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Delei “Tiesos”.
Mes ir Jie.
Apleistas, Apleistas!
Vėl Raštai Sumažėjo.
Iškyla šmugelis.

Rašo Petraška
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Darbininkai Visų Salių, Vienykitės

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re-

Tūli draugai klausinėja, kaip 
yra su “Tiesa”, kodėl ji nepa
sirodo dažniau? Šitų žodžių ra
šytojas delei to gali tiek pasa
kyti: Nepasirodo vyriausiai de
lei stokos lėšų, žinokit, drau- 

0 gai, Meldažio svetainėje išrink- 
ztoji pild. taryba turi eibes dar

ybų teisminiu atžvilgiu; yra 
daug iškaščių ir organizavime 
naujos organizacijos. Bet vis- 
tiek “Tiesa” yra ruošiama ir ji 
išeis—išeis veikiausiai neužilgo. 
Draugai, stovį priešakyje to dar- 
bo, deda visas pastangas, kad Nessiną, sulig majoro Wal- 
laikraštis būtų atspausdintas ir kerio komandos City Hali 
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Kaip Elgiasi Komunistai
Ir Kaip “Socialistai”

NEW YORK.— “Socialis
tų” vadas Norman Thomas 
sklandžiai šypsojosi, kadti 
policija ir detektyvai buo
žėmis ir bliakdžekiais kapo
jo bedarbių delegatą drg.

išsiuntinėtas prieš sekamus 
kuopų susirinkimus. Ar tų ga
lėsime padaryti—parodys ir tas, 
ant kiek padės mūs draugai. 
Kuopos raginamos prisidėti prie 
išleidimo “Tiesos”. Kai sustip- 
rėsim, turėsim savo organizaci
ja, atsilyginsim.

Sykį vienas geras Waterbu-' kratų grafterių galvą, 
rio draugas sako: cialistas”

—Jūs rašote, kad “Tėvynė” t vadino jį 
perdėm užpildyta priešbolševi-1 
kiškais raštais. Sutinku, J 
argi “Laisvė” neužpildyta 
priešfašistiniais?

—Taip—atsakiau draugui. —
“Laisvė” yra priešfašistinė ir' Ant rytojaus betgi Nor- 
ji prieš juos rašo. Bet tai da- man Thomas pamatė reika- 
rydama, ji neveidmainiauja: jin papeikti policiją už per- 
sakosi, kad tai jos uždavinys I \ . j
kovoti su fašizmu. Gi “Tėvy- ;ziaur}l pasielgimą ^su drg. 
nė” visą laiką skelbiasi esanti; Nessinu, bet tuojpaciu sykiu 
“bepartyve”, “toleruojanti visas i

partijas, ir srioves.” Bet nie
kas daugiau jai nerūpi, kaip tik 
kramtyti komunistai. Tuo ji 
perpildyta, štai kodėl mes kai- 
kada padarome tos rūšies pa
stabas.

(miesto rotušės) korido
riuose, pereitą ketvirtadie
nį. Tą matydamas, Nor
man Thomas nei nebandė 
protestuoti prieš tokią kru
viną šerengą. Kalbėdamas 
į fašistinį majorą, demo- 

, “so- 
Norman Thomas, 
“garbingu majo- 

,ru,” ir “gerbiamuoju,” nors 
yM pirm^au Per laikraščius pats 

z | kaltino majorą, kaip grafte-

Aną dieną netikėtai teko pra
eiti pro ' 
Bendrovės
tos Avė.). Oh, mizerija! Ap
leistas, paišinas!... Keliolika 
iškabų ant jo sąsparų. Tai tik
ras paveikslas liūdnos sandarie- 
čių partijos!

jis aštriai išplūdo komunis
tus, kam Nessinas pavadi
no majorą Walkerį ir kitus 
valdininkus sukčiais ir graf- 
teriais. Toks, mat, dviša
kas liežuvis “socialistui” rei
kalingas šiuo momentu, kad 
pasimeškeriot darbin. balsų

Lietuvos Atstatymo , rinkimuose ir tuo pačiu lai- 
namsį (ant Astun- , _ . ;

Nepamirškit 21 d. spalių! 
Būkit New Madison Sq. Gar- 
dene. Dalyvaukit masėmis!

Prieš savaitę-dvi mūs Meni
ninkų skyriuj jau pasirodė vi
sa eilė bendradarbių. Bet su
syk jie ir vėl dingo. Kodėl? 
Būtų gerai, kad kas nors ir vėl 
užsistotų kam nors ant korno. 
Tuomet raštų turėtum.

ku mest akmenį į komunis
tus, kurie vieni ištikro te- 
kovoja už bedarbių ir dir
bančiųjų reikalus.

Komunistai drąsiai pasa- 
ikė miesto ponams į akis, 
kas jie tokie yra; o niekšiš
kas dviveidis, “socialistų” 
lyderis Norman Thomas 
akyse laižo čeverykus valdi
ninkams ir tik išėjęs už 
kampo, agituodamas bal
suot už “socialistus,” prisi
mena, kad miesto valdyboje 
viešpatauja grafteriai.

Allan Johnson “Daily Wor- 
keryj” paskelbė, kad New Yor- 

y ko miesto majoras Walkeris ga
vęs iš Equitable Bus Co. $500,- 
000 kyšį. Tą mintyj turėdamas, 
Nessinas ir rėžė Walkeriui į 
akis. Už tai Walkeris iškoliojo 
Nessiną ir pažadėjo atimti jam 
gyvybę. Paskui užsiundė šni
pus, kurie baisiai Nessiną su
mušė.

(M7-2360-3514

įkymu.

PE^SOEO

Madridas.— Ispanijos val
džia sakosi, kad ji leisianti 
žmonėm “demokratiją pa
vartoti”; rinkimai į parla
mentą būsią sausio mėnesį.

Philadelphiečiai prakalbas 
rengia nauju metodu: jie pasi
kviečia ir gerų dainininkų. Vie
nos tokių prakalbų įvyks šešta
dienį, spalių 25 d. žinoma, tč- 
kis prakalbų rengimas gali būti 
sėkmingas, bet jis neprieinamas 
mažom kolonijom—ypačiai tom, I 
katros toliau nuo didmiesčių.

Bet ar tuomi Walkeris už- 
glostė tai, del ko jis buvo kalti
namas. Anaiptol! šiandien 
kiekvienas New Yorko pilietis 
skatinamas labiau įdomauti ir 
pastudijuoti Walkerio ir jo ad
ministracijos šmugeliškus dar
belius. Tiesa, Nessinas sumuš
tas, sužalotas, bet majoras ne 
tik neišteisintas, o dar labiau 
bus pasmerktas.

Los Angeles Mieste 
Didelė Eksplozija

LOS ANGELES, Gal.— 52 
asmenys tapo sužeisti ir fi
nansinių nuostoliu padaryta 
apie už $1,000,000 eksplozi
joj, katra įvyko Capitol 
Garment Budinke pereitą 
penktadienį. Tūli reakcinin
kai valdininkai už tai kalti
na streikuojančius adatos 
darbininkus. Bet rimtes
nieji tyrinėtojai sako, jog 
tai neatsargumo namo pri
daboto ju pasekmes: .eksplo
zija įvykusi iš gazo.

Gerbūvis “aukso šalyj”. Grupė darbininkų-bedarbių suvirtusių į pašiūrę, “ilsisi.” jie 
be namų, be pastogės, bė duonos. Taip šiandien dedasi Amerikoj—“aukso šalyj”.

ENGDAHL SU DRAUGAIS IŠLEISTAS;
ŠAUKS MAJORĄ WALKERI LIUDYTI, 

NES SURUOŠĖ KRUVINĄJĄ PIRTĮ
Policijos ir Majoro Žvėriškumai Nenugąsdino New Yorko 

Darbininkų; Jie Pasiryžę Vesti Kovą dar Griežtesniu 
Tempu ir Pasirjžimu \ 1• ’ f.

RINKITE DELEGATUS Į NACIONALĘ
KONFERENCIJĄ GYNIMUI ATEIVIU

DARBININKU NUO PERSEKIOJIMU
Visom Sveturgimių ir Čiagimiy Darbininkų Organizacijom 

Jungtinėse Valstijose; Visiem Lietuviam Darbininkam

Jau ir Hooveriui
“Parūpo” Bedarbiai

’■aNEW YORK.— Pereitą penktadienį Tombs krimina
liniam teisme buvo tyrinėjama New Yorko bedarbių de
legacijos narių byla. Kaip žinoma, tos delegacijos na
riai, be apmušimo, dar suareštuoti. Jais yra Engdahl^ 
Jackson ir Anna Pogribsky. Visi trys padėti po $300 
bėla. ' >■

Byla tapo atkelta ant antradienio, reikalaujant kalti
namųjų advokatam. Jie šauks į teismą majorą Walkerį 
liudyti (Walkeris kaip žinoma, suruošė tą kruviną be
darbių delegacijai pirtį). Taipgi gal būt bus atgabentas 
liudyti d. Sam Nesšin, kurį šnipai baisiai sumušė ir ku
ris dabar ligoninėj truputėlį sveiksta, atsipeiki.

Louis Engdahl aiškiai ir atvirai teisme pasakė, kad už 
visas ta's “riaušes” ir pralietą darbininkų kraują yra at- 
sakomingas majoras Walkeris. Pereitą ketvirtadienį 
tas pats Engdahl pareiškė prieš teisėją Gotlieb: “Aš ži
nau New Yorko teisėjus. Žinau, kaip teisingi jūsx esate. 
Jei jūs būtumėt teisingi/ tai vietoj, kur aš stoviu, stovėtų 
grafteris majoras Jimmie Walker—ir visi grafteri.ai, įni- 
mant teisėjus.”

Išleistas iš kalėjimo po bėla, Engdahl padarė pareiš
kimą New Yorko darbininkams, šaukdamas juos prie 
didesnių kovų už duonos kąsnį, už .apdraudos bilių ir už 
didesnes algas fabrikuose.

Darbininkai Kovingeja
Klysta tas, kuris mano, kad ketvirtadienio kruvini įvy

kiai prie miesto rotušės, ir jos koridoriuose revoliucinius 
darbininkus nugąsdino. Anaiptol! Jie tikėjosi, kad taip 
gali būti, nes tikėtis ko gero iš kapitalistų valdžios ir 
jų atstovų—darbininkas it negali. Ypačiai šituose .dar
bininkų pakairėjimo ir kovingėjimo laikuose. Todėl jie 
dar smarkiau dabar ruošiasi prie didesnių demonstraci
jų ir kovų. -b.

Po visus fabrikus ir dirbtuves, bei darbininkų susirin
kimuose, platinama tikietai del Madison Square Garden 
masinio mitingo, kuris bus 21 d. spalių, vakare.

Tai bus kita didelė darbininkų demonstraciją. Čia da
lyvaus. ir Fosteris, Amteris ir Minoras, kurie išlaikyti 
kalėjimė net šešius rpėnesius. Tai bus ratifikacijos ma
sinis mitingas—užgyrimas komunistų kandidatų. Be to, 
čia bus pareikšta protestas prieš tai, kas padaryta bur- 
žuazijos ketvirtadienį ties miesto rotuše ir jos viduj.
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WASHINGTON.— Ilgai 

niūniavęs melodijas 
gerbūvį ir gerus laikus, ku
rie “greit ateis”, Hooveris 
pagaliaus ėmė “rūpintis be
darbiais”. Tai padarė, ma
tomai, todėl, kad bedarbiai 
visais kąmpais neduoda ka
pitalistams ramumo, bet 
reikalauja darbo arba duo
nos.

Hooveris nuskyrė komisi
ją rūpintis bedarbiais. Ko- 
misljon įeina jo kabineto 
nariai: Lamont, Davis, Wil
bur, Hurley, Hyde, Mellon' 
ir federates rezervinės tary
bos viršininkas Meyer.

Nemanykit, kad jie rūpin
tųsi duoti bedarbiams algas, 
arba užlaikymą. O, ne! Jie 
rūpinsis surasti darbus. 
Matysim, kaip tas viskas 
veiks. Hooveris pasakė:

“Kaipo tauta, mes turime 
atstumti alkį ir šaltį nuo tų 
mūsų žmonių, kurie randa
si teisingai blogose sąlygo
se.”

apie I 1 I 
i

ADF. prieš darbįninkų klasę—- 
tai vis žingsniai linkui fašisti
nio teroro,; katras bus bandomas 
pradėti greitoj ateityj.

Draugai darbininkai!
Atsakykime bosams ir jų val

džiai vienybe ir kova į jų pa
stangas durbininkus paskirstyti 
ir ant jų viešpatauti!

Laikinas Komitetas del Gyni
mo Ateivių per savo lokalines 
ir distriktines konferencijas 
prirengė nacionalę konferenci
ją, kuri įvyks Washington, D. 
C., veikiausia tą dieną, kada at
sidarys Jungtinių Valstijų kon
gresas (lapkričio 30 d. ir gruo
džio 1 d.).

Kiekviena lokalinė kultūrinė, 
savišalpos, sporto, ex-kareivių, 
moterų darbininkių, jaunuolių, 
negrų organizacija, darbo uni
jų organizacija ir grupė dirbtu
vių darbininkų turi teisę išrink
ti vieną atstovą į tą nacionalę 
konferenciją, kuri mobilizuos 
visą darbininkų klasę kovoti 
prieš svetimšalius varžančią įs- 
tatymdavystę,'.prieš esamus dis
kriminavimo įstatymus, už pa- 
liuosavimą politinių kalinių, už 
politinių pabėgėlių teisę turėti 
čia prieglaudą.

Kiekviena nacionalę organi
zacija turi teisę išrinkti du de
legatus.

Kiekviena organizacija pri
valo pati padengti .savo- delega
tų išlaidas.

Tupjaus prisiųškite vardus ir 
antrašus savo delegatų sekamu 
antrašu:

National Committee For The 
Protection of Foreign Bom, 

32 Union Square, Room 603, 
New York, N. Y.

Taipgi prisiųskite aukų, kad 
tas laikinas komitetas galėtų 
plačiau vesti savo kampaniją 
del apsaugojimo ąteivių darbi
ninkų" teisių.

Draugiškais linkėjimais,
Salzman, Sekretorius.

Nacionalis Laikinas Komite
tas Gynimui Ateivių.

Draugai Darbininkai!
Sveturgimiam darbininkam 

grūmoja pirštų antspaudavi
mas, registracija, ir deportaci
ja; be to, daugeliui darbininkų 
yra daužomos policijos buožė
mis galvos, daugelis areštuoja
ma, kaip sveturgimiai, taip ir 
vietiniai.

Sekamą žiemą kuomet 9 mi- 
lionai bedarbių darbininkų ir jų 
šeimij susitiks su badu ir mė
tymu iš namų del neužsimokė- 
jimo nuomų, tai Jungt. Valsti
jų darbdavių kongresas planuo
ja žabangus prieš ateivius, kad 
juos nugąsdinus ir neprileidus 
prie kovos už bedarbių apdrau- 
dos bilių. Tai daroma, kad at- 
baidžius darbininkus nuo bent 
kokios kovos už savo buitį, už 
didesnį duonos šmotelį, prieš' 
terorizavimą vietinių darbinin
kų—baltveidžių ir negrų—kurie 
kovoja prieš imperialistinį ka
rą, katrą ruošia “tie 59”—tik
rieji valdytojai šalies.

Tos bosų pastangos daromos 
tuo tikslu, kad padalinus sve- 
turgimius ir čiagimius darbi
ninkus ir susilpnins jųjų bend
ras kovas už bendrus reikalus. 
Kapitalistų klasė ruošia depor
tacijas prieš sveturgimius, kai
po ginklą, kuriuo galėti; juos at
stumti nuo tų didžiųjų kovų.

