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“Laisvės” vajaus fronte Phi
ladelphia stovi pirmoj vietoj. 
Jai lipa ant kulnų Niujorkas, 
Niujorkui-—šenadoris, o 
doriui—Baltimore. Gert 
gerai, bet.. .

Jeigu Niujorkui padarys 
navy kišką gėdą šenadoris 
kapąišką sarmatą Baltimore, tai 
bus amerikoniškas “big dem 
šėm!” Juk toks šenadoris ar 
Baltimore prieš Niujorką, tai 
Niudžerzės uodas prieš Afrikos 
slonių. O jeigu tas uodas su- 
lamdys slonių, tai ir Afrikos 
juodukai paraus iš gėdos!

Ispanijos Milicija
Nužudė Streikieri

Buvusi Operos Artistė 
Iššoko per Langą * *

kara-

Drg. J. Nalivaika man rašo, 
kad su operečių išleidimu Prole
tarų Menui nėra jokių baikų. 

^[^abai daug kaštuoja operetės 
išleidimas.

Nors man nėra žinoma, kur 
tokią krūvą pinigų išklojo Pro- 
letmeno II apskritys, ’išleisda
mas operetę “Nebaigta Kova,” 
tačiaus, jeigu visų operečių iš- 
leidimas po tiek kaštuos ateityj, 
tai Proletmenas turės iškelti 

Y baltą vėliavą ir pasiduoti liki
mui... Apie naujų operečių iš
leidimą negalima bus svajoti.

Man regis, kad ALDLD Cen
tras, ypatingai draugas sekre
torius, perdaug pavėsiauja. At
skaitos suvėlinamos, centralinių 
viršininkų nominacijos bei rin
kimai eina vėžio risčia ir vajaus 
klausime nė žodelio per organą 
netarta. Centre tyku, ramu— 
šventa.

Ar draugas centro sekretorius 
už šią pastabą pyks ar ne, tai 
jo dalykas. Bet mes nuo senojo 
centro sekretoriaus gavę skau
džią pamoką privalome apsižiū- 
rėti pirma, negu pilna suirutė 
apgaubs visą organizaciją. Mes 
tol “draugiškai” toleruojamės, 
kol visas veikimas sukliūva del 
vienb draugo apsileidimo. To
kia taktika mums nieko gero 
nedavė ir neduos. Ji reikalau
ja tuojautinio taisymo ir apsi- 
žiūrėjimo, kaip kuris iš mūs 
veikiame.

Su Riversides ALDLD kuopos 
nekuriais nariais iki šiol buvo 
štukavojama. Buvo manyta, 
kad perėkaus, pasibars ir vėl 
bus geri “boisai”. Bet kas jums 
duos? Juo tolyn, tuo nekurie 
tos kuopos nariai pradėjo eiti 
į laukus ir nesiskaityti su ap
skričio didžiumos draugų valia. 
Užsimanė, kad VI apskričio 

> konferencija turi būt Baltimo- 
rėj ir atliktas kriukis. Pervarė 
kuopas susirinkime tarimą, kad 
nesiųsti į metinę apskričio kon
ferenciją delegatų ir grąsina iš
stoti iš apskričio.

Man regis, kad prisieis su 
tais keliais draugučiais pusėti
nai apsipykti, jeigu jie nepa
liaus taip mandravoję. Ne kuo
pa išstos iš Apskričio, bet tuos 
kelis draugučius prisieis pa
siųsti paskui Trockį.

Keistuolis su Ginklu
DUSETŲ valse.—Kai ku- 

* rie Kairionių kaimo gyven
tojai Ilgamiškyj, čia pat 
esančiame miške, giriasi 

f matę keistą žmogų. Jį kai 
kada užtinka beriešutaujan- 
tį, beskaitantį laikraščius, 
ar šiaip sau vaikščiojantį. 
Visi mačiusieji tvirtina, kad 
nepažįstamasis žmogus arti 
neprisileidžiąs. Be to, nie
kuomet neišleidžiąs iš rankų 
brauningo.

FRANCUOS SEKAMŲ 
METŲ BIUDŽETAS

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamento finansinė komi
sija patieksianti1 užgyrimųi 

| sekamų metų biudžeto pro- 
2 rjektą. Biudžetas sieksiąs 
* apie $2,000,000,000.

Hipokritai, Tie Amerikonai, 
Sako Gengsteris Capone
CHICAGO, Ill.—Vienas 

francūzų žurnalistas at
vyko pasikalbėti su Ame
rikos gengsterių
lium, Al Capone. Pasta
rasis, be kitko, pasakė, 
kad jis niekur nėra ma
tęs tiek daug veidmainių, 
kai Amerikoj. Jie balsuo
ja už blaivybę, bet patys 
girtuokliauja. Daug val
dininkų nuduoda esą iš
didžiais, bet yra žulikai. 
Politikieriai sako neken- 
čią gengsterių, bet patys 
iš jų ima pinigus savo 
kampanijom.

Nesenai viena moteriš
kė — kapitaliste — siūlė 
Al Čigonui 20 tūkstan
čių svarų sterlingų, kad 
jis važiuotų pas ją savai
tę pagyventi ir nužudyti 
jos kaimyną. Patsai Ca
pone neužsiimąs pašali
niais bizniais; jis žiūri tik 
savo, t. y., gengsterizmo, 
iš kur jis gauna milionus 
doleriu. G

Vokietijos Bedarbių
Skaičius—3,088,000

Pirmu sykiu Vokietijos is
torijoj bedarbių skaičius 
perviršijo tris milionus dar
bininkų, sako valdžios au
toritetai. Išviso spalių mė
nesį bedarbių radosi 3,088,- 
000. Iš jų pensijas gauna 
apie 2,000,000. Kiti, vadi
nasi, turi badmiriauti be jo
kio cento iš pašalies. Žiema 
artinasi, darbų, pinigų ir 
maisto darbininkai neturi. 
Laukia šiurkštus gyveni-
mas.

VICTORIA, Ispanija. — 
Pereitą penktadienį šito 
miesto gatvėse tapo nužudy
tas vienas streikieris, du su
žeisti ir nemažai apmušta. 
Tai padare milicija. Per 
visą dieną virė mieste nera
mumai. Ypačiai neramumai 
padidėjo po to, kada valdžia 
pareiškė, jog neleisianti 
streikieriam daryti demons
tracijų ir jokios revoliucinės 
propagandos, bet panaudo
sianti net 1879 metais iš
leistą įstatymą, kuris žiau
riai kalba prieš streikus.

Sunki Padėtis: Plėšia
Fašistai ir Kunigai

VIEVIS, Trakų apskr.— 
Vievio valsčiaus gyvento
jams šie metai labai sunkūs 
ir, tiesiog, nebepakenčiami. 
Valsčius ‘Statosi sau namus, 
tad be valstybinių mokesčių, 
75 procentus tų mokesčių 
didumo reikia sumokėti 
valsčiui. Bet tai dar ne vis
kas. Vievyj statoma nauja 
bažnyčia ir kiekvienas para
pijos ūkininkas turi sumo
kėti bažnyčiai 15 Jitų nuo 
hektaro. 15 litų ūkininkui 
dideli pinigai.' ‘ Kai widuti- • 
niškam ūkininkui, turinčiam 
15 hektarų žemės, reikia su
mokėti vien bažnyčiai 225 
lt.—tai jau nebegalima.' O 
priskaitykite dar valstybi
nius žemės mokesčius.

Pradėjo Kovą su Viso
kiu Miesto Triukšmu

PHILADELPHIA, Pa. — 
Mrs. T. H. Graham, buvusi 
operos dainininkė ir žymi 
turčių tarpe ypata, iškrito 
iš vienuolikto augšto War
burton viešbučio ir daugiau 
nesikėlė.

Seimelio Atstovas
Kaltinamas Vagystėje

CHICAGO.—Illinois vals
tijos seimelio atstovas Stan
ley H. Kunz suareštuotas ir 
apkaltintas vagystėje. Jis 
paėmė nuo vienos moteriš
kės pinigų ($850) pagelbėti 
išgauti jos Rumunijoj gimi
naičiui pasą įvažiuoti į šią 
šalį, bet to niekuomet ne
padarė ir pinigų nesugrąži
no. /

Cliffsidės “Laisvės” ir 
“Vilnies” Skaitytojam

Brooklyniečiam Lietuviam 
Darbininkam žinotina

Sekamą trečiadienį, spa
lių mėn. 15 d., Ukrainų 
svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne, įvyks didelės 
prakalbos. Jose bus iš
aiškinta dabartinė padėtis 
New Yorko politikoje. 
Lietuviam darbini n k aim 
svarbu susipažinti su tuu 
žulikiškumu, kuris dabar 
atliekamas New Yorke 
teisme ir visose valdžios 
įstaigose. Svarbu susipa
žinti ir su partijomis.

Lietuviškai kalbės R., 
Mizara.

Angliškai kalbės Daily 
Workerio redaktorius — 
Hathaway.

Dainuos Lyros ir Aido 
chorai.

Prakalbos bus įdomios; 
koncertinė programa gra
ži.

Kiekvienas Brooklyno 
lietuvis darbininkas pri-\ 
valo dalyvauti. Įžanga 
nemokama.

DRG. MINORAS JAU IŠGABENTAS IŠ 
KALĖJIMO LIGONINES J PRIVATINĘ; 
IŠLEIDO DARBININKAM PAREIŠKIMĄ

Komunistas Veikėjas ir Redaktorius Šaukia Amerikos Dar 
bininkus Labiau Pastiprinti Savo Eiles 

Plienine Drąsa ir Pasirjžimu

Švedą Degtuką Trustas 
Lietuvoj ir Fabrikas

KAUNAS. — Einant Lie- 
tuvos sutartim su švedais, 
paskutinieji turi pastatyti 
Lietuvoj popierio fabriką, gi 
tasai dirbs ne tik vidaus

NEW YORK.—Robert Minor, Daily Workerio redakto
rius ir komunistų kandidatas į kongresą, pagaliaus jau 
tapo išleistas iš kalėjimo ligoninės ir nugabentas į Roose
velt ligonbutį, kur jam gydytojas William T. Healey pa
darė operaciją ant aklosios žarnos. Išleistas jis iš ka
lėjimo pereitą penktadienį, o operacija padaryta naktį, 
antrą valandą. Operacija, sakoma, bus pasekminga ir 
darbininkų veikėjas greit galėsiąs dirbti, kaip ir dirbo.

Išgabentas iš kalėjimo ligoninės, pirm eisiant operaci
jai, Robert Minor išleido sekamą pareiškimą:

“Prašau perduoti mano sveikinimus šimtam tūkstan
čių darbininkų, kurie stovi su mumis kovojančių darbi
ninkų klasės eilėse—kovoje, del kurios mes buvome įka
linti per apie septynius mėnesius.

“Prieš mūs akis dar vis tebestovi didelės pareigos. 
Darbininkai privalo suglausti savo eiles ir užartavoti jas 
kovomis prieš bedarbės atneštą vargą, algų kapojimą ir 
imperialistinių karų ruošimą, y paėjai ruošiamą karą z 
prieš Sovietų Sąjungą. Nors mūsų įkalinimas baisiai 
pablogino mano sveikatą, mes greit vėl įeisime į eiles dar
bininkų klasės vesti kovą pirmyn į pergalę vadovybėje 
Amerikos Komunistų Partijos.”

Spalių 21 d. Masinis Mitingas.
Tuo pačiu sykiu New Yorko darbininkai ruošia milži

nišką demonstraciją pasitikimui Minoro, Fosterio, Am- 
terio ir Raymondo. Demonstracija įvyks New Madison 
Sq. Gardene, New Yorke. Tikietai parsidavinėja dabar; 
Įsigykit. Išanksto' perkant tikietus—tik 35 centai vienas, 
o prie durų—50 centų reikės mokėti. S

• : Tikietai gaunami pas Kompartijos narius; ta: 
gaunami ir “Laisvės” administracijoj. Masinis 
gas bus vakare.

Ii-

CLIFFSIDE, N. J—Tai 
pirmu kartu Cliffsidės lie
tuvių istorijoj įvyks taip 
svarbus ir įdomus dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojų, susirinkimas.

Čia susirinks netik visi 
šio miestelio -ribose esanti 
viršminėtų dienraščių skai
tytojai, bet ir Edge water,
Fairview, Hackensack skai- rinkai, bet net ir eksportui, 
tytojai bus šiame susirinki- Tuo tarpu jokio fabriko ne

pastatė ir nepradėjo staty
ti.

Pasirodė. kad fabriko 
steigimas gali užsitęsti il
gesniam laikui ir štai del ko.

Švedai pirko Slabadoj už 
50,000 litų sklypą 1 hektaro 
980 kv. m.—netoli savo deg
tukų fabriko. Ten žadėjo 
statyti popierio fabriką. Bet 
ši žeme pasirodė neparduo- 
tina!

Parduotasis sklypas pri
klausė dvarininkei Serebria- 
kovienei. Iš jos nuomavo 
Feiferįenė, kuri kaimo suei
goj netiksliai pasiskelbė 
skirtinos (“nadielnos”) že
mės valdytoja ir per vals-’ 
čiaus valdybą ir vyriausiąjį 
notarą įsitvirtino nuosavy
bes teisėse tam sklypui. Ji 
pardąvė sklypą už 9,000 li
tų broliams Fišams, o šie 
pasiskubino pasiūlyti šve
dams, kurie nenorėjo pra-‘ 
leistį Tinkamos progos. Jų 
valdybos narys Atelsonas 
surųokejo Fišams 50,000 li
tų (450% pelno), o po to 
perleido Lietuvos degtukų 
bendrpvei (švedų bendro-

80 Meksikos Valstiečių Supleškėjo Bažnyčioj 
Kunigai Pametė Mišias ir Paspruko

me.
Tai bus tikra sueiga ge

resnio susipažinimo ir tam
presnio draugiško susiriši
mo skaitytojų “Laisvės” ir 
“Vilnies” šeimynos.

Čia apkalbėsime “Lais
vės” ir “Vilnies” dabartinį 
turinį. Čia darysime pla
nus, kaip padidinti viršmi- 
nėtų dienraščių šeimyną 
gavime naujų skaitytojų.

Tad nepamirškite, kad šis 
svarbus susirinkimas įvyks 
15 d. spalių, M. Mažeikos 
salėj, 185 Jersey Ave., Cliff
side, N. J., 8 vai. vakare.

Susirink; Rengėjas.

gazolino, kuris padėjo 
pleškinti “dievnamį.”

Kunigai, tačiaus, mete, 
“mišias šventas” ir palikę 
degančius parapijonus pa
spruko į vieną dvarą. Ko
dėl jų priešininkai nešovė— 
tai klausimas. Gal būt jie 
su padegėjais turėjo ryšių. 
(Vėlesni valdiški pranešimai 
užginčina šitą žinią.) ? ;'-‘4

MEXICO CITY.—Laikraš
tis La Prensa skelbia, kad 
San 'Carloj, kuris randasi 
Tabasco provincijoj, bažny
čioj sudegė 80 valstiečių lai
ke mišių. Kuomet jie mel
dėsi, tai jų priešininkai pa
degė bažnyčią ir uždare du
ris; prie durų stovėjo su re
volveriais ir kuris tik bandė 
pabėgti — šaudė.’ Be to, ap
link bažnyčią buvo apipilta

SU-

PARYŽIUS.-Valdžia ėmė 
kovoti su triukšmu, delei 
kurio labai daug piliečių 

ir su- 
durnavoją. Automobiliai ir 
kitoki mieste bildesiai bus 
stengiamasi taip sušvelnyti, 
kad jų ūžimas arba spiegi
mas nerėžtų taip ausies.

