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Ničė Numirė Beprotnamy— 
Taip bus su Pilsudskiu...

VARŠAVA. — Varšavos 
spauda ir “istorikai” sako, 
kad Ničė paeinąs iš lenkų- 
lietuvių kilmės. Panašiai yra 
su fašistu Juozu Pilsudskiu. 
Abiejų—Ničės ir Pilsudskio 
—paveikslai iš profiliaus la
bai panašūs.

Aną dien Pilsudskiui prie.- 
šingas laikraštis “Slovo Po- 
morskie” išspausdino pirma
jam puslapy j Ničės (jis buvo 
vokiečių buržuazinis filozo- 
fas) paveikslą ir po juo se
kamą parašą: “Jis numirė 
beprotnamyj.” Tuojaus laik
raščio laida buvo konfiskuo
ta. Nuėjus laikraščio redak
toriui į teismą, jam buvo 
pasakyta, kad įtalpinimas Ni
čės paveikslo buvo daromas 
tikslu pajuokti Pilsudskį. 
Nes, išeina taip: jeigu Ničė, 
kuris panašus fašistui-socia- 
listui Pilsudskiui, mirė be
protnamyj, tai ten pat turės 
atsidurti ir Pilsudskis. . .

Brueningas Kalbėjo 
Naujam Reichstagui

BERLYNAS. — Pereitą 
ketvirtadienį ministerių pir
mininkas Brueningas kalbė
jo apie, valdžios darbus. Jis 
sakė, kad valdžia pasirįžusi 
pravesti savo programą, ne
paisant jei ir diktatūra rei
kėtų pavartoti. O ta pro
grama yra: nukapojimas 
darbininkam algų, uždėji
mas didesnių taksų, ‘‘dides
nis taupumas”, kad tais pi
nigais būtų galima apmokė
ti skolos sulyg Youngo pla
no.

Revoliucionieriai, Sako 
ma, Dar Vis Laimi

BUENOS AIRES. — Iš

bia, kad ten revoliucionie
riai vis laimi naujas pozici
jas. Cenzūra uždėta ant 
visų žinių kanalų, todėl ne
galima oficiališkai nieko su
žinoti apie tikrąją padėtį.

Siunčia Protestus
BOSTON.— ADF.

vencija pasiuntė protestą 
Hooveriui *del numušdinėji- 
mo algų darbininkam, dir
bantiem prie laivų budavoji- 
mo ir taisymo. Protestuota 
ir todėl, kam Baltojo Namo 
taisytojais, nesenai valdžia 
samdė ne unijistus.

(Ką tas protestas reiškia, 
kuomet Greenai ir Wollai 
bičiuliuojasi su Hooveriu ir 
kitais valdytojais? Tai tik 
apmonijimas darbininkų. — 
Red.).

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” vajaus komisijos 

susirinkimas įvyks ateinantį 
pirmadienį, 20 d. spalių (Oct.), 
Liaudies Name, 8 vai. vakare. 
Visi komisijos nariai ir visi va- 
jininkai susirinkite.

Komisija.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)
I

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

tėžius, o Islaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII
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NESSINAS RAUDASI KRITINGOJE PADĖTYJE I

Kovo 6-tos dienos demonstracijos vadai, kurie išeis iš kalėjimo ir dalyvaus Madison Square 
Gardene (spalių mėn. 21 d., vakare) milžiniškoj demonstracijoj. Iš kairės į dešinę: 
Amteris, Fosteris, Minoras, Raymondas. Kiekvienas lietuvis darbininkas, gyvenąs New 
Yorke ir jo apielinkėje, turi dalyvauti šitoj demonstracijoj. Pasitikit bedarbių vadus ir 
protestuoki! prieš policijos brutališkumą, kuri užpuolė ant bedarbių pereitą ketvirtadienį!

Komunistų Partijos Distrikto 8-to Kontro- Čenstakave Keturi
lės Komisijos Tarimas deki Padėties 

Liet. Dark Kooperatyviškam 
Restorane Chicago je

Tarptautinė Darbininkų Pagelba buvo padarius sutartį su ru
sų ir lietuvių darbininkų kooperatyviškais restdurantais, kad jie 
maitins devynius juodveidžius delegatus bedarbių konferencijos, 
kuri įvyko liepos 4 d., 1930 m. Partijos sekretoriatas patyrė, 
kad rusų kooperatyvas išpildė sutartį, bet lietuvių' kooperatyvas 
neatliko savo pareigų. Distrikto Kontrolės Komisijos tyrinėji
mas iškėlė aikštėn sekamus faktus: ; '

Lietuvių Darbininkų Kooperatyvo visuotinas susirinkimas nu
tarė, kad vietoj juodveidžius delegatus maitinti restaurante vel
tui, kaip buvo originaliąi prižadėjęs Mikulėnas ir Vasys, koope
ratyvas paaukos tam tikslui $30, “idant delegatai galėtų už tuos 
pinigus pavalgyti ten, kur jie nori.”

Gi Distrikto atstovai, draugai Maureris ir Litt, po tūlo pasi- 
ginčijimo, tuos pinigus priėmė.

Šitas kooperatyvo žygis buvo apsireiškimas baltojo šovinizmo, 
sąmoningo ar nesąmoningo; tai buvo pasidavimas lietuviš
kai smulkiąja! buržuazijai ir fašistiniams elementams, kurie atei
na į valgyklą pavalgyti. Šis žygis yra griežtai priešingas Ko- 
munistij Partijos principams, politikai ir darbininkų klesos rei
kalams abelnai. Partija smerkia šį žygį ir visais būdais ves ko
vą prieš kiekvieną ir visus panašius apsireiškimus kiekvienoje 
įstaigoje, Partijos kontroliuojamoje. Kontrolės Komisija rado, 
kad drg. M. Bacevičius, kaipo vadovaujantis narys, drg. Mikulė
nas, kaipo valgyklos gąspadorius, ir drg. V. V. Vasys, kaipo ko
operatyvo pirmininkas, yra vyriausiai atsakomingi už šitą neleis
tiną kooperatyvo pasielgimą, šitie draugai sako, kad jie tatai 
darė nieko blogo neįmanydami, kad jie neturėjo mintyje uždaryti 
valgyklos duris juodveidžiams, arba kaip nors kitaip juds dis
kriminuoti, ir kad jie nesuprato savo žygio politii^ėfe reikšmės. 
Dabargi, smagu mums pažymėti, tie draugai prisipažįsta pada
rę kldidą’ir yra pasirengę priimti bile kritiką. Tačiaus, nežiū
rint to, Kontrolės Komisijos .nuomone, šis faktas nesumažina to 
blogo, kurį padarė rpūsų judėjimui tų draugų pasielgimas.

Kontrolės Komisija ‘ taip pat Surado; kad 'liėtuvių • dienraštis 
“Vilnis” nevedė įsirėžusios Ideologines" kovos" prieš tuos-balto
jo šovinizmo apsireiškimus kooperatyVe. Distrikto Komitetas 
instruktavo drg. L. Pruseiką, vieną iš “Vilnies” redaktorių, pap
rašyti straipsnį prieš šitiibs apsireiškimus, tačiaus toks strains-, 
nis nepasirodė “Vilnies” dienraštyje. '' - i

Tuo budu Distrikto Kontrolės Komisija daro sekamus tarimus:
1. Kad draugai, Bacevičius, Mikulėnas ir Vasys busij aštriai 

kritikuojami ir persergstimi, jog bile kokie panašūs apsireiški
mai ateityje užtrauks ant jų griežčiausią Partijos discipliną. ■

2. Kad nors draugai Maureris ir Litt pradėjo ir vedė kovą už
Partijos liniją prieš aiškias manifestacijas baltojo šovinizmo, ta
čiaus jų sutikimas priimti pinigus buvo svarbi klaida, nes tas 
apsunkino mūsų, kovą, todėl jie turi būti irgi aštriai kritikuo
jami. *, ' . '

3. Kad “Viltuos” redakcijos štabas būtų kritikuojamas už ne
vedimą ideologinės kovos priėš baltojo šovinizmo manifestacijas.

Asmenys Tapo Užmušti
VARŠAVA.—Lenkijoj ne

ramumai verda. Čenstakave 
pereitą ketvirtadienį įvyko 
aštrių susikirtimų. Social
demokratas Kostrszewski 
nušovė trįsjsąvo. politinius 
oponentus,. - pilsudskininkus: 
kandidatus į valdvietes, ir 
pats save nusišovė.

Sosnowicy mieste social
demokratas miesto majoro 
padėjėjas—Kazimir Jarza— 
nušovė savo žmoną todėl, 
kad ji nuėjo su pilsudski- 
ninkais, o jis buvo jiem prie
šingas. Paskui Jarza save 
nusišovė. x___ _' i

Radikalai Sakoma Lai- 
jui Haiti Rinkimuose
PORT-AU-PRINCE, Hai- 

ti.— Rinkimų į šalies seime
lį daviniai dar nėra pilnai 
žinomi, bet jau galima spė
ti, kad juos laimėjo toji 
partija, katra prieštarauja 
Jungtinių Valstijų imperia
listams.

TAMMANĖS HALL POLITIKIERIAI IRRAZBAININKA1 JĮ SUMUŠĖ MIESTO ROTUŠES SIAURUOSE' KORIDORIUOSE “ ”
Apie 15,000 Bedarbių Demonstravo, Reikalaudami Darbo 

Arba Duonos; Engdahl Suimtas; Išviso Suareštuota Kelio
lika Darbininkų; Kruvinasis Ketvirtadienis

sakė garantuojanti delega
cijai “saugų įėjimą.” Įėji
mas į miesto rotušę buvo 

.. apie
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Išmeta Engdahlą
Engdahl buvo galva dele

gacijos. Jis iškalbus; se
nas kovotojas (seniau socia
listų partijoj, paskui Komu
nistų), žymus žurnalistas. 
Jis,. be to, kandidatas nuo 
komunistų partijos į vice- 
gubernatorius šiais metais. 
Žilais plaukais, amerikoniš
ko typo, rimtos išvaizdos 
žmogus. Tik spėjus įžengt 
į finansų komisijos butą, 
Engdahl tapo išmestas del 
susiginčinimo su Tammanės 
politikierium majoru Wal- 
keriu. Pasiliko kiti delega
cijos nariai, su Neisimi 
priešakyje. Pastarasis ga
vo baisa ir reikalavo badau-

I

NEW'YORK.— Šituos žo-Inansų. Sekamiem apskri- 
a— ltiem metam> mat> nutarta

išleisti virš $606,000,000 
(virš šeši šimtai miliortų) 
miesto valdininkų algom ir 
“kitokiem reikalam” žmo
nių sudėti pinigai. Bedar
bių Taryba ir Darbo Unijų 
Vienybės Lyga nutarė iš
rinkti savo delegatus ir pa
siųsti juos į tarybos posėdį, 
kuris laikomas miesto rotu
šėj, reikalaujant, idant iš 
tos milžiniškos sumos pini- jantiem bedarbiam algų.

New Yorko darbininkų is- gų dalis būtų paskirta be-

džius rašant, Sam Nessin, 
^Tew Yorko bedarbių tary
bos veikėjas ir nuo senų lai
kų dalyvaująs darbininkiš
kam judėjime asmuo, guli 
Bellevue (miesto) ligoninėj 
be žado, o aplink jį stovi 
Tammanės žandarai, nieko 
neprileisdami. Nessin tapo 
žiauriai sumuštas New Yor
ko miesto rotušės (City 
Hali) koridoriuose.

' Pereitas ketvirtadienis

torijoj pasiliks kaip
nasis ketvirtadienis. Kad ja.

i būsų viskas!apie penki asmenys, tarpe

Kruvi-

skaitytojam 
aiškiai suprantama, 
pasistengsiu aprašyti deta- 
liškiau, kaip viskas buvo.

’■ ’ * ' i’ :
Ko Bedarbiai'' Norėjo ir

! Nori?
New Yorke randasi apie 

600,000-700,000 bedarbių ir 
beduonių. Tūli jų žudosi, 
kiti badmiriauja, treti mė
tomi, kai šunys, iš namų su 
vaikais, šeimomis, tik todėl, 
kad neturi kuo užsimokėti, 
nes nedirba. Komunistų 
Partija pradėjo organizuoti 
bedarbius į tarybas ir saky
ti: organizuokitės ir patys 
kovokite dej savo padėties. 
Tūkstančiai bedarbių susi
rašė į bedarbių tarybą ir 
ėmė spręsti patys savo rei
kalus.

aš čia

darbiam, katrie jau badau- 
Į delegaciją išrinkta

kurių buvo nuo bedarbių ta
rybos Sam Nessin ir nuo 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo (generalinis se
kretorius) J. Lęųis Eng- 
dahl. Šalę jų buyo ragina
mi bedarbiai eiti prie mies
to rotušės ir ten bendrai pa
remti delegacijos reikalavi
mus. ’!

Walker is Perkirsdineja

Bet jis negalėjo savo kal
bos pasakyti vientysiai: 
pirmininkaująs Walkeris jį 
perkirsdinėjo, maišė, pajuo
kė. Nessinas sakė, kaa 
■šiandien daug bedarbių ba- 
dauja, todėl miesto taryba 
privalo didesnę dalį tos su
mos pinigų paskirti bedar
biam; turi moKėti jiem al
gas. Jis priminė, kad šian
dien jau aišku, kad New 
Yorko miesto ir net valsti
jos teisėjai nusipirko savo 
vietas ir būdami patys ne
teisingais, siunčia bedarbius 
į kalėjimą; dar ir .šiandien 
kalėjime sėdi bedarbių de
monstracijos (kovo 6-tos 
dienos) vadai — Fosteris, 
Amteris ir Raymondas ka
lėjime, o teisėjai nusipirke- 
liai vietas—laisvi.

(Tąsa ant 6 pusi.)

vMinios Plaukia
Apie 12-tą valandą dieną 

jhu būriai bedarbių rinkosi 
ant Šeštos Avenue, netoli 
42-ros gatvės ir iš ten manė 
žygiuoti į miesto rotušę, kur 
delegacija jų turėjo ateiti 
apie antrą valandą. iBet po
licija puolė bedarbius. Pa
starieji ganėsi. Iškilo griež
ta kova. Šeši asmenys ta
po suareštuota. Iš ten pasi
traukę, išblaškyti bedarbiai 
susirinko kitoj vietoj, bet ir 
ten tas pats įvyko. Žymė
tina vienas faktas, kad ši
tas grupes, vadovavo mote
rys darbininkės, kurios 
b.ai energiškai kovojo 
Tammany politikieriais.

Prie Miesto Rotušėj
Dar prieš antrą valandą 

prįe mįešto rotušes pradė
jo rinktis darbininkai. Po
licija ..vaikė, juos, neprileis- 
dama prie rotušės durų. 
Tuomet tūkstančiai bedar
bių susirikiavo į glitas po 
šešis ir maršavo aplinkui 
miesto rotušės parkiuką, 
dainuodami “Internaciona
lą” ir sutartingai kartoda
mi “Duonos arba darbo! 
Mes riorim duonos arba dar
bo !”

Tuo pačiu sykiu pasiro
dė Išrinktoji delegacija su 
reikalavimais? Policija pa-

kon-

i—

la
su

MMh(S&*. i\ I

$600,000,000 Biudžetas
Pereitą ketvirtadienį New 

Yorko miesto aldermanų ta
ryba svarstė klausimą fi-

x Distrikto Kontrolės Komisija suprantą rimtumą padėties tar
pe lietuvių Partijos narių Chicagojek O syąrbu ypatingai dar 
tas, kad jie gyvena artimoj susiedijoj, su juodveidžiais, todėl jų
jų atsinešimas yra didžiausios svarbos mūsų, Partijai.