Prezidento, Hoąverio prakal
ba, sakyta Kings Mountain 
Battle Field (S. Carolina) prieš 
“raudonuosius” tai davimas 
ženklu pradėti kovą prieš sve
turgimius ir čiagimius; darbi
ninkus, prieš visą darbininkų 
klasę. x

Nulynčiavimas šiais metais 
jau trisdešimts, keturių negrų 
darbininkų, įkalinimas bedarbių 
demonstracijos vadų, grąsini- 
mas elektros kede šešiem darbi
ninkam Atlantoj, Ga., už orga
nizavimą darbininkų; Ashwell 
bilius, Bleas bilius ir Cable bi- 
lius, stojanti už registraciją ir 
deportavimą sveturgimių darbi
ninkų ; mobilizacija Amerikos 
Legiono ir fašistinės vadovybės

Kiek Pasaulyj Yra 
“Perviršiaus” Kviečių

%*3

Audėjų Streikas
WILKES-BARRE, Pa,—

Chicago] Bedarbiam Žuvo 5 Mainieriai;
Bus Renkami Pinigai

CHICAGO.— Šito miesto 
biznieriai-kapitalistai nuta- Kingston Coal kompanijos
rė sukelti $12,000,000 iždą, angliakasyklose eksplozija 
iš kurio būsią remiami be- užmušė penkis darbininkus, 
darbiai. Kuris žino tikrąją,Tas įvyko 10 d. spalio, 2 vai. 
šių dienų bedarbių padėtį, po pietų. Priežasties kompa- 

nija neišduoda pakol kas, o 
mirę darbininkai negali liu
dyt. Bet žinoma tas, kad 
ventiliacija buvo bloga ir 
gazų su taip vadinamu 
“blakdaimu” buvę daug. Tą 
sakė darbininkai, kurie išė
jo pirm įvykus nelaimei.

Dirbtuvės Empire Silk

šių dienų bedarbių padėtį, 
tai supranta, jog tokia su
ma yra tik lašas jūroje. Bet 
dar labai abejojama ar ji 
bus surinkta. O jei ir bus 
surinkta, tai tūli sako, ją 
sunaudos įvairūs grafteriai 
ir politikieriai pirmiau, ne
gu bedarbiai ją pamatys.

i

j Mill šilko audėjai įšėjo į 
j streiką prieš nukapojimą. al
gų darbininkams. •1 * i .

Stanislovaitis.Duosią Medžiagos
WASHINGTON.— Kong- 

reso paskirtoji “komunistų 
tyrimu” komisija skelbiasi 
gausianti iš Meksikos val
džios “baksą” dokumentų, 
parodančių, kaip Jungtinių 
Valstijų komunistai drauge 
su meksikiečiais komunis
tais veikią. Pasirodo, kad 
Meksikos valdžia visame ka
me bendradarbiaus su 
Jungtiniu Valstijų valdžia 
darbininkų persekiojime.

OTTAWA, Ontario (Ka
nada).— 1930-1931 metais 
pasaulyj kviečių apskaičiuo
jamą į 4,470,000,000 bušelių. 
Pereitais metais kviečių bu
vo pagaminta 4,204,824,000 
bušelių. Gi užpereitais me
tais buvo pagaminta 4,709,- 
304,000.

Iš to, šiais metais randa
si 1,272,000,000 bušelių kvie
čių pardavimui. Viena Ka
nada turi 264,000,000 buše
lius. Rusija turi 48,000,000 
bušelius. Kviečių auginto
jai bedavoja neturį kur per- 
virąiaus parduoti. Bet mi- 
lionai bedarbių vaikšto al
kani, badmiriaiija; kiti žu
dosi del neturėjimo duonos 
šmoto. Tai tau ir tvarka! dešimts metų.

Žemiausia Prekyba 
Laike Desėtko Mėty

WASHINGTON.— Jung- 
tinės Valstijos pereitą rug
sėjo mėnesį išgabeno užsie- 
niuosna prekių vertės $318,- 
000,000, o įgabeno—$227,- 
000,000. Nors išgabenta 
daugiau, negu įgabenta, ta- 
čiauS komercijos depart- 
mentas paskelbia, kad šis 
rugsėjo mėnuo buvo pras
čiausias komerciniu žvilgs
niu mėnuo laike pastarųjų

Bucharestas.— Rumunija. 
—Rumunijos šnipai džiau
giasi sugavę 100 “rąudonų- 
ju žvalgų”, katrie veikę po 
visą šalį. Ką jie šnipinėjo 
—nepasakoma. • < <

.   ... 4.{y

Buenos Aires.-— Argenti
nos sostinėje, Buenos Ai
res mieste, pereitą šeštadie
nį tapo oficialiai atidaryta 
antra subvė—požeminis ge
ležinkelis.

Darbininkai! Dalyvaukit milžiniškaiji masiniam mitinge, katras bus spalio 21d., 8- tą vaL vakare, New Madison Square Gardene, New Yorke. Pa 
si tikit iš kalėjimo išeinančius Fošterį, Am ten ir Minorą, kurie ten dalyvaus! Protestuokit prieš policijos brutališkumą
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PARAKAS TAUTŲ SĄJUNGOJ
Ne santaikos ir “nusiginklavimo” įrankis yra Tautų Sąjunga, 

bet laukas imtynių tarp galingiausių kapitalistinių šalių už pir
menybę pasaulyje.

Ypač tarp Anglijos ir Francijoą kilo susirėmimai paskutinia
me Tautų Sąjungos posėdyje. Francija pakišo savo atstovo 
Bri&ndo sumanymą—įsteigti visos Europos kapitalistinių valsty
bių Isąjuągą. Francūzų imperialistai tikėjusi, su pagelba Lenki
joj, j'kRumunijois, Jugoslavijos ir kitų savo\politinių tarnaičių, 
įlįsti Europos viešpačiais, o Anglus pastatyti p kampą. Bet ne
pavyko. Anglija su savo šalininkais paėmė viršų. Francūzų 
pltinas buvo tik perduotas tam tikrai komisijai, arba, tikriau pa
saldus, po stalu padėtas.

Tą gpičą laimėję, Anglijos delegatai “socialistai” Hendersonas 
ir Graham pakišo senąjį moną—svarstyti apie karinį ir ekonomi
nį • “nusiginklavimą.” Social-fašistai, mat, niekad nepraleidžia 
progos blofyti, būk per Tautų Sąjungą galima esą kapitalisti
nėms šalims nusiginkluoti ir įvesti pasaulyje nuolatinę santai
ką) be jokios bolševikų revoliucijos. Patys “socialistai” žino, 
kad Tautųz Sąjunga yra tik skraistė, kuria apsimesdami impe
rialistai varinėja kariškas makliorystes ir mobilizuojasi vieni 
prieš kitus. Bet “socialistų” tikslas yra* palaikyti darbininkus 
ramybėje, kad jie nesiorganizuotų į „revoliucinį karą prieš impe
rialistines skerdynes.

Pirm susirenkant Tautų Sąjungai į minimą sesiją, buvo tvir
tinama, kad toj sesijoj tai jau turės susitaikyti Francija su Ita
lija. Bet nieko panašaus neatsitiko. O sesijai išsiskirsčius, 
Francija atviriau negu bent kada rengiasi karau su Italija.

Prie smarkesnio ginklavimosi Francūzus dar pakurstė didelis 
priaugimas Hitlerio fašistų balsų Vokietijoje paskutiniuose rin
kimuose. Pravarę 107 savo atstovus į šalies seimą, Vokiečių 
fašistai taikosi paimti valdžią į savo rankas ir atkeršyti Franci- j 
jai už pereitąjį karą; jie tikisi ir Anglijos talkos prieš Franci- 
fą tam tikromis sąlygomis.
‘y Francija gi, nuo įkaitimo garuodama, visomis pusėmis gink
luojasi; paskyrė du bilionus frankų daugiau karinėms lėšoms 
ateinantiems metams, negu šiemet; daro milžiniškus armijos ir 

.laivyno manevrus, įtempia visas pastangas didinimui ir tobuli
nimui karinio orlaivyno; josios generolai nuolat apvąžinėja Len
kiją* Rumuniją ir kitus Francūzų talkininkus.

Kai kurie, beje, Francijos kraštutiniai dešinieji pirkaišioja 
savo-“socialistams,” kad jie negana rūpinasi “šalies apgynimu.” 
Bet tai nėra teisingas priekaištas. Nes Francūzų “socialistai” 
yra. susidomėję, kad jų šalis būtų gerai prisirengus imperialisti
niam karui. Imkime, pavyzdžiui, kad ir žymųjį Francijos “so
cialistų” vadą Renodelį,—kaip jis interesuojasi apsiginklavimu, 
kiek savo “brangaus laiko” jis leidžia, lankydamas karo laivy
ną Tulono prieplaukoj, kaip apžiūrinėja šarvuotlaivius ir nau
jausios rūšies orlaivius ir tt. Taip, “socialistai” irgi atlieka 
savo “pareigą”, besiruošiant jų ponams į imperialistinį karą.

Jieškodami išeities iš vis sunkėjančio krizio, imperialistai po 
tos pačios Tautų Sąjungos stogu vis sparčiau ginkluojasi ir mo
bilizuojasi karui vienų su kitais, prieš Sovietų Respubliką ir, su- 
prąntama, kriušinimui revoliucinio darbininkų judėjimo namie 
ir gesinimui revoliucijų kolonijose ir pusiau-kolonijose.

% --*yisa tai turi budriai tėmyti pasaulio proletariatas, ir išanks- 
to būt prisiruošti, kad galėtų paverst gręsiantį imperialistinį ka- 1 
rą į revoliucijos karą delei nušlavimo buržuazijos viešpatavimo. 
To gi darbo priekyje stovi visų šalių Komunistų Partijos.

Amerikos darbininkai, balsuokite už savo Komunistų Partiją 
lapkričio 4 d. rinkimuose!

1 didelė biznio depresija, 'tada ir 
I politiniame Valstybių gyveni

me atsirandą neramumų, kįla 
reakcija. Ekonominiai sunku
mai, nedarbas, laukimas ir ne- 
sulaukimas geresnių laikų, iš-

! šaukia revoliucinį ūpą.
Tai štai ko kunigai bijo— 

dugimb^ rėvoliubinio ūpo ma
sėse. Del to jįę, deda pa
stangas, kad kuodaugiausia 
idarbininkų ?sųmulkinti,- kad 
nukrėipti': juos nuo 'kovos 
priėš kapitalistinę • 'sistėmą. 
Štaį ]<aįp ’ jcpnigm ]5ėr r šbvO' 
organą. ‘JDraugą’! jpąiyą są- 
ve ‘‘ramina.”, iri bando, nura
minti katalikus darbininkus 
dėl esamos blogos ekonomi
nės padėtie'^:. : y

. Reikia tikėtis, kad neužilgo 
sugrįš pasaulis į- normalų eko
nominį padėjimą, del ko ir ne
ramus masių1 politinis nusista
tymas atvės ir tarptautiniuose 
santykiuose neįvyks didesnių 
komplikacijų/1 <

, Tuo būdų “Praugas” lie
pia katalikams darbinin
kams nesirūpinti jokia ko
va už geresnį gyvenimą, nes 
“neužilgo sugrįš pasaulis į 
normalų ekonominį padėji
mą.”

Bet smunkanti^ kapitaliz
mas nebesugrįš į tokią eko-

| nominę padėtį, kad galėtų 
Jsutėikti norš .vidlitiuiai' ne
blogą gyvenimą milionams

Žmopįų. : Kapitaliz-

Kaip “Vyksta” 
S.L.A. Fašistams

’■ • i. »’ ‘ r i .

Socialfašistų koresponden
tas (iš Pittsburgho) “Nau
jienų” Įęq.s 243 dejuoja, kad 
SLA fašistams ir socialfa- 
šistams nevyksta. Jis sako:

Spalio 5 d. ^LA. 3-čias Ap
skritys . buvo surengęs Lietuvos 
Operos dainininkui' Jonui Bu
tėnui koncertą. Koncertas pra-i 
štai pavyko. Publikos susirin
ko nedaug,’—virs' 106 ypatų.
Dėį To įr Rasistus- ‘įmks-, 

minančiam”; dainininkui ne-, 
vyko. ; Socialfašisto Grigai
čio pakalikas toliaus sako: - 

.’. t r 'J ' r'.%'' "i j
Bet ir dvasiniu ątžvilgiu šis 

koncertas nekaip pavyko. t Pir
miausiai gęrb. dainininkui Bu
tėnui .niekaip sekėsi dainuoti, 
ba nebuvo to pakilusio ūpo nė 
pas dainininką, nė publikoj..., 
Nors Butėnas skundėsi; kad 
turįs šaltį, bet man rodos, kad 
ne tiek šaltis kaltas, kiek ne
skaitlingas publikos atsilanky
mas. Mat, nėra publikos, nė
ra nė smagumo dainuoti. - O 
priegtam Butėnas skundėsi, 
kad Clevelande jam rengtas 
koncertas da prasčiau pavyko, 
negu Pittsburghe.

Tai taip “sekasi” fašis
tams ir socialfašistams 
Pittsburghe ir Clevelande. 
Ne geresnį pasisekimą tie 
darbininkų priešai turi iri 
kitose kolonijose. Mat, vis 
daugiau ir daugiau lietuvių mas ^aįp0 sistema atgyveno 
darbininkų, kurie vienokiu.1 
ar kitokiu būdu juos iki šiol 
šiek tiek rėme, lankėsi į jų 
parengimus, dabar šalinasi 
nuo fašistinės choleros.

.......... ............ , .........
■ - 11 - I I   „    _.   , . Bl,

rys. Tai jos ir pradėjo. Pa
dirbo .tokiu laiku trejetą die
nų, pąmjatė, ypač moterys, 
kad tai .blogas dalykas: reikia 
anksti /keltis ir vaikai budinti 
iš miegp ir t. t. Tai tų sky
rių darpipinkai susitarė ne
dirbt tokio laiko, bet stoti dirb
ti, paprastai, kaip ir dirbo. 
Ant rytojaus, žinoma, vieni 
ėjo dirbti nežiūrėdami susita
rimo, b, kiti ėjo žiūrėti, ką da
rys kiti darbininkai, ar eis bent, 
vienas^ ar tie. Bet pasirodžius, 
kad eina dirbti, tai iš sykio 
norėjo >.-gražiuoju i atkalbinti, 
net stubose ėjo prašyti, kad 
neitų dirbti; b e t* kiti nepaisė, 
-Lejo. jKątrie. neina dirbti, 
mato, kpd tąs -viskas bus pra
laimėtą^ įtįd j ęftiės griežtesnių 
būdų : jkątHd ėjo įdirbti, ant tų 
hadarU . ū^pųohmus' apmušda- 
mi neirtiAžąiįJjįį net yra nu-, 
vėžtų ligoninėn. Dėį to kom
panija kreipėsi į policiją; bet 
kai policija stovėjo prie; dirb
tuvės; tai nedirbantieji, einan
čius' į darbą pasigavo 'antį kitų 
gatvių ir ten apkūlėąNorS ma
žas dalykėlis, bet kompanija 
pamatė, kad gali kilti didėsnė 
kova iš to, tai tuojau atšatikė 
tą laiką ir liepė ateiti, kaip ir 
paprastai dirbdavo, ir darbi
ninkai liko laimėtojais* Bet 
numuštosios algos vistiek ne
gavo grąžinti. Tai kituose 
skyriuose jau nei nebandė tą 
daryt. Ir po to visko smarkiai 
darbas eina mažyn.

Eglaitė.

"LAISVES" VAJUS
Jau Eina Kaip Reikia

’ ' ’ . '•4'4*'** • ■ ■ J L •

\ Visi svarbesni miestai/ išskiriant Pitts
burgh! ir Wilkes-Barre, stovi kontestantų su
rašė. Mūšy pasibriežimas gauti 2,000 nauju 
skaitytojų gal bus atsiektas. Jei to neatsiek
sime, tai kalti bus draugai pittsburghiečiai ir 
vvilkesbarriečiai. Jau turime virš 200 naujų 
prenumeratų. . . . .

t

Sulig šiaja diena kontestantų surašąs 
sekančiai:

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

PHILADELPHIA, PA.
Draugas M............................................

Pavieniais gauta ..........................  . .

stovi

29

15i/2
6

TRUPINI
Pasirodo, kad 

fašistų tarpe eina 
pjovynės. Laikraš 
neša, kad nesenai į\ 
tautininkų (smetor 
šistų) Kauno skyri: 
dy tapo išbraukta 
jos 88 nariai.

