.engs- 
teids vyras irgi nepersenai bu
vo nušautas.

KAUNAS;-— Latviai, vokie
čiai ir lenkai kasmet registruo
ja laukinius žvėris. 1929 me
tais oficialiais daviniais Lenkų 
administruojamuose miškuose 
laikėsi: briedžių 193, danielių 
5,160, stirnų 37,200; meškų 
141, šernų 7,600, vilkų 2,170, 
lūšių (porce) 298, laukinių ka
čių 141, bebrų 235.

šis laukinių gyvulių skaičius 
paimtas tik iš valstybės miškų. 
Iš to skaičiau^ okupuotoj Lietu
voj—Vilniaus miškuose buvo : 
briedžių ,45, meškų 2, lūšių 62, 
bebrų 15; vilkų 920;

Bieloviežio. miškuose — brie
džių --98, lūšių 96, bebrų 89, vil
kt)' 496 įf nfeškų 11. Kaip ma
tyti, okupuotos Lietuvos miškai

t6įau praėjo los dienos kuomet išdirbėjus 
galėjo už savo produktą gauti tautišką priė
mimą tik per didelį skelbimo kaštą. Šios 
dienos kompeticija reikalauja kad produktas 
būtą pažintas per savo ypatingumą. Ir taip aš, 
kaip išdirbėjus, garbinu jūsų veiklą naudo
jimą Ultra Violet Ray ‘Spraginime’ LUCKY 
STRIKE tabaką

LUCKY STRIKE — puikiausias čigaretas, kurį Jus kada 
rūket, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Viii žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGI NIM AS” prašalina kenks- 
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 1 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray

It’s toasted’
Justi Gerkles Apsauga—Prieš knitejlmus—prieš kosulį
------------ —        6  ......

valandoj. 
“Laisves” is.

Sutinkąs su savo politika publikai Įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Gen; Falk pereit visų atsižymS jusiu asmsntj raportus, 
kūne liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį Džiovinimo mfctddį* Tas pranešimas Gen. Falk’o yha šiam pusidjiy.

© 1930. Thę Atfifrlcari “fobacco Cd. Mirs.
■MDXMMMNMM

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos
GEORGE MAS1LIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunds, Savininkas Tel., Stagg

ŽODIS NUO DR. BENOWITZ

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antra 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWFFZ
2220 Avenue J Brooklyn,

Tel: Midwood 6261



1V

enybę prieš Šar-

TIKRAI PROGA

ant

Avenue

DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

R. J.konferencija.

f

STOKES

Telephone: Stagg 4401

NOTARY PUBLIC

taipgi soOI
Jaunieji Komunistai Šaukia mi,žinSkai

PAJIEŠKOJTMA1

Mes

^MIRTYS—LAIDOTUVESlj 229

Te!., 0783 Stagg

(Levandauskas)

Rengėjai.

r®

kus ir lįūdininkes; bet jų var
dus kol kas viešai neskelbia.

be namo.
nes turiu 
priežastį

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

veik- 
kuo- 
Cho-

107 Union Avenue 
(Arti Grandest.) 

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Aš 
Nesenai čia 

pažinties. Mel- 
prisiųsti savo pa- 
11351 Nagel St., 

(237-241)

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ras, kuris 
visi gerai 
ros V yru 
susitveręs, 
ja.

antra tiek brangiau per metus 
užmoka, negu užsirašęs. Be 
to, ir pačiam laikraščiui lieka 

. Bet nega-išiek tiek daugėliau, kuomet jis 
kad vien Sąryšio komite-, užsiprenumeruojamas, o ne iš

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

LITTLE THEATRE 
2222 Market St., Philadelphia, Pa. 

Rodo iki Ketvirtadienio, 11 d. Spalio 
Jaunųjų Pionierių Filmą.! 