Distrikto; Kontroles Komisija taip pat pripažįsta,/kad daug 
lietuvių draugų aktyviai • dalyvauja dąrbe tarpe juodveidžių ma
sių- iii, kad jiems pavyko geroką skaičių juodveidžiųį darbininkų 
atvesti! į iPArtiją.c -Visai Partija turi suprasti tą fak^ą,;kad bal
tasis šovinizmas j ar tai .jis butų atviras,, ar paslėptas, sąmonin? 
gas/ar nesąmoningas,, y ra vyriausia kliūtis laimėjime juodveidžių 
masių ;mūsų Partijos pusėn. Pirmiausia mūsų darbo sąlyga tar
pe juodveidžių :darbinųikų-*-yra kova prieš'baltąjį šovinizmą, ši 
kova'yra-sėkmingai- vedama Aštuntame Distrikte po vadovybe 
Distrikto •!Kontrolės Komiteto, kaip kad parodė atsitikimas su 
4’usų. kooperatyvu Gary; Ind.f žydų Frakęija St. Louis, Mo., ir. 
dabar Lietuvių Frakcija Chicago, Ill,

Šitas pareiškimas turi būt išspausdintas Partijos spaudoje 
“Vilnyje” ir ‘fLaisvėjė”^ -šiuose dviejuose laikraščiuose pareiš
kimas turi būt atspausdiptas ant pirmo puslapio, ir taip pat tu
ri tilpti editorialas, jį palaikantis. Po to, turi būt sušauktas 
Lietuvių Frakcijos Chicago j susirinkimas, kuriame Distrikto 
Kontrolės Komisijos atstovas dalyvautų ir smulkmeniškai šiuos 
tarimus išaiškintų;" / . ■ , ( •

Pabėgėlis Teisėjas 
Jieškomas Kuboje

HAVANA, Kuba.— čionai
paleista policija darban jieš- 
koti New Yorko valstijos 
teismo teisėjo Joseph F. Cra
ter, kuris jau kelintas mėlpuo 

-pabėgo iš New Yorko, pasi
imdamas virs $20,000 pinigų. 
Jieškoma visur: paleisttiv^s- 
tės namuose ir kavinėse, vieš
bučiuose ir kur' tik nužiūri-- 
ma negarbingesnė vieta. 1j

Crater pabėgo iš New Yor- , 
ko tuomet, kada iškilo klau
simas apie pirkdinėjimą tei
sėjų vietų. Kai tik Ewaldas 
imta tirti, tai Crateris pabė
go. Net premija skiriama 
tiem, kurie sugaus, bet iki 
šiol augščiausio teisėjo nie
kas negali surasti. Vieni ma
tė su mergom jį šuminant, 
kiti kurortuose Maine valsti
jos, kiti dar kitur, bet suim
ti pasprūkėlis demokratų ir 
•Tammanės Hali,šulas vis ne
pavyksta. Ar Kuboj jis pa
vyks sugriebti—pamatysime.

'•< L ' 1 A

Darbininkai! Dalyvauki! milžiniškam masiniam mitinge, katras bus spalio 21 8- tą vai. vakare, New Madison Square Gardene, New Yorke. Pa 
sitikit iš kalėjimo išeinančius Fosterį, Amteirį ir Minorą, kurie ten dalyvaus! Wotestuokit prieš polici^ bedarbių

pereitą ketvirtadienį! Susipažinkit su Komunistų Platforma!
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Kovokite, Ne Badaukite!
Hooveris

V’ nurodinėjo, kiek šioj 
ir persergėjo nuo bolševiz- 

Bet nei vienas žodis iš nutukusio prezidento bur
nos neišsirito apie likimą virš 8 milionų bedarbių, kur 

. riems kapitalistiniai valdonai neduoda kitokios progos 
ir laisvės, kaip tik badauti ir mirti.

Pereitą ketvirtadienį vien New Yorke nusižudė 6 be
darbiai, jieškodami išeities iš bado. Pereitą savaitę ta
me pat New Yorke iš kambarių į gatves išmesta du tuks
iančiai bedarbių šeimynų už negalėjimą užsimokėti. Čia 
pat ketvirtadienį miesto valdybos rūme, pagal majoro 
Walkerio komandą, policija ir detektyvai vos tik ant vie
tos neužmušė drg. Šamą Nessiną, vieną iš Bedarbių Ta
rybos, delegatų, kurie atėjo į “viešą” valdybos posėdį, rei
kalaudami tuojautinės bedarbiams paramos. Buožėmis 
ir bHakdžekiais jie, “kol patiem nusibodo, mušė Nessiną” 
(komunistų kandidatą į senatorius), ’ sako New Yorko 
Times. Dauke gi, City Hali aikštėje, kaip pasiutę tigrai, 
policistai daužė ir arklių kanopomis kapojo demonstran
tus, su komunistais priekyje reikalaujančius “Darbo ar
ba Algų.”

Šmugeliški miesto valdininkai buvo suėję neva į “viešą” 
pasitarimą, kaip paskirstyt $600,000,000 įplaukų, kurias jie 
yra pasižymėję išveržti iš gyventojų. Nors slapta jie tą mil
žinišką pinigų sumą jau buvo pasiskirstę tarp savęs ir sa
vo peniukšlių, prisidėję 100 imfionų dolerių ateinantiems 
metams daugiau, negu šiemet. Bet astuoniems šimtams 
tūkstančių bedarbių jie iš to neskyrė nei vieno cento. O 
kuomet Bedarbių Taryba per savo atstovus ir demon
straciją pareikalavo tuojautinio bedarbių sušelpimo, ma
joras Walkeris su savo uniformuotais mušeikomis pašo
ko bedarbiams lieti kraują, o ne parūpinti jiems duonos. 
Tai “demokratiniame” New Yorke. Bet ne kitaip ir re
publikonų ir “socialistų” valdomuose miestuose.

“Pažangusis” republikonas Detroito majoras Murphy 
gaudo bedarbius ir deportuoja iš savo miesto. “Socia
listinė” Readingo, Pa., valdyba drabsto bedarbius iš na
mų del neužsimokėjimo randos. Milwaukeej, Wjs., “so- 
jwalistai” miesto valdytojai bedarbius šeria policijos buo- 
VMs vietoj duonos.

gorėdami prisimedžioti darbininkų balsų rinkimuose, 
' berods, “socialistai” irgi kalba apie apdraudos pensijas 

bedarbiams, bet žiūrėkite jų tikslą. “Socialistų” kandida
tas į New Yorko valstijos gubernatorius Louis Wald- 

z man sako to reikia, kad “įrodyti, jog bedarbės klausimas 
galima išrišti” (buržujiniais) “demokratiniais būdais.” 
Jam ir kitiems “socialistams”, vadinasi, rūpi ne suteiki
mas bedarbiams žmoniškų pensijų, bet gelbėjimas" kapi
talizmo “demokratijos” garbės ir viešpatavimo, idant iš 
bedarbės neišsivystytų platus revoliucinis judėjimas/pa
vojingas buržuazijos “tvarkai.” Ir niekinga yra, darbi,- 
ninko akimis žiūrint, ta “socialistų” peršama bedarbių 
apdrauda—tik apie desėtkas dolerių į savaitę bedarbiui, 
kad ir su šeimyna, ir tai tik per 26 savaites, nors jau ir 
dabar yra* milionai darbininkų, kurie ištisus metus netu
ri jokio darbo. Be to, “socialistai” reikalauja, kad į be
darbių fondą didelę dalį sumokėtų patys darbininkai.

Kai del atvirų kapitalizmo partijų, republikonų ir demokratų, 
jos pačios mato, kad niekas jau nebetiki Hooverio ir, kitų tokių 
pranašavimais apie “gerovės sugrįžimą” greitu laiku. Tūli tų 
partijų politikieriai, vadindamiesi “nepriklausomais” bei “pa
žangiais” stengiasi sumulkinti bedarbius ir dirbančius žadėda
mi “ištirti” bedarbių padėtį ir jų skaičių. O kiti dabartinį kri- 
zį ir vis didėjančius vargus bedarbių ir smulkiųjų bei vidutinių 
farmerių suverčia ant svetimų šalių, teisindami patį Amerikos 
kapitalizmą. Panašiai šnekėjo ir Hooverio valstybės ministeris 
Stimsonas suvažiavime New Yorko valstijos republikonų parti
jos. Chinijoj ir Indijoj, sako, karai, maištai ir betvarkė; nega
lima ten išparduoti reikiamo daugio Amerikos tavorų; nėra kaip 
išnaudoti nei milžiniška Sovietų Rusijos rinka; pusėje pasaulio 
Amerikai užsikirtęs biznis. Nekaltinkite, vadinasi, kapitalisti- . 
nės, plėšrios Amerikos tvarkos, o j ieškokite kaltininkų , užsieniuo
se; rėkite prieš įvežimus šiokių bei tokių produktų iš Sovietų 
Sąjungos į Jungtines Valstijąs; rengkitės karui delei “tvarkos 
padarymo” Sovietų Respublikoj, Chinijoj ir Ihdijoj, )o tūdmį-bū
sią sugrąžinta “gerovė,” nereikėsią joki^ bedarbiams pensijų.

Tokie tai yra receptai “socialistų” ir kitų buržuazinių partijų, 
kurios vietoj komunistų reikalaujamos tifojautinės' paramos ir 
apdraudos suka dalykus linkui naujo imperialistinio kai^, be- 
ruošdamos bedarbiams ir dirbantiems dar nepalyginamai bailes
nę kraujo pirtį, negu kad buvo pereitas pašaulinis karas.

Tuo gi tarpu amerikiniai kapitalistai stengiasi savo pelnus pa
laikyti per nuolatinius darbo mokesnio kapojimus, per vis dides
nę įvedinėjamą paskubą darbuose, per darbo laiko liginimus dir
bantiesiems. O kad užkenkti darbininkų ir bedarbių bendroms 
kovoms prieš lupikus, tai buržuazija pasmarkintai kursto “tik
ruosius” amerikonus prieš ateivius darbininkus, sumanydama 
registravimo ir deportavimo įstatymus pilies pastaruosius; kurs
to baltuosius prieš negrus, kūrių vien šiais metais tapo nulyn- 
čiuota 84, tris kartus daugiau nekaip pernai, ir vis žiauriau puo
la kovojantįjį darbininkų judėjimą. • •»

Ir vien tiktai Komunistų Partija, sykiu su rinkimų vajum, 
veda pasiryžusią, ugningą kovą už bedarbių ir dirbančiųjų rei
kalus: už tuojautinę paramą bedarbiams,* ui apdraudos pensijų 
įstatymą su bent $25 pensijos kiekvienam bedarbiui iŠ fondo, 
kuris turi būt sudarytas vien iš kapitalistų ir valstybės lėšų; 
už kambarius bedarbiams veltui; už 7 valandų dAfbo Jieną, 5 
dienų darbo savaitę; prieš skubinimo sistemą - fabrikuose, dirb- 
tiįvtoe ir kasyklose; ifž ateivių ir negrų darbininkų apgynimą;

King Mountain's kalbėdamas, prezidentas 
piešė Amerikos “laisves ir progas 
šalyj yra automobilių ir radio ir į 
ino. .

DU VAGIU ABAZAI
(Republikonų- ir Demokratų Platforma del N. Y. Valstijos)

Rašo Moissaye J. Olgin 
(Komunistų kandidatas 10 kongresiniam distrikte, Brooklyne)

/ 
elektros naudotojus tik per pri- 
vatiškas įmones, suteikiančias 
elektrą, ar taipgi per privatinę 
nuosavybę vandens jėgos šalti
nių, ar nukreipti jų domę į to
kius menkos vertės klausimus, 
kaip tai, ar gubernatoriaus ter
minas turi, būt dviejų ar ketu
rių mėtų. Visa tai yra dulkės 
į masių akis. ‘ Tatai daromai 
kad paslėgti ^pamatinį susiriši* 
mą tų dviejų (išnaudoto jų parti
jų prieš darbininkų kjasę.

Tačiaus abi tos partijos 
trokšta darbininkų balsų. 'Tuo 
pačiu sykiu jos yra išsigandu
sios komunizmo šmėklos, „ Jos 
žino, kad darbo žmonių .masės 
yra neramios. Darbininkai vis 
su didesniu atsidavimu klauso 
raudonųjų leninistinių atsišau
kimų. Darbininkai rengiasi 
prie veikimo. Dvi didžiosios po
litinių vagių grupės sumobili
zavo savo jaunesnius tyrolius, 
“socialistus,” prigaudinėti’ dar
bininkus ' visokiomis frazėmis, 
kad darbininkai paihirštų visas 
savo žaizdas, kurias jiems pa
daro kapitalistai.

Dvi politikierių grupės. Kiek
viena padarė federalę ir valsti
jos administracijas vienu dide
liu skandalu.. Kiekviena žiūri į 
savo piratišką prisiplosimą kaip 
į teisėtą atlyginimą už atlieka
mą tarnystę finansiniam kapi
talui. Abi turi rekordu^ taip 
juodus, kaip skebo sąžinė. Ta
čiaus abi apsidengusios rūbais 
žmonių draugiškumo. /

Jos sumini nuvbikimus;1 pri
žada laikytis savo išdėstytų nu
sistatymų ir siekių. .

Demokratų platforma sako: 
Dabartinis krizis yra pasireiš
kęs “didelėj daly iš priežasties 
neveikmingumo ir ekonominių 
ir politinių republikonų viešpa
tavimo klaidų,”—ir tai yra me
las, nes kapitalistinė valdžia 
nieko negali padaryti, kad iš
vengti krizio, pasireiškiančio iš 
kapitalistinės ekonomijos geleži
nių įstatų; o prie to juk demo
kratai buvo dalininkai kiekvie
nam didesniam žingsny, kokį 
tiktai darė republikonų didžiu
ma kongrese.

Republikonų platforma sako: 
“Mes ypatingai paginame ją 
(Hooverio administraciją) dė
lei padaryto žingsnio sumažini
mui pasekmių pasaulinio ekono
minio nupuolimo,”—ir čia vėl 
melas, nes Hooverio adminis
tracija nedarė jokio žingsnio, 
apart vedimo šlykščios propa
gandos prieš Sovietų Sąjungą.

Abi grupės politinių plėšikų 
meluoja; bet tai yra jų vienati
nis įnagis rinkimams besiarti- Demokrataį diplomatiškai tyli 
nant.

Demokratų platforma sako: 
“Republikonų administr a c i j a 
pražūtingai susmuko, Ji su
bankrutavus .vadovybėj ir atsie- 
kimuose,” ir tai yra tiesa kas 
liečia jos atšinešųną llnkūi gy
ventojų plačiųjų masių. Bet 
kuomet republikonų platforma 
sako, “Niekas taip nesujudino 
publikos, kaip dabartiniu laiku 
į viršų iškeltas pirkimas ir par
davinėjimas teisėjų vietų” prie 
demokratų New Yorko mieste, 
ir kad Rooseveltas (dabartinis 
N. Y. valstijos gubernatorius) 
buvo, šiurkščiai kalbant, daly
vis papildyme tų niekšiškų pik
tadarysčių, jie taipgi yra tei
singi.

Abi grupės' kalba apie viena 
kitos papildytas piktadarystes, 
bet tikrenybėj abi grupės pri
dengia viena kitos žmogžudiš- 
kiausius žingsnius. Republiko
nai kalba apie kalinių riaušes 
New Yorko valstijoj, bet jie 
neprisimena apie New Yorko 
demokratų kovo 6. d. piktada
rystę prieš 110,000 darbininkų 
ant Union Square. Demokratai 
kaltina republikonus del “skan- 
dališkos įstatymdavystės,” jie 
primeta bedarbę republikonams, 
kurie, sako jie, “paakstino biz
nio išpūtimą ir plačią spekulia
ciją, kuri priėjo galą' dabarti
niam susmukime,” bet tai yra 
tik manevras nukreipti masių 
domę nuobaigų nukapojimo, li
ginimo darbo dienoj, didinimo 
skubinimo sistemos, nuo prieš-* 
streikinių indžįonkšinų, nuo 
abelnp blogiiįimo > „darbininkų- 
padėties.. Abi vagių grupės tyra. 
kaip -viena, kas liečia tįkruošiusi 
darbininkų klausinius. ’ -^ei’ žo-j 
džio abiejose platformose apie 
policijos kišimąsi į- streikus, 
apie policijos ir požeminio pa
saulio mušeikų puolimą aut 
darbininkų, apie darbinįnkų žu
dymą pikietavime, apie darbi
ninkų vadų grūdimą kalėjiman. 
Nei žodžio abiejose platformose 
apie negrų lynčiavimą. Visas 
tauškėjimas tose “platformose” 
yra taikomas užslėpti tikrąją 
padėtį, užinteresuoti mases to
kiais klausimais, kaip blaivybė, 
tokiais klausimais, kaip tai, ar 
kapitalistai turėtų išnaudoti;

Ką jie gali pasiūlyti? Ar jie 
prieš algų nukapojimą? Re
publikonai tiesiog sako, kad jie 
nori turėti tokius nuosaikius re
guliavimo įstatymus, kurie leis- 
tiį pramoninę kompeticiją lygiu 
pamatu su kitomis apsišvietu- 
siomis valstijomis ir šalimis, ku
ri kompeticiją, žinoma, diktuo
ja algų nukapojimą kaip bū
dą sudarymui “lygaus pamato.” 

kas reiškia, kad jie nėra prieš 
algų nukapojinią. Ar jie prieš 
skubinimo- . sistemą? Ar 
prieš . anti-darbininkiškus 
džionkšinus? .Ar jie prieš 
licijos j brutąliškumą? , Ąr

jie 
inr 
po- 

> jie 
prieš syetimšalįus darbininkus
varžančius įstatymus? Ar jie 
prieš Jim-Crow įstatymus? Tai 
yra net paikų klausti tokius 
klausimus. Tos partijos ir jų 
atstovai yra išnaudoto jai. Kaip 
jos gali būt'.jirieš kruviną 
spaudimą darbininkų? Demo
kratai lošia opozicijos rolę. Bet 
ar jie sako bent žodį prieš A- 
merikos imperializmą ? Kaipgi, 
juk jie patys yra vykintojai tę,s 
pačios plėšikiškos* politikos.