Kozyriy Rodymas Prieš Sovietus
jog po Tautų Sąjungos pastoge buvo daromi suokal

biai prįeš Sovietų Respubliką, tai nuo senai žinoma. Bet 
niekad pirmiau sumokslai prieš Sovietus taip aiškiai ne
išplaukė viršun, kaip pereitame Tautų Sąjungos posėdy
je. Čia atstovai Rumunijos, Jugoslavijos ir kitų žemdir- 
biŠkai-buržuazinių šalių kurstė atvirai karo ugnį prieš 
Sovietų šalį. Dabar gi šaukiamos bei įvykusios konferen
cijos Lenkijos, Jugoslavijos, Rumunijos ir kt. Balkanų 
valstybių,' Varšavoj, Athėnuose, Būęhąreste (Rūmunį- 
joj) ir kitur, yra tęsimas sumokšlų 'Sdviėtu& i£'fd-r 
lesnis apdirbinėjimas karo planų prieš juos> vadovaujant 
Franęijai, kurią tame žygyje, neabejotinai, paremtų ir 
Angliia.

Aiškiausiai. gi kozyres parodo Rumunijos fabrikantai
ir bankininkai savo organe “Argus,” kuris (spalio 1 d.) 
pareiškia, kad .v ..U

“Tos konferencijos Sinajuj, Buchareste ir Varšavoj 
nėra; saymyliski žingsniai žemdirbiškų šalių; tai tarp
tautiniai žingsniai, kurių tikslas yra laipsniškai įsteigti 
visos Europos sąryšį ant kurio gula pareiga -kovoti prieš
Sovietų Sąjungą, kad išgelbėti pasaulį. Rumunija gali 
didžiuotis, kad lošia pirmaujančią ix)lę tame dalyke.” , 

, Prie., visų minimų ir kitų, dar slaptybėje laikomų, su
moksiu prieš Sovietus, žinoma, veikliai prisidėtų ir Jung
tinių Valstijų imperializmas. .

' Taigi pavojus karo prieš Sovietų Sąjurigą kaskart di-
(įėja.

Visų šalių Komunistų Partijos šaukia darbininkus pri
sirengti apgint tą vienintelę darbininkų šalį nuo imperia
listinių vilkų. Balsuokite už Amerikos Komunistų Par
tijos kandidatus lapkričio 4 d’. Tai yra viėnintęlė .šioj 
Šalyj partija, kuri tikrai kovoja prieš imperialismą, prieš 
naują pasaulinę skerdynę ir už Sovietų Respublikos ap
gynimą.

Ramina Save ir Bando 
Sumulkinti Darbininkus

Pastaruoju laiku lietuviš
kų “dievo agentų” organas 
daugiau dejuoja apie smun
kantį kapitalizmą, negu 
apie savo “artimiausius” 
dalykus:. dievą, < dangų, pek
lą, velnius, na, ir biednas 
tamsių katalikų “dūšeles”. 
' “Draugas” No. 243 nusi
skundžia, kad «

Šiuo tarpu ne vien Jungti
nėse Valstybėse, bet visam pa
saulyje pergyvenama sunki 
ekonominė padėtis.
Žinoma, kunigai del to ne

labai dejuotų, nes ta sunki 
ekonomine padėtis, ta dide
lė bedarbe juos mažai tepa
liečia; jiems ir jų meilužėms 
negręsia bedarbė, badas. 
Mat, visi “dūšių ganytojai” 
turi gerai prisiplėšę pinigų 
nuo tamsių katalikų darbi
ninkų. Tiesa, ta sunki eko
nominė padėtis biskį palie
čia ir jų kišenių—parapijo- 
nai, neturintieji darbo,- ne
gali duoti jiems tiek pinigų) 
savo' “dūšių išganymui’ 
kiek, jie dubdą laike “J 
vio”. r 
labai susirūpinę—jie dar. vis, 
gali prisiplėšti užtenkamai 
pįnigų savo parazitiškam 
gyvenimui: girtuokliavimui,' 
baliavojimui su “pusseserė
mis,” su įgaspadinėmis. 
Jiems, ta sunki ekonominė 
padėtis, baisi; del to, kad, 
esant .didelei bedarbei, kata
likai darbininkai gali pra
regėti ir gali stoti į.kovą.sy
kiu su kitais darbininkais 
už nuvertimą išnaudotojų 
parazitų sistemos. Tas jiems 
yra baisiausia. . Ir užtai 
“Draugas” išgąstingai sako:

t Kada pasaulis ątširarida eko-, 
Dominėję pertvarkoje, kadą mb 
lijohai darbininkų netenka 
darbo, kada visur pajuntama

savo dienas,,ir jis turi žlug
ti. . Ekonominė padėtį ka
pitalistinėj sistemoj blogės, 
bedarbė didės; kas; žinoma, 
prives’ kapitalistinį pasaulį 
prie dąr' riBęsųio, pelitinio 
ir ekonomihio".Krizio. Ne
žiūrint TDraųgo” “prana
šystės”, būk “tarptautiniuo
se santikiuose t neįvyks di
desnių komplikacijų”, fak
tai rodo, i kad greitu lai
ku gali kilti nauja pasau
linė skerdynė; kapitalistinės 
valstybės rengiasi prie nau
jo karo, prie karo prieš So
vietų Sąjungą, prie karo 
tarp pačių kapitalistinių 
valstybių už rinkas. Kapi
talizmas jieško ir jieškos vi
sokių būdų apsisaugojimui 
nuo žlugimo, bet. nei fašisti
nės diktatūros^ nei ka*ras jo 
neišgelbės.

Už tai mes, komunistai 
sakome darbininkams: ži
nokite, kad dabartinis kapi
talizmo krizis yra kapitaliz
mo žlugimo ženklas. Darbi
ninkai turi * organizuotis, 
kad užduoti1 stimpančiam 
kapitalizmui galutiną smū
gį- ' • ' •' L Z:

Viso Philadelphia turi........................
i

NEW YORKO APIELINKĖ
A.L.D.L.D. Antras Apskritis ...............
Baltimore, Md. . ......................................
Bostono Komitetas ............ • • . •...........
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.............
A.LD.LD. 11 Kp., Worcester, Mass..
L. Pruseika ....................................... • . .
D. Tūbelis, Montreal, Canada ....... 
P. N ami kas, Waterbury, Conn.:.........
J, Gabužis, Binghamton, N. Y..........  .

Arbačauskas, Lowell, Mass.. ............
Briedis, Brooklyn, N. Y...................

J. Johnson, Easton, Pa.............•.............
V. Mikalopas, Lowell, Mass..................
M. ŽiliOniene, Minersville, Pa.................
K. Steponavičius, Cliffside, N. J...........
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Cliffsidiečiai turėjo speciali - susirinkimą' ir 
nutarė savo miestą statyti -į kontėštantų šąrti-f 
šą; Jjė apskaitliavo, kad gausią geroką: žiup
snį skaitytojų. Jie gali padaryti sarmatą New- 
arkui.

Tos skruzdės

LAWRENCE; WSJ
. Iš Darbaviečių i

, f| , , ^įįLs.^-iTau. čia
>. per tūlą! laikį šilpiiąiJ ėjo! dar- 

_ gėrbu- bai, bet paskutinių laikų rišai 
Bet del to kunigai nę-Į sumažėjo'' ! dąrbinihkaj1 per

mato, kad gali nfet iižsidai-yt. 
Nežiūrint, - kddnietikai cjirba- 
m.a, bet laiką ndrėjo- įailgiiiti, 
algas apkapojus. Čia „kaip 
dirbdavo viršlaikį,’ th'i mokė
davo laiką it pusę. Bet da
bar tą viršlaikio mokestį' nu
kirto, ir .tuojatis liepė dirbti 
viršlaikį, bet' dąrbipinkai atsi
sakė,—kad neriioka dtiugiau'š, 
tai jie nedirbs. Kai darbinin
kai atsisakė viršlaikį dirbti, tai 
bosai pašakėk jei jūs nenorit 
dirbti viršlaikio,1 tai jie pada
rys po 6 vai. -į dienų; kaipo 
ant dviejų šiftų. ' Vieni turės 
pradėti kaip 6 vai. ryte ir. dirb
ti iki 12 dienos,a© kiti nuo 12 
dįęnos iki 6, yaį, yakąro, tai,; 
reiškia, patįarp J2t jvalandų į 
d[ieną. Bet 'katrie nori, .gali 
dirbti; visą įaiką^ (Tųkio; darbo 
pradžia buvo Verpimo skyriu
je, kur daugįusiai dirba mote-

Skruzdynai Augštesni už 
Dangaraižius

Žmogus didžiuojasi savo 
išstatopiais augštąis na
mais, kurie net ir vadinami 
dangaraižiais; reiškia, tiek 
augšti, jog dangų , savo vir
šūnėmis raižo. Bėtgi :sulyg 
'savo augštumo ne žmogus 
augščiausius namus išstato. 
Skruzdis, nors menkas gy
vūnėlis, tačiaus augštesniusi 
už. žmogtr mūrus įveikia iš- i 
mūryti.

Australijoje yra ypatinga 
skruzdžių veislė, vadinama 
termitais.
yra baltos spalvos ir tik 
ketvirtosios colio dalies il
gumo. Betgi jos išstato 
skruzdynus 960 kartiki augš- 
tesnius už ją pačių ilgumą. 
Jų skruzdynai neretai sie
kia iki dvylikos pėdų augš- 
tumo. Augščiausias žmo
gaus pastatytas iki šiol na
mas tai Chryslerio Namas, 
New Yorke, kuris turi 1,046 
pėdas augščio. Jeigu žmo
gaus augštumą skaitysime 
šešias pėdas, tai pasirodys, 
jog žmogus tame augščiau- 
siame name ir tai tik 170 
sykių ąugščiau savo ūgio te
pajėgė išstatyti. Jeigu žmo
gus išstatytų namą 960 kar
tų aūgštesnį už save, kaip1 
tai daro minėtosios skruz
dės, tai tokšai namas būtų 
daugiau begu mylia augštu- 
mo. Koįką0. žmogus įtokįo 
augštumo namų daf nepra- 
simano statyti.
" Skrhzdės savč ^dangaraP 
žįus” sucėmehtuoja' šav6 sei
lėmis. J. Barkus.

Apkrečiamos Ligos
Kaune Vis Plečiasi

. 1 ’ f ■ L * « ' •I

t

kad nemokti dtiugiau'š,
■ KAUNAS.—Kauno mies-» I ,1-.

te nuo 1930 m. rugsėjo mėn.
16 d,.-iki,23,d. aštriomis ap
krečiamomis ligomis susir
gimų -Kauno miesto valdy
boj naujai įregistruota viso 
22, iš kurių viduriu šiltinę 
8, škąrlatina H,i difteritu 
2, -įkastų- įtariamu pasiutik 
me gyvulių- L Dezinfekcijų 
butuose padaryta 10. Ligo
ninėn išvežta 11.

KAIP STOVI BOSTONO VAJININKAI 
Naujų skaitytojų gavo

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

Paskutinėmis dienomis prisiuntė po naują 
skaitytojų :

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.

MŪSŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 

naują skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių' skai- , 
' Lytųjų dar tik apie šimtas draugų išpildė mū

sų prašymą. 1 Tuęmi negalime pasitenkinti. 
Ačiuodami- pasidarbavusiems . draugams .dar 
'k^rtą primename tai, kad laukiame iš visų < ,.į 
skaitytojų draugiško atsakymo į mūsų prašy
mą. ' , ....... * • f '

PUIKIOS DOVANOS KONTESTANTAM ?
. “Laisvės” direktoriai kviečia draugus į kon- 

•, • testą rinkime prenumeratų. A. L. D, L. D.
Antras. Apskritys kontestantam skiria sekamas 
dovanas

PiHna dovana ... .....................   . .$30
Antra dovana . . . .....................  ..$25
Trečia ; dovana . . . ........................... $20
Ketvirta* dovana . .......................... $1$
Penkta dovana ........................... $10
šešta dovana .... t zt r .......................... $5

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

> LAISVE
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y 

U/ri . . -A. . , r. U

--. E 'U . - .-.f; WiV

“Keleivis” No. 4: 
antgalviu šaukia: 
įius nori nuversti f 
Vyriausybę.” . J 
2 Ir toliaus tas so< 
tų lapas dejuoja, k< 
da”j Lietuvai būtų, 
piezius “nuverstų” 
nę vyriausybę (jis 
kadetai yra kruvinų 
tų valdžia). Girdi,

Lietuvos padėtis 
darosi vis sunkesnė, 
to, kad jau dešimti m 
vena karo stovyj su I 
kad paskutiniais la 
kelti triukšmą Klaip 
kiečiai, dabar da pri 
jo su ginklais juoda 
nacionalas.

Tuo būdu “Keleiv 
rodo, jog jis sus: 

^kad popiežius “nen' 
jo dabartinės mylir 
gausybės.

“Keleivis” mano, 
bartinė Smetonos i 
jo vyriausybė yra ' 
“laimė”. Gi sąmon 
tuviai darbininkai £ 
no, jog nėra jokio s 
tarp klerikalinių fas 
smetoniniu fašistu, 
vieni, taip kiti yra 
si Lietuvos darbo 
priešai; kaip-vieni, 
ti yra plėšikai, kruv 
bo žmonių išnaudoti 

1

> Laikraščiai rašo, L 
cagpj vienoj patiltj 
apie 2,000 bedarbių. 
tanČiai bedarbių ; 
parkuose, patiltėse, 
met milionai bedarb 
dauja, tūkstančiai jų 
pastogės, tai tuo pa 
kiu saujalė parazitu 
pasigrobus turtus, p 
šia gyvena, ūžia, ba 
Tai tokia Hooverio : 
ma “lygybė” kapita 
Amerikoj.

Artinasi žiema. Ar 
biai šals patiltėse i 
badu? Jie turi org 
£s į bedarbių tary: 
Darbo Unijų Venyb 
gos vadovybe, turi 
už apdraudą bedarbi:

Prakalbos Mažojo Vyt 
iš Aido Choro Darbyi
Jau buvo minėta, ka 

roito Aido Choras šią 
pasiryžęs perstatyti du 
koncertus ir dvi operei 
gal kuriems atrodė, bū: 
Įima, bet dabar pradėt; 
tįr dvejos pamokos j sa 
pėtnyčios vakarais ir r 
mis po pietų. Ir jau k; 
buojasi, tai darbuojasi 

Mokytojos su choristą 
sušilę. Iš to galima 
kad bus darbas paseki 
Tik tėmykit, 2 d. lapkri 
bus daug naujo iš da 
mtizikos sričių. Turės 
solistų iš kitų kolonijų, < 
niai irgi darbuojasi 1 
pajėgomis.

Kaip visos progresyvė 
taip ir Aido Choras k 
rengia dideles prakalk 
muzikale programa spa 
d., pėtnyčios vakare, L 
svetainėje. Bus kalbėt 
Chicagos, “Vilnies” re 
rius d. J. Gasiūnas. Šio 
kalbos yra rengiamos D» 
bendro progresyvių org. 

.#eio išaiškinimui lieti
Vytautą Mažąjį, k,

feMUMBlM
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TRUPINIAI
Pasirodo, kad Lietuvos 

fašistų tarpe eina nemažos 
pjovynės. Laikraščiai pra
neša, kad nesenai įvykusiam 
tautininkų (smetonihių fa
šistų) Kauno skyriaus posė
dy tapo išbraukta iš parti
jos 88 nariai.

“ Keleivis” No. 42 dideliu 
antgalviu šaukia: “Popie
žius nori nuversti Lietuvos 
vyriausybę.”

Ir tolinus tas socialfašis- 
tų lapas dejuoja, kokia “bė
da”! Lietuvai būtų, jeigu po
piežius “nuverstu” dabartį- i 
nę vyriausybę (jis nesako, i 
kad tai yra kruvinųjų fašis- i 
tų valdžia). Girdi,

Lietuvos padėtis kas sykis 
darosi vis sunkesnė. Negana i 
to, kad jau dešimti metai ji gy- i 
vena karo stovyj su Lenkija ir j 
kad paskutiniais laikais ėmė 
kelti triukšmą Klaipėdos vo
kiečiai, dabar da prieš ją sto
jo su ginklais juodasis Inter-į 
nacionalas.
Tuo būdu “Keleivis” pasi

rodo, jog jis susirūpinęs, į 
t kad popiežius “nenuverstų” ;

jo dabartinės mylimos vy
riausybės.