Vėliausia Rusų Produkcija!
“CHILDREN OF THE NEW DAY” 
Vladimir Petrov perstato U. S. S. R. 
su didele grupe vaikų-aktorių, kurių 

amžius yra nuo 3 iki 8 metų. 
Svarbiausią rolę lošia 

FATIMA GILIAZOVA, 
“SOVKINO DUKTĖ”

IMPERIAL
BARBER COLLEGE

KAM REIKALINGAS, ka^penteris- 
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.

228-5'4

PARSIDUODA batij taisymo (shoe
maker) mašina. Kreipkitės po num.

GO Hudson Ave., Central Brooklyn,
N. Y. 240-4j2
PARSIDUODA kendžių storas, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 
Storo yra 3 kambariai. Kreipkitės 
po No. 117 Stagg St., Brooklyn, N. 
Y. (236-241)

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro, 
daras dieną ir naktį, 
atlieku gerai. E." 
kitės pas mane, o 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. 

Phone, Stagg 5043

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
lysas. Yra 17 kambarių, steam 

heat, viskas gerai įrengta. Galima 
daryti gerą biznį, nes visi kamba
riai iŠrandavoti. Gera proga, pasi- 
naudokit. Ch. Brown, 21 Liberty 
St., Brooklyn, N. Y. (235-240)

PĄJIEŠKAU apsivedimui pasiturin
čio vaikino arba našlio be vaikų, 

nuo 30 iki 40 metų amžiaus, 
irgi esu pasiturinti 
pribuvus, neturiu 
džiu atsišaukti ir 
veikslą. R. M., 
Hamtramck, Mich.

Parsiduoda labai puikurf biznis, iš 
kurio galima gražiai pragyventi ir 
dar susitaupyti dolerį kitą. Yra bu- 
černe ir lunchroomis. 
namu arba 
nai žema, 
Pardavimo 
vietos.

129

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
DIDELIS PLOTAS ŽEMĖS
Little Neck, Queens County, lOOx- 

100. 5 lotai netoli Nassau Boule
vard, visi už $2,000. Tik $400 įmo
kėti, balansas 3 metų išmokėjimu. 
Irving Rosenberg, Room 1008, 225 
W. 34th St., New York City, N. Y.

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai, gaminama ir valgis. Kam

bariai apšildomi ir yra visi patogu
mai. Jei norėsite, galėsite gauti tik 
kambarius, be 'valgio. 104-67—128th 
St., Richmond Hill. 239-41

Mes Mokiname Barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25. ................. . ........
kite pas mumis. Lietuvis instrukto
rius. 

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

217-42

REIKALAUJAME prisidėti prie lie
tuvių gesolino kompanijos, įmo

kant mažą sumą pinigų. Gausit ge
rą darbą gesolino stotyse, pardavinėti 
gesoliną; gausit gerą užmokestį ir 
būsit nariais tos kompanijos. Atsi- 
šaukit : tokiu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Bradford 
Pl., Room 227, Newark, N. J.

240-43

KADA BUS REIKALAS
Atsiminkite mus, kada kraustytos, 

ir tuojaus telefonuokite. Perkraus- 
tysime arti ar toli ir už labai priei
namą kainą. J. Ambrose, 65 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
10478. ' 238-40

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp.- N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

PAJIEŠKAU draugės, laisvos nuo ti
kybinių burtų, mylinčios ramų 

ūkės gyvenimą. Aš esu vaikinas 32 
metų amžiaus, nerūkau ir svaiginan
čių gėrimų negeriu; jnyliu smagų gy
venimą, ypač literatūrą. Rašykit 
rimtai ir apsisvarstę. P. Kiškis, P. 
O., Emsdale, Ont., Canada. 238-41

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N; Y. J

L. D. S. A. 1 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 9 d. spdlių (Oc
tober), 7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Draugės kviečiamos skait
lingai atsilankyti ir nesiveluoti, nes 
po susirinkimo diskūsuosime iš mū
sų lavinimosi
“Ar komunistai priešingi visiems ka
rams?” Viena ’
dą į diskusijas, bet diskusijėse turi
me dalyvauti visos, tad rengkimės 
prie diskusijų. Kp. Organizatorė.