Kaip Japonija
RlMKlrK nnp gmina nervų suirimą iAUUbldSpiie IdIKUb durnavoia. Automobil:

TOKIO. — Imperatorius 
Hirohito ir visi Japonijos 
didieji kapitalistai dalyvavo 
karo laivų manievruose, ku
rie dabar- laikomi ties Ko
be miestu jūroje. 165 karo 
laivai ima dalyvumą 
ruošime prie karo. •

prisi-

Drg. L. Prūseikos 
Prakalbų Maršrutas

L. Prūseikos prakalbos 
Pittsburgho apielinkėse:

14 d. spalių Braddock', Pa. 
f 15 d. spalių N. S. Pitts

burgh.
16 d. spalių Mckees Rocks.
17 d. spalių Carnegie.
18 d. spalių New Kensing

ton, Pa. / ‘ i
19 d. spalių Monongahe

la po pietų, o Donorą vaka
re.

20-21 spalių Coal Centre, 
Leechburg, Vandergrift.

22 
ho.

spalių

spalių
25

Pittsburgh, So-

Stubenville, O.
Benwood, W.

Iš West Virginijos d. Prū- 
seika važiuos į up-state 
New York.

Buvęs Kongresmanas Eina 
Kalėjiman del Mūnšaino

BALTIMORE, Md. —Bu- 
vusis J. V. kongresmanas 
(iš Oklahomos) Manuel 
Herrick tapo nusmerktas 6 
męnesiam kalėjimo del dir
bimo mūnšaino. Būdamas 
kongresųnanu, šis tipas nu
sidavė esąs dideliu blaivybės 
šalininku.

Buvęs Valstijos Senatorius
Vagis--Eina Kalėjiman

TRENTON, N. J.—Buvu- 
sis N. J. valstijos senatorius 
James Hammond nusmerk- 
tas tarpe. 8-13 metų kalėjimų 
del apgaudinėjimo ir žuli- 
kystės. Jis kadaise padarė 
falšyvą mortgičių.

NAUMIESTIS.—-Sąryšyj su 
pirmąją rugpjūčio buvo pada
rytos rinkliavos. Jaunimo 
skyrius surinko 26 litus, ku
riuos paskyrė L.K.P. Nepar
tinių grupė surinko 46 litus 
10 centų, kuriuos paskyrė 
Varniuos kalėjantieftis drau
gams. , 1 L -1 ■ ’

Trys Asmenys Sudegė, 
Ištikus Nelaimei Kelyje

Hindęnburgas Vėl 
su Propaganda

Važiavo Karūnuoti—
Atsidūrė Kalėjiman

METUCHEN, N. J.—3 
asmenys sudegė, o keli su
žeisti automobilių nelaimėj, 
kuri' įvyko pereitą- ipenkta- 
diėnį čionai, susikūlus dviem 
automobiliam, ji.: i i .-

Sugrįžo Calles
MEXICO CITY. — šalies 

ex-prezidentas Calles, kuris 
tūlam laikui buvo pasitrau
kęs nuo viešojo darbo, da
bar vėl stojo politikon. Sa
koma, jis “apvalysiąs” savo 
“revoliucinę” nacionalistų 
partiją nuo įvairaus elemen
to, kuris netinkamas.'

“Perdaug Radikališka”
Spauda, Verkia Liuteronai

MILWAUKEE, Wis.—Be- 
sitęsianti čionai liuteronų 
bažnyčios konvencija mano, 
kad Ąmerikos kapitalistinė 
spauda (net ir religinė) 
perdaug “radikališka.” ,: t

Patyrę apie savo pirkimo 
pardavimo netikslumą ir ne- 
galiavimą švedai baisiai su
sijaudino ir padavė pareiš
kimą Kauno žemės tvarky
tojui, kad kaip nors juos iš
gelbėtų iš absurdiškos padė
ties, nes "sklypas priklauso 
žemės i ūkio ministerijos ži
niai.

Varšava. — Čionai tęsusi 
net tris dienas konferenci
ja prisiruošimui kovon su 
baltaja vergija. Dalyvavo' 
23 šalių atstovai.

BERLYNAS. — Hinden- 
burgas vėl išvažiavo į pro
vinciją. Mažinėsiąs po tuos 
miestus ir miestelius, kurie 
buvę ’ užimta j francūzų oku
pacijos, ir varys propagan
dą už esamą valdžią.

• Ankstybos Šalnos
STAKIAI, Raseinių apskr. 

—Iš 6 d. į 7 d. rugsėjo me
nesio naktį buvo didele šal
na, Temperatūra buvo nu
puolus žemiau nulio. Rytą 
ant balų buvo ledo. Vėliau 
sodytas bulves šalna nuviri
no bežydinčias ir del to jų 
laukiamas mažas derlius. 
Daržuose padaryta daug 
nuostolių: daug nuš a 1 o 
agurkų ir šebelbonų, o ypač 
pypkdriams tai tikra nelai
mė, kurie prieš šalną ne
nukirto tabako. Sako, gau
sią papasninkauti, nes nu
šalo jų mylima duonelė—ta
bakas.

CHERBOURG, Francija. 
-r-Amerikos pilietis Gabriel 
Saleh Bey, važiuojąs į Abys- 
siniją karūnavoti-karaliaus 
Ras Tafari, pirm?ad'Jfd^jb 
atsitūpti džčlon. Francijos 
valdininkai jį čionai suareš
tavo. Kol kas nepaskelbta^ 
kodėl tas padaryta.

Rado Senovės Gyvulių
Kaulą ir Ragą

daug nuš a 1 o

KAUNAS. — Mariampo- 
lės apskr., Raudėnų valse., 
bekasant melioracijos tiks
lais Kirsnos upę, rasta se
novės gyvulių liekanų. Spė
jama, kad tai yra kadaise 
pelkėse gyvenusių, dabar iš
nykusių, taurų kaulai. Jie 
savo stambumu nė kiek ne
panašūs į dabartinių gyvu
lių kaulus. Be to, rasta 
briedžių ragų ir žmogaus 
gana originale kaukolė.
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Uždarbių Kapojimo Advokatai
Rugpjūčio mėnesį šiemet Jungtinėse Valstijose buvo 

nukapota darbininkams uždarbiai 63-juose atsitikimuose 
įvairių kompanijų fabrikuose, dirbtuvėse bei samdomos 
tarnybos vietose. O rugsėjo mėn. darbo mokesnio nu- 
kapojimai pasiekė mažne antrą tiek didesnę skaitlinę— 
117. . i I • ; : *

Tuos uždarbių ’ mušimo faktus surinko Labor Bureau 
(Darbo Biuras), kurio patarnavimais naudojasi valdyba 
Amerikos Darbo Federacijos. Darbo mokesnio kapoji
mai, vadinasi, bent iš šito šaltinio yra žinomi josios va
dams. Darbo Federacijos galva Green, tačiaus, sužiniai 
užsimerkdamas, sveikino prezidentą Hooverį, perstaty- 
damas jį kalbėt Federacijos suvažiavime Bostone, kad, 
girdi, “Hooveris uoliai stovėjo už tai.. .kad šalies gerovė 
priklauso nuo mokėjimo augščiausių galimų algų dar- 
bininkams.” j

Skersai išilgai kerta kapitalistai uždarbius darbinin
kams, neabejotinai, su savo kapitalistinės valdžios prita
rimu. Per visą šalį bėgyje paskutinių dvylikos mėnesių 
darbo mokesnis nukapotas apskritai virš 10 nuošimčių, 
o visoje eilėje atsitikimų dar daugiau: geležies ir plieno 
darbininkams tuo laiku nuskelta 14 nuošimčių darbo mo
kesnio, mašinistam—17 nuošimčių, gelžkelių mechani- 
kams-taisytojams 18 nuoš. ir tt.

Bet Greenas, viršugalvis bosams tarnaujančios Darbo 
Federacijos, giria hooverizmą, kaip “augštų uždarbių ša
lininką,” sužiniai ir tiksliai meluodamas. O meluoja jis 
dviem išskaitliavimais. Vienas—tai kad paremt Hoo
verio republikonų partiją šiuose rinkimuose; antra—kad 
darbininkai nekovotų prieš uždarbių kapojimus, bet pa
sitikėtų, kad Hooverio filosofija galintį palaikyt “augš- 
tūš uždarbius.” ;

Tokiais, batų laižymais kapitalistams ir jų Hooveriui 
vadai Darbo Federacijos dar kartą aiškiai parodo savo 
tikrąjį veidą, kaip darbininkų reikalų išdavikai. Tokie 
jų pareiškimai dar sykį pabrėžia, jog darbininkai nieko 
gero negali tikėtis iš Darbo Federacijos viršininkų, ir tu
ri telktis į kovojančias, kairiąsias unijas, priklausančias 
Darbo Unijų Vienybės Lygai.. Prieš kompaničną tų fe- 

"'Metdcinių vadų politiką vis ryškiau auga pasipiktinimas 
ir eiliniuose nariuose pačios .Darbo Federacijos, kurių 
tūkstančiai ketina balsuoti uz komunistų Partijos kan
didatus rinkimuose lapkričio 4 d.

Nuo Jūs Visų Priklauso Vajus
“Laisvės” Rėmėjai, Draugai ir ’Skaitytojai!
. Jūs, be abejo, esate dėkingi tiems, kurie'pirmi atidarė 
jums akis į blaivų, laisvą protavimą ir darbininkų, kaipo 
savo klasės, reikalų supratimą. Daugumoje atsitikimų 
tai bus pati “Laisvė,” kuri jus į tą kelią įvedė. Bet su 
jąja jus supažindino kuris nors jūsų draugas, pažįstamas 
bei “Laisvės” platintojas. Ne kartą jūs apie jį su dėkin
gumu pamąstote, kokį patarnavimą tuom jis jums pa- 
aarė. v

Jūs kiekvienas, todėl, turėtumėte pasistengti ir patys, 
kad panašiai užsitarnaut kitų darbininkų padėką, ypač 
pasidarbuojant šį “Laisvės” vajaus mėnesį, kalbinant pa
žįstamus ir nepažįstamus užsirašyti tą saviškį klasinį 
dienraštį. ,

Apie reikalą sušaukti skaitytojų konferencijas visose 
lietuvių kolonijose jau ne kartą minėjome. Bet ir kon
ferencijos tik tuomet duos reikiamų vaisių, jeigu kiekvie
nas pasistatys uždavinį pats padaryti savo žymę, kaip 
naujų skaitytojų rinkėjas.

Reikia atžymėt vieną ypatybę, kuri daugelį suturi nuo' 
7 dalyvavimo vajuje. Tai kaimiška nedrąsa, stoka vy

riškumą,. bijojimas pasirodyt stovinčių ant savo’/kojų, 
taikstymasis, kad kam neįkyrėtų. Tasai gi ‘‘nekaltai pa- 
neliškumas,” savo šešėlio baidymasiš^ kaip 4rik labiausia 
ir žemina žmogų.

Nedrįstai! tieji turėtų pasižiūrėti į veiklius “Laisvės” 
vajaus darbuotojus. Ar jie mažiau gerbiami už nieko 
neveikiančius? Ar jie laikomis prastesniais žmonėmis*? 
Ne! Visai’ priešingai—jie turi geresnį vardą, su. jais 

• daugiau skaitosi kiti darbininkai. Bet darbingumas va
juje yra ir pareiga kiękvieno sąmoningo darbininko, su
prantančio naudą savo revoliucinio dienraščio, kuris juk, 
tarnaudamas darbininkų reikalams, ir pasilaikyt tegali 
tiktai pačių darbininkų pastangomis. , .

Tikslus vajininkas privalo gerai žinoti ir dienraščio 
turinį, politinę jo kryptį. Negana vien plikai siūlyti-, 
užsirašyt. Reikia išdėstyt darbininkišką svarbą to> kas 
jame rašoma, ir nurodyt, kaip tatai paliečia patį kalbi
namąjį darbo žmogų. O “Laisvė” pilna dalykų, asineni- 
jiiai paliečiančių kiekvieną darbininką ir bedarbį.•/

Nuo vajaus mėnesio pavykime daug priklauso metinis 
pasilaikymas mūsų dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies.” Su 
jų vajum sykiu eina ir Amerikos Literatūros Draugijos 
vajus už naujus narius. . J

Tuos vajus kiekvienas tmūsų draugas, pritarėjas bei 
skaitytojas turėtų mintyj; laikyti, arba net “medituoti/’ 
kur ir-kaip prieiti prie darbininkų ir įtraukti ju’os į pūl
iais mūsų skaitytojų ir ALDLD narių.

B. Vajininkas.

S. L A. Fašistai Persigandę 
del Naujos Bylos

Šimtai SLA narių darbi
ninkų prisiunčia savo įga
liojimus pažangiųjų narių 
sudarytai komisijai (į kurią 
įeina R. Mizara, E. N. Jes- 
kevičiutė ir J. Kairys), kad 
ta komisija darytų legalius 

,žingsnius atgauti tų narių 
įmokėtus pinigus SLA orga
nizacijoj, kurią yra uzurpa- 
toriškai pasigriebę fašisti
niai gaivalai.

Fašistai ir socialfašistai, 
persigandę del naujos pa
žangiųjų bylos prieš SLA. 
valdonus, kelia per savo gel- 
tonlapius didžiausią riksmą 
prieš komunistus ir kitus 
kovojančius darbininkus, S. 
L.A. narius.

Socialfašisto Grigaičio tar
nas Vitaitis per kelis “Tė
vynės” numerius gąsdina 
SLA narius visokiais bau
bais. Rašo jis nesąmones, 
būk bolševikai nori nu
skriausti SLA narius, būk 
“prieš jų norą” nori iš
traukti juos iš Susivieniji
mo ir tt.

Ko SLA reakcionieriai la
biausia bijo, tai kad pažan
gieji SLA nariai, kovodami 
prieš fašistus ir socialfašis- 
tus, neužduotų jiems galuti
no smūgio. Už tai Vitaitis 
“Tėvynės” No. .41 gąsdina 
narius: . ' !

I I • • r/ > • - - ■
SLA. nariai privalo žinoti 

štaix ką: kurie pasirašys po 
tuo bolševikų ; cirkullą^u, Į tai 
pirmiausiai jie.j ^stoj’& patys 
iš Susivienijimo ir netenka vi
sų narystės teisįų Susivieniji
me.