“Keleivis” mano, jog da
bartinė Smetonos Kruvino
jo vyriausybė yra Lietuvai 
“laimė”. Gi sąmoningi lie
tuviai darbininkai gerai ži
no, jog nėra jokio skirtumo 
tarp klerikalinių fašistų ir 
smetoninių fašistų. Kaip 
vieni, taip kiti yra didžiau
si Lietuvos darbo žmonių 
priešai; kaip- vieni, taip ki
ti yra plėšikai, kruvini dar
bo žmonių išnaudotojai.

Laikraščiai rašo, kad Chi- 
cagpj vienoj patiltėj guli 
apie 2,000 bedarbių. Tūks
tančiai bedarbių skursta 
parkuose, patiltėse. Kuo
met milionai bedarbių ba
dauja, tūkstančiai jų neturi 
pastogės, tai tuo pačiu sy
kiu saujalė parazitų laiko 
pasigrobus turtus, puikiau
sia gyvena, ūžia, baliavoja. 
Tai tokia Hooverio skelbia
ma “lygybė” kapitalistinėj 
Amerikoj.

Rabindranath Tagore

Pasaulio buržuazijos išgarbintas Indijos pranašas, poe
tas, mystikas, tapytojas, 71 metų amžiaus senis—Rabin
dranath Tagore—kurio nemažai raštų išversta ir lietuvių 
kalboj. Pastaruoju laiku jis buvo važinėjęs po tūlas Eu
ropos valstybes. Apsistojo tūlami laikui ir Sovietų Są
jungoj. Atvykus į New Yorką, prieplaukoj pasitiko Ta- 
gorę minia kapitalistinių laikraščių korespondentų. Jiems 
Tagorė ėmė girti komunistinę Rusiją. Jis sakė: “Aš 
važiavau į Sovietų Sąjungą persiėmęs pritartimi, bet su
radau joje padėtį stebūklingai atsimainiusią. Apšvieta 
Rusijoj yra išsiplėtus plačiai ir ilgai.

“Jeigu dešimts metų atgal Rusija ir Indija buvo pana
šios, šiandien tik 5 nuošimčiai Indijos žmonių yra raštiš
ki, kuomet rusų liaudis yra pralavinta, inteligentiška; už
silaiko nepaprastai natūraliai ir atsako į klausimus kuo- 
veikiausiai. Indijoj, didžiumoj, liaudis yra baili ir neti
kusi. Indija gali labai gerai pasimokinti iš Sovietų mo
kyklų programos. Tai didelė objektyve mums lekcija...”

LOWELL, MASS

į bedarbių tarybas po 
Darbo Unijų Veny bes Ly
gos vadovybe, turi kovoti 
už apdraudą bedarbiams.,

Gi draugas Skliutas, 
principiajis kalbėtojas 
prakalbose, kalbėjo 

atvejais ir palietė daug

DETROIT, MICH.

konferenciją yra renkami vie- konferencijai paduota ant bal- 'ne visai sveiko proto, IŠsiuib 
savimo: už Soho, Pittsburgh, įg savo tarnaitę atnešti mal- 
tPon:-pa.,-3 "kišai. Setantl ty ° P^riebusi savo 
konferencija bus Soho, Pitts- Uijų metų sūnų \ ol(lemar<Į 

Į įkišo į kibirą vandens ir 
ė' prigirdė.

Frakcijos Prekyba Šie
met Baisiai Sumažėjo 

' PARYŽIUS.— Francuos 
prekyba—importai ir eks
portai—šiemet nupuolė apie 
4,000,000,000 frankų, palygi- 
inus su pereitais metais.

ųas.nuo dešimt (10) esamų 
kuopoj narių. Jei yra mažiau 
kaip dešimt, kuopa gali siųsti 
vieną delegatą. -

■ ’13. Delegatu gali būti tik burg, Pa.
pilnas A. P. L. A. narys ir te-1 (k) Konferencija užsidar
gali atstovauti kuopą, kurioj j4:40 vai. vakare.
priklauso. '.

14. Lėšas delegatų kelio
nės į Apskričio konferenciją 
padengia delegatus siuntusios 
kuopos.

15. Reguliares konferenci
jos vietą nustato pirmesnioji 
konferencija, o laiką—P. K,,

lankau komunistų jei konferencija jo nenustato.

A.P.L.A. Pirmo Apskričio
Sekr. J. Urmonas.

darbo

o ne-
Ęui-į

Specialūs konferencijos vietą 
ir laiką nustato P. K.

1,6: Konferencijos tarimai 
yra pilnateisiai be referendu
mų.

Prigirdė Sūnų
KAUNAS. — Iš Kretin- 

gos praneša, kad Kretingos 
pašto viršininko Mart. Kur
šio žmona Morta, būdama

“Gazette, Montreal” spalio 6 
d, Vėliaus, policija areštąvo 
keturis alkanus darbininkus 
miesto dumpose bejieškančius 
maisto. Kas .^in kur jiems pri
sieis užbaigti “gerus laikus,” 
ar kalėjime, ar kitur?. . . Al
kani nebepaiso policijos ir 
areštų. Vieną naktį turčių 
kvartale švariai apsirėdęs 
jaunas francūzas, išblyškusiais 
|veidais, prašo 10 centų. Ma
inau sau, koks bomas ar kas?!

—Esu alkanas bedarbis.
—O ar priguli organizaci

joj ?
—Taip,

sueigas—ir jiems priguliu.
—Gerai, drauge. O 

ar jieškote?
—Jieškok, nejiškok, 

sančio daikto nesurasi,
tik neisi, visur bedarbių bū
rius susitinkti, o darbo niekur 
nėra. Seniau dar į miškus vež
davo darbininkus dirbti, bet 
dabar i_ __ L...1 _
gauti. !gyrus konferencijai.

t Pradeda mirt badu darbi-į 18. Į Apskritį mokestys ne- 
ninkai, o žiemą dar daugiau turi būt mažesnės kaip po 5 
mirs kapitalo vergų. O kaip |centus nuo nario per metus, 
su dirbančiais? Yra tokių, ku
rie dirba už $5 savaitėj ant 
savo valgio. Su penkiais dol. 
sunku žmogui pramisti,, o kur 
kambariai ir drabužiai ? Tad 
ir dirbančiam prisieina lankyti 
dumpas ir slankioti pakam
piais.

Ateinanti žiema neša su sa
vimi dar didesnę nelaimę ir 
skurdą bedarbiams, 
ninkai, organizuokimės 
vokim!

17. 
rytas

I w r

Įvairūs Dalykai
Apskričio P. K. pada- 

lėšas Apskričio reika-
ir tęn negalima dasi- Jams padengia Apskritys, už

Darbi- 
ir ko-

A. P. L A. REIKALAI
A.P.L.A. PIRMO APSKRIČIO 

ĮSTATAI

Apskričio Prievolė
1. Įtraukti" visas Pittsbur- 

gho ir apielinkės A. P. L. A. 
kuopas į Pirmą Apskritį, taip
gi, organizuoti A. P. L. A. 
kuopas .kur galima; varyti 
kuoplačiausią ągitąciją už A. 
P. L. A.; rengti prakalbas, pa-

Pakėlimas mokesčių priklau
so nuo metinės konferencijos, 
balsuojant už pakėlimą dviem 
trečdaliam delegatų.

19. Konferencijų tarimai 
turi būt skelbiami organe.

20. Praktikinčs darbuotės 
liniją nustato Apskritys savo 
konferencijose.

21. Apskritys likviduojasi 
tik tada, kai lieka mažiau ne
gu trys (3) kuopos, priklau
sančios Apskričiui.

22. Jei Apskritys pakrik
tų, visas turtas turi būt per
duotas A. P. L. A. Centrui.

23. šiuos įstatus galima pa
pildyti arba pakeisti dviem 
trečdaliais balsų metinėj kon
ferencijoj dalyvaujančių dele
gatų.

A. P. L. A. Pirmo Apskri
čio konferencijoj, laikytoj* 28 
d. rugpjūčio, 1930 m., • šie į- 
statai buvo užtvirtinti ir įeina 
į galią tuoj aus.
A.P.L.A. I Apskr. Komitetas:

Geo. Urbonas, Org.
J. Urmonas, Sekr.
A. Chelkis, Ižd.

Bell 
Keystone

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
. Main 1417

J. KAVALIAUSKASI J ' . . ’ !

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS
Laisniuotas New Jersey ( 

ir , Pęnnsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. .Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

. • l
f

i i >
ii!

i

Jūsų Akys Uždirba Joms Pragyvenimą

įkaitąs, maršrutus ir kitokias 
tatai, liudijo griausmingi aplo-1 pramogas, ir skleisti darbininr

kišką apšvieta tarpe A. t*. L. 
A. narių.

Apskričio Sudėtis
2. Apskritys susideda iš ne 

mažiau kaip trijų kuopų, tu
rinčių nemažiau kaip po sep
tynis narius.

3. Apskričio augščiausia 
įstaiga yra konferencija, tarpe 
konferencijų—Pildantysis Ko
mitetas.

4. Apskričio P. K. renka- 
Draugai mas metinėj konferencijoj ir

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 Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba, 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškąją inptrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi, v , ■

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

PROTOKOLAS
A.P.L.A. Pirmo Apskričio Tre 
čio Suvažiavimo, Laikyto 28 
d. Rugsėjo, 1930, A.P.L.A.
Antros Kuopos Svetainėj
(a) Konferenciją atidarė A.

P.L.A. Pirmo Apskričio organi-

dismentai. Nepamiršta ir li
teratūra gerokai paplatinti. 
Reikia pažymėti, kad šios pra
kalbos pavyko visai gerai. 
Ypač mes nei vienas nesitikė
jome tiek publikos turėti. Au
kų padengimui lėšų surinkta 
$4.51. Visiems aukavusiems 
tariame ačiū. šiuomi laiku 
mūsų A.L.D.L.D. 44-ta kuopa 
imasi smarkiau veikti. Jau tu
ri gavusi 8 naujus “Laisvei” j 
skaitytojus, o dar nėra nei pu-, 
sės vajaus mėnesio. '___ o
pasiryžę daugiau dirbti gavi- ty^ma savo vietą konferenci- 
mui naujų skaitytojų dienraš- J°J- Jis tvarko Apskričio bė- 
čiui. ‘ igančįus reikalus, pagal kon-

Ateinantį sekmadienį, spa- ferencijos nutarimus ir ne- 
lio 19 d., kuopa šaukia mėnesi- Pažengiant A. P. L. A. kori
nį susirinkimą, kuris įvyks 1- stitucijos.
mą valandą po pietų, Tarptau-) 5. Apskričio P. K. suside- 
tiniam Darbininkų Kliube, 340 da iš penkių narių: organizą- 
Central St. Visi kuopos nariai toriaus, organizatoriaus pa- 

gelbininko, protokolų sekreto
riaus, finansų sekretoriaus ir 
iždininko.

6. Apskričio P. K. turi su
sidėti iš tokių A. P. L. A. na
rių, kurie yra išbuvę gerame 
stovyje A. P. L. A. draugijoje 
paskutinius metus prieš rin
kimą.

7. Apskričio P. K. yra ren
kamas vieniems metinis laiko. 

;Del kokių nors priežasčių pa
sitraukus bilė kuriam nariui iš 
P. K., jo vietą užima alterna- 
tas, daugiausia gavęs balsų P. 
K. rinkimuose.

8. Baigiantis metams, Ap
skričio P. K. privalo 
visų metų Apskričio 
tės raportą ir išduoti 
konferencijoj.

9. Apskričio P. K.

zatorius, drg. Geo. Urbonas, 
, 2:30 vai. po piet.

(b) Mandatus sutvarkyti 
paskirta J. D. Sliekas ir J. 
Urmonas.

Delegatai yra sekanti: ■,
7-tos kp. Soho, Pittsburgh, 

, Pa. A. K. Sliekienė, J. D. Slie
kas; 11-tos kp. Courtney, Pa., 

, S. Docis; 14-tos kp. Braddock, 
Pa., A. čelkis, Antanas Balt
rušaitis; 50 kp. N.S. Pittsburg; 
Pa., M. Uymoniūtė ir Chas. 
Adomaitis; 55 kp. Washing
ton, Pa., M. Janavičienė ir VI. 
Blohskis. Viso 9 delegatai iš 
5 kuopų. Pridedant 2 komite
to narius, 11 balsuojančių ypa
tų. Pasirodė, kad yra du sve
čiai—drg. F.Rodgers (2 kp. 
narys) ir J. Gataveckas (3-čios 
kp. narys). Nutarta jiems 
duoti patariamą balsą.

(c) Dienotvarkis priimtas 
vienbalsiai, kaip skaitytas.

(d) . Skaitytas protokolas iš 
pereitos konferencijos; priim-' 
tas vienbalsiai.

(e) Pild. Komiteto raportai : 
1. Organizatoriaus — priimtas 
vienbalsiai; 2. Sekretoriaus— 
priimtas vienbalsiai; 3. Iždi
ninko priimtas vienbalsiai. 

’ , (f) Apskričiui pasiūlyti įsta
tai, > priimti vienbalsiai su 
dviem pataisymaiš po diskusa- 
vimo svarbesnių paragrafų.

(g) Įnešta ir nutarta išleisti 
$10.00 aukso ant laimėjimo. 
Visas darbas paliktas P. Ko
mitetui.

(h) Priimta nuo 14-tos kuo
pos 18 narių duoklės 90 cen
tų už 1930 metus.

(i) Nutarta vienbalsiai pa
ragint A.P.L.A. centro komite
tą patraukti S. Bakaną atsa
komybėn už jo straipsnį, ku
ris tilpo “Tėvynės” No. 37, ir 
kuris nelegaliŠkai apšmeižia 
A.P.L.A. Draugiją, kad būk ji-

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA

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

JĄ ELIZABETHE
■ * \

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.

ir “Laisvės” skaitytojai priva
lo visi susirinkti į minėtą su
sirinkimą, kur darysime toli
mesnius žingsnius praplėtimui 
darbininkiško judėjimo mūsų 
kolonijoj. Draugai, pakalbin
kite savo pažįstamus stoti į A. 
L.D.L.D. kuopą ir atsiveskite 
į būsiantį susirinkimą.

J. M, Karsonas.

A. LO1 V 1X\AS

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

A.LD.LD. 44-tos Kuopos 
Reikaluose

Pereitą sekmadienį, spalio 
12 d., A.L.D.L.D. 44-ta kuopa 
turėjo surengus prakalbas su 
puikia koncertine programa. 
Kalbėjo du kalbėtojai: drau
gas J. Skliutas ir draugas D. 
Jusius; abu iš Worcester, 
Mass. Abu kalbėtojai gana 
gerai gvildeno šių dienų svar-

Artinasi 7iema Ar bedar- besnius (iarbin'nkli reikalus. Artinasi žiema. Ar t>eaai-iDraugas Jusius daugiau lietė 
biai sals patiltose ir stips lietuvių darbininkų kovą su
badu? Jie turi organizuo- lietuviškais fašistais, imdamas

pavyzdžius iš Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje biurokra
tizmo, 
kaipo 
šiose 
dviem
plačiau darbininkų padėjimą 
šioje šalyje ir visur. Gerai 
gvildeno darbininkų kovą su 
buržuazija; ypač kovą lietu
vių darbininkų su lietuviška 
buržuazija. Aiškiai nurodė, 
kad lietuviškos buržuazinės 
sriovės yra tikslai panaudoti 
visas organizacijas jų įtakoje 
saviems reikalams, — bizniš- 
kiems išrokavimams. Vieną 
l|ą jie gali, tai organizuoti vi
sokias bendroves ir jas bank
rutuoti savo naudai, išvilioda
mi iš nesusipratusių darbinin
kų milžiniškas sumas pinigų. 
Ir tik tuomi tie ponai pasilai
ko savo fašistiniam abaze.