Jie negali išvengti' neminėję 
bedarbės. Bet kuomet prieina
ma prie pravedimą priemonių 
prieš bedarbę, jie pradeda mik
čioti. Republikonai sako, kad 
“geriausias užtikrinimas puieš 
bedarbę, tai palaikymas pramo
nės sveikoj ir pasekmingoj pa
dėty,” tai yra, kad’ geriausias 
vaistas prieš-' ligą yra nesirgti; 
Demokratai sako: “mes pasiža
dame sudaryti komisiją moksli
niam , bedarbės studijavimui 
New \orko valstijoj,” Lai'yra, 
jie prižada atidaryti medicinos 
mokyklą/kuomet ligonis raitosi 
kančiose. • Republikonai sako.: 
“Mes pasižadame akstinti darb
davius ir darbininkus . liuosno- 
na i • atidėti dalį įplaukų, už
dirbtų ^įjįūvip (-‘‘prosperity^) 
dfenosę,. t® naudojiftio' bedar
bės dienose,” kas reiškią akštin- 
ti, darbiųinkus sudaryti priva-

M^ns ūf M“'
djį' t įtffe - Wife-

W< 
■darytą saŠįi aųkų/Z fc'aš * vėl 
;kią,? teį į h;ąr fpiįd^. |t|urMų tpi| 
nigus : W’btnin-,
kai;' žodžiai neaiškūs,. tačiaus 
jų reikšmė nesunku atspėti. Ta
čiaus yra vienas pdnktas, ant 
kurio ‘abi' ’klikos aiškiai - sutin
ka. Abi ;partijos sako, kad jos 
ppiėšmgoš davimui bedarbiams 

khfe^ re^icia; kad’ jos 
priešingos valstybinei apdraudai 
prieš bedarbę, priešingos suda
rymui apdraudos fondo iš- darb
davių pelnų. Jos" sako, kad 'tas 
“pažemina”' darbininkus. De
mokratai ir republikonai1 nema-

prieš imperialistinį karą ir už Sovietų Respublikos apgynimą, 
neišleisdama iš minties ir galutinąjį tiksląj kovą d&ei nugriovi
mo, pačios piktadariško kapitalizmo tvarkos, jungtinėse Valsti
jose. , ..... U

Balsuokite, todėl, lapkričib 4 d. už savo partiją,-už savo ko
vos vadą, už Komunistų Paftijo^ptogranjtį ir jokios'kandidatus!

no, kad darbininkus; i pažemina 
jų ėjimas .pas Salaveišių Armi
ją, kad gauti totielką srįupoš 
po kiek valandų laukimo, pe-j 
mokratdi ir republikonai nema-- 
nd, kad badavimas pažemina 
darbininkus. Jie niekad neba-' 
daują. t

Dvi grupės vagių. Du abazai 
darbininkų priešų. Jie laiko 
trečią partiją, “socialistų” par
tiją, rezerve. Visi jie yra vie
na juodoji spėka.

Darbininkai! Lizdu o k i t e 
tiems priešams smūgį sekamuo
se rinkimuose lapkričio 4. d. 
Duokite vagims tą, ką jie užsi
tarnavo. Balsuokite už komu
nistus!

ĮDOMUMAI
Paprastai buvo manoma1, 

kad perkūnsargis priklauso 
mūsų dienų civilizacijos iš
davai. Niekas negalėjo ti
kėti, kad žiloje ■ senovėje 
žmonės būtų žinoję tokius 
dalykus, kaip orinės elekt
ros jėga ir kaip nuo jos ap
sisaugoti. Vienok patirta, 
kad senovės aigiptiečiai .jau 
žinojo orinės elektros jėgą 
ir net turėjo įtaisę perkūn
sargius.

Tyrinėjant senovės rymie
čių bažnyčių griuvėsius, ta
po patirta, kad prie jų jau 
bu'Vo įtaisyti perkūnsargiai. 
Jie buvo pavydale augštų 
stiebų, pastatytų iš abiejų 
pusių taip vadinamų bažny
čios vartų. Ir tebuvo jau 
penkioliktame šinitme t y j e 
pirm Kristaus gimimo. Su
rasta net užrašai, kuriuose 
aiškinama reikšmė tų stie
bų. Juose pasakyta, kad iš
sklaidžius perkūnijų galią 
reikia pastatytą aūgštus 
stiebus^ kurių viduryje turi 
būti metalas. , , , j

Pasirodę < kad r .daug da
bartinių neva,,naujų; moks
liškų išradimų senovės žmo
nėms jau buvo gerai žino
ma.

Anglijoj išradėjas Walter 
Humans išrado būdą, kaip 
apsaugoti automobilius .nuo 
vagių. Mat, pastaruoju lai
ku labai daug priviso vagių, 
kurie užsiimdinėja automo
bilių vogimu. Jo išradimas 
reiškiasi tame, kad jeigu 
svetimas bando automobilio 
mašiną paleisti, tai ji keistu 
balsu pradeda rėkti, tartum 
šaukdama pagelbą ir iš vie
tos; nesijudina. Todel'ne tik 
automobilius apsaugoj amas 
nuo pavogimo, bet ir vagys 
pagaunami.

Tas pats išradėjas turi ir 
antjrą svarbų išradimą. Pa
vyzdžiui, jeigu vagis bandys 
ląngą išmušti arba duris Iš
laužti, tai namę "visos švie
sos staig^užsidegaUr kyla 
lermas, o -gatvėje- pasirodo 
speciale L šviesa, šaukianti 
pblięiją. Jeigį vagis suras

M !
i įlaikū' įS- 

tas* riūtraūkfaį ’
Ku’ į! u H 

'Dabar vagims1 bus nema
žas galvosūkis, kaip išrasti 
naują būdą apeiti tuos visus, 
išradimus, kad pasekmingai 
•savo .“profesiją” varius pir- 
myji.1- ’1-■ -^ < '• šv.

Perka Orlaivius Kovai

PARYŽIUS.-' Francijos 
valdžia pardavė keletą lėk
tuvų Brazilijos valdžiai, ku
ri dabar- kovoja prieš revo-, 
liucionierius^ Lėktuvai bu§ 
naudojami kariniam reika
lam!. '; .-■

“LAISVES” VAJUS
Jau Eina Kaip Reikia

Visi svarbesni miestai, išskiriant Pitts
burgh! ir Wilkes-Barre, stovi kontestantu su- 
rašė. Mūsų pasibriežimas gauti 2,000 nauju 
skaitytoju gal bus atsiektas. Jei to neatsiek- 
sime, tai kalti bus draugai pittsburghiečiai ir 
wilkesbarrieciai. Jau turime virš 200 nauju 
prenumeratų.
" I v ' .

. .. Sulig1 šiajat diena kontestantu surašąs'stovi 
sekančiai r

SHENANDOAH-MINERSVILLE
A.L.D.L.D. Devintas Apskritis........... 29

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

Viso Philadelphia turi

\ NEW YORKO APIELINKĖ
A.L.D.L.D. Antras Apskritis .............
Baltimore, Md..........................................
Bostono Komitetas .........
Geo. Shimaitis, Montello, Mass..........
A.L.D.L.D. 11 Kp., Worcester, Mass.
L. Pruseika ..................................... • • .
D. Tūbelis, Montreal, Canada ...... 

P. N arnikas, Waterbury, Conn...........
J. Gabužis, Binghamton, N. Y...........
Ė. Arbačauskas, Lowell, Mass.. . ... .
K. Briedis, Brooklyn, N. Y............. . .
J. Johnson, Easton, Pa............ •..........
V. Mikalopas, Lowell, Mass...............
M. Žilionienė, Minersville, Pa...............

» K.- Steponavičius, Cliffside, N. J........

15% 
6

21 y*

’CJ Čliffsidiečiai turėjo specialį susirinkimą ir 
nutarė savo miestą statyti į kontestantu sąra
šą. Jie apskaitliavo, kad gausią geroką žlup- 

. snį skaitytojų. Jie gali padaryti sarmatą New- 
atkui. '

KAIP STOVI BOSTONO VAJININKAI
Naujų skaitytojų gavo

A. Taraška ...................................................
Ig Kubiliūnas................................ ................
P. Niukas .......................................................
A. Buivydas...................................................

'P. - Jackson .....................................................

Paskutinėmis dienomis prisiuntė po naują 
skaitytoją:

J. Žukauskas, Bethel, Conn.; F. Klishis, Bal
timore, Md.; P. Kvedariūtė, New York, N.Y.; 
M. Bartnikienė, Akron, Ohio, J. Machul, Mon
treal, Canada; A. Svekosky, Chicago, 111.; M. 

„ Poderis, Wilkes-Barre, Pa.; T. Brosky, Elm 
Grove, W. Va.; P. Kriaučiukas, Brooklyn, N. 
Y.; S. Gendrėnas, Rochester, N. Y.; Ch.\ Are- 
sonas, , Plains, Pa.; O. Sidarienė, Hudson, 
Mass.; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J. Kušlei- 
kis, Marlin, Pa.; Ch. Bolis, Hartford, Conn.; 
A* Maželis, Cliffside, N. J.; A. Baltaitis, 
Brooklyn, N. Y.

MpSV PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
/; Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 

naują^ skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių'skai
tytoją dar tik apie šimtas draugų, išpildė mū
sų prašymą. Tuomi negalime pasitenkįnti. 
AčiųbJamį pasįdarbavusiėms. draugams dar 

/ primename' lai, kad laukiame iš visų
skaitytojų draugiško atsakymo į mūsų prašy-

• Z "'1" h'f ■-

PUIKIOS DOVANOS KONTESTANTAM
\ “Laisvės” direktoriai kviečia draugus į kon- 
tęątą rinkime prenumeratų. A. L. D. L. D. 
Antras Apskritys kontestantam skiria sekamas

/ ' dovanasi ' . ‘G ■
, Pirma dovana ......................... ....$30

' . Aptra dovana .......................... . .,$25
’ x ' Trečia dovana . .......................  .$20

Ketvirta dovana .............................$15
;yPenkta dovana ............................... $10

» < Šeštą dovana ..................................   $5
■M •!• ' .!■" į

. z DarhUpkitės, kad gauti dovanas ir kad su
rinkti savo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity- 

v- ' tbjuK šis 'darbas yra labai svarbus darbinin- 
,’kiškos apšvietos atžvilgiu. Platindami “Lais- 
vę,” platinsite klasinį susipratimą proletarinėse-
masėse

LAISVE
TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y



I

■ MBM

Jį

Puslapis Trečiasšeštadienis, Spalių 18, 1930 S

W6W

IŠ CENTRO RAŠTINĖS
Detroito Aido Choras pri

siuntė $10 “Daily Workeriui.” 
šiaip-taip jau persikėlėm kiton 
pusėn vieno šimto numerio. De
šimts vienetų sukėlė daugiau 
pusės suvažiavimo nustatytos 
kvotos; likusiems nuo aukojimo 
vienetams dabaigti kvotą—turė
tu būti tik baikos.

Praeitą savaitę prisiuntė me
tines mokestis Detroito Aido 
Choras, Bostono Laisvės Cho
ras ir Norwoodo L. L. R. Cho-

Lig šiam laikui jau turime 
užsimokėjusius 29 vienetus. Jų 
tarpe yra du nauji. Už 1929 
metus buvo užsimokėję 38 vie
netai. Reiškia, dar trūksta 9, 
nepaisant, kad turime 2 naujus 
Sąjungos narius. Dabar jau 
prasideda rudeniniai parengi
mai, tad atlikite savo pareigas 
— užsimokėkite.

“Spartakas,” sceniškas veika
las, jau sustatytas. Dabar, kuo
met spausdinama “Laisvės” lei
džiamas 1931 metų kalendorius 
ir “Darbininkių Balsas”, tai jo 
spausdinimo eilė nusitrauks ke
lias savaites. Bet per tą laiką 
gal B. šalinaitei pasiseks eiles 
apvilkti muzika, padaryti dai- 
nas-daineles, kurių bus viso la
bo šešios. “Spartakas” nebus 
tai operetė, bet šiaip sau mu- 
zikališkas veikalas.

Bostono ALDLD 2 ir LPMS 
13 kuopos užsisakė 15 egzem
pliorių veikalo “Mes ir Jie.” 
Knygutės jau išsiųstos ir tegul 
jie sėkmingai mokinasi.

Matote, čia yra mi n i m a 
LPMS 13 kuopa, bet pažiūrėjęs 
į Sąjungos vienetų lakštą tokio 
kuopos numerio neradau. Reiš
kia, nepriklauso. Jeigu yra 
vartojamas Sąjungos vardas, 
tai turi būti ir jos narys.

Tai jau turime ir mūsų Są
jungos išleistus veikalus, ku
riuos prisiuntė d. S. Juška, se
no C. B. veikalų komisijos na
rys. Visos knygutės gražiai 
sudėta dviejose skryniose, kad 
buvo net gaila imti laukan.

Dabar Centre bus galima gau
ti šie veikalai: “Karo Aukos,” 
“Fabrikantas i r Darbininkas,” 
‘‘Ant Rytojaus,” “Buožės,” 
“Priešai,” “Už Lietuvos Sovie
tus,” “Darbas Laimėjo,” “Vėją 
Sėjus, Audrą Pjausi,” “Už Die
vą ir Tėvynę,” “Mes ir Jie,” 
“Kova už Idėjas,” “Maratas.” 
“Musmirių” irgi yra daug.

šį surašą, draugai teatrinin
kai, laikykite, tai žinosite kas 
galima gauti mūsų Centre. Sve
timos laidos, išskyrus “Mara- 
tą,” veikalų neturime. “Mara- 
to” dydis 16 puslapėlių

Regračio Raštų yra likę daug. 
Pora metų atgal menininkųsu- 
vdžiavimas nutarė parduoti jups 
po 50 centų knygutę. Dabar, 
mano supratimu, reikėtų aa 
daugiau nupiginti ir leisti svie
tam Tegul skaito žmonės; sto
vint šėpoj jokios naudos neduos.

Praeitam menininkų skyriuj 
d. R. Svyrūnėlis rašė, kad CB 
išleistų knygą, kurioj būtų vei- 
kaliukų, monologų, dialogų ir 
deklamacijų.

Gerų monologų ir dialogų nė
ra ne tik Kanadoj, bet ir čia 
pat, Jungtinėse Valstijose. Jų 
niekas negamina, o šiaip trum
piems pamarginimams būtų la
bai reikalinga. Vienos dainos 
irgi jau pradeda atsibost.

Nežinau, gal kad buvau tik 
ką iš Lietuvos atvažiavęs, bet 
man vienas monologas labai pa
tiko, kaip išgirdau sakant: 
“Kuomet aš einu paskui ją, tai 
ji man taip kvepia, kad net no
sį riečia...”

Tas monologas buvo kaip 
taukinės šmotas kruštienės puo- 
dan; riebalų ir juoko visiems 
užtekdavo. Berods, ar tik ne-

bus *d. Seno Vinco jaunystės 
štukos. Bet dabar jau ir jis pas
kui nesekioja, monologų nera-

Kaslink deklamacijų — bado 
nėra. Yra Janonio Raštai, Re
gračio Raštai. Juos galima 
gauti Centre. ALDLD išleistas 
“Švyturys,” -“Laisvėje” galima 
gauti “Atžalas.” Minimuose 
raštuose eilių-deklamacijų 
pakankamai. Tik reikia 
kintis ir deklamuoti.