O paskui jis dejuoja:.
Antra, jie įgalioja bolševikų 

lyderius tusyti Susivienijimą 
po teismus, kad tuo budu pri- 
vedus organizaciją. hMe ban
kroto ir ją sugriovusį. \

vatijami, būtų surengę de
monstraciją, kaip kad Cle
veland©' bedarbiai padarė 
(ten policija žiauriai juos 
trempė), tai tas socialfašis- 
tų geltonlapis būtų juos iš
niekinęs už demonstravimą 
pas prezidentą ! reikalauti 
darbo arba duonos. Bet da
bai’ “niekas jokių demons
tracijų nebandė kelti,” tai 
“Keleiviui” labai '. smagu. 
Hooveris turėtų suteikti 
“Keleivio” Maikiui medalį 
už prielankų aprašymą apie 
jo apsilankymą Bostone.

iDieVas ir Bolševikai
Kunigų organas “Drau

gas,” varydamas religinių 
burtų biznį, dejuoja apie So
vietų Sąjungą:

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Leningrade, įsako kate
droj, įrengė bolševikai visos 
Sov. Rusijos priešreligiiiį mu
ziejų. Muziejuje surinkta 
'medžiaga ir dokumentai, kurie 
rodo stačiatikių bažnyčios vei
kimą, sektantizmo judėjimą' ir 

' bedievybės išsiplėtimą Sov. Ru
sijoj ir užsieniuose. Ar pa
jus pagaliau kada nors tie 
žmonės Dievo meilės kibirkš
tėlę?
Stebėtina, kad dar ir kh- 

nigų išsvajotas dievas myli 
bolševikus, kuriuos kunigai, 
jei galėtų, visus nukryžiąvo- 
tų. Bet visa bėda su ta 
“dievo meile”, kad ji nieko 
nereiškia.

Kada kunigai' virs spar
nuotais aniųolais, tuomet 
bolševikai pajus “dievo mei
lę.”* Dūšių . ganytojai - iš 
“Draugo” pastogės turi pa
raginti savo dievą padaryti 
tokius stebuklus.

“United Farmer”
Kovojančių farmerių or-

Tas Grigaičio takiai no- ganizacija, Jungtinė Farme-
ri, kad pažangieji SLĄ na
riai, pasitraukdami iš Susi
vienijimo, be jokios kovos 
paliktų fašistams ir social- 
fašistams savo sumokėtus 
pinigus. >Bet jis to nesu
lauks.

Ar “Keleivio” Maikis Gaus 
nuo Hooverio Medalį?

“Keleivis” No. 41 su di
džiausiu džiaugsmu vietinė
se žiniose paskelbė, kad

Prezidentas Hooveris Bosto
ne. Komunistų demonstracija 
prieš jį neįvyko.” - •
Jr toliaus, kaip kad pride

ra socialfašistų laikraščiui, 
“Keleivis’r labai vergiškai, 
nuolankiai aprašo Hooverio 
atsilankymą Bostone: kad. 
j iš pasakė prakalbas Ameri
kos Legidiįo į; konvencijoj 
ir Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj, kad jo ke
lionė puikiausia pavyko; 
kaip jis važiavo, kaip orlaL 
viai lydėjo jo^traukinį. * O 
kas “Keleiviui” geriausia

rių Lyga, išleidžia laikraštį 
“United Farmer.” Spalių 20 
d. išeis to laikraščio speci- 
alė laida rinkimų klausimu.

Laikraštis aiškina apie 
farmerių padėtį Jungtinėse 
Valstijose ir nurodo, ką 
biednieji farmeriai turi da
ryti, kad pagerinti savo bū
vį. Metinė prenumerata $1; 
šešiems mėnesiams 50 centų. 
“United Farmer” antrašas: 
Pefople’s Voice Publishing 
Co., New* York Mills, Minn. 
United Farmers’ 
kretorium ir laikraščio re
daktorium yra Rudolph 
Harjū.

Patartina lietuviams far- 
meriams užsirašyti tą. laik
raštį. Taipgi ALDLD kub- 
poš ir kitos mūsų organiza
cijos, kurioms lęngvdi ‘ galį-, 
ma šuįisiėkti su farmeriaiš,' 
privalo, platinti • “United 
Uarmer” ,t tarp , / farmerių. 
Reikia plačiai paskleisti rin
kimų kampanijos klausimu 
išleidžiamą numerį. \

Kas greitesne—šviesa ar 
elektra? ,

Švieša ir elektra turi tokį 
pat greitumą ore — apie 
186,000 mylių per sekundą.

Kokis chemikalis elemen
tas yra lengviausias?

Hydrogen yra lengviau
sias iš visų chemikalinių 
elementų.

Dz-kas.

Moterų Perteklius Europoj
Dabar Europoj priskaito- 

ma 18,000,000 moterų, ku
rios turi pasilikti netekėju
sios, nes jų skaičius pervir
šija vyrų skaičių. Prancū
zijoj yra 2,000,000 moterų 
daugiau, kaip vyrų; Angli
joj maž daug tiek pat; Ita
lijoj, kur mažiausiai vyrų 
žuvo karo metu, vis. dėlto 
moterų yra 1,000,000 dau
giau. Sovietų Sąjungoj da
bar moterų- skaičius- yra 4,- 
000,000 didesnis, kaip vyrų 
skaičius. Turkijoj, kurioj 
yra iš viso 13,760,275 gyven
tojų, moterų yra 491,307 
daugiau, kaip vyrų. Visuo
se kituose Europos kraštuo
se moterų perteklius suda
ro 10 nuoš. visų gyventojų 
skaičiaus. Portugalijoj, vie
noj tik Lisbonoj, yra 200,- 
000 moterų daugiau, negu 
vyrų. Čekoslovakijoj nete
kėjusių moterų yra lį mi- 
liono. Moterų skaičiaus per
teklius dar nerodo" netekė
jusių moterų skaičiaus, ku
ris yra žymiai didesnis,; nes 
daug vyrų višai neveda. Vo
kietijoj priskąįtoma netekė
jusių moterų' iki 6,000,000.

PITTSBURGH, PA.

-rtvKuvmi gexiciuaici - I-1 B.v | -•
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Tą savo Nutarimą
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Draugai Skaitytojai!

‘LAISVES’ VAJAUS
Sėkmingumas priklauso nuo 
Jūsų. Tat rūpinkitės platinimu 
savo dienrauščio. Gaukite jam 
2,000 naujų skaitytojų.

Draugė E. Dovidonienė, Worcester, Mass., 
vienu sykiu prisiuntė 5^/ž. naujų, prenumeratų. 
Tuomi Worcesteris pralenkė visus Naujosios 
Aųg'lijos miestus.

Drg. P. Namikas iš Waterbury, Conn., pri
siuntė 2 naujus metinius skaitytojus ir žada 
prisiųsti dar apie dešimtį. Drg. J. Karsonas 
iš Lowell, Mass., prisiuntė vieną ir žada gauti 
dar keletą. Gavome ir iš keleto kitų draugų 
tokių pasižadėjimų.

Kontestantų sąrašas stovi sekamai:

t SHENANDOAH-MINERSVILLE
A. L. D. L. D. Devintas Apskritys............. 21

PHILADELPHIA, PA.
Draugas M.................................... '. . . .
Pavieniais gauta ........... .................

C1

Viso Philadelphija turi.............

14
6

20

NEW YORKO APIELINKĖ
L. D. L. D. Antras Apskritys ..................15

, BALTIMORE, MD.
Klišis . . . . ...............................
Kupris .......................................

‘ 1 f 4

Prūseika ................................ .
J. Gabužis, Binghamtpn^ N. Y;.
D. Tūbelis, Montreal, Canada. .
J.. Johnson, Easton, Pa........
J. Šimaitis, Montello, Mass.. . .

Namikas, Waterbury, Conn..
Av Alekna, Waltham, Mass.. . .
J. Urbanavičius, St. Bonicafe, Canada.... 2

F.
P.

P

31/2
3

6
4
3
3
21/2
2
2

Prisiuntė po skaitytoją: K. Rugienienė, Hun
tington Sta., N. Y.; F/Arbačiauskas, Lowell, 
Mass.; JT Tamulevičius, Pittsburgh, Pa.; P. 
Puodis, Philadelphia, Pa.; K. Briedis, Brook
lyn, N. Y.; A. Gobienė, Detroit, Mich.; F. Kuš- 
leika, Gibbstown, N. J.; J. Grybas, Norwood, 
Mass.; P. Bokas, Waterbury, Conn.; J. Kun
drotas, Philadelphia, Pa.; V. Gudinas, Utica, 
N. Y.; K. Subačius, Thomas, W. Va.; A. Gu
dauskas, Georgetown, 111.; I. Klevinskas, Scrąn- 
ton, Pa.; E. Skunskis, Providence, R. I.; J. Kar- 
sonas, Lowell, Mass. 1

• i Perilgai drg. Šimaitis kabo ant 2Į/2 skaity- • 
tojų. Bostonas be žado, Wilkes-Barre seka 
Bostoną; Pittsburghas tyli, Clevelandas taip 
kaip be Mažeikos. O ką mano tie tūkstančiai 
“Laisvės” skaitytojų, kurių specialiais laiškais 
prašėme gauti nors po vieną naują skaitytoją, 
—tik jie patys gali atsakyti.

monstracijos prieš tą Wall 
Streeto tarną. Girdi:

Policija tikėjosi, kad prezi
dentui atvažiavus, Bostono" ko
munistai įtaisys demonstraciją 
ant gelžkelio stoties, kaip'jie 
buvo padarę pereitą savaitę 
Clevelande, todėl buvo priva
ryta daugybė policmanų ir ka
reivių, kad pasirodžius kokiam 
nors judėjimui, tuoj aus j j su
trempus. Tečiaus niekas jo
kių demonstracijų nebandė kel- 
ti.J . , , į. .

Žinoma, jeigu dūkstančiai 
bedarbių, komunistę vado-

BUDAPEŠTAS. — Miesto 
taryba kadaise ;.v nutarė ne
leisti praktikų© j an tiem A- 
merikos. chirurgam Vengri
joj daryti, miesto ligoninėse 
ligoniams operacijas. Bet 
priėš tai kilo visa eilė pro
testų,’ todėl tarybą., pasiėmė 
klausimą pernagrinėti. A- 
merikiečiai koi-kas vėl lei
džiami operacijas daryti.

Kūjolų-bingolų “Keleivyj,” o 
taipgi ir “Tėvynėj,” Kipšas kad 
pliekia, tai pliekia nuo ausies, 
pradėdamas nuo bol š e v i k ų 
žvaigždžių ir baigdamas Mask
vos komisarais. Mat, Kipšas 
taip jųjų nekenčia, kaip kuni
gas" pralotas Olšauskas savo 
gaspadinės Ustjaipuski e n ė s . 
Jeigu Amerikoj būtų tokia vie
ta, kaip Birštonas, tai Kipšas 
taip pasielgtų, kaip ’Olšauskas 
su savo .gaspadine: užnarintų 
ant kaklo virves visom bolše
vikų žvaigždėm ir Maskvos ko
misaram ir būtų kaput.

Aš žinau, delko Kipšas jų
League se-Haip nemyli. :Mat, Kipšas savo 

garądžiuj virė mėnesėlio spindu
lius, o bolševikų žvaigždės ir 
komisarai nedarė Kipšui jokio 
biznio, ir dar* kitus perspėjo nuo 
Kipšo virtų .spindulių. Tai Ki'P" 
šas ir ; rėkihį ■> kaip už liežuvio 
kariamąfe; ]<ąd jie toki ir kitokia 
Mat, syltį atlėkė vi^as skvadaą' 
policijos į JCipšJ įaradžiaušj
tai Kip'sas .kjaih’i fik; suspįė.jo pd4 
kaminą* išs#ĮuJct|,L»-jis teikias įiš/ 
smukimą!j viętas jau usanksto, 
buvo pasitaisęs. ;Policija dar
bavosi visą pusdienį, o su katilu 
tai daugiausia turėjo trubelio, 
nes į “patrolką” .netilpo, turėjo 
orderiuot. ekstra vežifną.

Tai matote, kokių tautininkai 
žvaigždžių turi. Tai taip rei
kia šviesti Pittsburgho padan- 
geše, nes fašistai tokių nori 
žvaigždžių, kaip ponas Gegužis, 
Vitaitis ir kompanija, kurie 
SLA narių sudėtus centus sko
lina be tinkamos apsaugos ir 
pas nariu.s neklausdami.

Bolševikų vadinami žvaigždes 
ir korųisarai pranešė visiems 
nariams šmugeliškus darbus, tai 
dabar jie rėkia, siunta, kaip 
ant žarijų pastatyti, ir nežino' 
ųž ko tvertis. - Mat; fašistai jau 
“apšvietė” Pittsburgho padangę, 
tverdami visokias bendroves ir 
pardavinėdaihi visdkiuš serus; 
jau ir akliausi žmonės fašistus 
žino ir atmena jų darbus. z ■ 

Mikyzroko žentas. -

f

VAJUS TIK VIENĄ MĖNESĮ
Atsiminkite, draugai, kad vajus bus tik vie- 

ną mėnesį—nuo 1 d. spalių iki 1 d. lapkričio. 
Tuo laiku naujiem prenumeratorima yra nu
mažinta kaina vienu doleriu. Reguliarė “Lais
vės” prenumerata $6 metams. Gi vajaus laiku, 
naujiem .skaitytojam duodama už $5 metams 
ir už $2,50 pusei metų." Atsinaųjinantiem pre
numeratą nėra nupiginimo. Tik tie skaitytojai ( 

, gajės už., $5 metams atsinaujinti prenumeratą, 
kurie gaps du .naujus metinius skaitytojus.

PUIKIOS DOVANOS KONTESTANTAM
“Laisvės” direktoriai kviečia draugus j kon- 

testą rinkime prenumeratų; A. L. D. L. D. 
Antras Apskritys kontestantam skiria sekamas 
dovanas:

.$30 
$25 

..$20 
!■. $16.
.$10 
. $5

Pirma dovana .
Antfa dovana
Trečia dovana .
Ketvirta dovana 
Penkta dovana 
Šešta dovana . .

• ’’’ii< « •.

Darbuokites, 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 y
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.



SKAITYKITE “LAISVĘ

Bell
Keystone

J. KAVALIAUSKAS.
LIETUVIS (GRABORIUS

IR( BALZAMUQTOJAS
Laisniuotas New Jersey

ir Pennsylvanijos .valstijose
Užtikrinu, kad manį) patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prišau 

kreiptis prie Ynanęs.

pirmadienis, Spalių 13, 1930

Teismuos ir Kalėjimuos

Kuopos Sekr. O. D.

IŠ BOSTONO APIEL1NKES
MAYNARD, MASS.

WORCESTER, MASS.

tarė gauti tam laikraščiui pre- : katiie pasipirko to gėlimo skurdų gyvenimą.
i i t ’ •  • iv i e e i O’St'a i i iv nn čioi /linrini I ........................ . ‘ ..

774 ti ir kojom negali paeiti. Kai i

Jissy Akys Uždirba Jums Pragyvenimąa-

. ; - >Darb. Koresp.

WILKES-BARRE, PA

Margumynai
Čia pas mus buvo labai

kurie tai dar’ gali
vaikščioti, bet kai kurie ir iš1' I

.. Be to, 
...™ ....... —...... knygų. 1^’.

po oisKį:;i)raugės jaučiasi blogai;

^Dalyvaukite Rinkimy
Vajaus Konferencijoje!

PHILADELPHIA, Pa.—Šio lins-
miesto kapitalistinės partijos J

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

' I t • • ’ ‘f

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 Retinoskopiškų Ištyrimų 
' Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naūjovįškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi, t i < j v '

DRS. SCHONGER & STENGER
• i ' 1 (.