Pertraukose koncertinę pro
gramą pildė dd. M. Paruliūtė, 

• M. Meškienė ir J. Sabaliauskas 
j iŠ Worcester, Mass.; Emma 
įGicevičiūtė iš Bedford, Mass., 
:ir V. Gurskas—smuiką, iš 

'^’Framingham, Mass. Visi pro- 
jgramos pildytojai savo užduo-’ 
tis atliko labai pagirtinai. 
Taipgi gražiai padeklamavo 
eiles d. Rūta Gicevičiūtė ir d. 
Adelė Karsoniūtė. Publikos 
susirinko nemažai ir visa pil
nai pasitenkino kaip prakalbo
mis, taip ir visa programa,

ELIZABETH, N.

irPrakalbos Mažojo Vytauto 
iš Aido Choro Darbymetės
Jau buvo minėta, kad Det

roito Aido Choras šią žiemą 
pasiryžęs perstatyti du gerus 
koncertus ir dvi operetes, tai 
gal kuriems atrodė, bus nega
lima, bet dabar pradėta dary- 
t^'dvejos pamokos į savaitę— 
pėtnyČios vakarais ir nedėlio- 
mis po pietų. Ir jau kad dar
buojasi, tai darbuojasi mūsų 

^mokytojos su choristais, net 
sušilę. Iš to galima tikėtis, 
kad bus darbas pasekmingas. 
Tik iįėmykit, 2 d. lapkričio, tai i 
bus daug naujo iš dailės ir1, 
mtizikos sričių. Turės gerų j' 
solistų iš kitų kolonijų, o vieti--i 
niai irgi darbuojasi visomis; 
pajėgomis.

Kaip visos progresyvės org., 
taip ir Aido Choras bendrai 
rengia dideles prakalbas su 
muzikale programa spalio 24 
d., pėtnyČios vakare, Lietuvių 
svetainėje. Bus kalbėtojas iš 
Chicagos, “Vilnies” redakto
rius d. J. Gasiūnas. šios pra
kalbos yra rengiamos Detroito 
bendro progresyvių org. komi

teto išaiškinimui lietuviams 
mie Vytautą Mažąjį, ką des-

potas yra nuveikęs ir keno 
naudai. Ateikit į prakalbas 
visi.

Aido Choro Rep. J.

MONTREAL, KANADA
7 I

Darbininkai Miršta Badu 
Miesto Sąšlavyne

Buržuazinė spauda, kuni? 
gai ir valdininkai plepa apie 
gerus laikus darbininkams ir 
dar geresnius laikus žada po 
mirties už nuolankumą išnau
dotojams. Bet štai ką gauna 
darbininkai už tai nuo kapi
talistų Montrealio “rojuj.” 
Bado spiriami bedarbiai eina į 
miesto sąšlavynus—dumpus iš
matose jieškoti maisto. Nese
nai du darbininkai, užvalgę iš
matose surasto “maišto,” stai
ga mirė ant vietos dumpose, 
ant kranto šv. Laurino upės. 
Miesto storakakliai užbliovė 
per spaudą, duodami suprasti, 
kad darbininkai neitų iš dum- 
pų rankioti maisto, nes tas, 
mat, miesto valdonams daro jos turi būt laikomos du sykiu tinęs ir t. t

sųrinkti 
darbuo- 
metįnėj

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I$MO1VNAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu ;> dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planu f 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius . 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną Stu
dentą praktiškai, po priežiūra inatrulrtorfa.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalm- 
.ginusia prie dabartinių automobilių.

3. Važinfjimas. ; Kaip pastoti ekspertu žofe-
i riu. ' , •, •

Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 
; f>?bgą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 

mechaniko arba šoferio. Garantuojama laU- 
nius ir diplomą. Mokiname grynti lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priinama visiem^.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 16 iki 2 P. M.

NEW YORK AlTl'O SCHOOL
228 Second, Avenue Kampas 14th Street New York, N. Y.

peržen
gus A. P. L. A. įstatus, tuiM 
būt jisai prašalintas ir iį jo 
vietą renkamas kitaę P. K., 
arba alternatai t turf užimti 
vietas, sulig konferencijos ta
rimo.

1°.
baigęs tarnybą, visus Apskri
čiui priklausančius dokumen
tus ir finansus turi perduoti 
naujai išrinktam Apskričio P. 
Komitetui.

Konferencijoj
Apskričio konfęrencL nai neišmoka pašelpos, pomir- 

kurios nariam

alternatai i turi užimti

Apskričio > P. K., už-

11

negarbės ir “iškaščių” palai- į metus, 
dėjimui. Delei to perspėja ir 12.12. Delegatai į Apskričio

priklauso, j
(j) Vieta kitai apskričio

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės i DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervu Ligą, vlspkių Chronišku Skau-. 
dūlių, Bendro Nųsilpiųio, Nusiąityimo, Galvęsvai- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir 5Ješla£aru|s Galvos 
sKS Skaudėjimo, Neuralgijos, 

Plaučių, Kvėpuojamųjų D 
Ligų, Reumatizmo. Šęiatik

JafcK- I mo. Jeigu jūs esate negve:_____
Pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydojna naujausiais, užgimtais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Aš 
Ruteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI 1 
X-Spinduljai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. Z I NS 110EAST16th ST.N.T. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL;

. _ Gaivas
Padidėjusių Liaukų, 

,dų, Nosięs ir Gurklys 
)s ir Strėnų SkaudSji-
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dau-

laiš-

pareiškimas Sekretore.

Mizara.
Butkus. nares ateikit,

Atsiveskit ir

■MMU-----8 B

“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi

si lietuviai darbininkai, dalyvaukit!
J. Moreyn.

(249-260)

EASTON, PA.
L.D.S.A. 14-tos kuopos susirinki

mas bus utarninke, 21 spalio, pas 
d. švelnikienę, 1143 Jackson St., 7:30 
vai. vakare. Visos 
yra svarbių reikalų, 
haujų narių.

(248-249)

BMMMn

THE Y0U1

• '■< v >

wi

3—Double the member 
the Pioneers.

Puslapis Ketvirtas Pirmadiepis, Spalių 20, 1980 Pirmadienis, Spalii
SO. BOSTON, MASS. I PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.L.D. 2-ros kuopoj susirinki-1 Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mas bus seredoj, 22 spaliu, Lietuvių ' mo Fondas rengia prakalbas su kon- 
Pilfečių Kliubo svetainėje, 376 Broad- 1 certine programa subatoj, 25 spalių, 
way,. 8-tą vai. vakare. Visi nariai! Lietuvių Tautiškoj svetainėj. Dai- 
afeikite, yra svarbių reikalų aptarti, j nuos F. Stankūnas iš Brooklyno, Ly- 
Nauja knyga “Vytautas mažasis” , ros Choras ir kiti geri dainininkai, 
jau senai atėjo, bet dar ne visi i Kalbės 
nariai atsiėmė, todėl ateikit ir atsi- žara, 
imkit.

Sekretorius.
(249-250)

šimtai. Kuopaį liks pelno apie , Labai nemalonu būtų, kąd 
$45.00. i i

Spalio 29 d. yra rengiamos 
prakalbos Senam Vincui. Pra
kalbas rengia A.L.D.L.D. 72 
kp.. Greatneckiečiai yra gir
dėję per laikraščius ir skaitę 
jo raštus, bet neturėjo progos 
girdėti jį kalbant—sakant 
prakalbas. Taigi dabar, turė
sime progą ypatiškai jį maty
ti ir girdėti kalbant. Aš nuo 
savęs tiek galiu pasakyti, kad 
draugas Senas Vincas yra ge
ras kalbėtojas, daug svarbaus 
—naujo gali pasakyti. Patar
tina visiems dalyvauti šiose 
prakalbose.

Arti 2 metus čia išgyvavo 
lietuvių jaunuolių chorelis po 
globa L.D.S. 64-tos kuopos. 
Chorelis iš pradžios gyvavo 
puikiai ir buvo skaitlingas na
riais. Bet laikui bėgant, cho
relis sumažėjo delei nekuriu 
priežasčių, kaip tai: jaunuo
liams nepatiko mokytojas; ne- 
kurie jaunuoliai išaugo iš ma-, 
žųjų tarpo, taip kad su mažais 
nenorėjo sykiu dainuoti, daly
vauti, ir iš finansiško atžvil
gio chorelis stovėjo silpnai, to
dėl kad su parengimais už- 
dirbti daug nebuvo galima, o 
palaikyti chorelį reikia pini
gų. Chorelis buvo nutaręs tu- 

Daily vakacijas vieną mėnesį, 
Morning Iri’ei“ tai yra neturėti pamokų. Ga- 

• • i- a>e-ri aam___  ' ' ' ' 'HV jxxiv oilman ,y n icio, iirtd
esą geriau išleist. $50,000 ne- 4 ir 5 d. spalio. Aukų tam |perorganizuoti chorelį; ir pa-

Neteisingas “Balso” Primetimas K. 
Steponavičiui

kai kuriems laiškai, raginant at
siteisti, pinigus pasiunčiant tie
siog į Lietuvos Darbininkų Ju
dėjimo Rėmimo Fondą.

Gi mudu jaučiamės savo dar
bą atlikę, todėl šiuomi jį oficia
liai ir baigiame.

R

Lietuvos Komunistų Partijos 
Tilžėj leidžiamas “Balsas” No. 
14 šių metų daro primetimą K. 
Steponavičiui (Cliffside, N. J.), 
kad jis neatsiteisęs Lietuvos 
Komunistų Partijai už literatū
rą. ‘“Balsas” sako:

“Steponavičius kadaise paė
mė iš LKP literatūros daugiau

, kaip už 900 dolerių ir pinigų Į Taig., oficia|is
‘ | parodo, kad Steponavičius atsi-

J.V.K.P. Lietuvių Frakcijos ' teisė už literatūrą tiek, kiek jis 
Centro Biuras randa, kad tas; gavo iš draugų ir organizacijų, 

: pareiškimas yra neteisingas. kurie ją paėmė pardavinėti.
Dar 1926 metais buvo pada- O jeigu Lietuvos Komunistų 

ryta atskaita ir Steponavičius Partijos Centro Komitetas turė- 
atsitoisė už įminimą literatūrą, jo kokių neaiškumų del tos lite- 
Kad visas dalykas būsų aiškes-; ratūros, tai turėjo kreiptis prie 
nis, čia talpiname sekamą at- mūsų. Bet mes negavome jo-

gegu-. kio laiško nuo L.K.P. Centro
[Komiteto tuo klausimu.

J.V.K.P. Lietuvių F [akcijos 
Centro Biuras.

skaitą, tilpusią “Laisvėj” 
žės 29 d. laidoj, 1926 m.:

1923

A.DP

ATSKAITA r
Už Lietuvos Darbininkų 
raščius, Parduotus 1922, 

ir 1924 Metais
Prieš kiek laiko atgal

LS. Antro Distrikto Sub-Biuras 
paskyrė mudu žemiau pasira
šiusius susižinoti su d. Stepona
vičium kas delei Lietuvos drau
gų laikraščių pardavinėjimo 
1922, 1923 ir 1924 metais. Pe
rėjus Lietuvos draugų laikraš
čių agentūrai į kitas rankas, 
galutinė atskaita už parduotus 
laikraščius nebuvo padaryta net 
iki šiam laikui.

Mudu 
viČiaus 
mentus, 
draugai
parduotus laikraščius, 
d. Steponavičius perdavė ir tuos 
pinigus, kurie pas jį dar buvo 
pasilikę. Tat mūsų darbuotės 
tikslu buvo: atgauti iš visų kal
tininkų skolas. Rašėme laiškus i

pinsiuosi daugiau pasidarbuo
ti. Mažu pasiseks kiek 
giau pagelbėti.

Easton, Pa.
Drg. B. E. Sinkevičienė

kelyj sako: “Gerb. Drauge, at
sižvelgiant į dabartinę sunkią 
kovą su fašistiniu S.L.A. ele
mentu, L.D.S.A. 14 kp. nuta
rę paaukot $5.00, kuriuos čia 
prisiunčiu.”

Draugės moterys žino, kad 
ši kova yra mūsų visų reika
las ir jai gelbsti sulig išga- 

| les.
S. ,G. Fondui dar stovi sun

ki našta prieš akis ne vien tei
smuose, o ir gelbėti abelname 
darbe, pakol organizacija 
gaus čarterį ir pradės veikti 
savistoviai.

A. Yuris, Sekr., 
3116 So. Halsted

. Chicago,

GREAT NECK, N. Y.

St.,
Ill.

Kas Remia S.LA. Nariy i 
Kovą prieš Fašistus

Vieša Padėka ir Mūsų 
Veikimas

Vietine T.D.A. 48-ta kuopr 
‘' buvo išrinkus komisiją rinki-' 
,mui aukų ir daiktų darbinin
kiškiems laikraščiams 
iWorkeriui” ir

“Tūli S.ŲA. nariai sako, kad heit» bazarui, kuris buvo 2, 3, h; gale kilo sumanymas, kad owum isJpiftti Sh(> (HM) np- a rr j _ ą „i,,. ' c , .. . /
o_------------- v; w opttUU, auku tam i perorganizuoti choreli; ir pa-

tikslui suri.nkta *10-00 ir <Įaįk- Baliaus 15 d. spalio įvyko ben-Pild. Tarybą.

draugai, buvę keletą metų na- 
'riaisi šios |organizacijos, pasi
liktų UŽ.jos sienų tokiam svar
biam momente, kada aštriau
sia kova verda tarpe išnaudo
tojų ir darbininkų. Kada di
džiausias persekiojimas darbi
ninkų ir tūkstančiais meta iš 
darbo į bado nasrus, tai mums 
kuo daugiau reikia organizuo
tis ir suglausti-visas mūsų spė
kas į dhiktą ir kovoti, kad at
mušti tas visas atakas ant dar
bininkų klasės, bet pasitrauk
ti iš organizacijų, tai reiškia, 
palenkti savo sprand-ą žemiau, 
kad tie parazitai galėtų leng
viau atsisėsti. • j '

Bet dar turiu pasakyti, kad 
ne vien tiktai seni organizaci
jos nariai turi užsimokėti, bet 
taip pat šykių kviečiu - tuos 
darbininkus, kurie >dar nėra 
nariais šios organiza'cijos, kad 
prisirašytų, nes dabar eina va
jaus mėnesis gavimui naujų 
narių ir dabar galima-prisira
šyti be įstojimo mokesčių, už
simokant $1.50 metinės duok
lės į Centrą už pielus metus.

Nors, ištikrųjų, mūsų vaji- 
ninkų armija yra pasiskleidus 
po visą platų Detroitą, ir lan
ko darbininkų stubele s gavi
mui naujų narių į A.L.D.L.D. 
organizaciją ir naujų skaityto
jų mūsų darbininkiškiems lai
kraščiams “Laisvei” ir “Vil
niai,” bet gal nepasieks jūsų 
stubelės, tai, broli ir sesute, 
ateik tiesiog į susirinkimą ir 
prisirašyk, nes dabar laikas. 
Kada tūkstančius darbininkų 
meta iš dirbtuvių į bado nas
rus, o likusiems algas nukapo- 
ja ir darbo valandas padaugi
na, tai mes turime stoti į dar
bininkiškas organizacijas ir 
kovoti prieš šią supuvusią ka
pitalistinę tvarką, kuri stumia i 
darbo liaudį į neišbredamą 
skurdą ir badą.

GEORGE' NOBILETTI
iii!* u

Bell Phone, Poplar 7545

GRABORHJS-UNDERTAKER

Childrens’ Confer 
by a

The following is I 
written for the YOU 
NEER CORNERS b; 
the members of the 
Workers’ Children’s I 

xto the Second Into 
” Children’s Conferenc 
ypomrade is Goldie Dob 

thild of a Detroit Au 
er. This Conference 
posed to take place I 
Germany but the polio 
sdciahste of .that city i 
low it because they w4 
of the organization of 
children all over the 
the Young Pioneers. ' 
ference did take p]acq 
lin. After it was h< 
most of the delegates 
the Soviet Union. — ] 
Goldie’s article:

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliūdytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

The Second Interna 
Children’s Congress

The Second Intel 
Children’s Congress v 
in Berlin, Germany, 
supposed to be held i 

| but after three months 
ation was forbidden, 
then held in Berlin, 
lin the Communist Ps 
the children’s movemen 
mass working-class suf

What message dia 
bring to us? "It showe 
solidarity of all workei 
ren of the world; it she 
solidarity between the 
and children. It helps 
organize to fight the b 
showed us how to worl 
the masses of children 
schools, playgrounds, 
clubs, etc. It taught 
a Pioneer is an agitator 
gandist and organizer 
where.