238-40

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

IŠRANDAVOJIMAI
PARANDAVOJU operetes “Meilės 

Rykštė” ir “Kuprotas Oželis.” Kas 
norėtumėte jas lošti, kreipkitės se
kamu adresu: Ig. Perminąs, .11 Fran
cis St., Worcester, Mass. 240-41

GRABORIUS
(Undertaker)

Nufotografuoja ir 
npmaliavoja viso- 
Ic i u s paveikslus 
įvairiomis o p a 1- 
romis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikonifikais.

TELEFONAS j 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i no 
adresui

JONAS
171 Bridge SU C. Brooklyn, N. Y.

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

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

Schuyler 
Kearny, N. J.

H {DAVIMAI

REIKALAVIMAI
REIKALINGI 3 darbininkai prie la

bai gero darbo. Gera mokestis, 
bet turi užsistatyt kauciją pinigais. 
Atsišaukit šiuo adresu: Smith, 45 

...... . - .... . j Branford Pl., Room 227, Newark,Ateikite ir persitiknn- į N j 240.4^

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Parduosiu su 
Kaina stebėti- 
greit parduot, 
patirsite

LAUKUS, Fotografas
214 Bedi o o f Į 4 re.. Brntiklvn

SPORTAS 
.......... ....       h

se. Ją parvežė į New Yorką,

skyriaus klausimą:

draugė pasakys įva-

Puslapis seštas Ketvirtad., Spalių 9, 1930

VIETOS ŽINIOS
Laikas Sukrusti į “Laisvės” 
Vajų Pačiame Brooklyne

Apie “Laisvės” vajų už nau
jus skaitytojus Brooklyne dar 
tebetyli mūsų draugai darbi
ninkiškose organizacijose. Jau 
trečdalis skirto laiko praėjo, o 
darbas šičia beveik dar nepra
dėtas.

Pasiteisinimas, kad žmonės 
nuo 
pri- 
pri- 
už- 

ir

Laisvę” 
“standų,” nėra 

Juom neturi būt 
dengiama neveiklumas. O 
rašyt “Laisvę” galima 
Brooklyne, nežiūrint standų. 
Pereituose vajuose jos dikčiai 
būdavo užprenumeruojama 
brooklyniečiams. Kodėl ne da
bar? Be kitų įrodymų už pre
numeratą, yra dar ir tas, kad

Jaunieji darbininkai kliubie- 
čiai kviečia jus vi^us.

John Yurkins.

Maspetho Lyra ir 
“Farmazonai”Turi Būt Sutelkta Didelė 

Minia į Spalių 15 Prakalbas
Visas darbininkiškas Brook- 

lynas ir apielinkė turėtų įsi
dėmėti masinį mitingą su pra
kalbomis, ateinantį trečiadie
nį, spalių 15 d., Ukrainų Sve
tainėje, 101 Grand St., Brook
lyne. Prakalbos rengiamos 
rinkimų vajaus tikslui. Apart
drg. Mizaros, kuris kalbės lie-jgeriau nusiperka 
tuviškai, bus kalbėtojas ir nuo l laikraščių 
Amerikos Komunistų Partijos, imtinas. 
Dainuos abu didieji—Aido ir 
Lyros—Chorai. Apart dviejų j 
minėtų kalbėtojų, tikimasi ir j 
daugiau.

Kiekvienam darbo žmogui; 
svarbu susipažinti už kh kuri; 
partija stoja, ką jinai atsto-j 
Vjįuja, už keno reikalus kovo-jnumci<iui, n lm,

ad žinotų, kaip balsuoti Į pirkdamas nuo standų žmogus 
rinlimuose, lapkričio 4 d.