396 Broadway, Brooklyn, N. Y.
1 Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Puslapis Trečias

'“DAILY WORKER” ir del ki-lnau, kad kuopos narės šiuos 
i to 100 kopi jų sudėjo draugės i pinigus nelaikys ižde, bet pa- 
ĮStrižauskienė, Jenkeliūnienė (skirs naudingiems darbininkiš- 
[ ir Krafenitskienė. * Viso 200!kiems reikalams.
i kopijų “Daily Worker” išpla-1 Reikia ištarti širdingą ačiū 

' hartfordiečiams, kurie atsilan- 
Nutarė^paaukoti iš iždo $5-kė į mūsų parengimą. Mes 

supranta, jog joms nebesiseks, (le^ Korfn Partijos New Yor-1pasistengsime tuom patim at- 
šiuose rinkimuose palaikyt J<e steigiamo Darbininkų Cen-Isiteisti. 
prie savęs pririšus darbinin-1 ^ro namo. _ j
kus net ir feikerišku prohibici-: Peiskaitė, apdiskusavo ii 
jos klausimu. Todėl jos iškėlė , Priėmė Komunistų Partijos pa-, 
apgaulingą neva tai kovą įtiektą bilių del Socialės Ap- 
Pennsylvanijos reguliarių re-jdraudoš Bedarbiams ir nega- 
publikonų, remiančių “libera- Untiems dirbti. Priėmė vien-j 
lą” Pinchotą, prieš sujungtą balsiai, 
šlapiųjų-demokratų ir Phila- Nutarė aukoti $3 iš iždo del 
delphijos republikonų, Vare’s “Tbe Working Woman,” mo- 
vadovaujamą o r g a n i zaciia. ;terų laikraščio anglų kalba, jdeję gerti 
“Nėra jokio 
atvejų partijų, 
Mackey, o koncilmanas

krantuose, Alytaus ir Prįe 
nu rajonuose, šiemet ruo 
šiami didesni abipusiai ka- ' 
riuomenčs manievrai. Jie 
prasidėjo rugsėjo 25 ir bai- 
!gėsi 28 d. Į juos kviečiami 
i visų Lietuvai akredituotų 
i valstybių karo atachės.

Į manievrus atvyko speci
ali vokiečių delegacija iš 
Karaliaučiaus komendanto 

! pulkininko von Koch ir ka
pitono Almendinger.

ir kareivių minią, kurie plačiai mu, svajonėmis apie bolševisti- 
išnešiojo pasipiktinimą fašistų nį baubą, pasalingomis neapy- 
budelių darbais.
1 Rugpjūčio Kalėjimuos

Už pirmos rugpjūčio šventę 
Kauno kalėjimo politiniai ka
liniai nubausti mėnesiui karce
rio padėčia. Jiems atėmė pa
simatymus ir neduoda nešt iš 
laisvės maisto. Ukmergėj irgi 
šventė neblogai ir irgi nubaus-: 
ti. Eina kalbos, kad kalėjime 
buvo didelis skandalas ir buvę 
pašaukti kareiviai. Kareiviai, 
kaip sako, primušė raktininką 
(kalėjimo sargą).

kantofnis. niekad- neprieisime 
prie vieningesiiės . padėties, 
kuomet darbininkams žmo
nėms kuolabiausia vienybė rei
kalinga, o čia jos neturime. 
Tad visi S. L. A. nariai ir ne- 
nariai būkite minėtą dieną 
diskusijose.

S. L. A. Narys.

KAUNAS, K. S. D. K. Mote
rų Skyrius, 11 Kamera.—Mū
sų gyvenimas paskutiniu laiku 
smarkiai pablogėjo'. Adminis
tracija kasdien įveda haujas 
represijas, kurių dėka gyveni
mas tapo nepakenčiamu. Ka
meroj sėdim apie 36 žmonės. 
Kameroj trošku, nėra kuo kvė
puot, o vaikščiot leidžia labai 
mažai. Už kiekvieną mažmo* 
žį muša ir meta į karcerį. Kra
tos be paliovos. Labai buvom 
sumuštos po pirmajai rugpjū
čio. Dabar yra pas mus nau
ja raktininke—žvalgybininke. 
Ji dar labiau sunkina mūsų ir 

.• Paši+ 
vaikščiot išėjus negalimą ra
miai vaikščiot: “Čia} nestovėk, 
čia neik, čia nesėdėk,” tik ir 

--------- ---- . girdi. Neduoda net ant uborįcos 
i įsitėmykit, kas, o kitiem tik kojas, žmo-. SeCĮet, vis ateina laiš- 

yra sveikas, valgyt gali h<ugįų jįeškot. Mokytis sunku 
viską, bet rankų negali valdy-[del triukšmo kameroj.. Be to, 

i mes beveik neturim

pra- 
organizacija, terų laikraščio anglų kalba, [deję geru "ozeKį/ Bet prieš 
skirtumo tarne Taipgi trys draugės užsiprenu- ivelykas parėjo kokio tai nau- 

.■'• LX majoras meravo ant metų. Visos nusi-|įo “džekio” ir dar pigesnio.

Charleš Hali, republikonų rin- numeratų kuodaugiausia. k issigere, tai ir po šiai dienai 
Kiid- Nutarė del kito susirinkimo !g'u 1 l°v9se 1 nežinia, ar ka

bu- parsitraukti drg.’S. Lietuvaitės jda bus tinkami į darbą, ar ne. 
Pin_ paskaitą apie politinius kali- (Vieniem atėmė kojas ir ran- j 

libera- nius. Taigi visi

kimų vajaus komiteto pirmi
ninkas,'išleido pareiškimą 
riame jis atsimeta nuo 
choto ir šaukia visus 
litis” republikonus remti Hem-,kad minima paskaita busskai-|LUs 
phill’į — demokratų-šlapiųjų tomą L. D. S. A. 12 kuopos su- 
kandidatą į gubernatorius, sirinkime' 12 d. lapkričio, 77/1 
Taip, tds dvi partijos neva tai Bank St., vakare. Darbininkės 
kovoja savo tarpe, bet nei žo-'moterys 
džio nesakoma apie didėjantį 
mieste ir valstijoje nedarbą, 
ir jokių—net nei feikerišku— 
sumanymų tai padėčiai taisyti 
neskelbiama.

Komunistinė rinkimų kam
panija tik tada sugebės pa- 
traukt savo pusėn darbininkų į 
mases ir padarys juos savosios j

kviečia visus—vyrus,’----------- > ---
ir moteris—ateiti pasiklausyti, stubos negali išeiti.

Perskaitė T. U. U. L. laiš- ■ 
ką, kviečiantį į konferenciją, i 
kuri įvyks 19 d. spalių, Hart-!™as* 
forde, Labor Lyceum, 
Main St., 12 vai. dieną, 
tarė dalyvauti ir išrinko dele-1 
gate M. Strižauskienę.

Tai yra puikūs tarimai 
partijosrėmėjais/ jeigu Kom.,retų visi imti pavyzdį iš šių 
Partijai pasiseks sulaužyti po- [draugių šio susirinkimo ^tan- 
li^ųos terorą ir bosų spaudos i^ių. 
tylą bei išniekinimus i 
link, 
rimu ir parama visų komunis-įningi darbininkai juos remia Į 
tinio 
galima bus' atnešt rinkimų’krovę į bankus uždirbtus cen-i 
kampaniją tiesiog į dirbtuves, įtus, bet remia revoliucinį dar-1

inai ir daug serga. Nežiūrint 
m isunkių sąlygų,, tarp savęs gy-
Tai ką padare girtuokhayi- ,venam ]abai gerai. Kolekty- 

mas ir po skiepus landžioji--vas pas mus pastatytas labai 
___  . . ’ Keli lietuviai gavo to- |g-erai jp jokių konfliktų netu- 
2003 !kio išsigerti ir dabar jrjm< Kiekvienas administraci-
Nu-1 vaikščioja su lazdomis. Kai |jos puolimas ant mūs daro 

kurie priklauso prie pašelpinių kolektyvą tampresniu, 
draugijų ir reikalavo paselpos,

įu_ j bet draugijos nenori mokėti. [Raudonoji Diena Kalėjime 
žinoma, kaip sveiki buvo iri UKMERGĖ.—Nors ir užd 
mokėjo mokesčius, tai buvo ,ryti už štangų, mes, kartu su 

O i viso pasaulio darbininkais,
. Iš

• ■ • Tai todėl mūsų L. D. S. «eri, bet dabar jau negeri. _ ______ _ _ _........
bei išniekinimus mūsų A. 12 kuopos ir parengimai |ai tos diaugijos peiscigejo sa-§Ventėm Raudonąją Dieną. 
Tik su pilniausiu prita-ibūna visada pasekmingi, sąži-[v0 nailus» ai surengė kokias ,paį ryį0 pasipuošėm raudonais

į paskaitas tuo klausimu. Vi- ženkleliais ir laukėm kruvinų- 
judėjimo simpatizatoriųTdelto, kad draugės nelaiko su-;sai ne> [jų budelių puolimo. Per ryti-
i bus' atnešt rinkimų'krovę į bankus uždirbtus cen-į i11^ patikrinimą administracija

” įpuolė mus visu smarkumu,
kad iškarto užgniaužti mūsų 
pasiryžimą švęst. Dr. Miką 
Dzimidavičių, sėdėjusį su kri
minalistais, tuoj aus ištempė 
koridoriun ir čia suėmę dau
žė jį į žemę, o prižiūrėtojas 
Liekevičius spardė kojomis. 
Mušamasis ėmė šaukt, o kartu 
su juo beveik visas kalėjimas. 
Nesitikėję tokios “naujienos,” 
prižiūrėtojai įstūmė drg. Dzi
midavičių kameron ir užmiršo 
net ženklelį nuplėšt. Paskui 
puolė į kitas kameras ir vi
siems nuplėšė ženklelius. Ap- 
Isidirbę pas vyrus, nuėjo pas 
[moteris, kurios netrukus musa- 
jmos taip pat ėmė rėkti, o kar
atu ir mes. Atbėgęs kalėjimo 
'viršininkas ėmė grasinti mums 
J 25 rykštėmis, o tuo pačiu me- 
jtu girdėdamas mušant^ mote
ris “tyčiojosi”: “Tegu žydel- 
kaitės parėks truputį.” Po 
patikrinimo 4 politinius ir 4 pri

sidėjusius prie šventės ir šauk
smo kriminalistus įmetė kar
ceriu, o kitus išskirstė po kri
minalistų kameras. Bedainuo
jant vėl išgirdom moteris šau
kiant. Įsiveržė būrys prižiū
rėtojų, daužė nagaikomis. Mes 
vėl ėmėm šaukt; trys mūsų 
draugai, dirbą dirbtuvėj, atsi
sakė tą diėną eit dirbt. Tuos 
iššaukė pas viršininką, kuris 
liepė eit į darbą be jokių at
sikalbinėjimų. Būrys prižiūrė
tojų daužydami juos raktais 
ir kumščiais nuvarė dirbtuvėn, 
kur jie nieko nedirbdami pra
sėdėjo iki piet. Po piet jie vėl 
atsisakė eit dirbtuvėn. Atėję 
prižiūrėtojai vėl ėmė mušt, o 
mes rėkt. Nuvarė. Po to at
ėjo ir kitų eilė. Išvedė po vie
ną koridorin, visaip tyčioda
miesi, stumdydami ir daužy
dami per veidą, nukirpo plau
kus. Apt rytojaus mes, pask.ej- 
>bėm badavimą, protestuodami 
;prieš daužymus. ! Bddavbm, 
vieną dieną? 2 d. Rugpjūčio 
išleido visus iš karcerio ir, su
varę visus kurie šventė į ka
merą, pranešė rezoliuciją: 
Už demonstravimą, triukšma- 
vimą ir neklausymą, gaunam 
šešis mėnesius be pasivaikščio
jimo, be maisto iš laisvės, be 
knygų, be laikraščių.ir tt. Taip 
pat atėmė iŠ mūs Visas kny
gas ir visą rašomąją medžia
gų.

Tai šitaip kankina mus fa
šistai budeliai, norėdami pri
verst mus atsisakyti nuo revo
liucinių švenčių šventimo. Ta
čiau tokie kankinimai dar la
biau pastiprina mūsų revoliu
cinį pasiryžimą. Visą jdieną 
kalėjimą saugojo policijos ir 
žvalgybos būriai ir 
nuęlat besirenkančią

bininkų judėjimą. Nėra to 
susirinkimo, kad draugės ne
aukotų įvairiems darbininkiš
kiems reikalams. Plačioji dar
bininkų visuomenė tai mato, 
už tai ir remia L. D. S. A. 12

į unijas ir į kitas masines orga
nizacijas; tik taip bus aplan
kyti visi balsuotojai, surengta 
atvirame ore mitingai, rinki
mų vajaus agitaciniai maršru
tai ir paskleista literatūros.

šių siekinių įvykinimui, kaip (kuopos parengimus.
lygiai ir išrinkimui mūsiškių 
dabotojų prie balsų skaitymo, 
šaukiama yra Rinkimų Vajaus 
Konferencija, kuri bus sekma- 
cteenį, spalių (Oct.) 19 d., 
Workers Center, 567 North, 
Fifth St.

z Airių vilnų kirpikas lan-| 
džioja po lietuvių stubas, kau-! 
lydamas iš jų sunkiai uždirb
tus skatikus “dievui ant gar
bės.” Vieną dzūką girdėjau 
sakant: Bracia ir pas mani bu- 

kunigas ir paliko 
tai raiks duoc du 
O pakalbink, kad 
laikraštį, tai tuoj 

nedirba, pinigų ne- 
dievui ant gar-

Diskusuosim S. L. A. Klausimą
Pastoviosios S. L. A. 57 kuo

pos nutarimu, padarytu pradė
tam reguliariam sųsjrinkiųie, 
spalių 19 d., Liętjuvių . Sve^ai7 
nėję, 2 vai. po pietų, įvyks 
reikšmingos diskusijos apie' S? 
L. A. čia gyvavo jau' trys S.

A. kuopos prieš Chica'gos 
‘•.iseimą, sudarydamos apie 900 

įviso narių; vien j57 kuo
poje buvo virš; 600. Bet dė
ka gegužinai pildomąją! tary
bai, su jos fašistine komanda 
36 seime ir jo, didelė neapy
kanta išsisiūbavo tarpe narių, 
žodžiu sakant, vienybė šios 
frąternalės-broliškos organiza
cijos visai išblaškyta. 57 kuo
poj smurto keliu įsteigtas ki
tas komitetas, didžiausia sma
la verda. Daugybė bešališkų 
narių ištikro nežino, kurioje 
pusėje teisybė, kur glūdi žmo
niškumas ir lygybė visiems na
riams, ir tt.

Todėl minėtą dieną įvyks
tančiose diskusijose galėsim iš
siaiškint, išsidiskusuoti, ir nors 
paviršutiniai permatyti teisy
bę. Gal surasim, kas kaltas 
suskaldyme S. L. A. Tylėji-

Aido Choro mėnesinį susi-
Toj konferencijoj trinkimą spalių 2 d., kaip ir vi- 

taipgi bus galutiniai prisiren- sada> neatsilankė visi nariai, 
girnai padaryta masiniam mi-[nors žino> kad choro susirinki

mai įvyksta pirmo ketvirtadie
nio vakarą kiekvieną mėnesį. 

, reikėtų kiekvienam

tingui, rengiamam spalių 24 d.,1 
penktadienį, Broadway Areno
je. Tas mitingas sykiu bus iš- Rodosi, 
kilmingas pasitikimas paliuo- choristui suprasti choro palai- 
suotų iš kalėjimo New Yorkoj^yj^o svarbumą ir visiem turė- 
bedarbių vadų. Darbininkai būti susirinkimo vakaras 
gelžkelio stotyse pasitiks drau- svarbiausias 
gą I. Amterį ir iškilmingai nu- apsvarstyti, ’ 
lydės svetainėn. Drg. Amteris Į -
ir Richard B. Moore bus vy-[ chore ir kaip jį išauginti ir sū
riausi tame masiniame mitinge j tVarkyti ~ - -
kalbėtojai.