At the Slot we c 
questions dealing 
school struggle,
struggle, war danger 
ternational correspond!

i [fibalrumuoja ir laiuojn minnrutni» 
viioklij kapinių. Norintieji «eriatiri<- 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdiiMO 

’’valandoje i*ukitėu pas nmno. vuali* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kno- 
yeriautiono vietose ir už žemą kaina.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ant 
D*

Tai žodžiai pa- ^ajs nemažai, čia paskelbia- dras 
sakyti Chicagos tarailinių la- me vardus aukavusiu bazarui. ■ 
pelyje “Liaudies Tribūna” Po $1.00: A. čiuberkis, K. Lu- įu “ 
No. 14-tame, kurį leidžia Si- kauskas, C. Laužaitis, D. Kas-

J. Baranauskas, J. perorganizuotą, naują chorą, 
po 50c : C. Karsokas,' Choras susitvėrė iš 25 narių, ir 

Stadulis, įtikimės, kad ateinančiam susi- 
irinkime dar daug gausime 
jnaujų narių. Susirinkimai— 
i pamokos nutarta laikyti kiek
vieną penktadienį (pėtnyčią). 
įTodel patartina visiems, mylin- 
,tiems dainūoti, prisirašyti prie 
šio choro. Chorą mokinti ap
siėmė energingas * darbštus 
draugas F. Pakalniškis. Nau
jam, persiorganizavusiam cho
rui Pirmyn linkiu nenuilstan
čiai darbuotis proletarinės 
dailės srityje.

A.L.D.L.D. 7^-ros Kuopos 
Korespondentas.

pelyje “Liaudies

mokaitis ir Samaška.
Gal manote, kad tie “tūli įKlimas * 

S.L.A. nariai” yra paprasti ei-!y. Adomonienė, J. !______ ,
liniai^ kuopų nariai? Nieko Adomonis, J. V. Alyta, A. *

21 panašaus, lai tie nariai, ku- [Talandzevičia; po 25c: J. Po 
;;rie pašaukė policiją į Chica- ........... - - ...  - ■■ ■

goj buvusį seimą. Tai tie na
riai, kurie yra pasiryžę sėdėti p. Bechis, J. Sveikata, Z. 
ant narių sprando, nors ir po- įtraukus, Sauserienė, K. Kuni- 

■ licisto buožės pagelba. Tukti l^rįeiie, A. Petrauskienė, E.
iaiiiun.u xvwaemc lai&ivuo sudėtais centais ir nię- Marcinkevičiene, O. Gaškaus-
ir per laikraščius raginom atsi-ikmtl Ju°rizĮausiais fasistimais kienė iš Huntington, N. Y.;

Iš to pasekmės matyti | ?ur.V^ P°h^lst.° ^u.°fe Vezd.žiūnas ir P. Bečiūnienė iš
, ,tnn« kurie drjsta Richmond Hill, N. Y. Visiems

tiems draugams ir draugėms, 
vesdami kurie su savo aukomis prisi- 

jkovą prieš tuos policisto buo- dėjo prie šio prakilnaus dar
dės galijotus, negali apsieiti ibo> varde T.D.A. 48 kp. taria- 
tuščiomis rankomis, kada rei- 'me ačiu!
'kia turėti reikalas su teismais

paėmėm iš d. Stepona- 
knygas ir visus doku- 

liūdijančius, kurie 
dar nėra atsiteisę už 

Taipgi

teisti.
iš sekančios atskaitos: jšvaistyt į -tuos, 

| pasipriešinti.
Pažangieji nariai,Įplaukos

Pas d. Steponavičių pi,ųjgų
buvo............................. $39.28

Atsiteisė:
V. Kelmelis, Torrington, ir advokatais. Kita finansinė

Conn...................... . . .. $1.50 | našta, tai organizacinis dar-
* J. Bender, Phila., Pa.........2.60 bas. čia reikia tūkstančiai
A. Slančiauskas, Elizabeth, laiškų išsiuntinėti; reikia nors

N. J......................................3.00 prorečiais išleisti spausdintas
J. J. Daujotas, E. St. Louis, Į pranešimas bei buletinas'į na- 

111................................ 5.90 rius, kad davus bent kiek in-
W. Rogers, Baltimore, Md. 3.25 formacijų apie esamą padėtį.. 

. J. Gribavičius, Norwood, j O įeigų yra vienintelis šalti-
• Mass............................... 8.00 ;nis—tai draugų aukos į Susi-

J. Bujavičius, Manchester,
Conn...............................

---- . ... t ~ 
vienijimo Gynimo Fondą. O

4.75 jų, ypatingai pastaruoju lai-
J. Rutkauskas, Phila, Pa. 11.50 ku, gauname_ nedaugiausia, 

K. Steponavičius sugrąžino itaip kad galėtume tinkamai
35c., kuriuos kadaise jam buvo 
siuntęs d. Jasilionis, bet už ku
riuos pastarajam nebuvo pa
siųsta literatūros

.35

Viso įplaukė . . $80.13
Išlaidos:

Pasiųsta d. Strazdui reika-

’atlikti nors būtiniausius orga
nizacijos reikalus ir informuo
ti narius apie esamą padėtį.

Cliffside, N. J.
Ši mažytė lietuvių kolonija 

pralenkia daugelį didžiųjų 
milžinų, kaip pavyzdžiui, pa
imkim tokius lietuvių centrus, 
kaip Cleveland, Ohio, Phila-. * -. •» • • v i v v v lemu j \yuivj jl unci

laujant, kad jis siuntinėtų dd. delphia, Pittsburgh, Boston ir
vie-eastoniečiams “Kibirkštį 

toj “Žarijos”, kurią jie buvo 
užsiprenumeravę, bet negavo,— 

$7.00 
Kelionė į Cliffside  ............ 48
Money orderis .....’...........  10

’ Popiera, stampos, stencilis,
,'Jtonvertai, etc......... . .  .. 3.70

Likusių pinigų pasiuntimas į
i Maskvą 3.50

* Viso $14.78

Lietuvos
Angarjetį) 

\gų $65.
Atliko dar 35 centai, kurie 

bus pasiųsti į Lietuvos Darbi
ninkų Judėjimo Rėmimo Fondą 
Chicago j e.

Prie pabaigos tenka pastebė-

mauskas

vilaitis ir P. Paščius. Daiktais 
aukojo šios ypatos: A. Biržie-

susirinkimas, kur liko 
perorganizuotas choras po var- 
„u “Pirmyn.” Dalis didesnių, 
paaugusių jaunuolių įeina į 

i. naują chorą.

Rašt. R. Beniušis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

■

kitų, 
prieš

kurie negali pa- 
šią mažytę pirš-

K. A. Bukaveckas 
blanką su $73.45, kur

daugelį 
sirodyti 
tinaitę.

Drg. 
grąžino
sužymėta, kad aukavo: S.L.A. 
70-ta kuopa—$25.00, K. Ste
ponavičius—$T0;00, A.L.D.L.
D. 70-ta kuopa—$5,95. Po 
$5.00: M» Mažeika, M. Vai
kys ir G. Stasįukaitis. Vietinis 
Priešfašistinis’ k o m i t e t as— 
$4.50, K. P. branduoh ■—

draugąms (per drg. i $4/00; po $1.00 aukavo: J. 
pasiųsta grynų pini-1 Tamavičius, M. Maželiene, A.

Račiukevičius, K.Derenčius, V. 
Stasiukaitis, K. Bukaveckas, 
J. Steponavičius, K. Valkienė 
ir A. Maželis. Kaip aukotojų 
sąrašas rodo, nei vienas neau- 
kavo mažiau $1.00. O tai yra 

ti, kad daugelis paragintų atsi- liudijimas draugų griežto pasi- 
lyginti draugų nedavė jokio at- ryžimo vesti kovą prieš fašis- 
sakymo, nepaisant to, kad laiš- tinę S.L.A. kliką, 
kus jie veikiausia nuo mūs ap-! 
laikė, nes nebuvo sugrąžinti.

Keleto asmenų laiškai nepa
siekė—sugrįžo. Keletas drau
gų rašė, kad jie pasiuntę savo I 
skolas Lietuvos Draugų Atsto-; 
vybei, o tūli pareiškė, kad jie 
neatsilyginsią už laikraščius to
dėl, kad juos negalėję parduoti. 

Dar randasi keletas draugų, 
kurie, mūs manymu, turėtų at
silyginti. Dar bus parašyta'

Forest City, Pa.
Drg. J. K. Navalinskienė, 

grąžindama blanką laiškelyj 
įsako: “Gerb.! Štai prisiunčiu 
blanką su $12.00 kovai su ge
gužine klika. žinoma, gal 
būčiau galėjusi daugiau su
rinkti, jei. ne bedarbė. >Pas 
mus šiandien darbininkui bran
gūs ir 25 centai. Pasilieku 
pas save vieną blanka in rū-

Spalio 13 d. įvyko men. su
sirinkimas T. D. A. 48-tos kuo
pos. Į susirinkimą narių atsi
lankė skaitlingai, kas labai 
pagirtina. Taipgi prie kuopos 
prisirašė 7 nauji nariai; tas 
parodo, kad mūsų darbininkiš
kas veikimas ir organizacijos 
auga, stiprėja, ne tiktai skai
čiumi narių, bet ir darbininkiš
kame judėjime. Kuopa, kiek 
galėdama, renka aukas del T. 
D.A. Dirba šių metų K. Par
tijos rinkimų 'kampanijai. 
Taipgi nutarta dalyvauti ma
sinėje demonstracijoje, kuri 
įvyks 21 d. spalio, Madison 
Sq. Garden pasitikimui bedar
bių atstovų, kurie bus paleisti 
iš kalėjimo, tai yra Fosteris, 
Minor ir Amter, kurie iškalėjo 
po 6 mėn. Nutarta apvaikš
čioti Rusijos proletarinę revo
liuciją ir Sovietų valdžios gy
vavimą per 13 metų. /Prakal
bos bus 8 d. lapkričio. A.L. 
D.L.D. 72-ra kuopa šį vajaus 
mėnesį darbuojasi gerai, ypa
tingai gavime naujų narių ir, 
tikimės, kad paskirta mums 
kvota bus išpildyta. Tik sun- 
kiausis darbas su gavimu ^Lai
svei” naujų Skaitytojų, nes be
darbė labai kenkia tam svar
biam darbui.; Taigi, draugai, 
turim smarkiau pasidarbuoti, 
kad atliktume mums paskirtą 
darbą—kvotą. 1

11 d. spalio buvo šauni va
karienė A.L.D.L.D. 72-ros kuo
pos su puikia programa, ku
rios išpildyme dalyvavo šios 
ypatos: visų mylima daininin
kė M. česnavičiūtė, L. Kava
liauskaitė, E. Levanda iš 
Brooklyno ir vietinė 
riūtė, F. Pakalniškis 
kauskiūtė; visi "savo 
atliko puikiai, už ką
yra labai dėkinga už taip ma
lonų patarnavimą. Taipgi rei
kia paačiuoti mūsų gaspadi- 
nėms-virėjoms, kurios gamino 
valgius, ypatingai draugei A. 
Petrauskienei. M. Adomonis 
paaukavo vakarienei “keik- 
są,” už ką kuopa ačiuoja. Ačiū 
visiems, kurie prisidėjo, prie 
šios vakarienės savu darbu ir 
svečiams už skaitlingą atsilan
kymą. Publikos buvo apie du

DETROIT, .MICH
Atsiliepimas į A.L.D.L.D. 52 

Kuopos Narius
Brangūs draugai ir draugės! 

Man rodos, kad mes visi tą ge
rai žinome, kad priklausant 
prie bile kokios organizacijos 
reikia užsimokėti duokles lai
ku, kad būti jos nariu. Taip 
pat yra ir su mūsų A.L.D.L.D. 
organizacija. Nors tik vieną 
sykį į metus reikia mokėti duo
kles ir labai mažas, tik $1.50 
į Centrą ir 15 centų kuopos 
reikalams. O jau metai bai
giasi, bet dar daug draugų ne
užsimokėjo duoklių, tai čia yra 
didelis apsileidimas mūsų kuo
pos draugų.

Nors mes žinome gerai, kad 
užsimokėjimo laikas pasibai
gia su pabaiga liepos mėnesio, 
bet mūsų A.L.D.L.D. Centro 
Komitetas, matydamas tą di
delę bedarbę ir žinodamas, 
kad tūkstančiai mūsų draugų 
išmesta iš- darbo, tai padarė 
tokį 
kad 
liau.

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 9-to Skyriaus svarbus susirinki
mas bus pirmadienį, 20 spalių. Vi
si nariai būtinai turite ateiti, yra la
bai svarbių reikalų. Taipgi kurių 
mokestys' užsivilkę, pasistengkit už
simokėti.

J. Moreyn.

palengvinimą nariams, 
galėtų užsimokėti ir vo

M. Deg- 
ir O. Lu- 
užduotis 

72-ra kp.

O katrie nedirba ir neturi iš 
ko užsimokėti, tai yra palįuo- 
suojarpi nuo mokesčių, tiktai 
turi atsilankyti į kuopos susi
rinkimą ir pranešti kuopos val
dybai.

Tai dėlto, brangūs draugai 
ir draugės, katrie dar neužsi
mokėjote duoklių del kokių 
nors priežasčių, tai atsilanky
kite į sekantį susirinkimą už
simokėti duoklių.

Viršminėta, kuopa laiko su
sirinkimus Draugijų Svetainėj, 
4637 W. Vernor Highway, kas 
trečią subatos vakarą kiekvie
no mėnesio.

Nors kuopa turi išrinkus ko
misiją iškolektavimui mokes
čių, ir komisija labai gerai 
darbuojasi ir jau daug; išrin
ko, bet mūsų kuopoj randasi 
daug tokių draugų, katrų ant
rašų nėra knygoj, tai tų drau
gų negalima surasti nei laiš
kais, nei ypatiškai, dėlto tokie 
draugai būtinai turėtų atsiliep
ti patys ir užsimokėti, ir pri
duoti savo antrašus.

ELIZABETH, N. J.
Svarbios prakalbos įvyks trečiadie

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

(248-250)

NEW KENSINGTON, PA.
A.P.L.A. 9-ta kuopa rengia šaunų 

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)

BAYONNE, N J
Svarbus masinis mitingas pasitiki

mui dd. Fosterio, Minoro, Amterio 
ir Raymondo bus utarninke, 21 spa
lio, Labor Lyceum svetainėj, .72 W. 
25th St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi vietos ir apielinkės lietuviai dar- j 
bininkai ateikite j šį svarbų mitin-J 
gą, nes bus geras kalbėtojas, ■ kuris 
aiškins apie bedarbę ir kitus svar
bius reikalus. Įžanga veltui. Ren- 

, gia Tarptautinio Darb. Apsigynimoj. 
I vietinė kuopa bendrai su "vietos pro- 
gresyvčm darbininkų organizacijom.

> i Kviečia Komitetas, i 
j . , . (248-249)

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

Tikrų naturališkų veidui gra
žumą sutei|da tik Rojaus 
Veido Grožybės Lasui su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 
, ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę ši kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas —r—
Ą
No. ir gatvė
Miestas ir valst

Varpas Bakery, 38-40 Stagg Si, Brooklyn, N. Y.
M. Balchunaa. Savininkas TeL, Stagg 5938

GrafgwI-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos

GEORGE MASILIONIS
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONU REKORDAI

BUDAVOKITE! P LATINKITE!

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

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

Remkite Jį!
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,001)-L 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-mai dienai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
NAME __ ADDRESS______
CITY _— .. STATE

1. School struggle'. \ 
do more leaflets, school 
more meetings and wor' 
schools. Discuss in th 
rooms the bad condition 
pitalist countries; 
these with the Soviet 
etc.

2. Economic struggl 
ganize these children 1 
in factories, mills, 
Fight against child lai 
for state upkeep Of thes

T ren who are working r
3. International corr 

ence\ We must cor 
with the Pioneers of the 
Union and those of othe

4. War danger: 
workers and workers’ 
to defend the workers’ 
land—the Soviet Union, 
prepared for the comil 
between the United Sta‘ 
Great Britain, educa 
workers’ children to 
against this war. Ou 
are to do the following

,the sports, dramatic, reli 
’$ic, ^organizations for w 
ulhildren under Con 
Leadership.

2—School struggle
carried out daily.