Tą mitingą rengia Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšis, 
na, ] 
tas darbuptųsi. Kiekvienos at- vertelgų perkamas, 
skiros darbininkų organizaci-į Laikas padaryt mobilizaciją 
jos, kuopos bei darbininkiško rinkimui skaitytojų, pradedant 
kliubo pareiga yra savo susi-'nuo to, kad turi būt sušaukta 
rinkimuose arba komitetų po-!plati skaitytojų ir dalininkų 
sėdžiuose patiems mobilizuotis 
ir kitus mobilizuoti į tą mitin
gą-

Maspethiečiai sukruto 
ti. Visos darbininkiškos 
pelės sukruto, ypač Lyros 

tūri daug narių ir 
lanko pamokas. Ly- 
Choras tik nesenai 
o jau gerai dainuo-

Žinoma, už tai priklauso 
kreditas ir vadovei II. Reti- 
kevičiūtei.

Apart dainų, minėtas cho
ras mokinasi didelę komediją 
“Farmazonai,” kuri bus suloš
ta lapkričio 9 d., Labor Lyce
um svetainėj, Brooklyne.

Komedija “Farmazonai” 
yra labai juokinga. Aktoriai 
taipgi surinkti visi juokdariai 
ir režisierius taipgi juokdarys.

Lošiant tą komediją, publi
ka netrivos iš juoko. Tik 
pratikose, ir tai negalima iš-1 
silaikyt nuo juoko. <■

šiemet, kaip regis,- tai tik 
vienas didelis veikalas “Far
mazonai” tebus lošiamas 
Brooklyne. Taigi visi užsi- 
žymėkit 9 d. lapkričio.

Vienas iš Aktorių.

prisitaikyt gerai suduot Malo- 
ney’ui.

10 mėnesių atgal atvažiavęs 
Amerikon, Camera buvo lai
mėjęs 23 mūšius per nakautą. 
Madison Square Gardelio kor

 

poracija Nė^y Yorke paskuti

 

nėmis dienonŲič pradėjo rodyti 
Carnerai pil
kį, ir planavo suporuot Strib- 
lingą su Camera, o ne su Šar
kiu rengiamose vasario mėne
sį kumštynėse Miami, Flori
doj. Dabar gi Maloney ima ir 
sukerta tą baisųjį Carnerą. O ' 
kaip prisimenate, Šarkis aną-Į 
met buvo lengvai nudžiovęs 
Maloney.

Bet ar tikras buvo Maloney 
laimėjimas prieš Carnerą? Ar 
nebuvo išanksto sumoksiąs pa
daryta, katras turi išlošti tas 
kumštynes Bostone ? žinant 
kumštynių promoterių pada
rytas iki šiol makliorystes, vi
sai galimas daiktas, kad ir da
bar taip buvo tame airišių 
mieste Bostone; o Jimmy Ma
loney airišis. C.

70 Todų “Velioriba” 
New Yorke

Teisėjai Pelnisi iš
“Baltojo Tavoro” Pirklių

Bent du New Yorko teisė
jai, jeigu ne daugiau, yra pa- 
pirkti šaikos piktadarių, kurie 

°.r’ .gaudo ir vilioja gražias, mer-Ant W. 96th St., New
ke, prieplaukoj, yra parvežę jgaiįe9 įr moteris į paleistuvys- 
banžuvį ( velionbą ). Ji tun namus,—sako specialis ad-
88 pėdas ilgio ir sveria 70. to- vokatas Augščiausio Teismo 
nų. New Yorko žuvininkaii ją’Apeliacijos Skyriaus, Isidoras 
pagavo prie Avalon Bay, Ca-’j KreseL Apie tų teisgjų pa. 
tahna Island, jurų pakiasciuo-Įgvjn]<usj įjznj su "gyvojo ta-

Ją parvežė į New i orką, voro>’ pirkliais ir jų agentais 
kad parodyti žmonėms ir pa- Kreselis turjs kelius liūdinin-
daryti gero biznio.