Visos organizacijos
mobilizuoti savo narius tam 
paradui ir masiniam mitingui, 
kurie turės būt didžiausia 
mcnstracija, kokios tik 
kada nors Philadelphijoj 
vę-Kom. Part. Rinkimų Vajaus 

Komitetas.

nes turėtų visi 
gerų patarimų 

jduoti, kaip tvarką palaikyti

WATERBURY, CONN.
Iš L. D. S. A. 12-tos Kupos 

Susirinkimo

8 d. spalių įvyko minimos 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo neperdaugiau- 
sia. Bet apkalbėjimų ir tari
mų apie darbininku Revoliuci
nį judėjimą padarė gan daug; 
ir gerų. Tai pagirt: 
ghy moterų darbas, 
rengtos vakarienės komisija 
Kedrienė, Jenkeliūnienė 
Vaitonaitė raportavo, kad pel-

J nA’liko $42.
* Apkalbėjus apie mūsų dien

raščių “Laisvės,” “Vilnies” ir 
A.L.D.L.D. vajų, veik visos 
draugės apsiėmė vakarais pa
vaikščioti po darbininkų bakū
žes užrašinėjant laikraščius ir 
narius, taipgi pardavinėti kny
gas. Tai labai prakilnus dar- 

' bas skleisti darbininkams ap
švietę, tai yra vienas iš svar
biausių.

Apkalbėjo apie Komunistų 
Partijos dalyvavimą rinkimuo
se 4 d. lapkričio. Nutarė už- 

L sisakyt 600 lapelių, išleistų 
Komunistų Partijos Liet. Cent
ro Biufo. Nutarė užsisakyti 
iŠ kuopos iždo specialiai išleis- 

100 kopijų

Pas mus gi dabar 
(betvarkė: vieni choristai bei 

turislvi choristės ateina, pasižiūri ir 
kaip tik laikas dainuot, pabė
ga; kiti vėl ateina po pertrau- 

cl0‘ kos ir skaitosi taip pat geri 
^ra {choristai, kaip ir tie, kurie vi- 

u" suomet lankosi ir darbuojasi 
choro gerovei. To pas mus ne- 

lturėtų būti, ir ateityje reikia 
sutvarkyti.

Aš žinau, kad tų choristų* 
tėvai išleidžia savo jaunimą į 
choro pamokas ir dar duoda 
pinigų mėnesines duokles užr 
simokėti. Bet ar tie tėvai ži
no, kad jų jaunimas mažai ka
da lankosi į pamokas ir neuž
simoka duokli lqs tik yęa 
5 centai į 

Bet kad
enesi ?

____ ___ reikia rinkti loši
kus arba/dainininkus kokiems 

 

lošimam/ ar duetams, tai kiek- 
HX.X.XXKX, ___ o vienas ori tos garbės. Bet

Taf pagirtinas drau^ I jeigu jibms nesvarbu choras 
Kuopos J0 susirinkimai ir palaiky

_ itai chorasVųeturėtų mat i jo- 
jr ikios svarbos duotr'jiems gar- 
!bės vietas. ,

Per susirinkimą choras nu
tarė laikyti diskusijas tuo 
klausimu.

Choro Korespondente.

S,

vo ai riši uI e

konvertų, 
doleriai.
užsirašytų
sako, kad
turi. O kai
bės,” tai yra pinigų. Ar tai 
ne: tamsumas žmonių ?' 1

i • v ' Dzūkas.

^RAKALBOS^
Su Koncertine Programa
Rengia Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Fondas
SUBATOJE

25 d. Spalio-October, 1930
Dainuos F. Stankūnas, Lyros Choras,
Jeckevičienč su* Vaidžiuliene ir t. t.

Pradžia 8-tų Valandų Vakare

Tautiškoj Svetainėj
Moyamensing Avenue 
Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Redaktorius
R. MIZARA

Liet.
928

Kalbės

Lietuvos Fašistinės
Kariuomenės Manievrai■ ; , i

KAUNAS. — N’emuno

ant 
pa-

l AbMiramauoj* ir inicloja nuuiiruMlu* 
viaokii] kapinių. Norintieji gerinusio 
tarnavimo ir už žemą kainą,1 nuliūoiiiao 
valandoje Saukite* paa Pa* Mnn*
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
verinusiosa vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS

NOKINT1EJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N U L TŪPI
MO VALANDOJ 
6AUKITR8 PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd Street
SO. BOSTON, MASS. ,
Tel.: So. Boston 0304-W

VEIDO GRAŽUMAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
Main 1417

A. LUTVINAS

■ i»
b

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE
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 maudynes 
(swimming pool).

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

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

U

• R>

A. LUAVINAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Telephone: Trinity 3-1045
ELIZABETH, N. J. >•

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti sti pasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų stu-

, dentą praktiškai. ix> priežiūra Instruktorių.
2. Elektra "ir Magnetizmas. Tai reikalin

giausia prie dabartinių automobilių.
■ 3. Važinfjintas. Kaip pšstoti ekspertu Šofe

riu. , Į , . < Į - ' ’ 'V
Pabaigę mūsų' mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lala- 
nius ir diplomu. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priinama visiems.

Mokytojum yra žymuš. ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 0 va)., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

NE)V YORK AUTO SCHOOL
228 ,^Second Avenue kampas 14th Street New York, N. Y.

VS.v ♦,

'<»‘ ♦ ■' 1ui
4■)

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 Grožybes Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

F. STANKŪNAS
Gerbiami Draugai ^r Drauges! šios 

prakalbos rengiamos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Fondo, kad 
supažindinti darbininkus su šių dienų 
apsireiškimais, kaip tai: Kongreso 
paskirta Fišess komitetas, oficialia 
kalbėtojas J. V. kongreso, kad išvys
čius propagandų kampanijai prieš 
kovingus darbininkus, kad patiesus 
pamatą legislatūrai išleidimui prieš- 
darbininkiškų įstatymų, ypatingai 
prieš ateivius. Tą nuodingą propa
gandą prieš darbininkus jau pradėjo 
varyti visu smarkumu. Indžionkši- 
nai, deportacijos. Teismų nuospren
džius seka ilgiausi terminai kalėjimo 
(Gastonia, Imperial Valley, New 
York ir Milwaukee). Bedarbių lyde
riai—aukos taip vadinamo , Sedition 
Law (Pennsylvania, California). 
Tuo pačiu laiku paskutinio karo ka
liniai (Mooney ir Billings, Centrali- 
jos aukos) vis dar už geležinių grotų, 
sulig įsakymo didžiojo biznio intere-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeipi kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėšlažarąSs Ligų, Galvos 

’"jimo, Neuralgijos, '
, v Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nos: 

Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Sti 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš į_

galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagyUopia naujausiais, užgimtais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z INS 110EAST 16tb ST.(N.t 
Specialistas Jau 25 Metai ~ - - - —

VALANDOS! • A. iLHl P, M.' NešiUoJ » A. M. iki 4 P. M.

i

f,

NEW BRITAIN, CONN.

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PL;sų.
rinkimų

sklaidė 
žmonių į

ĮŽANGA 25c ir 50c 
Kviečia KOMITETAS.

gio, Ski t ................ .
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių " Liaukų,V-.X 4-----t. »’--jĮes Gerkim

Strėnų Skau^ji- 
,s

(Iškirpę žį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas ______
No. ir gatvė—

I

Miestas ir valst

Is L. D. S. A. 83 Kuopos 
Parengimo

Spalių 4 d., Komunistų Par
tijos kambariuose, 100 Beaver 
St., L. D. S. A. 83 kuopa buvo 
surengus pramogą—balių. Tai 
jau antras parengimas, kaip 
kuopa atgijo. Nuo parengimo 
pelno liko $20.20. Tai ačiū 
draugių pasidarbavimui ir au
koms del parengimo, kuopa 
tiek pelno padarė. Aš ma-
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“AŠ NORIU VALGYTI”
(Vaizdelis iš Tikro Atsitikimo)

Betiksliai, tik kad laiką praleisti, vaikš
čiojau miesto gatvėmis; retkarčiais susto
davau prie krautuvių langų, idant pažiop
soti į įstatytus languose daiktus. Kiek il
giau užsižiopsojau į įvairių įrankių krauta

domis balsą: “Aš noriu valgyti. Kad loska, 
pagelbėk man,” Greitu žvilgsniu nuo kojų 
iki galvos peržvelgiau tą žmogų, iš kurio 
lūpų tik ką girdėjau prašymą. Tai jaunas 
žmogus, vargiai bus virš 25 metų. Jo iš
žiūra daugiau panaši į baidyklės, o ne į 
žmogaus. Apžėlęs, nesiprausęs, drabužiai 
ant jo taip tinka, kaip ant kuolo. Ot, ro
dosi, bile minutą jis ims ir išsiners iš tų 
drabužiu.

Man bemąstant, ką daryti, jis pažiūrėjo 
j mane, tai vėl į netoli stovintį policistą ir 
jau rengėsi bėgti. Čia aš, suprasdamas jo 
padėtį, užtikrinau jam, kad nėra reikalo 
bijoti ir kad aš nupirksiu jam pietus. Jo 
akys prašvito.

Abudu užėjome į artimiausią valgyklą. 
Mudviem tik įėjus, patarnautojas kreiva 
akia pažiūrėjo į mano draugą ir jau buvo 
išsižiojęs ką tokio sakyti, bet aš pradėjau 
kalbėti. Pasakiau jam pasirinkti pietus, 
kokius nori, ir užtikrinau patarnautojui, 
kad aš užmokėsiu. Jis pasirinko pietus, 
kas pigiau. Susėdom prie stalo. Jis sku
biai valgo, o aš retkarčiais į jį pažiūriu ir 
skaitau laikraštį. Baigiant jam valgyti, 
klausiu, ar daugiau nori? Jis ačiuoja ir 
sako, kad nenori. Būk jau antra diena bu
vo nevalgęs, tai, girdi, bus gerai, jeigu be 
skausmų pilvas išlaikys šituos pietus.

Aš vėl klausiu: Delko t.u labai bijai po- 
licisto? Mano manymu, kalėjime visgi ge
riau, negu ant gatvės badu mirti; ten pa
stogė, maistas. Jis atsako:

“Taip išžiūri, ir aš taip maniau. Bet 
aš ištyriau ir dabar žinau. Bus gal kokios 
trys savaites, kaip aš išėjau iš. ‘vorkauzės’ 
atsėdėjęs 30 dienų už ant gatvių ubagavi
mą. Ten bebūnant šitie drabužiai ant ma
nęs išaugo. Reikia dirbti, o maistą duoda 
labai prastą ir to tik pusę tiek, kiek žmo
gui reikia.”

Čia mano draugas'pradėjo man ačiuoti 
už pietus. Girdi, aš tau negaliu atlyginti, 
bet Visagalis dievas tai tikrai tau atlygins.

“Kada aš nusprendžiau tau nupirkti pie
tus, tai aš gerai žinojau, kad tu neturi iš 
ko man atlyginti; o kaslink tavo to siū
lomo ‘dievo atlyginimo,’ tai aš tokio su
tvėrimo visai nepripažįstu ir net tą skaitau 
įžeidimu.”

“Kaip tai, tu netiki į dievą! Ar tai gali
mas daiktas?”

“Netikiu, ir tas galima. Būtų tūkstantį 
sykių geriau,< kad tu ir tie milionai'' tau 
lygių, kurie gyvenate 20-tam amžiuj, o ti
kite kaip 15 šimtų metų atgal,—pradėtumė
te naudoti savo smegenis protavimui. Kuo
met jūs,bovinatės su dievu: meldžiatės, sau 
krūtines daužote, tikitės visokios pagelbos 
nua kokio tai dievo; vis rengiatės gyventi j 1X1 1 * 1 — • i • i • — i — i

SCRANTON, PA.

is o vai 
prieš 

Nei 
kuris 
sąly-

Ar Duos Badu Numirti?
Kuomet‘bedai be palietė ga

na skaudžiai, la'd daug žmo
nių yra bodai bių ir neturi ko 
pavalgyti, turi badu mirti. Bet 
kaip yra nuostabu ir net 
jauku, kuomet į šias apieliri- 
kes atsiunčia MOSIWU darbi
ninkus dirbti tarpe mainiėrių, 
kad juos suorganizavus 
prieš algų kapojimą, 
bloginimą darbo sąlygų, 
vieno darbininko nerasi, 
sutiktų su dabartinėmis
gomis, ir nei vieno, kuris ne
griežtų dantį prieš kapitalisti
nę sistemą. Visi', kalba, kad 
kas' nors bus ir greitai bus, 
kad darbininkai išsiverš į ko
vą. Bet patys darbininkai or
ganizuotis nesiskubina, laukia, 
kad kas ateitų ir suorgani
zuotų juos, nutiestų kelią, kaip 
kovoti su išnaudotojais. Mai- 
nierių, Aliejaus. Metalo Indus
trinė Darbininkų Unija pri- 

, ■> \ i j . . _ . ~i . -v- i i siuntė drg. Dano Slingerį se-tada,\ kada negyvi busite ir kirmėlės bus nelj> kuris vis.} savo
i suėdę, tai .tuo tarpu saujele gudruoliu, ku- praleido dirbdamas kasyklose 
■pie naudoja smegenis protavimui ir nebijom- vis vedė kovą su išnaudo- 
dievo, susigrobė į savo rankas visus del [tojais. Per pastaruosius kelis 
gyvenimo reikalingus daiktus ir dabar—i metus dirba , organizatoriaus , 
kuomet šalyj maisto ir visko kito perdaug, 'darbą ir dirba ne už algą, bet j

badauti, negu prašyti pas ką 
nors pagelbos.

Tad aš atsišaukiu į lietu
vius, geros valios darbininkus 
ir organizacijas, suteikti jam 
bent kokią paramą. Kiekvie
nas mainierys, kuris tik dir
ba, gali paaukoti bent vieną 
dolerį, nes del to badu ne
mirsite. Bet tuomi padėsite 
tam seneliui, neilstančiam ko
votojui už darbininkų klases 
reikalus, apsiginti nuo bado. 
O jis vėl bus su jumis ir gel
bės visur vesti kovą su išnau
dotojais prieš algų kapojimą, 
prieš bloginimą darbo sąlygų. 
Pilnai pasitikiu, kad pavieniai 
ir organizacijos greitai ateisi
te į pagelbą. Ne tik pagelba 
apginsite drg; Dane Slingerį 
nuo bado, bet kartu pagelbėsi- 
te vesti organizacinį darbą bū
davo j ime MOSIWU.

Tad aukas siųskite Dane 
Slinger, 602 Linden St., Room 
314, Ad-Lin

P. S. Tuo 
į Scrantono 
Vės

Bldgj., Scranton,
M. Žaldokas.

kartu atsišaukiu 
lietuvius “Lais-

skaity tojus, kas turite 
kambarį, suteikite tam sene
liui, kad jis turėtų .bent kur' 
prisiglausti apt nakvynės,- .