J. Nalivaika, C. Seki

yra 
mo

MES ESAM JAUNUOLIAI
Mes esam jaunuoliai 

žiedai ateities;
Mes esam skelbėjai 

Laisvosios minties
Mumis nebegązdin

Senovės stabai,
Rytojus—tai mūsų—

Karžygių darbai.
Tėvai nors kentėjo

Per metų metus,
Bet mes susikūrsim

Laikus jau kitus.
Mes esam žiedeliai

Naujosios ateities,
Komunos saulelė

Del mūs užušvies!
Buolio Sūnus

1930

Pasveikinimas J. V. Pro
letariniam Menininkam

Draugai Amerikoje: “Mėly
nų Bliuskų” Maskvos Teatras 
siunčia linkėjimus visoms pro
letarinėms dramų grupėms A- 
merikoje. Mes linksmai apsi- 
mainysim dramatiška medžiaga 
ir laiškais del estrados (stei- 
džiaus) bandymų, eksperimen-

Mes siunčiam jum kopijas 
savo žurnalo “Perstatymų For
mos.” Priedu prie šito, į kelias 
dienas išsiųsime tūlą skaičių 
trumpų veikaliukų ir braižinių, 
kuriuos vienas iš jūsų raščjų, 
Joshua Kanitz, šiuomi laiku 
renka. Kaip kurie veikaliukai 
yra parašyti tinkamais tik So
vietu žiūrėtojams, todėl tūlas 
skaičius reikės pertaisyti, kad 
tikiu Amerikos vaidintojams įr 
publikai. Taipgi siunčiam jums 
priedines informacijas savo dar
bo ir paveikslus mūsų teatro 
gamybos.

Jeigu Amerikos darbininkų 
grupes bus užinteresuotos mū
sų vaidinimo būdais, mes links
mai pasiųsime reikalaujamus 
patarimus bile kokiais naujais 
klausimais. Mes norime darbi
ninkų grupių rašyti mums bile 
klausimu apie teatrą.

Taip pat mes norime veikalo 
“Paul Peters,” kurį minėjo Mj- 
chael Gold gegužės “New Mass
es” laidoje. Patarkite 
bile kokią kitą medegą, 
apsklembtą darbininkų 
norais.

mums 
aiškiai 
klasės

NewMes gauname kopijas 
.Masses,” už kurias dėkuojam. 
Tai įdomus ir brangus pasaulio 
darbininkų judėjimui žurnalas. 
Leiskite mums per jį vėl siųsti 

; linkėjimus visiems Amerikos 
darbininkams nuo mūsų darbi
ninkų teatro “Mėlynų Bliuskų.” 
Pasirašo: Engei, direktorius; 
Mrozovslcy, manadžerius.

Šitas pasveikinimas tilpo pa
skutiniam numeryj “New Mass
es”. Reiškia, jis yra žinomas 
ne tik Amerikoj, bet ir Europoj, 
o kiek mūsiškių menininkų skai
to šį žurnalą, kuris lieka . po- 
puliarišku proletarinio meno 
sovietinėj dirvoj?

Kitas pasveikinimas telpa nuo 
Danijos Darbininkų Dailės Te
atro, kuris biskį turi skirtinges-

WILKES-BARRE IR APIELIN-j Conn. Valstijos A.LD.L.D. ir 
KĖS DARBININKŲ ŽINIAI L.D.S.A. Apskričiu Pra-t.b.S.A. Apskričių Pra 

kalbų 'Maršrutas >
anglies 

išaiškinimo 
sekančių 
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Nacionalę 
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kas 
pra- 

turėti jū- 
palygini- 

jūsų liuo

JUOS su- 
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yra. 

“New
su pasitenkinimu del jo 

išvystymui darbininkų

žurnalą
po ne

rn etų 
k lauš i- 
žurna-

nį turinį. Jis prasideda seka
mai :

“Brangūs Draugai: Mes pa- 
siuntėm jums katalogą del pa
rodos Sovietų piešinių, kuriuos 
parūpino Danijos Artistų Susi
vieniji m as K o pe n h agen e.

“Mes specialiai susirūpinę 
prirengti Amerikos proletarinių 
artistų del lapkričio mėnesio 
plano. Suteikit mažiausia 1.50 
piešinių, geriausių, kokius gali
te duoti mums. Mes labiausiai 
norėtume turėti reprodukcijas 
(kopijas), kurios jau buvo ma
tytos. kad galėtum žinoti 
buvo padaryta Amerikos 
eityj. Mes norėtume 
su kelis originalus 
m u i, bet tą paliekam 
sprendžiu!.”

Paskui prašo, kad 
jungtų susisiekimo
Meksikos proletarinių 
grupėmis, jeigu jų ten 
Prie to, pažymi, jog seka 
Masses 
darbo
kultūros Amerikoj.

Tai toki tarptautiniai atbal
siai atsimuša ausyse, kuomet 
skaitai jau plataus svieto ar
tistų žinomą grupių 
išeinantį čia pat mums 
sim.

Per paskutinius du 
draugai nerimavo, kėlė 
mą atskiro menininkų 
lo, kuris būtų leidžiamas giles
nių minčių. Tie nenuoramos 
draugai, žinau gerai, vartoja 
anglų kalbą, supranta, ką skai
to, bet lyg šiam laikui visi tyli. 
Reiškia, neskaito jo, nes kitaip 
jau būtų vistiek šį tą užsimi
nę, parašę.

Mes čia gyvenam ne todėl, 
kad pasenti ir rūkant iš pyp
kės machorką ramiai1 numirti, 
bet skaityti, šviestis, veikti, sa
vo žinojimą perduoti kitiems, 
idant ir jie paskaitę komunisti
nės literatūros taptų gerais ko
votojais, nariais proletarinės ko
votojų armijos, kurios parazitų 
klasė bijo, kaip ugnies.

\ J. N.

Komunistų Partija rengia 
čielą eilę masinių mitingų — 
prakalbų kietosios 
apielinkėj, tikslu 
Komunistų Partijos 
rinkimų platformos 
žavimo mainierių į 
Mainierių Uniją,
įvyks sekamai: šeštadienį, 18 
d. spalio, 7 vai. vakare, 4th 
ir Sunbury Sts.-, Minersville, 
Pa.; sekmadienį, 19 d. spalio, 
7 vai. vakare, White, Eagle 
Hall, E. Blaine .St., McAdoo; 
pirmadienį, 20 d. spalio 7-tą 
vai. vakare, Italian Hali, 206 
Oliver St., Luzerne, Pa.; tre
čiadienį, 22 d. spalio, Work
men’s Circle Hall, Lackawan
na Ave., Scranton. > ■

Draugai darbininkai,! šie vrin 
si mitingai tai bus atsakymas 
mainų baronams prieš nuolati
ni bloginimą mainierių padė
ties, ir visi darbininkai priva
lo skaitlingai dalyvauti. Nes 
pagerinimas darbininkų būvio 
priklauso nuo pačių darbinin
kų, ant kiek jie gali organi
zuotai pasipriešinti išnaudoto
jams.

Kaip matosi, mūs darbuoto
jai sujudo rengti prakalbas. 
Čionai paminėsiu, kurios kolo
nijos rengia prakalbas. Pra
kalbos prasideda sekamai: 
Torrington, Conn., 1 d. lapk
ričio, yra apsiėmęs kalbėti d. 
R. Mizara, bet Torri.ngtono 
draugai nepraneša ar rengia,

PRAKALBOS
Su Koncertine Programa
Rengia Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Fondas
SUKATOJE

25 d. Spąlio-October, 1930
Dainuos F. Stankūnas, Lyros .Choras, 
Jeckevičiene su VaidžiuHene ir t. t. 

Pradžia 8-tą,Valandų Vakare

Liet.
928

ar ne. 4 2. ,d. lapk. po pietų, 
kalbės drangas Mizara Danbu
ry, Conn. O vakare kalbės d. 
R. Mizara New Haven, Conn. 
Draugas A. Bimba kalbės se
kančiose vietose: 7 d. lapkri
čio, vakare, Hartford, Conn.; 
9 d. lapkričio, po pietų, New 
Britain, Conn.; 9 d. lapkričio, 
vakare, kalbės Waterbury, 
Conn.; 10 d. lapk. Bridgeport, 
Conn.; 11 d. lapkr. galėtų kal
bėti Stamford, Conn., jeigu 
Stamfordo draugai pasistengtų 
surengti prakalbas. Draugai, 
kurie rengiate prakalbas, ma
lonėkite gerai išgarsinti, kad 
sutraukus daug (publikos, nes

abu geri kalbėtojai, draugas 
Bimba ir Mizara, tiktai reikia 
gerai išgarsinti.

J. Strižau«ka8,
3-čio Apskr. Org,

Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis darbininkas turi ra
ginti piliečius darbininkus 
balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVŲ” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, 221 Second St,

V. Donaven, 182 First St.
Ir pas Singerj.

Kalbės

Tautiškoj Svetainėj . 
Moyainensing Avenue 
Philadelphia, Pa.
“Laisves” Redaktorius

R. MIZARA

L KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO J AS
. Laisąiuotas New Jersey 

ir Penhsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atitinkamiausias ir už' prieinamų 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Reporteris

PHILADELPHIA, PA

spalio, Garrick 
5th St., 8-ta vai.

R. Mizara

visi Philadelphijos

Didelis Protesto Mitingas
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas rengia didelį masinį 
protesto mitingą reikalavimui 
paliuosavimo šešių teisiamųjų 
draugų—darbininkų kovotojų 
Atlantoj, Georgia valstijoj, 
kuriems gręsia arba mirtis ar
ba ilgų metų kalėjimas, šis 
protesto mitingas įvyks antra
dienį, 21 
Hali, 507 
vakare.

Todėl
darbininkai turėtų būtinai da
lyvauti šiame protesto mitin- 
ge-prakalbose, nes1 niekas dar
bininkų kovotojų negelbės ap
art pačių darbininkų. O pro
testo reikšmė ant tiek esti 
reikšminga, ant kiek tame pro
teste dalyvauja'; darbininkų 
masių. Nes protestas yra spė
kų demonstravimas, ir su kokia 
spėka išeini prieš priešą, ant 
tiek priešas su tavim skaitosi, 
todėl labai svarbu protestuose 
dalyvauti. Darbininkai, būki
te visi!

RENGIA SIETYNO CHORAS

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell ---------------------------- Oregon 5136
Keystone ---------------------  Main 1417

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Gerbiami Draugai ir Drauges! Šios 
prakalbos rengiamos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Fondo, kad 
supažindinti darbininkus su šių dienų 
apsireiškimais, kaip tai: Kongreso 
paskirta Fišes komitetas, oficialis 
kalbėtojas J. V. kongreso, kad išvys
čius propagandų kampanijai prieš 
kovingus darbininkus,, kad pątiesus 
pamatų legislatūrai išleidimui prieš- 
darbinįnkiškų įstatymų, , ypąting.ai 
prieš ateivius. Tą nuodingų propa
gandą prieš darbininkus 'jau : pradėjo 
varyti visu smarkumu. Ini|žionk$i- 
nai, deportacijos. Teismų nuospren
džius seką ilgiausi terminai kalėjimo 
(Gastonia, J'mperial 1 Valley, Nėw 
York ir Milwaukee), i Bedarbių lyder 
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
sų.

ĮŽANGA 25c ir 50c
Kviečia KOMITETAS.

Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitčs (

Subatvakaryje, 25 dieną Spalio (October), 1930 m.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J,

Gerbiamieji! šiame koncerte, apart Sietyno, dalyvaus Aido Choras, vadovaujamas B. šali- 
naitės iš Brooklyno; Bangos Choras, vadovaujamas O. Eremino, iš Elizabetho: Lyros Choras, 
vadovaujamas E. Retikevičiūtės iš Maspetho; M. česnavičiūtė, sopranas; O. Stelijiokaitė, 
smuikininkė ir Aido Choro Merginų Sekstetas. '

■, '■ , . . I • ..
Šokiams grieš Collegiate Club.. Revelers Orkestrą iš Patersono

Sietynas visuomet parengia puikius balius ir koncertus 
kviečiame visus atsilankyti.'

Įžanga $1.00 ir 75 centai; vaikams 25

bus vienas iš geriausių
Pradžia 7:30 Valandą Vakare

• i i > . 1 ’į . ■
centai; tik ant šokių 50 centų

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

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

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

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

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU. 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS
{vairi ų šaltų gėri- 

Crcam, taip 
gardžių už- 

Turi didė
ti nka- 
teat-

vestuvems, 
parengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra-

pat ir 
kandžių 
lę svetainę, 
mą baliajns 
rams, 
sporto 
mams ir 
žingsniai 
žios maudynės 
(swimming pool).

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

A. LUlVllNAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
4 Telephone: Trinity 3-1045

ELIZABETH, N. J.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
ganiniu automobiliu; dalinas Į tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plant)X 
kaip surasti sugedimus; kaip (kardžius *U- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, )x> priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai roikalin- 
giausia prie dabartinių automobilių.

3. Važinčjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pUną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lais- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prilnama visiems.

r.s r,. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AUI- 
Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedfldieniais nuo 10 iki t P. M.

EW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14 th Street

MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su

Mokytojum' yra žymus eksnert 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą

228 Second Avenue

SERGANTI VYRAI IR MOfEĖYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Li^ų, visokių Chroniškų Skau- 

jMF dūlių, Bendro Nueilpnno, Nusiminimo, Gajy^ayai-
flBn gio, Skilvio, žarų 
MHCz^ąĮ^ Skaudėjimo, JĮeų

Plaučių^ Kvėpuoja 
Ligų, Reumatizmo

JhŠk? j mo. Jeigu ifis esa__ _ ___________
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir. Moterų Luto 

pasekmingai pagydopa naujausiais, užgiriais mok- 
A aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai
pESfcr suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. Z1NS iioEASTiethST.O.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS! • A. !£. iki « P. M. Nedftloj I A. K iki 4 P.K

islęs ir Gerklčs 
tlėnų Skaudfijl-

MBHM
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Šeštadienis, Spalių 18, 1930

, WILKES BARRE, PA.

GEORGE NOBILETTI

Dr. Jonas Repšys

VEIDO GRAŽUMAS
ra

DETROIT, MICH.

: laikytis šioj vietoj, iki pradės prieš abelnąjį sąlygų blogė-

A.
sto- 
mil- 
ta- 

Ntes 
dar

881 Massachusetts Ave. 
✓

(arti Central Square)
CAMBRIDGE, MASS.

tel. Porter 378S

OFISO VALANDOS:
' Nuo 2-4 po pietų ir

' Nuo 7-9 vai. vakare. »! ‘
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Kviečiame visus atsilankyti.
» v Rengėjai.

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET s 
Brooklyn, N? Y. Phone stagg 9645

^BETRBITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pjrkti vais
tus daū'g prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

PRIE BEREZINOS
Parašė S. K. KOTOV.

Mes Galime Sutelkti Darbininkų Mases 
Balsuot už Komunistų Programą ir Jų į

Kandidatus Lapkričio 4-tą Dieną
Vertė D. M. šolomskas.

(Pabaiga)
Priešakyj daug skaitlingesnis priešas begailestingai puola 

tikslu suvaryti batalioną į upę. Mūsų artilerija pagelbėti jau
negali, nes daug skaitlingesnė lenkų artilerija sudaužė vieną po 
kitai kanuolę ir tuomi sunaikino bataliono pagelbą. Laimė kad 
pas batalioną amunicijos labai daug yra, šautuvų kulkų ir kul- 
kasvaidžių diržų labai daug, nes kaip kurios kuopos, persikelda- 
mos, paliko.

Sužeistą bataliono vadą d. Ivanovą nusprendė ant žūt būt 
perkelti į kitą pusę. Atsirado keturi liuosnoriai, kurie apsiėmė 
užsidėję jį sau ant pečių perpdaukti, nes jokios valties nei lentų 
nėra, šis darbas pavojingas, nes kiekvieną minutę baltieji len
kai gali paštebėti ir pribaigti komandantą ir pasiųsti į dugną 
gelbėtojus, bet vistik ant kareivio ploščiaus vadą nuleido prie 
upės ir pradėjo nusirengt.

Vadas žinojo, .kad čia būdamas, jis žus, bet jis negalėjo pri
leisi, kad del jo mirtinai sužeisto, kiti imtųsi žygio, gręsiančio 
jiem mirčia.

—Sustokit!—komanduoja jis. Bet raudonarmiečiai tylomis 
tęsia savo darbą.

—Broliai, meskite tą darbą!... Dabaigkite mane, bus ge
riau!... čia yra brangus kiekvienas durtuvas, o jūs su manim 
eikvojate laiką!...

Raudonarmiečiai tyli.
—Aš prisakau, aš komanduoju!
Raudonarmiečiai tartum negirdi jo. *
—Draugai,—metasi į gudrumą vadas,—pastatykite mane ant 

kojų, aš patsai! aš patsai!
-‘-Tai galima.. .—Vadas atsistojo ant kojų, dėdamas visas | 

pastangas, kietai sukandęs iš skausmo dantis, jis padarė porą ' 
žingsnių linkui upės ir puolė į vandenį.