Kad ilgiau ją palaikyti nuo 
sugedimo, kad taip greitai ne- 
pasmirstų, tai ją “išbalsama- 
vo,” panaudodami tam 3,000 
galionų visokių chemikalų.

josios viduriuose rado du 
krokodilius ir kitokių gyvūnų 
liekanas, kuriuos ji buvo pra
rijus. Tas viskas sudėta šalia 
jos ir lankytojai gali matyti; 
taipgi visi prietaisai, kanuolė 
ir kitokie įrankiai, naudojami 
medžiojime tų jūros milžinų. 
Už pamatyma ima 25 centus.

B.

Fosterio, Minoro ir 
Amterio Pasitikimas

Didžiausias demonstracinis 
mitingas šį sezoną, be abejo, 
bus Madison Square Gardene, 
New Yorke, spalių 21 d. Jis 
ruošiamas iškilmingam pasiti- 
kimui drg. Fosterio, Minoro ir 
Amterio, kurie tą dieną išeis 
iš kalėjimo. Jie gi, kaip žino
ma, buvo nuteisti už vadovavi
mą kovo 6 d. bedarbių ir dir- 

demon-

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—PabandykiteI

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

Rinkimų Vajaus Mitingą
Jaunųjų Komunistų Lyga 

šaukia rinkimų kampanijos mi
tingą šį penktadienį, spalių 10 
d., 68 Whipple St. svetainėje, 
Brooklyne. Prakalbas sakys 
šio distrikto kandidatai į įvai
rias valdvietes.

Kviečiami į mitingą yra visi 
jauni ir seni darbininkai. Įžan
ga veltui.

Įvairios darbininkų draugi
jos, unijos, kliubai bei kuopos 
daro tarimus, kad maršuos su 
visais savo nariais j Madison 
Square Gardena tą dieną. Ki
tos taisosi vėliavas; trečios 
ruošia pasveikinimus tiems ko
votojams, ir tt. Neturėtu nuo 
to atsilikti ir lietuvių darbinin
kų organizacijos.

Užgyrimo Konferencija 
ir Bankietas

Pereitą sekmadienį Brook- 
lyne įvyko taip vadinamos ra
tifikacijos (užgyrimo) komu
nistų ’kandidatų konferencija, 
kurioje dalyvavo 16 organiza
cijų su 26 atstovais. Lietuvių, 
tenka priminti, dalyvavo tik 
du delegatai. Kodėl taip? 
Vyriausia priežastis tai bus 
apsileidimas organizacijų ko
mitetų ir išrinktų atstovų. La
bai negražiai ir nedarbininkiš
kai pasielgta!

Sekama konferencija ir ban
kietas įvyks spalių 19 d., 68 
Whipple St. svetainėje, Brook- 
lyne. Visi lietuviai darbinin
kai kviečiami dalyvauti.

Jaunuoliu Komunistu
Vakarėlis

Sekantj šeštadieni, spalių 11 
d., “Laisvės” svetainėje, įvyks 
Jaunųjų Komunistų Lygos šo
kiai. Bus puiki programa ir 
gera muzika šokiams. Drau
gi Birutė Paltanavičiūtė sakys 
prakalbą. šiame parengime 
turi dalyvauti visi jaunuoliai 
ir susipažipti su darbininkišku 
judėjimu

Svarbi Siuvėjams 
Konferencija

Organizuoti ir neorganizuo
ti siuvėjai privalo pasiųsti sa
vo delegatus arba patys visi 
dalyvauti konferencijoj, kurią 
spalių 10 d. vakare šaukia 
kairioji Adatos Darbininkų 
Pramoninė Unija, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Pamatinis konferenci
jos tikslas tai kova prieš in- 
džionkšinus, už panaikinimą 
paties indžionkšino įstatymo, 
kuriuo fabrikantai ir kontrak- 
toriai naudojasi, laužydami 
streikus. 'A