4— Work among the 
of negro children and 
laborers.

5— Fight against Boy
6— *-Popularize discussi 

the Second International 
ren X- Con f erence.

7— Pioneers take acth 
in all strikes and strug 
the workers.

8— Correspond with P 
of the Soviet Union am: 
countries.

9— There is to be less 
and MORE WORK!

I he.se tasks must be < 
out by the next Congres

Comradely your,
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Puslapis Penktas

BALTIMORE, MD
THE YOUNG PIONEER CORNER

mo

MALONŪS RŪKYT
•<

A 
1'

%
.1

Street or Avenue 
, State—

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik firooklyne, 
bet ir Įeituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršjiaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

M A SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. 15

Duoda daug žinių iš Lietuvos 
darbininkų ir kaimo biednuo
menes gyvenimo ir fašistų 
darbų. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas ir darbininkė pri- 
: valo

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES

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

ANO IMPfio^

“BALSO”
Metams 
šešiems „ ....
Pavienio num. kaina .

Adresas užsisakyt “Balsą: Tilsit 
Pr., Memelstr. 26, “Balso” Redak
cija, Max Laborius. Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

VIETOS ŽINIOS

DlbŽiAUSiA 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 pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs Urban’s Cold Powders 
yra tąi kanuolė prieš kitą amži- MYGTELIU S NUO ŠALČIOJ*
ną žmogaus,/ priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo, 
na ’ " *’ ’ ' ’ ’ --- -
25

. . _ . _ . . _____ Už 75c už
daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
centai už skrynutę...... žino priešo!

; F- URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

.ADELPHIA, PA.
inio Darbininkų Apsigyniau kon- 

spalių, 
Dai- 
Ly- 

ikai.
M i-

užsisakyt “Balsą.” :

KAINA AMERIKOJE:
...... $2.00 

1.00 
.05

Spalių 20, 1930' < 
____ — —-i

Pirmadienis, Spalių 20, 1930

THE SECOND INSTALLMENT 
OF THE “BIG PARADE”

pasižadėjusi su juom apsives
ti, bet pasipainiojo patogesnis 
vaikinas, su kuriuo ji ir susi
žiedavo. Tas taip sujaudino 
pirmąjį vaikiną, kad jis nur 
sprendė revolveriu “išrišti 
klausimą.

judėjimą. Lietuviški klerika
lai, tautininkai ir rakaliai so
cialistai nervuotai staugia, kad 
iš jų rankų slysta mulkinamo 
aparatas, jie nujaučia; kad jų 
bumbėjimai eina prie galo. 
Mums visiems ne tiek svarbu 
užsitarnauti garbę vajaus lai
mėjimu, kiek svarbu paskleisti 
agitaciją gyvu žodžiu ir aprū
pinti kiekvieną lietuvį darbi
ninką sava literatūra, o beskai
tydamas jis mūsų literatūrą, 
sužinos viską apie mūsų prie
šus ir jis nesiduos jiems dau- 

. Tai štai kodėl

1112

sergsti

LIETU

kuriam Bal-!me vaJuJ*

įmokos

ir
b

at-

Letters from Oar Readers
menesiams .Land of Opportunity

Ar Skaitai
a

s,Victrola Radiolos

that

PLATINKITE!

to bestruggle

Scouts.

raipsnius, aukas —Minersville, Pa. Madison Sx Garden

ubscription.

Goldie.

prisitaikyti 
kreipkitėsi

masses
child-

to 
is

■ «

rbininkų Pačios!
leiskite Jj!

JJ-
J yno 

nin

Moreyn 
(249-2’

OL1AI, AUTO- 
1IJ REKORDAI

Comradely— 
The Committee.

tomefras 
Optikas

rų laikraštis, kuris 
ų darbininkių prieš

discussed 
the 

economic

to, about your Pioneer Group, 
and so on. Please write to— 
The Young Pioneer Corners— 
43 East 125th St., New York 
City.

Lietuvos Darbininkų ir Kaimo 
Biednuomenes Dvisavaitinis Laik- 
: i : raštis (sji paveikslais)1 : : :

We are going to give a big 
red Pioneer emblem to the two 
comrades who send in the best 
letters. Write and see if you

ooklyn, N. Y
Tel., Stagg 5938

compensation came up.
(Continued next week)

4— W.ork among the
of negro children and 
laborers., ..

5— -Fight against Boy
6— *-Popularize discussions of

the Second International Child
ren’^ Conference.

Norintieji'' tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

eikite, kaip vienas.
Reporteris.

Į

• 447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Brooklyn 
one

Slot we 
dealing with 

struggle, 
war danger and in-

Vardas.
No___
Miestas

L k

Carnegie fortune.” But

Telephone, South Bostęn 2805-R

J. L. Pasakomis, O.D

kad gauti $2,000— 
ris, kaipo korespon-

no!

Mokytojas
[’aliūdytas
rsiteto Mokinti

Seriją (Kilę)
NO LEKCIJŲ

Duodamos
Namuose

/

I

ė

ft

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

Report of The Second 
Childrens’ Conference 

by a Delegate
The following is an article 

written for the YOUNG PIO
NEER CORNERS by one of 
the members of the American 
Workers’ Children’s Delegation 
to the Second International 
Children’s Conference. This 

^comrade is Goldie Dobrinic, the 
child of a Detroit Auto Work
er. This Conference was sup
posed to take place in Halle, 
Germany but the police and the 
socialiste of .that city didn’t al
low it because they were afraid 
of the organization of workers’ 
children all over the world by 
the Young Pioneers. The Con
ference did take place in Ber
lin. After it was held there 
most of the delegates went 
the Soviet Union. — Here 
Goldie’s article:

JONIS
i Boston, Mass.
CVERYKŲ

No Jobs for Workers—
Means Starvation for 

Worker’s Children

The Second International 
Children’s Congress

The Second International 
Children’s Congress was held 
in Berlin, Germany. It was 
supposed to be held in Halle, 

4 but after three months prepar
ation was forbidden. It was 
then held in Berlin. In Ber
lin the Communist Party and 
the children’s movement have a 
mass working-class support.

What message did the Slot 
bring to us?" It showed us the 
solidarity of all workers’ child
ren of the world; it showed the 
solidarity between the parents 
and children. It helped us to 
organize to fight the bosses. It 
showed us how to work among 
the masses of children in the 
schools, playgrounds, sports’ 

< clubs, etc. It taught us that 
~ a Pioneer is an agitator, propa- 
l gandist and organizer every

where.
At the 

questions 
school 
struggle, 
ternational correspondence.

1. School struggle-. We must 
do more leaflets, school papers, 
more meetings and work in the ' 
schools. Discuss in the class
rooms the bad conditions in ca
pitalist countries; contrast 
these with the Soviet Union, 
etc.

2. Economic struggle'. Or
ganize these children working 
in factories, mills, streets. 
Fight against, child labor and 
for state upkeep of these child- 
ren who are working now.

3. International correspond
ence : We must correspond
with the Pioneers of the Soviet 
Union and those of other lands.

4. War danger: Educate 
workers and workers’ children 
to defend the workers’ Father-

While looking over the 
capitalist press we noticed the 

i folowing news item:
BROOKLYN, N. Y.—25 boys 

were arraigned (arrested and 
tried) in the Brooklyn Special 
Sessions Court for “playing 
hookey” from school. The boys 
were .selling newspapers during 
school hours when they should 
have been in school. They said 
they were very poor and had to 
work instead of going to school.

In the Daily Worker we no
ticed the following three items:

LOS ANGELES.—Now that 
three little children are dead of 
starvation a collection is being 
taken up by a wealthy Holly
wood woman .-to save their bo
dies from the Potters’ Fields.

THOMASVILLE, Ga.—While 
waiting for a\ train here, a 
woman was .sitting near me 
with three little babies who 
were all sleeping on the hard 
benches.

Presently the woman began 
to talk to me. “Gee, but I’m 
hungry, and the babies went to 
sleep without having eaten since 
this morning.

“We are going to Cairo 
where my husband is in jail. 
He was arrested because he 
owed some money since he 
wasn’t working we couldn’t pay 
it. ’ 
since he’s been in jail.

“I worked in cotton field dur? 
ing this time, but now there 
ain’t no work any more and 
the rent wds due, and we 
couldn’t pay it, so I took the 
children and we are on our way 
to where our dad is.”

CLEVELAND, Ohio. — Four 
children, ranging in age from 
ten to two were picked up in 
the street here, starving and 
cold. Their father had been out 
of work for months and had! 
efisappeared, probably another 
suicide.

Comrades! This speaks for 
itself. This is enuf of an an
swer to all the bosses and their 
fakers who say that “there is 
no unemployment in the U.S.” 
We workers’ children must or
ganize into the Young Pioneers 
of America and demand — Free 
food and clothing for the child
ren of the unemployed!

Get your parents to “VOTE 
COMMUNIST” and for the 
UNEMPLOYMENT I N S U R - 
ANCE BILL.

The red-lettered circular 
handed to Anna, April 30th, 
1926, was not the first of its 
kind. The tenth of November. 
She recalls, on the eve of Arm
istice Day a similar leaflet was 
distributed which bore slogans, 
“DOWN WITH WAR! We 
don’t want our fathers and bro
thers killed for bosses’ profits!” 
Then there followed something

Darbininkų Žiniai

23 d. spalio, Elks Hali, 
Madison Ave., kalbės draugas 
Israel Amter, vienas iš vadų 
6 kovo bedarbių demonstraci
jos New Yorke ir bedarbių de
legacijos į miesto rotušę su rei
kalavimais bedarbiams socia- 
lės apdraudos, kuris tapo are
štuotas kartu su draugais— 
Fosteriu, Minorų ir išlaikytas 

; šešis mėnesius kalėjime.^.**^** ~ cv i v, j i jli . j

about Chicago which preceded <21 d. spalio draugas Amter mulkinti.
a word she did not understand, pasiliuosuoja iš kalėjimo ir 23 to,ip svarbu yyą dalyvauti šia- 
“Martyrs” it read. Even her d. bus Baltimorėi, 
all-knowing teacher couldn’t ex- timorės darbininkai rengia de- 

between monstratyvį pasitikimą gelžke- 
that mysterious lio, stotyje, o paskiau kalbės 
”, killed in 1886, įaugėčiau minėto j vietoj. Dl’au- 
” and the signa- gaš Amter pribus į Perinsylva- 

nijos.stotį 6:40 vai. po pietų, 
draugai darbininkai,

plain the connection 
Chicago and j' 
word “Martyrs”, 
the “Armistice” 
ture, “YPA,”

Anna remained unmoved Todėl, draugai darbininkai, 
when the Pioneer with the fun-'susirinkite į Komunistų Parti- 
ny nose approached her to join !jos buveinę 9 So. Greene St. 
the Pioneers; but she ignored '5:30 vai. po pietų, nes iš čia 
them until the last circular with j prasidės demonstracija, kuri 
its sharp slogans about hungry Įeis ar važiuos į stotį pasitikt 
children, ■ unemployment, dis-■ draugo Amterio. 
abled fathers, handed her by ~
the youngster. This leaflet re
minded her that her father had 
lost his job four months ago 
after he had lost his right arm 
from an accident. The court 

i had awarded her father a com
pensation of $10 a week for 
a period of three years. Mary 
Watt, the mbther, was given 
employment in the mill at $15 

*a week and after three years 
Mellon’s Court said, — 
James will be able to shift for 
himself and also Anna will have 
graduated from public school. 
Anna figured “James may be

lt’s been two weeks nowigin to lay the path for his

Draugai darbininkai, nema
nykite, kad draugas Amter 
reikalauja pagarbos, bet jūs 
demonstruodami p a r o d ysite 
valdančiai klasei, kad stojat 
už darbininkų reikalavimus, 
už kuriuos drg. Amter sėdėjo 
šešis mėnesius kalėjime. Todėl 
visi

A Letter To Our Readers 
And Those Comrades Who 

Answered The Puzzle

Dear Comrades:
In this week’s Corner you 

land—the Soviet Union, and be find the second installment of 
prepared for the coming war the serial story, “The Big 
between the United States and i Parade.” There are also some 
Great Britain, educate the j letters from our readers. We are 
workerS’ children to fight I trying to better the “Corners” 
against this war. Our tasks!and want YOU to write and
are to do the following: build tell us about your life in school, 
the sports, dramatic, relief, mu-j about the clubs that you belong 
sic, organizations for workers’ 

Children under Communist 
Leadership.

2— School 
carried out daily.

3— Double the membership of 
the Pioneers. THE FOLLOWING COM

RADES ANSWERED LAST
WEEK’S PUZZLE

Philip—Timmins, Ont.; Julia 
—Garfield, N. J.; Margaret— 
Ecorse, Mich.; Steve — Pitts, 
Pa.; Selin — Springfield', Vt.;

_ w Walter—N.Y.; Oiva — Ashby, 
7-rPioneers take active part Mass.; Sylvia—Bristol, Conn.;

in all strikes and struggles of Steve—Cleveland, Ohio; Mary A, _ t _ 411 T>^the workers.
8— -Correspond with Pioneers 

of the Soviet Union and other 
countries.

9— There is to be less talking
and^ORE WORK! .

These tasks must be carried j can win the emblem for next 
\ put by the next Congress! week!

: Comradely your,

Lietuviška buržua- 
Izija bijo mūsų raštų, bijo mū
sų gyvo žodžio, bijo mūsų 
obalsių, kaipo ir visa pasauli
nė buržuazija. Kunigų, biz- 
nierėlių biznis puola iš prie
žasties krizio—bedarbės, ir 
jau ne'vienas jie kojas užver
tė. Darbininkai, daugiau nie
ko neturi pralaimėti, kaip tik 
savo priešus, o tuomet jų gy
venimas bus laimėtas.'

Vajaus Kom.

BERLYNAS. — Pereitą 
ketvirtadienį buvo patiekta 
rezoliucija (iš komunistų 
atstovų), kritikuojanti val
džia ir reiškianti jai nepasi
tikėjimą. Bet didžiumos so
cialistų ir buržuazinių par
tijų atstovų balsais rezoliu
cija tapo atmesta ir esamo
ji valdžia nusitarė pasilikti.

Apie “Laisves” Vajų 
Philadelphiečiai visada 

lieka savo pareigas didesniuo-1 
now se parengimuose bei šiaip kilu$, 

mother goes to work at seven in 'svarbesniam įvykiui, jie visa-
the morning. Father speaks of da trevogą išgirsta. “Laisvei” 
suicide. He loved his work, his pikniką sėkmingai surengėm ■ 
family, and his country. Now ]r uždirbom arti ,$700; bet tail 
he can’t work, his family suf- ne viskas, vyrai, ir “leidės.” j 
fers, and the court of his com- ‘šiuo momentu stovi prieš mus1, 
pany decided in favor of the vienas iš svarbiausių rei- 
steel bosses when his case for kalų, kurį rppestingąf turim' 

[apdirbt,—tai “Laisvės” vajus!! 
iLig šiol vajuje išsijuosęs dirba 
įveik tjk drg. M-. ir. jis kerta vi
soms kolonijoms per kulnis. 
'Na, draugai ir draugės, argi 
!mes leisimės iškirsti “svinst- Į 
jvą” tokiems miesteliams, kurie 
'pasiryžę lysti mums už akių? 
•^Niekados. Drg. M. pasiryžęs 
vienas atlaikyti poziciją ir iš
gelbėti tradicįjinę reputaciją. 
“Laisvės” vajui yra išrinkta 
komisija iš keletos draugų, bet 
tai nereiškia, kad* ta komisija 
turi viena apdirbti vajų. Ka
da prie didelių parengimų mes 
visi griebiamos už darbo, tai 
nei nejautam, kaip darbas lie
kasi puikiai apdirbtas. Kaip 
gi šį darbą mes turim apdirb
ti? Pirmiau vajai ėjo tarp 
pavienių varžytininkų, gi dal
bai- vajus eina jau kolonija- 
liai. Philadelphia turi bendrą 
frontą. Nepaisant kas gaus 
prenumeratą, jis bus priskaity- 
tas prie mūsų vajaus sąryšyj 
su d. M. Draugai ir draugės, 
kaip matot šį vajų lengvai mes 
galim laimėti, jei mes visi 
bendrai dirbsim. Visi ir visos 
susidomėkit, pašvęskit daugiau 
laiko tik per šį mėnesį, tik per 
šį vajų. Visi teiraukitės gy
venančių lietuvių antrašų ir ei-

By Sylvia Adena
Bristol, Conn.