Teškėsi vanduo, susisuko verpetai ir 3-čio bataliono koman- i 
danto daugiau jau nebuvo. Drg. Ivanov rado mirtį Berezinos ' 
vandenyj.

Iš kitos pusės raudonarmiečiai matė mirtį bataliono koman- 
danto, matė sunkią padėtį kovingo bataliono, laipsnišką mirtį jo 
nelygioj kovoj, bet pagelbėti niekuo jau negalėjo. Upė atskyrė O vis dėlto randasi dauge- 
batalioną nuo visų savųjų. Buvo šiaip taip sudarytas vienas lis tokių, kurie negana per
plaukiantis tiltelis (paramas), bet vos su juom nusileido dalis mano, kaip giliai yra darbi- 
raudonarmiečių, kaip greitai juos visus iš mašininių kanuolių minkai pakairėję.
sušaudė lenkai. [ . T_

Kas Jungtines Valstijas 
turės didžiai nustebinti ar
timoj ateityj, tai dramatiš
kos demonstracijos, liudi
jančios, kaip giliai ir plačiai 
siekia dabartinė nepasiten
kinimo banga per visą Ame
rikos darbininkų klasę. Ko
vo 6-tos dienos demonstra
cijos tik truputį apie tai 
primiriė, bet ateinančių mė
nesių įvykiai nustelbs ir 

| šias didžias demonstracijas.
Šiuose rinkimuose darbi

ninkų minios, nors ir neor
ganizuotos, stengsis iš
reikšt didį protestą ir nepa
sitenkinimą prieš bedarbę, 
preš uždarbių kapojimus ir

Rašo Wnn. Z. Foster
(Komunistų Kandidatas į New Yorko Valstijos 

Gubernatorius)
Per dabartinį rinkimų va- tiek ką iš savo pusės beda- 

jų mūsų Komunistų Partija rytų kapitalistai ir jų ofi- 
turi progos ne tiktai gauti cieriai iš Amerikos Darbo 

; kelis kartus daugiau balsų, Federacijos ir 
Inegu kada pirmiaus, bet 
taip pat dikčiai pakelti savo 
intaką ir įgyti naujas mi
nias pasekėjų kiekvienoj 
srityj savo darbo. .Kad tu
rėti tokio pasisekimo, ' rei
kia mums nuodugniai su
prasti, kaip svarbus yra da
bartinis dalykų stovis ir 
tuo būdu sumobilizuoti vi
sas mūsų pajėgas kuo veik
liausiam darbui, idant galė
tume išnaudoti tą progą.

• “Socialistų” 
Partijos. Kovo 6-ta diena 
suteikė mums1 nurodymą, 
kaip tos darbininkų ir ■ be
darbių masės seks revoliuci
nę vadovybę. . ' , . I

A.P.L.A. 51-ma kuopa laikė 
susirinkimą 12 d, spaliu. Ne- 
kuriems nariamš buvo išmokė
ta pašelpa ir pomirtinė. Pri
imta septyni nauji nariai į 
draugiją. Tarp kįtų. laiškų 
'skaityta ir atsišaukimas Komu
nistų Partijos pirkimo namo 
reikale. Apsvarsčius laišką, 
nutarta paaukot 5 doleriai iš 
iždo minėtam tikslui, 
pasiųsti į K. P. Lietuvių

Dabar eina vajus 
draugijos ir nupigintas 
mas daugiau, negu per 
51-mą kuopą.

’ ‘WORCESTER, MASS.
Priėšfaši^t(nio Komiteto ' susirinki

mas bus’antęadiehį, 21 d. spalio, Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St., 
7:30 vai. vakare. Yra daug svarbių 
reikalų aptarti, tat malonėkit visi at
silankyti.

Org. P. Labanauskas.

PHILADELPHIA, PA.
Progresyvių Draugijų Bendras Ko

mitetas rengia didelį balių subatoj, 
18 spalio, svetainėj 8th St. ir Fair
mount Ave. Prasidės 8-tą vai. va
kare ir tęsis iki vėlumos. Bus gera 
muzika, skanių valgių ir gėrimų.

Pasikartojimas Kovo 6-tos 
Dienos Įvykių

Spaudžiami ekonominio 
. krizių, darbininkai yra pri
brendę labiau negu bent 
kada delei organizavimosi 
ir kovos. Mes tatai esame 
atvejų atvejais pakartoję.

PERGALĖ
Lenkai vedė vieną po kitai ataką. Jie nusprendė ant žūt-būt 

sulaužyti raudonųjų atsispyrimą. Bet batalionas nepergalimas. 
Jam nėra kur trauktis ir jeigu dar yra išsigelbėjimas, tai tik 
einant priešakiu. Kovotojai jau apie nieką nemąstė, tik žaibo 
greitumu tauškėjo šautuvų magazinai ir jie siuntė tūkstančius 
kulkų. Kulkasvaidininkai leido vieną po kitam kulkų diržą per 
mašininių kanuolių gerkles.

Pasitarime kuopų komandantų ir politinių kuopų komisarų, 
pulko karinis komisaras, kuris dabar vadovavo batalioną, pareiš
kė:
* —Yra tik du išėjimai iŠ dabartinės padėties. Pirmas, tai pa
siduoti į belaisvę baltųjų go vedoms.. .

Ir nutilo jis. Vadų veidai, kaip ir pirma buvo šalti, ramūs, 
prakilnūs ir pasirįžę.

—Ir yra antras, tai bandyti persimušti per lenkų eiles užpa
kalin jų ir ten atsipalaidavus nuo jų persikelti į kitą pusę Be- 
rezinos upės, kur nors toliaus. Aš siūlau jums apsvarstyti abu 
šiuos klausimus,—ir nutilo jis.

Apie pirmą “išeitį” niekas nepasakė nei vieno žodžio. Svars
tė tik antrą pasiūlymą. Nutarė 
temti, ir tada bandyti prasimušti per lenkų eiles. Nutarimas 
perduotas raudonarmiečiams. Kovotojai sutiko jį su džiaugsmu.

Lenkai pastebėjo, kad batalionas, apsidrūtinęs, padarys jiems 
dar daug blėdies. Jie pradėjo vėl tankiomis eilėmis pulti ap
kasus. Vėl jų kanuolės nutilo, nes priešai vieni nuo kitų taip 
arti buvo, kad lengvai galima buvo apšaudyti ir savuosius.

—Pasiduokite!—puldami rėkė lenkai.
—Šaudykite baltuosius lenkų niekšus!—tankiai atsakydavo 

jau užkimusiu balsu karo komisaras.
Tris kartus pu61ė lenkai ir visus buvo jie atmušti su dide

liais nuostoliais. Baloj apkasai neprieinama “tvirtuma”. Ir 
kiek jie darė pasiutusių užpuolimų, bet veltui; raudonas bata
lionas atlaikė.

Saulė jau leidosi už miško. Raudoni ratai blizgėjo ant Bere- 
•zinos vandenio. Blizgėjo ir raudonarmiečių durtuvai. Visi lau
kė, laukė ir daugeliui tai buvo jau paskutinis atsisveikinimas su 
saulute. Tamsoj arba laimėjimas, arba bataliono pražūtis.

Karo komisaras žinojo, kad lenkai pirm sutemos dar kartą 
‘bandys nugalėti batalioną. Jis ant kelių šliaužiojo po eiles ko
votojų, kalbėjosi su kuopų komandantais ir kovotojais. Jis pri- 
rengdinėjo batalioną į paskutinį mūšį, kuris jau artinosi.

Lenkų komandantai netrivojo piktumu. Ir ištlkro. Per vi
są dieną' visas jų garbingas Poznaniaus pulkas, vokišką karini 
patyrimą turintis, negalėjo niekaip nugalėti raudonąjį batalįoną, 
penkis kartus silpnesnį savo skaičiuje. S ■ ‘

—Šiandien, pirm saulėleidžio, bolševikų batalionas turi būti 
sunaikintas,—sakė paskutinis prisakymas lenkų Poznaniaus bri
gados komandantę, kurį mes radome prie užmušto lenkų oficie- 
riaus.

Jau temo. Nuo upės kilo drėgnumas, kaip voratinkliais p ra-j 
dėjo skėstis rūkų debesėlis.

r Lenkai vėl pradėjo ataką ant apkasų. Be jokio šūvio prieš 
juos iškilo iš apkasų raudonasis batalionas, su blizgančiais pri
ruoštais, durtuvais. Kovotojai buvo pasirengę ant visko ir bai
sus savo pasiryžimu. Lenkai vis arčiau 200.. . 100. .. 50 žing
snių, nuo raudonųjų. Užviešpatavo baisi tyla. Ir štai viduje 
raudono bataliono užkimęs balsas pradėjo proletarinį himną:

Pakilk varguos sužavėtoji,
Pasaulis alkanų vergų...

Visas batalionas parėmė proletarinį himną. Balsai iškarto 
Iškilo virš Berezinos bangų, nusirisdami į antrą pusę ir ap
siaubdami balų plotus. Batąlionas, tartum elektros sriovės per
imtas, be komandos dainuodamas proletarinį himną, su durtu
vais puolė ant besiartinančių lenkų spėkų. Energingu ir tvir
tu puolimu durtuvais pasidarė sau kelią per lenkų eiles; pada
rė dar kelis papliupinius šūvius į toliaus susvyravusias kitas len
kti eiles ir pasislėpė po močiutės nakties skraiste.

jimą. Kapitalistai 
jausdami šį didelį

gyvai
masių | kurie

I kairėjimą, sužiniai stengiasiHM.11 VJUMU, KJUlZllllllAl ULV-Ugiaoi 
[išplėšt tam judėjimui vyriš
kumą ir iškrikdyti jį tokiais 
Įprigavingais ūbaisiais, kaip 
alkoholio klausimas ir kiti 
panašūs. O jų fašistiniai Jr 
socialfašistiniai lekajai iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir “Socialistų” Partijos, 
to paties tikslo siekdami, 
įtempia kiekvieną savo ner
vą, kad sumulkint darbo mi
nias ir savo reformistinė- 
mis šnekomis išdraikyti ko
vingą darbininkų ūpą.

Sumobilizuot Visas Pajėgas
Prieš tokius, kapitalistų 

-mūsų Komunistų 
turi 'pasiryžusiai 

'stoti' su ,Viščinis savo pajČM 
gomis. Jinai turi taip' ko
vingai ir mobilizuotai, kaip 
dar niekad pirmiau, atsisto
ji priešakyje, kaip kovojan- 
■tis vadas darbininkų klasės.

Nors mūsų Partija yra 
palyginamai nedidelė, o ka
pitalistiniai mūsų priešai 
labai galingi, mes del to ne
turime nusiminti. Kuomet 
darbininkų ūpas yra toks 
kovingas kaip dabar, tai 
mes galime didžias jų mi
nias sutelkti, kad balsuotų 
už mūsų Partijos kandida
tus ir už jos programą, vis

i planus

Nelaikykite Peržemai Rin
kimų Kampaniją

Bet kad turėti pasisekimo 
rinkimų gajuje, tai reikia 
didžiai pasmarkinti mūsų 
darbą. Dabartiniu laiku gi 
mūsų vajus eina perlėtai; 0 
tai todėl, kad nėra ganą 
įvertinama mums galinti 
patarnauti proga, ir abelnai 
nėra dar gana įkainuojama 
svarba parlamentinių (šei
minių) rinkimų delei darbi-j 
ninku švietimo ir jų orga
nizavimo. .

Sekančiomis savaitėmis turi-, 
me išvystyti dešimteriopai diJ 
dėsnį veiklumą, kur kiekvienas1 
Kom. Partijos narys prisidėtų 
su savo dalia; turime dikčiai 
padauginti ir padidinti savo mi
tingus prie dirbtuvių vartų, mi
tingus gatvėse, skleidimą Par
tijos laikraščių ir kitokios lite
ratūros, pasmarkinti ir papla
tinti darbą unijose, tarp bedar
bių ir tt. Mes neturime dėti į 
pastangų vien tam, kad gauti 
daugiausia da’rbininkų balsų sa
vo kandidatams, ir daugiau nib- 
ko. Tatai būtų vien oportuniz
mas.

Mūsų rinkinių kampanijos 
pasisekimas yra surištas su pa- 
smarkinimu mūsų darbo visose 
srityse./ Mes turime su panau
jinta energija varytis . pirmyn 
savo kovoje už Bedarbių Ap
draudos Sumanymą, už 7 valan
dų darbo dieną, 5 dienų darbo 
savaitę, už streikus prieš už
darbių kapojimus ir tt. Dar
biu inkų ūpas yra kovingas, ir 
kuo būsime mes, kovingesni ir 
smarkiau priešus pulsime tose 
kovose, tuo labiau darbininkai, 

virš visko pageidauja
griežto veikimo, teiksis apie 
mus, kaip apie savo vadus. Mes 
turime nugalėti apsnūdimą sa
vo eilėse; mes turime pąnaikin- 

 

ti visus tokius “suprątimū , 

 

pasak kurių rinkimų vdjus es,ą.s 
koks tai atskiras ~ as, netei

su kitomis mūsų
anijonus.

rintis ryši 
ka

Nors dabartinis dalykų 
vis suteikia mūsų Partijai 
žinišką išsivystymo progą, 
čiau tame yra ir pavojus, 
jeigu mes nesuteiktume 
b in inkams organizacijos ir va
dovybes, kurios jie šaukiasi, tai 

!jų judėjimas praplauktų užuo
lanka pro mus ir paliktų mus 
sektantiškame atsiskyrime nuo 
minių.

Visomis, todėl, savo pajėgo
mis ir išgalėmis kibkimės į di
džiuosius klausimus bei tiždavi- 
hjii^ guriuos ftiJihĮsį ūždėd^ •įko- 
noftiinis krizas ir kylančids įdar
bini tikį kbyosl Mes turim dagiau 
užkurtįi įaro’ gato rinkįnjiiį Įkįam- 
pani joj 6; mes turime lt ii V ' kas 
labiau pasmarkinti savo įkovą 
už bedarbių apdraudą ir Savo 
streikų judėjimą prieš daJrbo 
mokesnio kapojimus. Mes tu
rime panaudoti visus savo susi
siekimus su darbininkų masė
mis, kad privest juos , prie bal
savimo už komunistus. Mes ga
lime, jeigu tik rimtai pasisteng
sime, paversti šiuos rinkimus į 
didžiausią minių mobilizaciją, iš 
visų, kokias tik mūsų Komunis
tų Partija yra kada padariusi.

(Rašyta Hart’s Island
. Kalėjime.)

; Ant rytojaus batalionas už 8 verstų nuo šios vietos į šiaurę 
persikėlė per upę Berezina ir susijungė su savo pulku. Kovoto
jai buvo nuvargę. Daugelis sužeisti, bet pergalingi.

Biurą, 
mūsų 
įstoji- 
pusę į 

Tai lietuviai
darbininkai turėtų rašytis da
bar. Nes jūs matote, kad mes 
dirbame bendrai , su; revo
liuciniais darbininkais ir ,išlai
kome; gerai organizaciją,, taį 
vifeų darbininkų pareiga prigu
lėti tokiai pašelpinęi draugi
jai. Vajus tęsis per tris mė.n. 
—spalį, lapkritį iKgruodį. Su
sirinkimus laikome, kas antrą 
nedėldięnį - kiekvieno mėnesio, 
350 Lynwood Ave., taip kai 
ir pirmiau, tik numerį pakeitė, 
bet vieta; ta pati. Laikas—2- 

val. po piet.
J. V. Stanislovaitis.

Puikus Tarptautinis Koncertas
25 d. spalio, šeštadienį, Au

to Workers Union ir Trade 
Union Unity League rengia 
tarptautinį koncertą ir šokius, 
1343 E. Ferry Ave. šio paren
gimo pelnas/ eis į $100,000 
Streikų Fondą. šiame kon
certe dalyvaus visa eilė dar
bininkiškų chorų: ukrainų, 
vengrų, lenkų ir rusų. Tąipgi 
yra pasižadėjusių daugybė 
įvairių organizacijų dalyvauti 
šiame koncerte, kad padarius 
jį sėkmingu.

Todėl visi darbininkai kvie
čiami dalyvauti, kur pasilinks
minsite ir sykiu pagelbėsite 
savo organizacijoms.

Rėporteris.