Ypač Amalgameitų Unijos 
eiliniai nariai privalo dalyvau
ti ir patirti, kaip ir už ką re
voliuciniai siuvėjai kovoja.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

skir- 
skir- 

Mano ofisas at- 
' Darbą 

Reikale kreip- 
pata mausiu

Iš Jaunujy Darbininkų 
Kliubo Veikimo

Jaunųjų Darbininkų Kliubas 
turėjo susirinkimą spalių 6 d., 
“Laisvės” svetainėje. Perrin
ko komitetą; nutarė turėti šo
kius lapkričio (Nov.) 1 d.,' 
“Laisvės” svetainėje. Padary
ta tarimas priimti į Kliubą bi
le kurios tautos jaunuolius. 
Toliaus, nutarta, jog kurie no
rės lavintis (treiniruotis) Kliu
bo sporto mitinguose, tai turės 
turėti “snickers,” tai yra, leng
vus apavus. Pabrėžta nusista
tymas, jog kiekvienas narys 
turi darbuotis Kliubo naudai. 
Taipgi atsišaukiama, kad jau
nuoliai ir jaunuolės kuo skait- 
lingiau rašytųsi į Kliubą. šiaip 
gi visi yra šaukiami lankytis 
į mūsų susirinkimus kiekvieną 
pirmadienį, “Laisvės” svetai
nėje, ir pasižiūrėt, ką mes vei
kiame. Patiks jums ar nepa
tiks, mes peužpyksime.

Jaunųjų Darbininkų Kliu
bas turės daug parengimų šie
met. Vienas tų parengimų tai 
bus vakarėlis su šokiais ir 
linksma programa lapkričio 1 
d. Kurie pernai metais buvo 
mūsų pramogoje, negalėjo at
sidžiaugti. Taip ir dabar, ku
ris atsilankys į mūsų vakarėlį 
lapkričio 1 d., turės puikaus 
pasilinksminimo iš mūsų pro
gramos.

Rengkites į Puikų Vakarėlį!
Linksmą vakarėlį rengia 

Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopa. Jis įvyks 
12 d. spalių (October), sek
madienį, “Laisvės” svetainėje; 
prasidės 5 vai. po piet. Pro
gramą išpildys mūsų gabūs 
dainininkai solistai: J. L. Ka
valiauskaitė, Velička,
Aido Choro merginų sekstetas. 
Grieš Darbininkų Orkestrą, 
vadovybėj jauno ir gabaus A. 
Sinkevičiuko.

Bus užkandžių ir minkštų.' 
gėrimų. Valgius prirengs mū
sų draugės Marytė Vaičekaus- 
kiūtė, Bložienė ir Paukštienė. 
Taip sakant, bus namie virto 
ir kepto.

Tą dieną visi užsižymėkite 
į kalendorių, kad nepamirštu
mėte.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas daugiausia rūpinasi pa- 
gelba politiniams kaliniams, 
kurie papuola į kalėjimą už 
darbininkų reikalus; veda 
streikierių bylas, gina kovoto
jus nuo deportavimo ir tt. Kas 
į mūsų pramogą atsilankys, 
vadinasi, parems brangią mū
sų klasei organizaciją.

Rengimo Komisija.

41® Metropolitan Avenue 
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

030

D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Jonas Zoldak, 38 metų, 125 
N. 6th St., mirė spalių 6 d.; 
bus palaidotas spalių 9 d., šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigorh rūpina
si graborius J. Garšva.

MALONEY SUKIRTO 
CARNERĄ

BOSTON, Mass.—Nedičkis 
Jimmy Maloney, vos išlipantis 
iš vidutinio svorio kumštinin
kų į sunkiasvorius, supliekė 
antradienio vakare “slonių” 1- 
talą Pirmo Carnerą, laimėda
mas nuosprendį. Iš 10 raun
dų didelę didžiumą išlošė Ma
loney. Jis žemai susiriesdamas 
bombardavo Carnerą taip, kad 
pastarasis nežinoj’o nei kaip

KUNDROTO APTIEKA

MALONAUS PASIMATYMO Iškirpkite Si skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 0 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų M

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.
Tel.: Juniper 6776

65c

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, 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 A ve., Maspeth, N. Y.


	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00535.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00536.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00537.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00538.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00539.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00540.pdf (p.6)