M. Ž.

BALTIMORE, MD.
Spalių 6 d. įvyko ALDLD 

25 kuopos susirinkimas, lietuvių 
svetainėj. Kadangi 19 d. spa
lių įvyksta VI apskričio suva
žiavimas Chester, Pa., tai kuopa 
išrinko keturis delegatus. Taip
gi išrinkta 19 narių, kurie eis 
per stubas ir kalbins; žmones 
užsirašyti “Laisvę”, taipgi an
glų kalba žurnalą “Labor De
fender.” Sykiu bus varoma 
agitacija ir už naująją uniją— 
N. T. W. L U. žinoma, nebus 
užmirštas dienraštis “Vilnis.”

Kuopa paskyrė iš iždo dešim-

tai tu ir milionai tau lygiu laipsniškai ba-ju^ Bėk, kiek iis Fauna ar ne- 
du mirštate.” ------------ °

“Bet... Jūs... aš... taip bijau ir pa-
mislyti.”

“Aš tą žinau, kad kiekvienas tikintysis 
yra savo rūšies bailys. Ko jie bijo—patys 
nežino.”

. . Jis atsistojo, pradėjo pasakoti, kad jis 
r šituo laiku turi susieiti kur tai draugą, ir 
' tt. Dar sykį paačiavo ir, pasakęs “good 
bye,” išėjo. Detroito žvalgas.

tį dolerių Komunistų Partijos daiktu paaukoti, tai perduokite 
rinkimų vajui; Draugas Balsys ' ............................. - ' ~
sugrąžino kuopai nuo seniau 
užsilikusius $7.75, kuriuos kuo
pa nutarė . paskirti Agitacijos 
Fondui.

Nutarta greitu laiku rengti 
oisteraus (?—Red.) ir tam dar
bui išrinkta komisija.

Moterų kuopa rengia balių 
26 d. spalių ir užkvietė mūsų 
kuopą prisidėti. Tam darbui 
išrinkta komisija.

Abidvi kuopos rengia fėrus, 
kurie įvyks paskutinę, 
prieš kalėdas. Drauginį 
ges, kurie turiteC-k0Hu> nors

komisijai arba laike forų atneš
kite į svetainę.

Nors bedarbė .siaučia visu 
smarkumu, bet mūsų organizaci
jų kuopos visgi darbuojasi kiek 
tik išgali. >

Beje, kuopa yra'nutarus duoti 
dolerio vertęs knygų' -tiems, ku- ( 
Ke per šį vkjų užsįi’ašys “Lais
vę-” Taigų kurie dar neskaito 
“Laisvės,” dabar puiki- proga 
užsirašyti, nes ne tik kaina nu
piginta, bet ir dovanos duoda- 

subatą mos.
Kuopos Korešp.

F. S. Klishi

įgauna mokėti (?—Red.). Ka
dangi unija neturi pertekliaus 
pinigų, nes perdaug turi viso
kių kovų, tad ir prie geriausių 
norų negali apmokėti organi
zatoriams. Organizatorius tu
ri eiti savo pareigas ar jis bū
tų pavalgęs ar ne, ar jis turi 
už kambarį pinigų užsimokė
ti ar ne, jis turi dirbti orga
nizacijos darbą, kur jis pa
statytas.

Draugas Dane Slingeris dau
giau kaip per keturis mene
sius neturi iš ko nusisamdyti 
kambario, tai turi miegoti raš
tinėj ant stalo, šaltame kam
baryje. Senelis, apie 60 me
tų amžiaus, dirbęs darbininkų 
klasės naudai, neturi kur pa
silsėti. • O vienok jis organiza
cijos- pareigas eina. Dar dau
giau, jis daug dienų pralei
džia, kadt nei jokio trupinėlio 
maisto negauna į. savo burną. 
Vienok jis niekam nedrįsta pa
sisakyti, kad jis nevalgęs ke
lias dienas, nes jis mano, kad 
jis nuskriaus darbininkus, taip 
pat išnaudojamus turčių 1 
sės. Tad jis geriau pasirinko

WORCESTER, MASS
ADOMAITIS IR ŽIUPSNELIS 

KRITIKOS

Ponas Adomaitis, Lietuvos 
fašistinės, saldžios žvalgybinin
kas (šnipas), pirmoje savaitėje 
.spalių mėnesio slankiojo pas 
mus. Pasirodo, kad tas svečias 
daug užduočių turi atlikti jo di
denybei fašistiniam diktatoriui 
Smetonai. • Jau nekalbant apie 
bolševikus, jam nepatinka 15a- 
gočiai, yitaičiai, Mi-chelsonai, 
Grigaičiai ir tam panašūs. Jis 
daro didelį juodą iistą, kad Lie
tuvon važinėjant. viešėtis- būtų 
žinomi, kas tokie, Antrii, kas 
yra kaltas ir kame priežastis, 
kad amerikiečiai uždarėšsavo ki- 
šeili'us su aukomis del Lietuvos. 
Vyriausias tikslas,i kuris 'vienaip' 
įjau nenusisekė, tai padaryti su
tartį su Amerikos valdžia, kad 
būtų leiS’ta.įvairių!įstaigų ir ne
kuriu individualų asmenų rašti
nes iškrėsti (peržiūrėti). Tą 
būtų atlikę 12 iš Lietuvos at- 

kla- vykusltl karininkų,■■ kad suradus 
kur Lietuvių Dienos (1916 m.

prežidento Wilsono skirtos die
nos) surinktos aukos. Bet A- 
merikos valdžiai to nedaleidus, 
pradėta slaptai šnipinėti, kad 
surasti kur tos aukos randasi— 
Lietuvoj, ar Amerikoj.
Kritika, Kaslink Korespondentų 

Biuro
Kaip jau matome, pasirodė iš 

mūsų didžiulės kolonijos kores
pondentų biuras. Taipgi kiek
vienas “Laisvės” skaitytojas pa
stebėjote, kad per pastarąsias 

‘5 ar 6 savaites jokia korespon
dencija iš mūsų miesto nebuvo 
“Laisvėj.” Sakysim, tai buvo 
tas laikas; kur organizavosi ko
respondentų biuras. Bet tai ne! 
Čia pravartu žinoti to biuro už
daviniai, ir kaip sykis mūsų ko
respondentų biuras sutvertas ne 
tam, kad padauginus žinučių į 
dienraštį, ne tam,. ;kad pagrei
tinus kasdieninių nuotikių ap-’ 
rašymus, bet tam, kad sucenzū- 
ravus, kad vienas kitą neužka
bintų, nepakritikuotų jų klai
dų, nes garbės karūna bus par 
žeista.

Nesąmonė korespondentų biu
ro nusistatyme. Korespondentų 
biuro narys negali siųsti laik
raščiui korėąpondencijos, kol vi
si kiti biuro"nariai neperžiūrės 
ir nepasirašys. O kiek man ži
noma, labai pasiskleidę į skir
tingas miesto dalis gyvena, pės
čiam visai neprieinama, reikia 
važinėti; kol visus susieisi, tai 
korespondencija kartais gali ir 
susitrinti kišeniuje. Pagalinus, 
argi tai jau toki mūsų darbinin
kiški ištikimybės idealai, jei jau 
būtinai reikia matyti ir pasira
šyti, o dar gal ir išbraukti ko
kį paragrafą? Europiečiai mū
sų draugai> yra kritikavę mus 
net už Renkamus koresponden
tus. Jie sako, kad kiekvieno 
darbininkiškai ideališko draugo, 
valdančio plunksną, pareiga ra
šyti į laikraščius, o redakcija 
tam ir yra, kad pataisyti, sure
daguoti.

rrių skolos, tai visai mažai. Bet 
kiek aš žinau, tai ta skola ne- 
simažina, nepaisant, kad para- 
pijonai nuolatos moka. Apart 
to, pastatyta mokykla, kuri 
taipgi turi 11,000 dolerių sko
los, tai viso jau 26,000 dole
rių ir tą sumą turi parapijonai 
sumokėti. Bet kaip bažnyčia, 
taip ir mokykla priklauso ne 
parapijonams, o vyskūpui.

Laikas ( būtų parapijonams 
pagalvoti, kur jų sudėti pinigai 
eina. Juk parapijonai kas me
tai .sumoka dideles pinigų su
mas, tuo tarpu skolos nesima
žina. Ten Buvfy.

PRANEŠIMAI K 
Iš KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Proletarinės Dailės Bendras Komi

tetas kviečia j maslnj {rtisirinkimą A. 
L. D, L. D. 72 kuopą, L. D. S. A. 64 
kuopą ir T. D. A. 48 kuopą,' taipgi 
Jaunuolių Chorą ir pavienius, kurie 
myli ir interesuojasi daile. Susirin
kimas bus seredoj, 15 spalių, Strau- 
kos svetainėj, 8 vai. vakare, šiame 
susirinkime bus apkalbama, kaip 
perorganizuoti Jaunuolių Chorą ant 
tokių pamatų, kad geriau gyvuotų ir 
tvirčiau pasilaikytų mūsų kolonijoj. 
Visus jaunuolius ir suaugusius kvie
čia komitetas. 242-3

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

niais numeriais galima nusi
pirkti saldainių krautuvėj pra 
D. Margį, 613 Hudson Ave’., 
kampas Clifford Ave. 240-^5

■ }A

įA

w-

»p

%

Tčniytojas.

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR.
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street
Maspeth, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo '28 d. įvyko A.' L. R. 

Pašelpinio Kliūbo susirinkimas, 
į kūrį atėjo kunigas Kaulakis ir 
prašė, kad surengtų bazarą 
naudai apdegusios bažnytėlės. 
Mat, neprašo pagelbos pas die
vą, bet lenda į draugijas. Girdi, 
bažnytėlė turi tik 15,000 dole-

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New York o Universiteto Mokinti >
. Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Painokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

Telephone. South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D.
. Optometras ir 

Optikas

Norintieji tinkamai prisitaikyk 
savo akims akinius, kreipkite? 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. ;

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 

j savo jas nuo 1696 metų. Išvy- 
j kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
■ kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’’; 
vardo kiekvienoje dėžutėje.
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We Must Fight Against the 
Lynching of Negro Workers!

attack a 
highway

(open 
Buffalo 
Detroi- 
a gerą

in the 
Young

TO ALL READERS OF, THE 
YOUNG PIONEER CORNERS

Box 441

Maplewood

cia 
va- 

biuru 
’ • 'Bet 
e per

South and 
that when

Kareckas, 730 Na

BOSSES ATTACK
THE “YOUNG PIONEER”!

These Comrades Answered
Last Week’s Puzzle

■n coining—ing 
ot-f-in—n

K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

Liubartas, 4177 Ashland

their parents will have food and 
clothing). ' > . .

FREE FOOD AND CLOTH
ING FOR THE CHILDREN 
OF THE UNEMPLOYED!

Write and
what you think of this

Petravičia, 162

Leaders of Unemployed 
Workers Come Out 

of Jail October 21

YOUNG' PIO- 
AMER I C A ! 
THE FULL

Sliekas,
Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 8121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkes Moterys!
Budavokite* Jį

can see that we are try- 
make the Corners more 

In this week’s 
we are starting a se-

GET YOUR NAME OH THIS 
LIST BY ANSWERING THIS 

WEEK’S PUZZLE

TŠE WORKING WOMAhf
43 East 125th St., N.Y.C.

Vice-Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

Comradely yours,
Editor Young 

Pioneer Corner,

Fordu, 
’ kitais, 
1 surasti 
arbes.

pasakyti, 
tos bedarbių įiegistra- 
i tų konferencijų del 

bus mažai jnaudos.
as lan- 
looverį 

Fordas su Hoove- 
pasikalbejime prižadėjo 

■irbs vi- 
dant ir 
“gerus

3121

Sarah

. Box

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROL1AI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

677

1256 
Mich. 
Box 118.

114 N.

929 
II.

568,

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003«®-25th St. 
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė. 
Protokolų Sek r. A. Trepkus, 349—

10th St.
Fin.

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

: E. VegelienS ir O. 
susirinkimai atsibūna 

j kiekvieno 
niėnesįo, Lietuvių Svetainėj, 25th'St.' 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

worked ten
more

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

Iždininkas J 
ward Ave.,

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

On Oct. 21, Wm. Z. Foster, 
Robert Minor, and Israel Am- 
ter will be let out from the 
New York State prison. They 
were in jail for ’six* months..

These three comrades were 
ip jail because they were organ
izing the workers to fight for 
“Work or Wages!” The bosses 
thought that if they put these 
comrades in jail the workers 

I would not demonstrate any 
more but would starve quietly. 
Now the bosses know that they 
were wrong. Instead of quieting 
down, the workers are organ

izing more and more. , ,
Last week thousands of work

ers demonstrated in Cleveland 
when President Hoover came to 
speak at bankers’ convention, 
These workers were clubbed and 
arrested by the police because 
they were telling Hoove^ that 
they don't believe his lies about 
“prosperity” any more and that 

•they mean to fight now!
Workers all over the country 

are doing the same. We too 
must organize and together 

T with1 ©Ur parents—DEMAND : 
T, UNEMPLOYMENT INSUR
ANCE (this will mean that the 

children of the unemployed and

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

MOTERŲ PASELPINfi DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun- 

ker Avė*.; -Pirm.-? Pagalbininkė O. 
Turskieųė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 81 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkiene, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

Timmins, Ont, 
Comrades:'

Powersdalo

Eckert

Mahanoy
24, Wilsonville,

Duquoin St.,

Bushkill St.,

Scribner Ave.,

Royalton, III 
Vine St.,

So. Hobson St.,

Castle Shannon,

As an answer to the bosses, 
the next issue of the Young 
Pioneer is Going to be the big
gest and best that was ever 
issued! November is the 7th 
birthday of the Young Pioneer, 
which first came out in Nov
ember, 1923. Answer the at
tacks of the bosses! Subscribe 
to the Young Pioneer! Tell 
all your friends about the 
special 16 page November 
issue! Write to the Y. P., 43 
E. 125th Street, N. Y. C. and 
get the lists to collect money 
for the Young Pioneer!

į FIGHT AGAINST THE 
BOSSES!

BUILD YOUR PAPER, THE 
YOUNG PIONEER!

ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
. V. Gclusevičius, 51 Glendale

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia

• .Savo Savaitini Laiklraštj

Brooklyn, N. Y. 
Dear Comrades:

One day in my school my 
Geography teacher asked me 
what was happening in China. 
I said, “In China there is a re
volution. The Chinese workers 
are rebelling against their 
master, for...” /

užsidarė; dar yra likę keli, 
bet ir pas tuos, matyt, nėra 
biznio, nes nėra užrašų, kad 
turi darbų. Nors darbų ir nė
ra, bet vis, tur būt iš papra
timo, keli šimtai bedarbių sto
vi ir ko tai laukia. Tarpe jų 
sukasi pora kareivių, su tikslu 
tinkamus bedarbius rekrutuoti 
i kariuomenę.

Detroito Žvalgas.

1100 Union Ave., Chicago
Courtney,

Ave.,

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

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

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

tell Ave.
Piniginis rast.

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

St.
Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale

Anna Watt,. a blonde 
years old, came near 
of Public School num- 
East Pittsburgh, she 

i red lettered circular 
up and down; in - the 
it was directing ;her

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

, Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

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

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Pirm.
Ave

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. .J. Geral- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

Turtų rašt. J. 
don Avė.

Iždininkas A.
Avė.
Guntarienė.

Iždo globėjai
Draugijos _„_____

kas ketvirtą nedėldienį

Pioneers Answer With Special 
7th Anniversary Issue! Build 

The Young Pioneer!