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

Tikrą . nalurališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Yeido Grožybės Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

PRANEŠIMAI'’ 
'■ Iš' KITUR ' ■

BAYONNE, N. J.'
Svarbus masinis mitingai 'pusitiki- 

mui dd. Fosterįo,. Minorę,, Amterio 
ir Raymondo bus utarninke, 21, spa
lio, Labor ' Lyceum svetainėj, 72 W. 
25th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi vietos ir apielinkes į lietuviai dar
bininkai ateikite i šį svarbų mitin
gų, nes bus geras kalbėtojas, kuris 
aiškins apie bedarbę ir kitus svar
bius reikalus., Įžanga veltui. Ren
gia Tarptautinio . Darb. Apsigynimo 
vietine kuopa bendrai su vietos pro- 
gresyvėm darbininkų organizacijom.

Kviečia Komitetas.
(248-249) 

elizabethTn. j.
Svarbios prakalbos įvyks trečiadie

ni, 22 spalio, A. Lutvino svetainėj, 
69'S. Park St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kalbės visiems žinomas ’apy
sakų rašytojas Senas Vincas. Kvie^> 
ęiame visus atsilankyt, išgirsite daug 
pamokinančio ir įdomaus. Rengia 
A.L.D.L.D. 54-ta kuopa.

(248-250)

newITensington, pa.
A.P.L.A. 9-ta kuopa rengia šaunij 

balių subatoj, 25 spalių, savoj svetai
nėj, 1126—-3rd Avė. Prasidės 7:30 
Vai. vakare. Bus gera muzika, visi 
galėsit smagiai pasilinksminti. Tat 
kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.
(248-249)

11ASTON, PAJ
L.D.S.A.. 14-tos kuopos susirinki

mas bus utarninke, 21 spalio, pas 
d., Švelnikienę, 1143 Jackson Sę, 7:30 
vai. vakare. Visos narės ateikit, 
yra svarbių reikalų. 'Atsivėskit ir 
naujų narių., , .
J (248-249) * , Sekretorė.

Bel) Rhone, Pop|ar 75^5
M... c:

GRABORTUS UNDERTAKER

[JbaltawuojR ir laidoja nun*irn*Iu» 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarn Avimo ir už žemv kaing, nuliūdimo 
valandoje Jaukite# pa# mane. Pa* man* 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
gerlauiioie vietose ir už žemą kainų Į x

1023 Mt. Vernon Strtel
PHILADELPHIA, PA.

ant 
pa-

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Vardas____ __
No. ir gatvė:—
Miestas ir valst,

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
,. M. Balchunaa, Savininkas Tel., Stagg 5938

M.
P Gerą DUONA valgyt reikalingiausia'kiekvie- 

t nSin. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA

1 |ĮJ Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- J'H 
žam į storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.
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ZABULIONIS NO. 2-1 JANKAUSKAS vos su juo. Nuėjo kapitalistų 
klasei tarnauti, tegul ten ir pū
va.

1
-F.

Puslapis PenlttaB T
... !_______

mėjimas. (Netik nuo pikiefa- 
vimo, bet ir vadovavimo.—D. 
M. š.) Reakciniai streiko va
dai pikietuoti neina, nes čia rei
kia drąsiu: ir darbininkų gerinu
siems interesams pasišventusių 
darbuotojų. O jie tokiais nė
ra, dargi jie yra bailiai ir di
deli tinginiai.”

Suprantama^ čia tada Jan
kauskas .rašė tiesą, kad komu
nistai yra drąsiausi kovotojai, 
o reakciniai vadai bailiai ir tin
giniai, dargi reikia pridėti, ir 
dideli niekšai pardavikai. O 
dabar patsai A. Jankauskas 
prieš komunistus putoja, o re
akcinius vadus garbina, gina. 
Reiškia, dabartinis Jankauskas 
yra renegatas ir koyoja prieš 
tą Jankaušką,'kuris savo metu 
visgi, nepaisant savo netobulu
mų, buvo.* su darbininkais.

Kitame-!, skyriuje, kurį A. 
Jankauskas užvardino: “Komu-- 
nistiį. Darbas Unijose,” jis rašė:

“Partija jau atatinkamai 
įvertino komunistinį darbą uni
jose. Jau ‘ ganėtinai yra su
prasta, jog partijos bujojimas 
daugiausiai priklauso nuo mū
sų veikimo tarp pramonės dar
bininkų ir unijiniame judėji-

(Pabaiga)
“Kai del virš cituotų daugy

bės kelionių, tai galima štai ką 
pasakyti: to amato jie (reiškia, 
komunistai.—D. M. š.) mokino
si per kelis pastaruosius me
tus, besuokalbiaudami vienas 
prieš kitą įvairiuose ‘kokosuose’ 
(slaptuose frakciniuose posė
džiuose).”

Na, matote, kad pagal dabar
tinį Jankauską, tai komunistai 
nieko nereiškė, jie tik koliotis 
“mokinosi.”

r Atrodo, stebėtis reikėtų, kaip 
Aaip greitai galėjo suniekšėti ir 

Wiek begėdiškai bliauti!
Komunistai ir Unijos

Kadangi Jungtinėse Valstijo
se apie 30 milionų darbininkų 
neorganizuotų, tai jų organiza
vimą į industrines (tos šakos) 
darbo unijas ėmėsi Komunistų 
Partija. Partija negalėjo to
liaus leisti, kad A. Jankauskas, 
būdamas partijos nariu, organi
zuotų ir tarnautų kompaničnai 
Amalgameitų unijai, kurios va
dovybė yra reakcinė ir pardavi- 
kiška. ,

Keli metai atgal aš pareiškiau ! 
A. Jankauskui: “Jankauskai, 'me. 
tu esi Amalgameitų organizato-1 
rius, I ■■ ■ —
ton, Pa., ir neorganizuoji ten Į

• kriaučius? Ten yra keli fabri-Į 
kai ir baisus išnaudojimas.” Jis

0 mane užklausė, kokius darbus į 
Eastone dirba. Aš jam atsa- Į 
kiau. Jankauskas tik nusijuo-! 
kė ir sako: “Mes tokius kriau- i 
čius neorganizuojame.” Mat,. 
kokia toji Amalgameitų unija:, 
vienus organizuoja, kitus ne.

Gi profsąjungos, kurias stei-1 
gia kairieji darbininkai po va- • 
dovyste Kompartijoj organizuo- tai, kad reakciniai vadai brau- 
ja visus darbininkus tos darbo kia komunistus iš unijų, 
šakos, tos industrijos.

Kada partija pareikalavo iš:
A. Jankausko dirbti komunisti-; munistai ir 
nį darbą, dirbti del naujų uni-; neganėtinai priklauso unijose, | 
jų, tai jis neklausė; jis ir toliau i reakcionieriai yra unijų va- 
ištikimai tarnavo Hillmano ir Į 
Šlosbergio fašistinei mašinai,)

• kuri jam riebiai moka. Tada 
partija A. Jankauską išmetė 
laukan. Jankauskas) supyko ir 
dabar virto bjauriausiu renega
tu. Reiškia, jis vaduojasi savo 
pilvu, o ne sąmoningumu. Už 
gerą algą jis sutiktų ir virves 
muilinti proletarus karti. Jan-: 
kausko nusistatymas: Tam 
dirbu, kas duona man duoda.

Bet keli metai atgal, dar ta
da, kada jis buvo komunistas, ir 
jis kitaip suprato. Tame pa-. 
čiame Laisvės gegužiniame nu
meryje jis daug rašė apie ko
munistų uždavinius kurti naujas, 
unijas, ir kovas, ir reikia pasa
kyti, kad tada A. Jankauskas 
rašė gerai. Pavyzdžiui:

“Kuomet darbininkai pradeda 
suprasti savo kasdieninio gyve- 
nimo padėtį, pradeda j ieškoti1 
Išeities, kuri veda prie kovos, 
kuri apsireiškia išėjimu strei
kam Tuomet komunistų parei-1 
ga mestis į darbininkų apačias 
streiko laike, nepaisant kas bus 
viršūnėse: kokie viršininkai ne
būtų, daugiausiai nuo apačios PP 
priklauso streiko laimėjimas. I.

Renegatų Likimas
Renegatas A. Jankauskas, tai 

Zabulionis No. 2. Jis mano, kad 
labai esąs didelis asmuo, kad 
jis pajėgs sunaikinti komunis
tinį judėjimą lietuvių darbinin
kų tarpe. Labai klysta! Jis 
tiek nuveiks, kaip nuveikė jo 
pirmtakūnas Zabulionis No. 1. 
Jis tiek nuveiks, kaip nuveikė 
Lietuvoj renegatas A. Berno
tas.

Rinkite Delegatus j Ateivių Apgynimo 
Konferencijas! Ateikite Deportavimus 

ir Ateivių Registravimo Sumanymus!
Ateivių darbininkų apgyni

mas nuo deportavimo iš Jungti
nių Valstijų darosi vis skubes
niu ir rimtesniu reikalu. De
portavimų banga paskutiniais 
laikais ypač augštai kyla. Šią

(visos šalies) Ateivių Apgyni
mo Konferencija Washingtone.

Visi ateiviai darbininkai turi 
įsitraukti į tą ateivių darbinin
kų apgynimo judėjimą ir remti 
jį darbais ir finansais.

Kiekvienas renegatas plūs- savaitę specialis traukinys, per
ta, putoja, kunkuliuoja, iš jo ko- važiavęs nuo vieno šalies kraš- 
serės plaukia juoda purvo lava, to iki kito, rankiodamas negeisk 
juoda dvokianti smala. Priešai .‘tinus buržuazijai ateiviu
katutėmis ploja, džiaugiasi. Gi-1 
ria jį, perspausdina jo pliovones. 
Suprantama, dalį darbininkų 
kartais laikinai, kartais pavie
nius ir ant visados tokie niek
šai ' suklaidina. Padaro nuosto
lių kiek mūsų judėjimui, 
sunaikinti mūsų judėjimą 
negatai, neigi kapitalistinė 
sė, nepajėgė ir nepajėgs!

Mes, sąmoningi proletarai, 
mes, komunistai, ir artimi mū
sų draugai, mes einame klasių 
kovos keliu, keliu, kuris veda 
prie pasiliuosavimo, prie panai
kinimo kapitalistinės alginės ver
gijos, prie įkūrimo darbininkų 
galios. Mūsų kelias yra sunkus, 
pilnas kliūčių iš viešpataujančios 
klases pusės. Mūsų kelias yra 
kruvinas ir lavonais nuklotas. 
Komunistai, kurie teisingai ko
vojo ir kovoja, užsitarnauja pa
garbos, jų drąsa, jų kančios, jų 

persekiojimų ir 
iš išnaudotojų pu

lses juos padaro pavyzdžiu del

nomas kaipo gabus apysakų 
ras ėjas.

Todėl visi ateikite į prakal
bas, o užtikriname, kad išgir
site daug ko pamokinančio.

Įžanga veltui visiems!
Rengėjai.

ren-

Mylios Ilgio Alaus 
“Paipa” Yonkeryj

Yonkeryj, N. Y., federalis 
teismas pašaukė pasiaiškinti 
policijos komisionierių, gatvių 
komisionierių ir tūlus kitus 
valdininkus, kaip tai jie nega
lėjo žinoti apie visos mylios 
ilgio vamzdį (didelę paipą) 
po gatvėmis, kur tuo vamz
džiu buvo perleidžiamas būtle- 
geriams alkoholinis alus iš 
bravoro. Kad tą "Vamzdį įdėti, 
reikėjo praardyt ištisą mylią 
gatvių.
kad tas darbas buvo atliktas' 
su miesto ponų žinia už rie
bius kyšius.

<■ I
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ALDU) I-mos Kuopos 
Vakarėlis Spalio 26

A.L.D.L.D. l-ma^kuopa 
gia linksmą vakarėlį, sekma
dienį spalių (October) 26 d. 
Tą vakarą tikimasi sutraukti 
kuo daugiausia publikos. Ren
gėjai deda pastangų, kad su
daryt puikiausią tam vakarė
liui programą iš visų, kokios 
tik kada buvd parengimuose 
“Laisvės” svetainėje; yra už
tikrinimų, jog ką žad^, tai ir 
ištesės. < Apie pačią^rogra- 
mą bus plačiau pranešta .vė
liau.

Taigi, suprantama. i

£I

navimo
kainą,

kurie dėsis prie judėjimo, prie

centai už skrynutę.

)

susna

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyn©,

kvie-

MALONAUS PASIMATYMO

elgęsis yra negeras, peiktinas ir 
'darbininkus klaidinantis. Kitas

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

įsitėmykite, 
Naujienos

Bombay, Indija.—Dar 200 
indusų nacionalistų tapo su
areštuota pereitą ketvirta
dienį.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

Bet
rė

kto

ji ėms gręsia 
arba amžinas 
revoliuciniams

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Street or Avenue 
, State

Vardas.
No____

Miestas

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

darbinin
kėlius, ir 
apie uni-

patar- 

ir už

d.; 
d.; 
vė-

GRABORIUS 
. UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

virtęs aklu išnaudotojų įran
kiu?! Ten, kalbėdamas apie

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

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

, Už 75c už 
nuo savo am-

vadus ir niekina komunistus.

A.L.D.L.D. 1-mos 
Kuopos Narys.

(248-249)

kad 
ir kiti

Ir kaip kurie mūsų 
draugai, artimi komunistams ir 
net komhnistai, su juo ir kar
tais su kitais renegatais kalba
si, sveikinasi, šnekasi. Tokis

žemą

nuliūdimo va
landoj- šauki-

J. WANNA, JR.

. . ’ Č>er iiiusiia. $tuę(iįjt Pereit krinti

Norintieji ge

riausio

vlų I2>1I ŽIULIO, OCV-
laviejaus, ..Gužo, Šimėno ir Dir- geno VinCO Prakalba 
žio. Dar sykį tariu jiems šir
dingą ačiū.

Juozas Asevičius.

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

, Urbo Lax Tabs.
yra tai kanuolo prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmoguį gagami- jokių .ąaRių nebijo, 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok

žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

f

Milžiniška veikimo dirva 
kodėl neatvažiuoji į Eas- laukia darbuotojus, ypač darbo 

unijose ir jų organizavime... 
“Komunisto svarbiausia už- 

duočia yra tikslingai šviesti 
darbininkus, mažu -pamažu,i nebijojimas 
laipsniškai kelti aikštėn gelto- Į kankinimų 
nųjų vadų pardavystes. ”

Na, o dabar A. Jankauskas | darbininkų, del kitų kovo- 
gina apsiputojęs tuos geltonus Į tojų> dcl tų draugy įr draugių, 
vadus ir niekina komunistus, kurie- dėsis prie judėjimo, prie 
Kaip tai jaučiasi lenegatas, pa- i^qvqs už savo laisvę.

Mes nelaukiame iš išnaudoto
jų pusės ir jų’ agentų ir re
negatų pagyrimo. Mes žinome, 

Jls 'jant kiek mes einame teisinges- 
sakš: nju keiiu> ant kiek mūsų judėji-

“fame ir dalykas, kad ko-įmas darosi pavojingesnis kapi- 
i _ JU Pritarėjai dar. talizmui, ant tiek mes girdime 

, dirbti del naujų uni-; neganėtinai priklauso unijose, j įg viešpataujančios klasės di
desnį pasiutimą ir įdūkimą, 
riksmą ir staugimą.

Ir mums būtų gėda, jeigu to
kis renegatas A. Jankauskas ge
rai apie mus-- kalbėtų. -Tada 
mums būtų aišku, kad kas nors 
negero yra su mumis.

Draugai, 
“Keleivis,” 
darbininkų neprietelių gelton- 
lapiai pirmiau A. Jankausko ne
tikusius darbus naudojo prieš 
komunistus, komunistinio judė
jimo diskreditavimui. (D dabar 
tie laikraščiai rieškučiomis se
mia A. Jankausko pliovones ir 
niekaip negali atsidžiaugti. Ko
dėl? Todėl, kad pirmiau A. 
Jankauskas, kad ir nenuoseklus, 
bet visgi buvo darbininkų ba
rikadų pusėj, o dabar jis ten 
nudardėjo ir virto bjauriausiu 
darbininkų niekintoju.

D. M. šolomskas.

Į dais.” z '
Matote, tada ir A. Jankaus

kas žinojo, kad yra komunistai 
ir y’u pritarėjai, tai yra tie 
draugai, kurie stovi artimai 
prie partijos. Dabar jau jis, 
kada vjrto šlykščių renegatu, 
tų partijos pritarėjų nemato, 
jis juos visus “renegatų” ra- 
gaže uždengia.