Pittsburgh,

Carnegie,

Arlington

Monroe

Wheelock

Elroy

Sekr. K. Shimkus, 135—86th St 
M. Milienė, 502—4th Ave.

Visi Moline, Ill.
Globėjai.: J. Julius, Box, 48th 

and 5th Ave., Moline, Ill.;
Junaitis, 215—17th Ave.', .East 

Moline, Ill.; Maršalka J. Kairia, 
2435—33rd St., Moline, Ill.

I didn’t even have time to 
finish my statement whęn she 
said sit down. . She then began 
talking. She said, “The terrible 
Rusian reds are invading Chi
na and killing millions of inno
cent people. America is now 
sending a few battleships to 
‘protect the American citizens 
in China’.”

Comrades! 
such lies that 
us. The only

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių ėiliarašČIų 
ir beletristikos; iliustruotai ir. ant 
gražios popieros spausdinamas. ’ 
Kiekvienas Amerikos lietuvis daibi- 
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis šusipaŽins su 
savo /klasės broljų > reikalais toliųipj 
Pietų Amerikoj? * ' ' r 1

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik-—--$3; Pusei-J.l-ll.Ąb 
Pinigus siųskite Aiperic.an Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir. i adreso.

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

and farmers’ children! 
YOUR Corner and we 
YOU to write for it!

We want you to write 
the conditions in your school, 
about your father’s conditions 
in the factory, whether you 
work, if your father is unem
ployed, and such things. We 
are also thinking of forming 
clubs of these comrades who 
read the Young Pioneer Corners 
and write for them 
tell us 
idea.

You 
ing to 
interesting. 
Corner 
rial story that will be continued 
every week in this paper. 
Watch for it and write and tell 
us how you like it.

Send all your letters to: The 
Young Pioneer Corners, 43 IL 
125th **St.j Hew York City.-

YOU MUST ‘HELP US 
MAKE THE’CORNERS BIG
GER AND BETTER! ■

EVERY WORKERS’ CHILD 
A REPORTER AND WRITER 
FOR THE PIONEER CORN
ERS!

and 
you 

bung Pi- 
Ž5th St.,

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

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

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

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

Globėjai: \ ,
G. URBONAS.

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

3012 Bremen Ave., Brentwpod, Pa.
3. URBONAS,

1723 Japo St., S. S. Pittsburgh, Pa

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

Steve Butchko — L. Telinn — 
A. Szytkus — M. Shimeavage— 
Steve Kowaluck—Oiva Rauhala 
Stella Patszny—Philip Boroski 
-^-Walter Kubilis—V. Parvi.

THIS WEEK’S CORNER 
PUZZLE IS THE 

FOLLOWING
Do as it tells you to do 

send , what you get a;ter 
have finished to the Y< 
oncer Corners, 43 E. 1! 
New York . City. Let 
Here it is:

Oice + d—iced+ten- 
-f- murder—rder-f- not- 
4- stand—and.

DID YOU GET IT? LET 
US KNOW! I i

Fin. Rašt.
Ave.

Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton

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

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 15G4 Turn

er 1 Ave. '
Vice-Pirm, 

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

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A- Daukšas, 1131 Walk
er Ave . ; . ‘

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

Ligonių Ląnkytojai: Ig. Ruzinskas,1 
1414 Turner Avė.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St. 1 ■" ' ■

Trustisai: Į. MedustaviČius, F. Ze- 
gupis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis. ■'' }

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

Salės Valytojas F. Zegunis 
Eleventh St/.' l -.,,, v

Sales Pa randavote jas A. Garba- 
naųskas, 1108 Elizabeth Ave. -

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno* ’ menesio
savam name,. 1057-63 'Rd'milton - Avė.

N. Morrison Ave.,

Andrus St., Akron,

Box 400, Benld, III. 
Buckner, Ill.

Hess Ave., Saginaw,

Zeigler, Ill.
Box 262, Cuddy,

Box 118, Blanford, Ind.
-4829 Merrit Street

P. O. Box

46 Ten Eyck

Lager St., N

S. Auburn Ave.

307 Plymouth Ave. 
Pa.
, 437 Elm St., Tamaqua

222 Crystal Lake 
Mich.

1180 Sycamore St., 
’a.
316 George Ave.,

Ferdinand

1 Bigelow

Dear Comrades:
This Corner is published by 

the Young Pioneers of Ameri
ca. It is a corner for workers’ 

It is 
want

We -lrnust stop 
our teachers tell 
way we can do 

this is by joining the Pioneers 
and teaching other children.the 
truth about what is happening 
in China, and the rest of the 
world. The quicker the China 
becomes & Soviet, the better.

Comradely yours, . ) . - 
Walter' Redstrong.

PITTSBURGH!! IR APIELlNKftS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm. pagelbininkaS- J

3121 Elroy 
burgh, Pa, 

Sekretorė A.
roy Ave.,

Kasos globėjai: A. Amšejus, 129
, Ames St.; M. Jazukeviczia, 153

Ames St.; P< Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Mohtello, Mass.
Susirinkimai atsibūti? paskutini 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

Iždo Globėjai
Melrose St.
D. Vetkausfeas, 33 Andover St.

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

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulajtis. 57 Arthur St.

So far this year 29 negroes 
have been lynched. Most of 
them were workers ! The boss
es’ mobs, the “100% citizens” 
that have attacked and lynched 
these workers always try to 
fake an excuse: like 
white woman” or 
robbery. ”

BUT THESE 
THAT THEY TELL US ARE 
LIES!

Negro young workers have 
been lynched for demanding the 
wages that their boss owes 
them. They have been lynched 
for trying to organize. They 
have been lynched because they 
would not be good 
the white bosses.

The bosses of the 
of the North think 
they stir up a feeling of lynch
ing and hatred in the white 
workers they will be keeping 
them from organizing with the 
rest of the working class. They 
tell the white worker, and in 

['school our teacher tells us that 
the white people are “superior” 
to the Negroes.

Only the Communist Party 
is telling the workers the truth 
and organizing the Negro and 
White workers together.

We workers’ children must 
fight against the lynching of 
our negro comrades. We must 
fight against the'1 race dis
crimination in the public 
schools!

JOIN 
NEERS 
FIGHT 
EQUALITY OF NEGRO AND 
WHITE WORKERS AND 
WORKERS’ CHILDREN!

1 When 
1 girl ten.

the gate < 
ber 4, of 
noticed a 
swinging 

' air as- if
thru the fog to the proper en
trance. She though abruptly: 
“It’s like a. flagman on the rail
road.” ' But soon she discovered 
that instead of a flagman it 
was a brown-eyed youngster 
with a daring chin and tightly 
closed mouth distributing circul
ars., To avoid being noticed by 
the school authorities he had 
hidden himself by the side of a 
huge Hunk of a tree. The usual 
heaVy morning fog of Pitts
burgh protected even the out- 

| stretched arm of the boy while 
he could easily see the ap
proaching well-fed principal, j 
the nervous school teachers and 
the children. ■

Anna Watt’s father was a 
toolmaker in one of the steel 
mills of the Gary Trust in Mel
lon’s city. There were six 
children in the family, all of 
whom were born and bred in 
the brick-red^ clap-board hou.se 
which did not 
Watts but whickS was rented. 
The toolmaker was growin old 
daily. He was a conservative 
type of a worker. America 
whs “his” country; he could 
vote “in” or “out” even a Pres
ident of the Uunited States. I 
The government builds schools I 
for his children, and, charitable;! 
societies build, hospitals fpr jthe? 
sick, and to him :it seėmed that ! 
America was the richest f coun
try in the world. .Aš an expėrt 
in his trade he • 
months in each year 
than any worker in his depart
ment had worked since the war. 
.Because of this privilege that 
lie “enjoyed” his children were 
never in want. - .

.Anna, as taught by heti fa
ther, teacher and minister, 
knows this is a coutry of great 
opportunities. With other child
ren she had heard the story of 
her teacher aboūt the rise of 
Andrew Carnegie from poverty 
to wealth. Her childish mind 
fancies grand palaces she so 
often sees in the movies where 
bdjewled princesses live in lux
ury. Why shouldn’t her brother 
James make a fortune like 
Carnegie? It is possible; of 
course it is possible.
; (To bė continued next week 
' in this paper)

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

Orderhiokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

The Post Office of the U. S. 
at Washington, has made a 
rrule that the Young Pioneer, 
me fighting paper of the work
ers’ and Farmers’ children of 
this country, will not be allowed 
to have the same rights as 
other papers have!

This means that the Govern
ment of the bosses . will not 
allow the Young. Pioneer to 
come out! The Post Office 
gives the excuse that they don’t 
like what was printed 
August issue of the 
Pioneer!

The bosses are afraid 
Young Pioneer! Of course they 
don’t like it! They don’t like 
it because the Young Pioneer 
fights for the workers’ and 
farmers’ children and not for 
the bosses like other papers.

They are afraid because the 
Young Pioneer tells us about 

Your rotten conditions in the 
schools. The Young Pioneer 

Mights for FREE FOOD AND 
CLOTHING FOR THE 
CHILDREN OF THE UNEM
PLOYED WORKERS.

That is the reason why the 
bosses have banned OUR paper! 
The bosses are scared of the 
workers’ children because they 
know that we are organizing 
into the Young Pioneers of 
America! And they think 
that when they stop our paper 
they will stop us from organ
izing and fighting for our 
rights!

Workers’ Children! This at- 
^tack on the Young Pioneer is 

a blow aimed at every one of 
^■us workers’ and farmers’ child

ren. Don’t let the bosses get 
away with it! Show them that 
they can’t do anything to stop

Dear
I joined the Pioneers in Tim

mins, Ont. ’ I read the Young 
Pioneer Corner every time my 
parents get it. My parents 
work hard for a living.

In my school the children I 
were made to join the Junior 
Red Cross. There are only 
two pioneers that did not join 
the Junior Red Cross. Another 
comrade and myself. We both 
decided not to join because it 
is “fake” organization and 
doesn’t help the workers.

I haven’t very much to write. 
I am sending in the answer to 
the puzzle.

Yours comradely, 
Philip B. i

2— J. Šauliu, 3225 Stafford St 
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadullene, 108 Cress S 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis. 121
McĄdoo, Pa.

6—M. E. Custcrienė, 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. StaČinskas, 2310 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stašinskas, P. 
Kensington, Pa.

10— J. Albauskis, 
Heights, Ill.

11— J. Barškietis, 
Pa.

12— J. Kinderis, 439 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, P

17—K. Levine, 
Turtle Creek,

19— J. Preikšą,
20— A. Botyrlus, Box 237 
22—P. Cibulskis,

N. Y.
24— P. Sodeikis,

Youngstown,
25— A. Delinikaiciūtč, 4 

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

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 

Iii.
30—J< Leonaitis,; 1

Benton, III.
32— K. Bakanauskas, 

, Easton, Pa.
33— ‘A. B. Shatkus,

Grand Rapids,
34— J. Audiejkltis
35— K. Bagdonas, 

Shamokin, Pa
36— Ch. Vaičiūnas,

<■ Harrisburg, ] 
87—-L. Aiman, Box 

Pa.
38— F. Šiaučiulis, ;

Frankfort, • III.
39— J. Willumat, 417 

CollinsvilJe, Iii.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 

Ohio.
41— 'J. Guzevičienė,
42— F. Miller, Box 264
43— K. Šatas, 215 

Mich.
44— M. Ažukiene, Box 426
45— M. Savukaitienč, P.

Pa.
46— J. Petrauskas,
47— J. Vaitkiavičius, 

Detroit, Mich.
48— i«A. Malinauskas,

Minersville, I?a.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklierius, 3414 

Chicago, Ill.
51— J. Stanislovaitis, 

Wilkes-Barre,
53— J. Gudišauskas, 

Pa.
54— G. Braknis,

Pontiac,
55— T. fŠopata, 

Washington
56— V. Glaubičius, 

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

Scranton. Pa.
>8—J. N. Valnachausky 

Brighton, Mass.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH; N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin St.
Vice-Pirm. S. Pinkevičius, 121 

Clark PL,
Prot. Rašt, 

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

gailą Ave., Linden, N. J. •
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.- , '
Iždo (globėjai: D. Kalnetįene, 

S. Park St., J. Krakauskaa, 
Firstįšt H i

Organo Rašt. J. Keritfusi 201 E
Westiield Ave., Rpsellę P4rk; N. J

Maršalka Ji Kicėina, 259 Broad
way. . ;

Susirinkimaj jvyksta kiekvieno mė
nesio antrą iketvergą, į po No. 269- 
271 Second St. >. ;

Naujojo majoro, Murjihy, 
įsakymu, . per tris dienas, 25, 
26 ir 27 rugsėjo, buvb regis
truojami bedarbiai. Praneša
ma, kad per tą laiką užsire
gistravo virš 150,000 bedar
bių. Laike tos registracijos 
buvo net tokių atsitikimų, kad 
išbadėję bedarbiai bestovėda
mi eilėje ir belaukdami progoj, 
užsiregistruoti, nuo bado apal
po ir turėjo juos nuvežt į li- 
gonbutį.

Taipgi jau majoras Murphy 
turėjo bent kelias konferenci
jas su stambiais automobilių 
fabrikantais: Henry 
jChrysleriu, Fisheriu ir 
Įbūk vis su tikslu, kaip1 
būdą prašalinimui' bed;;

Išanksto galima 
kad iš 
cijos, 
bedarbių bus mažai 
Dar visai nesenai For 
kėši ])as prezidentą 
ant pietų 
riu 
prezidentui, kąd jis d 
sais galimais budais, i 
įvėl Amerikoj padalyti 
laikus.” Tuoj po pasikalbėji- 
jimo Fordas ant trijų javaičių 
uždarė visas savo dirb 
iki šiol vien tik Detroite atlei
do iš darbo apie 65,000 dar- 

jbininkų. Tai kaip Fordas 
vykdo tuos “gerus laikus.”

Kol fabrikantas iš dirbimo 
automobilių nemato pelno, tai 

ijį neprikalbins dirbti automo- 
ibilius nei prezidentas Hoove- 
Iris, nei majoras Murphy, nei 
kas kitas.

Aną dieną vietos gėltonla- 
piai ant pirmo savų pus
lapio didelėmis raidėmis' pra-, 
nešė .naujieną, būk broliai Fi
sh eriai tuoj statys 10 augštų 
didelį namą, tai busią darbo 
del bedarbių ir tt. Bet tuo 
pačiu laiku Detroit Associated 
Building Employers 
shop) per Toledo ir 
laikraščius reikalauja į 
tą mūrininkų ir prižad 
policijos apsaugą.. .

Nepersenai cįplei žingeidu
mo praėjau Cassk‘Ave. .(tarpe 
Lafayette Blvd./ir Michigan 
Ave.)/ Ta vieta, tai Detroito 
bedarbių. įrinka; >. Nesekai 
buVO j kelios • dešihitys taip 
dinamų dafbo , gavimo 
ir visi gerą biznį darė, 
d abar pastebėtinai' did e 
maina: dauguma tų bintų jau

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas; ' 
593 Avė. A. 

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St.

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
380 Broadway

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

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
848 . Avė. (?.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

434 Library St.,

300 Todd St.,

242 Penn Ave., Exten., 
. Pa.
Box 201, Minden, W. Va.

Burgettstown, Pa.
7042 Link Court, Maspeth,

1324 
Ohio.
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PAJIEŠKOJIMAI
J

Pasakykite ir Kitiems Apie Darbininkę Engėjas Pirko

Tel., Stagg 7057
J. North Willys, J. V. amba-

Telephone, Greenpoint 2320

i
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

MALONAUS PASIMATYMO
žinią Long

*

VIDURIAI UŽKIETĖJĘAr Skaitai
Tai irgi ženklas ameriki-

o

o
65c

ko-
Mes

KUNDROTO APTIEKA

229

■į>'

Parti- 
parti- 
ir be-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

savo
Cho-

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

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

išėjo nauji įrody- 
buvęs būtlegeris 

$100,000 nusipirko 
O

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Šimtai tūkstančių bedarbių ir 
benamiu. Bet tiems lėbauto-

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

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, 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:

“Raudonąjį Artoją”?

i / . P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue

Kamp. N. 4-tos gatvės

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis. ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir. URBOLA, su nurody- 

t mais,> kaip vartoti.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. • Kaina........................................................ 60c, per paštą 65c

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 ryte iki G po pietų

R EZ11) ENCIJ O S AN TR Aš A S:
65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

Tel.: Juniper 6776

įKU Eviografas

'■ . V-. . . v D A .y j

ras Martland žada ištirti, ar 
kas tokį alkoholį pardavinėjo 
gėrimui.

ligas įvaro, bot ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną

REIKALAVIMAI '
REIKALINGA darbininkai — vyrai, 

moterys ir vaikai. Gerai žinomas 
direktorius •'veltui duos išbandymus 
tiems, kurie turi energiško pasiry
žimo. Atsišaukit nuo 4 iki 7 vai. i 
po pietų. Studio, rūmas 1126, 147 ! 
W. 42nd St., New York City.

243-4

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO.) 

jokiu šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

E. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Greenpoint 1411

Brooklyn, N. Y. r
Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 ®

Puslapis sestas

'vietos žinios
Šias Svarbias Prakalbas 
su Aido ir Lyros Dainomis

Pirmadienis, Spalių 13, 1930

Newarke Mirė 7 Žmonės 
nuo Kūrenamo Alkoholio

dienraščiui "Laisvei” skaitytojų ir 
narių i A. L. D. L.D. 24 kuopą. M. 
B. 242-3

Per 24 valandas Newarke, 
N. J., mirė 7 žmonės nuo al
koholio, užtaisyto nuodingais 
chemikalais. Pasirodė, kad 
tai buvo sutirštintas alkoholis, 
pardavinėjamas blekinėse ir 
naudojamas alkoholiniams pe
čiukams. Pirm geriant ar 
duodant gerti jis buvo tam tik
rais būdais skystu paverčia- 

101 Grand St., zidentas Willys-Overland auto-jmas> Vyriausias miesto dakta-

už $360,000 Karpetą • 
ir Išsiuvinėjimus

Prakalbos, kurios įvyks tre
čiadienį, spalių (October) lūlsadorius Lenkijai, buvęs pre- 
d., po num. 
Brooklyne, bus svarbiausios mobilių kompanijos, šiurkštus 
šiame sezone. Nes tai bus rin-'darbininkų išnaudotojas, da- 
kimų prakalbos, atsakančios į'bar parsivežė iš Ispanijos nu- 
svarbiausius klausimus, ku-jsipirkęs už $60,000 karpetą ir 
riuos darbininkas pilietis turi i už $300,000 paveikslais išsiu- 
gerai permanyti, kad žinotų, į vinėtas bei dailiškai išauštas 
už katros partijos kandidatus palas pasikabinti ant sienų, 
balsuoti lapkričio 4 d. Suei-isavo palociams Floridos veis
dami į tas prakalbas, lietuviai tijoj. 
darbininkai išgirs, ką įvairios' Tiems pirkiniams jis išleido 
partijos daro bei planuoja kas tiek pinigų, kad užtektų pra- 
link dirbančiųjų ir bedarbių'gyventi dviem šimtam darbi- !kjnjai foeį 
reikalų, kaip katra partija žiu- ninkiškų šeimynų per metus, 
ii į apdraudos pensijas bed ar-: 
biams, į senatvės pensijų įsta- šiai 
tymą, į uždarbių kapojimus, čių 
skubinimą dirbtuvėse, darbo :gus, 
laiką, ir tt. 
ma bus apsipažinti ir su kitais, 
tokiais klausimais: ar kada; 
baigsis dabartinė bedarbė? $15 uždarbio į savaitę, i 
kur link Amerika eina, linkui to turi maitinti savo šeimynas, 
taikos ar karo? ir kt.

Lietuviškai kalbės “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara. * v 1 liškai kalbėt pakviestas Daily! 
Workerio redaktorius. Tiki
masi ir daugiau kalbėtojų.

Tą masinį prakalbų mitingą 
papuoš ir palinksmins 
dainomis Lyros ir Aido 
rai.

Nepasilaikykite šią 
vien po savo kepure. Praneš
kite ją ir kitiems darbiniu-' i r> r • I j 1 
kams, kuriuos sueinate. Kvies- j JO r<lVH(liniIT!(J JUOGUkU 
kite juos irgi atsilankyti į šį j 
svarbų ir chorų dainomis j 
skambų prakalbų mitingą.

Kiti kapitalistai irgi pana- 
eikvoja šimtais tūkstan- 

ir milic/nais dolerių pini- 
dirbtuvėse, darbo ;gus, nulietus iš darbininkų 

Prakalbose gali- prakaitinio darbo.
Daugybė dirbančiųjų New 

Yorke tegauna tiktai $12 iki 
ir iš

Ang-jjams jie visai nerūpi.
Balsuokite lapkričio 4 

kandidatus Komunistų 
jos, kuri viena iš visų 
jų tesirūpina darbininkų 
darbiu reikalais, t

Šarkio Mankštyniy Partnerys 
Reikalavo $100,000 už

Šimtai Vaiky Apleidžia 
Mokyklas, kad Apsivesi

PAJIEŠKAU brolio Jono Guro, Kau
no rėdybos, Skopiškio parapijos, 

Biliūnų kąimo. Amerikon atvažiavo 
prieš karą, bet nežinau kur apsigy
venęs. Mielas broli, meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote malonėkite 
pranešti. Jieško sesuo Marijona Gu- 
raičia. Meldžiu rašyti sekamu ad
resu: K. Subačius, P. O. Box 442, 
Thomas, W. Va. 242-3
PAJIEŠKAU Kazimiero Mankaucko, 

paeina iš Kauno Šančių. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote malonėkite 
pranešti. Jis laike karo buvo Fran-’ 
cijoj. J. Spokie, 631. Seventh Avė., 
Coraopolis, Pa. 242-4

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

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

Teisėjas už $50,000 
Išgelbėjo Didelį Sukčių 
nuo Amžino Kalėjimo

Šarkio treiniravimosi part
nerys King Solomon buvo pa
traukęs teisman vieną Brook- 
ilyno laikraštį, reikalaudamas 
$100,000 atlyginimo už tai, 
kad tas laikraštis pavadino 
Solomoną negru. Solomonas 
skundėsi, kad po to įvairūs vieš
bučiai atsisakydavo jam duo
ti nakvynę, laikydami jį ne
gru, kuom jis nėra, nes jo tė
vas yra žydas, o motina ispa- 

Savo bylą jis pralaimėjo.

New Yorko augščiausio teis
mo apeliacijų skyriaus tardy
tojas S. Seabury gavo žinių, [nė. 
kad tūlas teisėjas paėmė $50,- Teisėjas J. A. Dunne patvar- 
000 ‘kyšių nuo vieno didelio kė, kad pavadint ką per klai- 
šulerio. Tas šuleris susikuopęs;da negru nėra baustinas pra- 
šimtus tūkstančių dolerių, “in- sikaltimas.. Laikraštis, žino- 
šiurindamas” žmones ir jų ima, aiškinosi, jog netyčia pa- 
vardu su graborių pagelba iš- 1----- 11 ‘1 ------ --------
gaudamas iš apdraudos kom
panijų pomirtines, kuomet 
mirdavo visai kiti žmonės. Jis 
buvo jau tris kartus pirmiau 
už tai nuteistas. Ketvirtas nu
teisimas būtų reiškęs jam ka
lėjimą iki gyvos galvos. Jį iš
gelbėjo tik grafteris teisėjas, 
gavęs 50 tūkstančių dolerių 
kyšį.

Bet tardytojai, kokiais tai 
išrokavimais, dar nepaskelbia 
vardą teisėjo tame naujame di
deliame skandale.

Kvotiman pašauktas Ben 
Miller, įtariams vadas grafto 
organizacijos, turinčios buvei
nę Claridge viešbutyje, New 
Yorke. Sakoma, kad ten bu
vęs centras makliorių, per ku
riuos įvairūs kriminalistai ga
lėdavo prieiti su kyšiais prieš 
teisėjus.

Aikštėn 
mai, kaip 
Bertini už 
iš politikierių teisėjo vietą, 
jeigu jis tiek už vietą užmo
kėjo, tai reikia suprasti, kad 
teisėjo džiabas su graftu jam 
buvo daug pelningesnis, negu 
geriausias būtlegerystės biznis.

daręs klaidą, spręsdamas su
lig^ tamsios Solomono odos. 
Bet jeigu būtų įrodyta, kad su- 
žiniai jį pavadino negru, ži
nant jo skirtingą veislę, tuo
met būtų buvę galima baus
ti.
nės žmonių “lygybės.

Bedarbiai Šimtais Dedasi 
į Bedarbių Tarybą

Po Bedarbių Tarybos pra
kalbų prieš prigavikišką demo
kratų “nemokamąjį” darbo 
biurą, .Lafayette St., New Yor
ke, du šimtai bedarbių numar- 
šavo į Bedarbių Tarybos cen
trą, 27 E. 4th St/, ir prisirašė 
prie Tarybos. Pačiame mitin
ge 500 bedarbių klausėsi 
munistinių kalbėtojų.

12 Metų Mergaitė Bankui 
Apsaugojo $50,000

Delegacija Reikalaut po 
$25 j Savaitę iš Miesto 
Iždo Kožnam Bedarbiui

Didžiojo New Yorko Bedar
bių Tarybų Centras drauge su 
Darbo Unijų Vienybės Lyga ir 
kitomis darbininkų organiza
cijomis nutarė pereito šešta
dienio vakare siųsti plačią de
legaciją prie miesto valdybos 
rūmo, spalių 20 d., per pie
tus, reikalaujant tuojautinėa 
bedarbiams pašelpos iš miesto 
iždo. Kiekvienam bedarbiui 
bus reikalaujama po $25 į sa
vaitę ir dar pridėt penkinę dė
lei kiekvieno negalinčio dirbti 
jo šeimynos nario

12 metų mergaitė Mimi Ba
ranti išgelbėjo nuo išplėšimo 
$50,000 National City Banką, 
5th Avė. ir 54th, St., Brookly
ne. Tuo laiku banke darba
vosi plėšikai, surakinėdami ge
ležiniais pančiais rankas vi
siems tarnautojams ir kitiems 
ateinantiems žmonėms ir sta
tydami juos prie sienos. Vie
nas iš banko pasiuntinių, pra
vėręs duris ir matydamas, kas 
dedasi, persigandęs šoko bėgti 
ir pargriuvo tiesiog ant tos'at- 
einančios mergaitės; bet tiek 
dar pas jį buvo likę sąmonės, 
kad jis pakuždėjo mergaitei, 
jog bankas yra plėšiamas. Ji
nai gi nubėgo į artimiausią 
gaisrininkų stotį ir , pasakė. 
Bet kol gaisrininkai bei poli
cija pribuvo, plėšikai, pajutę 
pavojų, sušoko į savo auto
mobilį ir nuvažiavo.

Policija rado banke kelioli- 
ką surakintų žmonių. Banko 
spintoj buvo $50,000, kuriuos 
plėšikai taikėsi išsikrapštyt

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
.Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko mokyklų supę*- 
rintendentas savo raporte pra
neša, kad per metus 342 mo- 

mokinės apleido 
pradines mokyklas del apsi-
vedimo. Iš jų viena mergaite 
apsivyravo, būdama 12 metų, 
o kita 13 metų. Tuo tikslu 
pasitraukė iš mokyklos 20 
berniukų ir mergaičių, turėda
mi tik 14 metų amžiaus; 85 
del moterystės pabėgo iš mo
kyklos, vos sulaukę 15 metų.

Amerikos dorininkai pikti
nasi, kad Indijoj vaikai pra
deda vedybinį gyvenimą; bet 
tokių pavyzdžių netrūksta ir 
Amerikoj. Kas nors negera 
visame auklėjime.

PARDAVIMAI
RARSIDUODA 3 kambarių naujas 

fomišius iš priežasties moters ne
sveikatos. Taipgi gali gauti ir ja- 
nitoriaus vietą. Kas nupirks forni- 
Šių ir norės likti janitorium, aš su
tinku ir pamokinti, jei to darbo ne
bus dirbęs. Kreipkitės vakarais po 
num. 477 Logan St., Apt. A-3, East 
New York, N. Y. 242-4
PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 

lietuvių 'ir lenkų apgyvento j vie
toj. Biznis geras ir galima pigiai I 
pirkti. Pasinaudokit proga. Ign. L. j 
Zawadzki. 304 N. 3rd St., Harrison, j 
N. J. 24'» 3 į

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai., ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

Nufotografuoja Ir 
numnllavoja viso- 
k i u a paveikslu* 
Įvairiomi* *pal- 
rorai*. Atnaujina 
senu* ir krajavu* 
Ir sudaro *u 
amerikoniškai*.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1460
Kreipkite* * i u « 

adresu i

JONAS STOKES
171 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Vos Nenulynčiavo 
Mergaitės Užpuoliką

Jęse Miura, Mineoloj, 
Islande, buvo vos nenulynčiuo-
tas įnirtusios žmonių minios. 
Jis, rodydamas “kvoderį,” įsi
viliojo 10 metų mergaitę Con- 
cettą Citrangolo į užkampį ir 
norėjo ją nužagti ar ką ten pa
daryti. Mergaitė, spiegdama, 
priešinosi, ir pavyko jai ištrūk
ti iš to niekšo, kurio gyvybę 
paskuį išgelbėjo nuo sujudusių 
kaimyjių tiktai, gfeitas polici
jos pribuvimas. Miurai gręsia 
bent 7 metai kalėjimo.

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin
kimas įvyks panedėlį, 13 d. spalių 
(October), 8 vai. vakare, Gervės 
svetainėje, 85 Hudson Ave. Drau
gai ir draugės, būtinai turit pribūt, 
nes dabar ’yra “Laisvės” ir A. L. D. 
L. D. organizacijos vajus, ir mes 
turim išpildyt mums paskirtą kvotą 
per mūs Antrą Apskritį gavimui

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
iperiodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono- 

mikęj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Soviėtų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma-

1 žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
pataiko plačfub ryšius. su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 

, ir ’plačiai rašo apie ją; gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
.Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.”
Jei turi giminiu Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,’1 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje. .......... 2 dol.

Užsakymą!, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti: 

Minsk, UI. Sovetskaja No., 68, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

Telephone: Stagg 4409

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

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. - ‘

i J. ir O. VAIGINIS <
J214 Perry Ave., Maspeth, N. Y

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS . 
(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Vardas.
No___
Miestas

.Street or Avenue 
, State.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymaį yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!: \

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
»67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. T.

'A ... *

Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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