Tą savo rašinį, kurį dabar, 
jeigu galėtų, dantimis suėstų, 
jis tada baigė sekamai:

“Draugai, darbo turime daug, 
stokime visi bendrai ir sutarti
nai prie komunistinių užduočių, 

Į dirbkime partijos darbą dirb- 
i tuvėse, skleisdami partijos li
teratūrą, aiškindami 
kams klasių kovos 
skleiskime supratimą 

i jų reikalingumą.”
Reiškia, tas Jankauskds, ku- 

, ris buvo su mumis ir kuris da
bar jau politiniai yra darbinin
kų klasei miręs, 1926 metais 
Pirmos Gegužės “Laisvės” lai
doje neblogai rašė.

Bet dabartinis A. Jankaus
kas, “Ddrbo” redaktorius ir A- 

(malgameitų unijos organizato- 
Į rius, yra naujas, yra renega- 

, Reakciniai vadai kuogreičiausiai'^as’ yra kapitalistų agentas ko- 
stengiasi kovą užbaigti, streiką va! darbininkus, ir mes
likviduoti, ir dargi nepaisant P\ies- Ji. k°vosir^e> kaip ir prieš 
kokia kaina. Bet kuomet mūsų inieksuSj darbininkų prie- 
draugai bus giliai įsiknisę strei-; us> 
ko darbe, tai Čia bus proga de-, ~ , T , ,
maskuoti tokius pardavikiškus Vyti Renegatą Laukan 
lyderius. Komunistai turi pasi- A. Jankauskas renegatas kaip 
nerti streiko darbe ir nepasi-iir visi. Mūsų parengimuose 

^tenkint, vien tik kritikavimais Į ateina prie draugų ir draugių
ir sveikinasi, vingiuoja liežuviu 
kaip šuo uodega. Kalba, kad 
jis yra “tokis pat, kaip ir bu
vo,” teisinasi, ka,d jis geras, o 
Komunistų Partija, “Laisvė” ir 
komunistai negeri. Jis net su 
tūlais komunistais bando flir- 

Jis net siuntinėja kad ir

nuo pagrindų.”
Matote, kad streiko laimėji

mas daug priguli nuo komunis
tų,^ kad vadai tokie, kokie mo
ka Jankauskui algą, pardavinės, 
bet komunistai neprileis. O 
dabar tas A. Jankauskas dirba 
net sušilęs, kad tik komunistus tuoti. 
diskreditavus, kad tik jų įtaką .man savo mazgotę “Darbą” vel- 
puldžius. Kam? Tam, kad tui. Jis stengiasi klaidinti pro- 
streiko metu vadai galėtų liuo- letarus. 
sai pardavinėti darbininkus.

Toliaus ten Jankauskas rašė r
^Komunistiį, Partija teikia 

sąmoningą Vadovybę. Kiekvie
nas streikas reikalauja inicia
tyvos, didelio pasiaukojimo ir 
energingo veikimo. Pikietavi- 
mas yra svarbiausia streikierių 
užduotis. Pikietavimo veikli ir 
sumani vadovybė būtina ir ji 
ypač priklauso komunistams. 
Štai kodėl nuo atatinkamo pi- 
k'ietavimo priklauso, streiko lai

pasakys: “Jeigu tas komunis
tas gali su juo kalbėti ir turėti 
reikalus, tai kodėl aš ne?”

Draugai, renegatas yra są
moningas. neprieteliu^ darbinin
kų klasės, su renegatu nereikia 
turėti jokių reikalų apart ko-

Darbininkiškos Spaudos 
Naudai Koncertas 

SO. BOSTON, MasUs. — 
Vietines darbininkų organi
zacijos ruošia labai gražų 
koncertą darbininkiškos 
spaudos naudai. Koncertas 
atsibus sekmadienį, 19 d. 
spalių mėn., vakare. Vieta: 
Lietuvių svetaine, kampas 
E ir Silver, gatviiį, So. Bos
tone.

Visi Bostono ir apielinkes 
lietuviai darbininkai 
čiami dalyvauti.

Štai Greita Pagelba 
Nuo PiJvo Pakrikimų

Yra pastebėtina, kaip greitai Nutfa-Tone 
padalina nevirškinimą, atsirūgimą, gasus 
pilve ar viduriuoBe, galvos skaudėjimą kvai
tulius, ir vėmimą, paeinančius delei naiki
nančių konstipacijos pasekmių. Nuga-Tonę 
užtveria savy goriausius Žinomus vaistus iš
valymui kūno nuo delei konstipacijos susi
rinkusių nešvarumų, priduoda naują spėktį 
viduriams ir pagelbsti viduriams suvirškinti 
kas yra suvalgyta.

Jums priėmus Nuga-Tono tik por kelias 
dienas, pasireikš žymūs pagerėjimas apeti
to. nesmagumai su pilvu ar viduriais išniks, 
Inkstų ar pūslės {degimas sustos, miegas pa
sidaryt .plilsingas ir atgaivinantis ir ateina 
sveikata pasidarys geresnė.

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, arba jei 
valgymas telkia nesmagumą, jūs turite im
ti Nuga-Tonc ir atsikratyti jūsų keblumų 
priežastj. Nuga-Tone yra pardavinėjamas 
visų vaistų pardavinėtojų. Jeigu 'jūsų par
davėjas neturi jų stake, Paprašyk JI .užsa
kyti jų del jūs iš savo džlaberio.

atve-r 
žė į New Yorką 201 darbinin
ką deportavimui į Italiją, Jugo
slaviją, Vengriją ir kitas, fašis
tines salis, kur 
mirties bausmė 
kalėjimas, kaip 
darbininkams.

Už ką jie deportuojami? Už 
tai, kad veikliai dalyvavo strei
kuose, demonstracijose bei dir
bo kairiosiose unijose arba Ko
munistų Partijoje, arba net už! 

| prakalbos pasakymą darbinin
kams. Tai “nusikaltimas,” už 
kurį nusprendė deportuot drg. 
Guido Serio į Mussolinio Itali
ją. Kovingas gi metalo darbi
ninkas Fr. Vikukel paskirtas 
deportavimui į fašistinę Jugo
slaviją del to, kad jis prakalbo
je kritikavo kruvinąją Vengri
jos Horthy’o valdžią. Ameri
kos “demokratijoj,” kaip mato
me, pradeda darbininkus aštriai 
bausti net už svetimų šalių fa
šizmo kritikavimą.

Iš visų kampų buržuazija 
bliauja, būk narsesnieji streikai 
ir politiniai-revoliucinis judėji
mas esą ateivių įgabenti daly-: 
kai, ir siundo čiagimius darbiniu Į 
kus prieš ateivius. Greta su tuom 1 
eina senatoriaus Blisso, kon- j 
gresmanų Cable ir Aswell ir ki
tų sumanymai šalies kongresui 
išleisti griežtus įstatymus, sulig 
kurių visi nepiliečiai būtų sure
gistruoti, nufotografuoti, jų i 
pirštų antspaudai, kaip kokių 
kriminalistų, nutraukti, taip 
kad už mažiausią pasikrutinimą 
darbininkų judėjime galima bū
tų juos sučiupti ir deportuoti.

Kaip buržuazija stengiasi 
i lynčiayimais atgrasinti negrus 
nuo sutartinos kovos išvien su 
baltaisiais darbininkais prieš iš
naudotojus, kaip fašistėjantis Į 
kapitalizmas net'mirties bylas! 
užveda prieš baltųjų ir negrų Į 
darbininkų organizatorius 
(Georgia valstijoj), taip ame
rikinis kapitalizmas stengiami 
deportavimais ir registracijo
mis nubaidyti ateivius darbi
ninkus nuo kovos už' bedarbių 
ir dirbančiųjų reikalus.

Kad užkirsti kelią tiems fa
šistiniams pasimoj imams ant 
ateivių darbininkų, turi būti iš
vystytas galingas ateivių darbi
ninkų judėjimas išvien su čia- 
gimiais. Tuo tikslu jau įvyko 
vietinės konferencijos New 
Yorke ir kitur. Tokios ateivių 
gynimo . vietinės konferencijos 
dar bus Detroite ir Pittsburghe 
spalio 19 d.; Chicagoj, Duluthe 
ir Los Angeles spalio 26 
Philadclphijoj lapkričio 7 
Bostone ir San Francisco 
liau lapkričio mėnesį.

Visos lietuvių darbininkiškos 
organizacijos privalo turėti sa
vo delegatus tose konferencijo
se. O vietinėms bei distrikti-' 
nėms konferencijoms užsibai
gus, paskui įvyks Nacionalė

J. Asevičiaus Padėka 
Brooklyno Kriaučiams

Į ilk 1Tariu širdingą ačiū Broėk- 
lyno Akialgameit^m' kriau- 
čiam už gausią man pašalpą, 
kaip dveji metai sergančiam. 
Mane yra sušelpę šių dirbtu
vių darbininkai: Biržiečio, Ša-

SHANGHAJUS.— čiang 
kai-^eko valdžia, sakoma, 
nepriima Soongo rezignaci
jos iš finansų ministerip. 
Valdžia bandys sutikti su jo 
siūloma programa ir palai
kyti ijį patį ministerijoij-.

Cifflfral Brooldyne Didelės 
Ir Svarbios Prakalbos

Dideles ir svarbias prakal
bas rengia A.L.D.L.D. 24 Kuo
pa panedėlį, 20 d. spalių-Oct., 
J. Gervės svetainėj, 85 Hud
son Ave., Central Brooklyn, N.- 
Y. Pradžia 7 :30 vai. vakare.

Dabartiniu laiku mes, dar
bininkai, pergyvename labai 
svarbų momentą. Bedarbė 
siaučia visoj šalyj ir jau siekia 

Įvirs aštuoniu milionu. Artina- 
(si žiema, ir bedarbius laukia 
Įsunkus likimas. Kąro pavo
jus gręsia taip pat labiau, ne
gu kada nors pirmiau.

Kodėl pasireiškia bedarbė ir 
kyla karas? Kas to visko kal
tininkai ?x Kaip tą viską pra
šalinti? Tai klausimai, kuriais 
mes visi turime susidomėti, 
šie klausimai bus plačiai aiški
nami šiose prakalbose.

Kalbėtojas bus. V. Jakš 
(Senas Vincas), ■ daigeliui

New Yorke Rytoj
Rytoj, 19 d. spalių, svetai

nėje 2075 Clinton Ave., arti 
E. 180th St., New Yorke, 1:30 
vai. dieną įvyks prakalbos. 
Kalbės d. Senas Vincas pirmu 
kartu mūsų mieste. Draugai 
lietuviai darbininkai. Kviečiam 
visus skaitlingai atsilankyti ir 
išgirsti svarbią prakalbą. Nesi- 
vėluokite ir būkite laiku, nes 
punktuališkai bus prakalbos 
pradedamos.

Važiuojant 3rd Avė. clevei- 
teriu, išlipkite ant 180th St., 
ir eikite 6 blokus į rytų pusę.

Komitetas.

LIETUVIS GRABORIUS

tčs pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tel.: So. Boston 0304-W

i

... f
Tel., Juniper 6776

telephone, Greenpoint 2820

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
j ils, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma^ pasimatyti.

Kurię dar nepažįstate mūs> tai 
del pažinties užeikite, o būsite nia- 
loniai priimti.

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

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. I., 
Telephone, Junipe

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Brooklyn© Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo ri
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuvii- 
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai, yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
<67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

F 
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Puslapis sestas

VIETOS ŽINIOS
Tęskim Bedarbių Kovą! (Bedarbiu Demonstracija 

Visi Būkim Spalio 21 Ties Miest0 Rotuše
Demonstracijoj!

Madison Square Garden de- 
* monstracija, New Yorke, ant

radienį, spalių 21 d., vakare, 
bus tąsa kovos už bedarbių 
tuojautinį sušelpimą ir už a p-J 
draudos įstatymą visiems be-1 
darbiams. Tas didis demonst-, 
racijos mitingas šaukiamas pa- 
sitikimui drg. Fosterio, Mino-L 
ro ir Amterio, kurie tą dieną 
bus paleisti iš kalėjimo. O jie 
buvo nuteisti už tai, kad va
dovavo milžiniškai kovo 6-tos 

'd. bedarbių demonstracijai.
Madison Square Garden de

monstracija taipo pat bus už- 
gyrimui komunistų kandidatų 
šiuose rinkimuose. Pats drg.; 
Foster yra kom. kandidatas į i 
New Yorko valstijos guberna- ■ 
torius, Amter ir Minor į Jung-! 
tinių Valstijų kongresmanus.

Į bedarbių reikalavimus per
eitą ketvirtadienį New Yorko I11; 
majoras Walkeris ir jo polici-Uus> . 
ja atsakė gaivu skaldymais keu,n jel?gaclJ0S narja!: .. 
bedarbiams, kraujais nudažy-1 Ist«se I koridorius, policijai!- 
darni City Hall 1------------ -- . . . , v_
parką ir aplinkines gatves. įNessiną į miesto rotušes skle-

Ką jūs apie tai manote? Ar P'?- . .
bedarbiai ir darbininkai gali ^lakdzekms;?.r, .b“.oz?s!, plldy’ 
ramiai sėdėti, matydami tokius 
budeliškus kapitalistų valdžios

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Majoras Walkeris vėl 

savo trigrašį, pradėjo šaipytis 
ir trukdyti Nessiną. Tuomet 
pastarasis atkirto:

—Čia nėra ko taip jums 
mandravoti.

—O tau nėra ko karščiuo
tis.

įkišo

—Aš karščiuojuos,—kalbė
jo Nessinas,—todėl, kad be
darbiai miršta badu. Jūs esa- 

Te graftiški politikieriai; jums 
nerūpi bedarbiai, bet tik savo 
pilvas ir kišenius.

“Meskit Laukan,’’ Šaukia 
Walkeris

—Drąugai darbininkai, ka
dangi man nebuvo leista pasa
kyti jūs reikalavimas viduj, tai 
aš. . . • , .

Čia nutraukė jo kalbą gink
luoti “sargai” ir spėka jį tem
pė laiptais žemyn. Nespėjus 
išmesti Engdahlą iš miesto ro
tušes parkiuko, kai jis buvo 
paimtas minios ant rankų ir 
iškeltas viršuj tūkstančių gal
vų, ėmė sakyti prakalbą.

"Raita ir pėsčia policija puo
lė tuomet kiekvieną. Minia Į 
bėgo Broadway į pašto budin-' 
ką, ties Wool worth dangorė- 

jžiu. čia budeliškai daugelį 
Isumušė; apie penkių krautu
vių langai tapo išspausti bru- 
tališku policijos pasimojimu, 
kuomet masė, it jūros bangos, 
pasisiūbavo į šalis.

Engdahl Suareštuotas

Engdahl tapo . suareštuotas. 
Taipgi srr^irkiai sumuštas tū
las chinietis Chen, Columbia 
Universiteto studentas. Eng
dahl apkaltintas “betvarkės 
kėlime.” Chinietį gal bandys

Burbol, 130-13 Hillside Avė., 
Jamaica, L. I. Manoma lai
doti 20 d. spalių, 10 vai. ryte, 
St. John’s kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo-) 
rius J. LeVanda (Levandaus- 
kas).

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

šią reikia mokėti. Jeigu kas nors: 
interesuojatės, malonėkite pranešti 
mums: M. Kabošius, 45 Lee St., 
Cambridge, Mass. (246—8)

ISRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3-4-5 ir 6 kam

piniai kambariai su maudynėmis ir 
elektra. Randa nuo $15 iki $35.00 
į mėnesj. Kreipkitės pas:/A. B. 
ZINIS, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonai: Stagg 8383—Ja
maica 7394 (248-253)

Įšėlo majoras Walkeris. Pra- išdeportuoti. 
įdėjo šaukti: “ši pastaba Ver- 
jčia mane atimti tau 
ibę. . . !”

Tuojau policija stojo dar
ban.
liškai tempė laukan į korido- kelių dešimtų tūkstančių pašą- 

Nessiną stojo ginti kiti linių žiūrėtojų ir “neoficialių” 
dalyvių.

Tokia tai buvo bedarbių die-

Daugelis darbininkų sužalo- 
gyvy- ta, kuomet jie gynėsi nuo bu

deliškų puolikų.
Demonstracijoj d a 1 y va vo 

Paėmė Nessiną ir b rūta- apie 15,000 bedarbių, sale tų j

koridorius —slapti ir vieši—nusitempė na New Yorke.

darni savo viešpaties įsakymus, 
šitų žodžių rašytojas nebu- 

darbus prieš badaujančius be- vo ^en nemRte tų barbariš- 
darbius? Ne. Jūs, kiekvie-!k5 mušeikų darbų, kuriuos at- 
nas, turite sykiu su tūkstan- Tammanės policija. Jis 
čiais kitų bedarbių atsiliepti-Pasitenkins, paclaviniu aprašy- 
;aip skardžiai, kad krūptelėtų lmo kapitalistinių laikraščių at- 
tie kraująlakiai. J jų budelys-;stovų, kurie ten buvo ir kurie,

Tokis tai buvo kruvinasis 
Ten paleido darban savo ketvirtadienis, katrą suruošė 

Tammany .Hall politikieriai!
Apie penkiolika darbininkų 

sėdi kalėjime. Jais rūpinasi 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas.

Petruška.

PRAMOGOS
C. BROOKLYN, N. Y.

Dideles ir svarbias PRAKALBAS 
rengia A.L.D.L.D. 24-ta Kuopa pa- 
nedelyj, 20 d. spalio (Oct.) i 1930, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave., 
Central Brooklyn, 
7:30 vai. vakare, 
bar tintu laiku mes, 
gyvename labai .< 
Bedarbe siaučia visoj šalyj ir jau 
siekia apie aštuonis milionus. 'Arti
nasi žiema, ir bedarbius laukia sun
kus likimas. Karo pavojus gręsia 
taip pat labiau, negu kada nors pir-> 
miau.

Kodėl pasireiškia bedarbe ir kyla 
karas? Kas to visko kaltininkai? 
Kaip ta viską prašalinti? Tai klau
simai, kuriais mes visi turime susi
domėti. Šie klausimai bus plačiai 
aiškinami šiose prakalbose.

Kalbėtojas bus V. Jakštys (Senas 
Vincas), daugeliui žinomas kaino ga
bus apysakų rašejas. — Todėl visi 
ateikite j prakalbas, o užtikriname, i 
kad išgirsite daug ko pamokinančio. I 
įžanga veltui visiems. Rengėjai.

(248-249)

N. Y. Pradžia 
Gerbiamieji—Da- 
darbininkai, per
vartai momentų.

PAJIEŠĘO.HMAI

PASIRANDĄVOJA vienas arba du 
kambariai del vieno arba dviejų 

vyrų ar merginų, gali būti ir vedę 
su vienu ar dviem vaikais. Kamba
riai garu apšildomi, šiltas vanduo, 
telefonas, kurį irgi galima naudoti, 
gražioj vietoj ir netoli nuo treinų. 
Atsišaukit nuo 10-tos vai. ryto iki 10 
vai. vakare. K. Petronis, 7415—13th 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Beach
view 8085. (247-252)

REIKALAVIMAI
RĘIKALINGAS tinkamas angliškai 

kalbantis vyrąs prisidėti prie geso- 
lino biznio su mažu kapitalu. Užtik
rintas darbas. Kreipkitės pas V. 
Podziūna, 354 Highland Ave., Kear
ny, N. J.

(248-253)
-------------------------- 1----------------------------------------------------

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių štoras, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. 'Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. (244-249)

Tel., Stagg 7057

ii*""—— , į ■ '

------------------------------------------ ■ .. ................
Telephone, Stag^ MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street ‘‘Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

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

X-Spindulių Diafftioza 
Gazo Anestetiką 

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

KRISLl
Deki “Tiesos”.
Mes ir Jie.
Apleistas, Apleistas 
Vėl Raštai Sumažė 
Iškyla šmugelis.

Rašo Petruška

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.

229-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti' 
visi, kuriem tik dirbame.

Tūli draugai' klausin 
yra su “Tiesa”, kodėl 
sirodo dažniau? šitų ž< 
šytojas delei to gali ti 
kyti;. Nepasirodo vyria 
lei stokos lėšų, žinoki 

F įai, Meldažio svetainėj* 
z toji pild. taryba turi ei 

^bų teisminiu atžvilgi 
daug iškaščių ir orgai 
naujos organizacijos. 
tiek “Tiesa" yrą ruošia 
tįsis—išeis veikiausiai j 
Draugai, stovį priešakyj 
bo, deda visas pastang 
laikraštis būtų atspaus* 
išsiuntinėtas prieš 
kuopų susirinkimus. A 
Jėsime padaryti—parodj 
ant kiek padės mūs 
Kuopos raginamos prisi 
išleidimo “Tiesos”. Ka 
rėsim, turėsim savo o n 
ją, atsilyginsim.

tęs jūs turite atsakyti keliario- 
pai pasmarkinta kova už tuo- 
jautinę paramą bedarbiams iš 
tų 600 milionų dolerių, ku
riuos miesto grafteriai valdi
ninkai pasiskyrė sau, neteik
dami 800 tūkstančių New 
Yorko bedarbių nei vieno cen
to. Jūs turite drauge su visų 
kitų tautų darbininkais būti 
Madison Square Gardene, 
kad prisidėt prie galingo pro
testo prieš darbininkų neprie
telius ir už apdraudos pensi
jų įstatymą visiems bedar
biams, kaip kad reikalauja 
Komunistų Partija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga.

Todėl antradienį tuojaus iš 
darbo važiuokite į Madison 
Square Garden demonstraci
jos mitingą. Lietuvių darbi
ninkų organizacijos, mobili
zuokite visus savo narius ur
mu dalyvauti tame svarbiau
siame šiuo laiku masiniame.
mitinge. Dalyvaukite jame su kelti nuo žemės, bet ir vėl 
vėliavomis ir su dideliais obal- buvo parBlpkštas pakartotinai 
siniais plakatais. ir baisiai muštas į veidą ir vi-

Buržuazija žiaurėja prieš są kūną. Kraujui čiurškiant iš 
bedarbius ir dirbančiuosius, jo nosies; jo akims esant už- 
Darbininkai, iš savo nusės, tu- muštom, mėlynom, jo drabu- 

Tik taip tegali-'žiam 
ką išsikovoti be 
pavergtiems

drau-anaiptol, nėra Nesseno 
gai, bet priešai.
“Telegramo” Reporteris

“Policmanai spardė jį 
siną) ir vienas šnipas su pasi- 
rįžimu savo bato kulnimi dau
žė Nessino galvą, kuomet jis 
buvo parblokštas ant žemės; 
Policmanai ir šnipai leido* lais
vai darban savo blakdžekius 
ant Nessino galvos ir I jo drau
gų, kuomet jie tempė juos laip
tais žemyn.’’

• > 
New Yorko “Times” Reporte

ris sako:

“Koridoriuje delegacijos na
riai buvo apsupti šnipais, kat
rie gražiai parbloškė juos ant 
žemės, ir, be davimo jiems pro
gos atsikelti; šnipų kojos lais
vai spardė delegacijos narių 
galvas. Puolimo ugnis' buvo 
taikoma ant Nessino. Dar ir 
dar jis, Nessinas, bandė pasi-

Sako:

(Nes-

ri smarkėti. 
ma bus bent 
darbiams ir 
bantiesiems.

dir-

800 Mokinių Streikas
Prieš Naujus Rabinus

Sustreikavo 800 mokinių, 
kada J. Joseph žydų mokyk
los viršininkai paleido šelioli- 
ką rabinų mokytojų ir į jų 
vietą paskyrė naujus,
nia i reikalauja sugrąžint 
nūosius. i

Moki-
se-

Nusižudė 6 Bedarbiai
Pereitą ketvirtadienį

Yorke ir Brooklyn*1 nusižudė 
šeši badaujanti bedarbiai: Ti
mothy Donavan, 48 metų, ir 
vienas nežinomas; taipo pat 
Veronika Kočarigan. John 
A. Tyson, Rožė Barnett ir An
na šmidt.

New

LITTLE THEATRE
222 Market Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rodo nuo Spalio 17 iki 23

Nauja versija, kuri nupiešia pasku
tines dienas Romanovo

Taipgi rodys “WILD HEART 
OF AFRICA”

Stambi drg. J. Niutauto 
Auka Darbininkiškiems 
Reikalams

Spalių 17, “Laisvės” rašti- 
nėn . buvo atsilankęs brookly- 
nietis d, J. Niutautas. Jis at
sinaujino “Laisvės” prenume
ratą ir paaukojo $2.00 “Lais
vas” reikalams. Apart to, jis 
davė $30.00 ir. prašė paskirti 
toms darbininku įstaigoms, 
kurioms šiuo laiku labiausia 

parama. Todėl 
adm. paskirstė mi-

reikalinga
//Laisves”
nėtą sumą sekamai: $10.00 
Agitacijos Fondui, $5.00 išlei
dimui laikraščio ispanų kalb'a, 
$5.00 S.L.A. Apsigynimo Fon
dui, $5.00 Tarp. Darbininkų 
Apsigynimui, $5.00 Daily 
Workeriui.'

Nuoširdžiausias d. J. Niūtau- 
tui ačiū nuo visų tų darbinin
kų įstaigų ir organizacijų!

esant sudraskytiėm į 
šmočiukus, Nessinas šiaip taip 
atsistojo ir bandė išrėplioti per 
duris laukan.

“Bet pasigirdo šnipų balsai 
‘sulaikykit jį, sulaikykit jį.’ Pa
šaukti policmanai, kurie stovė
jo išlaukyj. Šitie, dar nepa- • 
vargę, paleido savo buožes 
darban ant Nessino galvos. 
Bemušdami, jie išdaužė durų 
stiklus, kurių skambėjimas 
nuaidėjo per visą miesto rotu
šę.

“Kuomet mušimas pagaliaus 
buvo sulaikytas todėl, kad po
licmanai jau buvo perdaug pa
vargę bemušdami šį žmogų; 
Nessinas buvo nugabentai į 
miesto rotušės skiepą, o iš ten 
j policijos nuovadą. Su juo 
nugabenti Leless ir Stone—ki
ti du delegacijos nariai. 
Nessinas tapo apkaltintas fak- 
stinime prie riaušių/ ”

Iš ten jis sužalotas, sudau
žytas demokratinės policijos, 
tapo nugabentas į Bellevue li
goninę.

Kiti kapitalistinių laikraščių 
reporteriai rašė kaip tik pana
šiai.

Brutališkas Puolimas ant 
Masių

Kuomet Tammanės budeliai 
šitaip žalojo Nessiną, tai iš- 
oryj miesto rotušė? buvo se
kama: .» , < H

Išėjus iš miesto rotušės ;Eng-, 
dahlui, ant laiptų, jis pradė
jo:

Ten

PAJIEŠKAU savo vyro Kazimiero
Jušos, iš Lietuvos,, šviekšnos pa

rapijos, Pocių sodžiaus, Kauno gu
bernijos. Jau 12 metų, kaip nema
čiau jo. Prašau jo paties atsišauk
ti arba jei kas apie jį praneš, tam 
būsiu dėkinga. Bessies Jušas, 161 
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(246-248)
PAJIEŠKOME partnerio pirkimui 

farmos, kuri turi 217 akrų žemes. 
Visi namai įtaisyti pagal vėliausią 
madą. Bile farmerys negalėtų ati
duoti už pigesnę kainą, kaip kad už

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 
65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I.

Tel.: Juniper 6776

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vilio
ki u B paveikslui 
įvairiomis b p a 1- 
romia. Atnaujina 
lenui ir krajavua 
ir nudaro au 
amerikoniSkais.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1460
Kreipkite! i i u « 

adrerai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UŽ PRIEINAMAS KAINAS
Mes parduodam visokius muzikalius instru- 
mentus, kaip RiADIOS ir su Gramafonais prie 

n L \ n Radio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi
jį Smuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ir ki-

tus visus pučiamus i r spaudomus instru- 
mentus už Cacji arba Credit. Pataisom ir 

sutūnijam. Prisiu'nčiam j namus.
JONAS B. AMBROZAITIS

560 .Grand St.. , . j. . , Brooklyn, .N. Y.
Telephone, Stagg 6533

• ■ ' < L B. SAIJNAITE .
.. • 4 ir

Praneša, kad Jai! Prasidėjo Mokslas

SHELLAN MUSIC ACADEMY
PAMOKOS PIANO, BALSO, MUZIKOS TEORIJOS

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

IOE3O

Raudonasis Bankietas 
Fosteriui. Minorui ir 
Amteriui Trečiadieni

Trečmdienio vakare, snalių 
22 d., Irving Plaza svetainėje, 
New Yorke, bus raudonasis 
bankietas pagerbimui d. Foste-, 
rio. Amterio ir Minoro, kaip iš 
kalėjimo paleistu vadų kovos i 
už bedarbiu, reikalus. Gauki
te iš anksto tikietus Daily 
Workerio raštinėje, New Yor
ke.

8 lRvfr»i Masprfhe “Šliiibinė 
Iškilmė” ir Senas Vincas

Rytoj, sekmadienį, spalio 
(Oct.) 19 d., visi eikite bei. 
važiuokite į Masnetho pramo
gą, kuri įvyks Rational .Hall, 
91 Clinton Ave. Bus suvaidin
ta smągi:, Inepaprastai juokin
ga komedija “šliūbinė,. Iškil
mė.” Be to, pasakys prąkal7 
bą Senas Vincas, žinomiąusias 
Amerikoj darbininkiškų apysa
kų ir kitokiu veikalų rašytojas 
ir geras kalbėtojas. Taigi ne 
tik '‘^pasilinksminsite, bet ir 
daug yo naudingo išgirsite apie 
bedarbių ir dirbančių reikalus, 
apie svarbą priklausyti dar
bininkiškoms organizacijoms ir

Tai programai užsibaigus, 
bus šokiai, kuriems grieš smar
ki orke'stra.

^MIRTYS—LAlDOTUVESjl

Čharles Burbol, 68 metų, 
mirė 16 d. Spalių, St. Joseph’s 
ligoninėj, Paterson, N. J. Bus 
pargabentas tfas brolj, Juozą

Sykį vienas geras V 
rio draugas sako:

—Jūs rašote, kad “ 
perdėm užpildyta prie 
kiškais raštais. Sutin 
argi “Laisvė” net 
priešfasistiniais?

—Taip—atsakiau dra 
“Laisvė” yra priešfaš 
ji prieš juos rašo. Be: 
rydama, ji neveidmaini 
sakosi, kad tai jos ui 
kovoti su fašizmu. Gi 
nė” visą laiką skelbiau 
“bepartyve”, “toleruoja! 
partijas, ir srioves.” 
kas daugiau jai nerūpi, 
kramtyti komunistai, 
perpildyta, štai kodėl 
kada padarome tos rū 
stabas.

Aną dieną netikėtai t 
eiti pro “Lietuvos A 
Bendrovės” namą (ant 
tos Avė.). Oh, mizerij 
leistas, paišinas!. .. 1
iškabų ant jo sąsparų, 
ras paveikslas liūdnos s 
Čių partijos!

P. S. Kaip kas metai, taip ir šį 
' koncertas, kuriame dalyvaus šalinaitės

1277 Bushwick Avenue
Tel. Foxcroft 8523

sezoną, rengiamas 
mokiniai.

Brooklyn, N. Y.

(CARPENTERS)
Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydės (karpęnterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y.
\ . Arba Telefonupkite: Applegate 6648

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali 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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

65c

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartų reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA -
* ‘ P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue ! Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatVėp Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

229

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

y : BROOKLYN, N. Y.

Nepamirškit 21 d. 
Būkit New Madison S< 
dene. Dalyvauki! masei

Prieš savaitę-dvi mū 
ninku skyriuj jau pasi 
sa eilė bendradarbių, 
syk jie ir vėl dingo. 
Būtų gerai, kad kas no: 
užsistotų kam nors an 
Tuomet raštų turėtum.

Allan Johnson “Dail 
i keryj” paskelbė, kad N 
v * ko miesto majoras Wall

1 vęs iŠ Equitable Bus C< 
000 kyšį. Tą mintyj tur 
Nessinas ir rėžė Walk 
akis. Už tai Walkeris 
Nessiną Ir pažadėjo ati 
gyvybę. Paskui užsiur 
pus, kurie baisiai Ness 
mušė.

Bet ar tuomi Walk 
glostė tai, del ko jis bu' 
namas. Anaiptol! ; 
kiekvienas New Yorko 
skatinamas labiau jdor 
pastudijuoti Walkerio i: 
ministracijos šmugelišk 
belius. Tiesa, Nessinas 
tas, sužalotas, bet 

Ftik neišteisintas, o 
bus pasmerktas.

maj 
da:

Philadelphiečiai 
< rengia nauju metodu : 
kviečia ir gerų daininin 
nos tokių prakalbų įvyl 
dienį, spalių 25 d. žin 
kis prakalbų rengimas ; 
sėkmingas, bet jis nepri 
mažom kolonijom—ypai 
katros toliau nuo didmi

Madridas.— I span i 
džia sakosi, kad ji 1 
žmonėm “demokrati 
vartoti”; rinkimai j 
mentą būsią sausio

Darbininkai! I 
sitiki
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