America has long been noted 
as the “Layid of Opportunity.” 
A very false remark. How 
abaut it comrades? A,s early 
as 1850 people emigrated to the 
US for this “wonderful oppor
tunity.” People even paid for 
their passage to America.

In this way the Capitalists 
tried to fool the people by 
spreading all sorts of unbelie
vable tales about the American 
“prosperity”, abroad. The 
streets . were said to be 
paved with gold ant they said 
that there was work for every
one. Then why don’t the un
employed get work? We know 
this isn’t true. We mustflight! 
Join the Pioneers! Fight against 
all those lies and stories 
are spread by the bosses.

Sergsti nuo Bombų 
Diamonds Ligoninėje

Policija dieną naktį 
Polyclinic ligoninę, New Yor
ke, kur guli gengsterių “kara
lius” Leg Diamond, pašautas 
priešingos kriminalistų šaikos. 
Mat, pasklido gandai, kad ta 
šaika yra pasiryžus bombomis 
išsprogdint ligoninę ir taip pa
daryt galą Diamondui, jeigu 
jis nemirs nuo tų keturių kul
kų, kurias gavo Monticello 
viešbutyje. ,

Pašovė Mylėtinę ir Pats Save
Ralph Ferara, 22 metų, pa

šovė Rožę Provenzano, 19 me
tų mergaitę, siuvykloje po nu
meriu 444 Broadway, New 
Yorke, kur jiedu abudu dir
bo.. Manydamas, kad pirmos 
kulkos užteko nušauti mergai
tę, jis paskui tris kartus šo
vėsi pats sau. Abudu dabar 
randasi ligoninėje. Mergaitė 
išgysianti, bet šovikas veikiau
sia turėsiąs mirti. Jinai buvo

i

i

Dėar Comrades:
There are very few members

of the Pioneers here. I am onelkit prikalbinti užsirašyti savo 
df'them. The teacher .talks Ik lasęs laikraščius, ir bandykit 
once in a while about Hoover, gauti po vien^ narį į L.D.L.D. 
One day she started asking us Philadelphijoj “Laisvės” skai- 
the names of Presidents. Then itytojų randasi kėli šimtai, ha, 
she named Hoover. She asked 
me, the President before Hoo
ver. 'I said I didn’t knoxV. She 
said: “What! You must learn.
They rule our country.” I wasn’t 
listening to what she was say
ing afte# that. The teaiher 
was blabbing about how Hoo
ver helped many.

Fight against the bunk which 
the teacher tells you. Fight to 
free Harry Eisman! Spread 
what you read in the Pioneer 
Corners! “ )

Comradely, 
Stella Raturzny.

ir' jei' žėdlias pasistengsim 
gauti1 £o * vieną, du ar daugiau 
skaitytojus, tai mes sumūšim 
visas kolonijas ir išlaikysim 
savo vardą po senovei. Nesitir 
kėkim vien ant komisijų ar ki
tų draugų, visi rūpinkimės tuo 
svarbiu darbu. Mūsų laikraš
čiai yra didžiausias ginklas 
prieš lietuvišką buržuaziją. 
Šiuo momentu laikraščiai yra 
svarbiau, negu kokia teorijos 
knyga—ar pasaka apie vergi
jai Mes stovime išvakartuo
se didelių kovų už duonos kąs
nį, už laisvę, už gynimą So
vietų Sąjungos. Nesvarbu, 
kad vietomis neina darbininkų 
judėjimas šioj šalyj kaip rei
kia, bet jis greit prie to prieis, 
žodžiu, visi pasaulio darbinin
kai kairėj a—kovingėja ir ren
giasi sprendžiamam mūšiui. 
Komunistinis ’ j.udėjįmąs papi- 
įięka tik yfe^ąš prięš yi'splęįps 
rūšies parti’fašj“ kurios visos 
vienijasi prieš’ darbininkiška

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
geriodiniai nušviečia Sovietų 

ąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją. ir 

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

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS’
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Soviėtii valdžios ve
damą nacionalį, darbą tautų ma- 

• , i žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS’ 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės1 reikalus.
KiekviėhO lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj Šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau višiems metams “Rau

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

—bus geriausia dovana. , :

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių B^lsą” arba 
siųsti1 tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:, 

Sovietų Sąjungoj 1 r, .§0 k. 
Užsienyje............. 2 dol. 1

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti;

Minsk, UL: Sovetskaja No. 68, 
ifted. pt. Gaz.

“RAUOdNASIŠ ARTOJAS”

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš 

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

</ DR. H. iENDLOWITZ



’.......... ■■ - ”

Puslapis sestas

su

Clevelandas Šiemet

rūpinasi”
Kai del

laipsnyj. Tūli spėja 
velandie^iai ims kads 
syk ir iššaus kelias 
Man rodosi, pergera 

’f kad jam tikėti.

Matysite, kad ant 
meitų kriaučių greiti 
vėl bus uždėta as 
Biurokratijai reikia 
komunistų puolikai.

■' . ./-.v |1

VIETOS ŽINIOS
Madison Square Garden 

Milžinišką Demonstraciją 
Antradienį, Spalio 21!

Mobilizuokitės .dir btuvėse, 
unijose ir visose darbininkiš
kose organizacijose į demons
tracinį minių mitingą šį ant
radienį, spalio (October) 21 
d., Madison Square Garden’e, 
New Yorke. Užbaigę dienos 
darbą, tiesiog važiuokite į tą 
demonstraciją.

Ši demonstracija bus ................. .
vien tam, kad pasitikti drg. miesto ponai, jeigu juos nebū- 
Fosterį, Minorą ir Amterį, ku- tų įskaudinę bedarbių demon- 

! rie tą dieną bus paliuosuoti iš stracijos, vadovaujamos ko- 
kalėjimo, kur jie buvo nuteis-imunistų. Demonstrantus jie 
ti už vadovavimą milžiniškai .terorizavo ir budeliavo, bet vis 
bedarbių demonstracijai ‘ kovo dėlto pasijuto prispirti bent 

,6 d. Dabartinė Madison Sq. nuduot, būk ir jie 
Garden’o demonstracija bus bedarbių reikalais, 
panaudota kaip pradžia di- to mizerno paskirto miliono, 
džios, pasmarkintos kovos tai patys valdininkai didelę jo 
prieš bedarbę, už tuojautinę didžiumą susivarys į savo ki- 
bedarbiams paramą, už 
diską bedarbių apdraudosi 
įstatymą visai šaliai, už strei
kų judėjimą prieš uždarbių 
kapojimus, prieš skubinimo si
stemą, prieš indžionkšinus,— 
tokia kova, ka’d sudrebintų vi
są Amerikos buržuaziją, kaip 
kad pareiškia iš kalėjimo drg. 
Foster,- komunistų kandidatas 
į New Yorko valstijos guber
natorius.

Ypač gi Madison Square 
Garden’o demonstracija bus 
galingas protestas prieš graf- 
terius New Yorko valdonus, 
kurie pereitą ketvirtadienį pa
darė kruviną pogromą, užpul
dami demonstruojančius City 
Hali parke bedarbius, primuš- 
dami drg. Nessiną pačiame 
miesto valdybos rūme, sužalo
dami desėtkus kitų bedarbių 
gatvėse, areštuodami drg. 
Engdahlį ir visą eilę kitų. 

Rytojaus vakaro demonst
racija Madison Square Garde- 
ne iškels vėliavą ir energinges
nei masinei kovai prieš Ameri
kos imperialistus, kurie Skubo
tai ruošiasi karan prieš Sovie
tų Sąjungą ir susikirtiman 
kitų šalių imperialistais.

Ką Reiškia Tas Miliono 
Dolerių Paskyrimas Delei 
800,000 Bedarbių?

New Yorko miesto valdyba, 
pagaliaus, “susimylėjo ant be
darbių, paskyrė vieną milioną 
dolerių jų “sušelpimui.” Bet 
atsimenant, kad New Yorke 
yra 800 tūkstančių bedarbių 
ir kad žiemą jų bus virš milio- 
nas, tokia “pašalpa” yra tik 

I pasityčiojimas. Bet nei to mi
ne liono būtų neskyrę bedarbiatns

Tag Days Komunistų 
Kampanijos Reikalam

Spalio 24, 25 ir 26 bus Tag 
Days kolektavimui aukų gat
vėse ir vaikščiojant po namus, 
reikalams komunistų . rinkimų 
kampanijos. šiai raudonajai 
kampanijai lėšos yra labai rei
kalingos. Reikia samdytis sve
taines, ruošti mitingus ir de
monstracijas, leisti agitacinius 
lapelius ir brošiūrėles apie 
opiausius bedarbių ir dirban
čiųjų reikalus, ir t. t. Kiek
vienas, todėl, draugas ir pri
tarėja s turi tomis dienomis 
gauti dėžutę iš artimiausio ko
munistų centro ir eit parinkti 
aukų. Brooklyne dėžutės bus 
gaunamos Komunistų Partijos 
sekcijos centre, 68 Whipple 
St., prie Broadway, ir “Lais
vės” raštinėje.

Balsuotojų Lankymas
Komunistai ir šiaip klasiniai

pažangūs darbininkai New 
Yorke ir Brooklyne vaikščioja 
po namus ir aiškina darbinin
kams, kodėl jie turėtų balsuo
ti už Komunistų Partijos pro
gramą ir jos kandidatus rinki
muose lapkričio 4 d. Tai yra 
labai naudingas darbas, taip, 
pat ir interesingas—patirti, ką 
darbininkai mano apie įvairias 
partijas, del ko jie skundžiasi 
ir .t. t. Lietuviai darbininkai 
taipo pat turėtų įsitraukti į šį 
darbą, kur galima eiti vienam 
arba dviese sykiu.

vai-1 senius.
Grafteriai valdininkai per- 

ieitą penktadienį užgyrė, kad 
į miesto lėšoms turi būt iš žmo
nių išrinkta 621 milionas dole- 

Irių ir ateinančiais metais 
išleista. Iš tos sumos apie 
$200,000,000 bus išmokėta 
vien tik parazitiškiems miesto 
bonų savininkams; policijos 
skyriui pridėta $6,000,000 
daugiau, nekaip 1930 metams; 
600 naujų policmanų bus pa
statyta ir įvairiems kitiems dy
kaduoniams nauji “džiabai” 
parūpinta.

Bedarbių Taryba, su komu
nistais priekyje, reikalauja, 
kad būtų bedarbiams paskirta 
visi tie pinigai, kuriuos mies
to valdonai žada išmokėti bo
nų savininkams; kad būtų 
augštųjų valdininkų algos taip 
nukirstos, kad niekas negautų 
daugiau, kaip $5,000 į metus. 
—O dabar majoras Walkeris 
ima $40,000 algos, iždo kont
rolierius $35,000, komisionie- 
riai iki $25,000 įr t. t. Sulig 
komunistų reikalavimo, kiek
vienas bedarbis turėtų gauti 
tuojautinės paramos po $25 
kas savaitė ir dar po $5 turėtų 
būt mokama kiekvienam nega
linčiam nariui bedarbio šeimy- 

Inos. Bedarbių fondą gi turė- 
įtų kontroliuot ir pašelpą skir- 
Istyt patys bedarbių ir dirban
čiųjų komitetai. ,

........... ..............................................
BROOKLYN PARAMOUNT 

Flatbush ir DeKalb 
, rodo šią savaitę 

“ANIMAL CRACKERS”
su

MARX BROLIAIS, Į
Paramount’© džiaugsmo ermyde- 

ris su Lillian Roth!
• . .—-ant estrados—

RUDY VALLEE!
Frank Cambrio gražuoli# paroda

“Birds of Feather”
Stuart BArrie prie vargonų!

Arnaut ’Broliai, Stella Power ir 
Miriam Lax

Brooklyn Paramount’© Orkestrai

Tūkstančius Darbininką į 
Gatves Išmetė “Socialistas” 
Teisėjas Jacob Panken

Jacob Panken, “socialistas,” 
būdamas dešimts metų miesti
niu teisėju, išdavė patvarky
mus, sulig kurių buvo išmėty
ta tūkstančiai bedarbių iš na
mų, del negalėjimo užsimokė
ti “rendos.” Dabar jis ketu
rioliktame kongresiniame dis- 
trikte New Yorke yra “Socia
listų’ ’ Partijos kandidatas į 
kongresmanus. Prieš tą so- 
cialfašistą dabar kandidatuo
ja Komunistų Partijos paskir
tas drg. Al. Trachtenberg.

Jau 1921 m. “socialistas” 
Pankenas karščiau tarnavo 
kapitalistams, negu demokra
tų partijos teisėjai; 'dabar jis 
yra dar labiau sufašistėjęs.

1921 m. gegužės mėnesį 
dailydžių unijos harys Harry 
Zlat atsisakė savininkui rriokė- 
ti už kambarius todėl, kad 
vandens dūdos buvo sutrūku-* 
sios, visur bėgo arba varvėjo, 
ir savininkas Silvermanas at
sisakė jas taisyti. Du sykiu 
savininkas kreipėsi į demokra
tą teisėją Levy, reikalauda
mas popierių, su kuriais galė
tų išmest tą darbininką iš 
kambarių. Bet teisėjas Levy 
pareiškė, kad gyventojas turi 
teisę nemokėti “rendos,” jei
gu savininkas nepadaro būti
nai reikalingų pataisymų.

Tuomet savininkąs atsikrei
pė į “socialistą” teisėją Ran
keną. Jieškodamas užtarimo, 
darbininkas išprašė iš kito 
“socialistų” vado Vladecko 
laiškutį, su kuriuo'vnuėjo pas 
Pankeną. Bet ir tas nieko ne
gelbėjo. Darbininko Zlato 
moteris ir visi rakandai buvo 
išmesti ant ,šaligatvio,; pritai
kius tokį laiką, kada, paties 
Zlato nebuvo namie. ' Tatai

JW
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padarytą sulig “socialisto” tei
sėjo Pankeno patvarkymo.

Išmestas iš. kambarių darbi
ninkas pareikalavo, kad “so
cialistai,” kurie sukasi apie žy
dų menševikų dienraštį For- 
warda, pasmerktų teisėjo 

! Pankeno pasielgimą. Bet For- 
jwardo gengė neleido, jam nei 
Iišsižiot, o vyriausias redakto
rius Abe Cahan pagrūmojo 

‘paleisti tą darbininką laiptais 
; žemyn su visais jo skundais.

žemiau paduosime tiktai ke
letą atsitikimų iš tūkstančių, 
kur “socialistas” teisėjas Ran
kenas išmetė skurdžiausius 
darbininkus į gatvę, sulig bur-. 
žujų reikalavimų:

M. Stein,' 506 E. 5th St., 
New York, Sept. 15, 1924, iš
mestas už neužsimokėjimą. 
$10 nuomos, arba; “rendos,”- 
sulig teisėjo Pankeno patvar
kymo. Byla 'No. .302. Namo 
savininkąs J. C. Kjąisųr^.

Pagal “soc.” teisėjo patvar
kymus- taip 'pat išmesti į gat
vę sekamieji:

J. Greenberg, kovo 13, 
1924, už neužsimokėjimą $40. 

(Byla No. 739. Savininkas Ra
binowitz. x

C. Skhilbaer, Oct. 28, 1924, 
del $24.' Byla No. 5742. Na
mo savininkas M. Gilstro.

J. Dudley, 370 Cherry St., 
March 27, 1924, del $26. Byla 
No. 1105. Namo savininkas 
Apple Realty Company.

D. Levy, 14 Suffolk St., Ap
ril 30, 1924, del $30. Byla 
No. 1109. Savininkas Auser 
Realty Co.

J. Manicki, 
St., March 
Byla No. 
Beero.

Guditor,

ginu apmokamų darbininkų 
kaip dabar dar? “nemokama- 
sai” demokratų (larbo biuras.

Atsišaukitįnuo 10-tos vai. ryto iki 10 
vąl» vakarė, K. Petronis, 7415—13th 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Beach
view 8085. (247-252)

KRISI

191 Elizabeth 
10, 1924, del $12. 
1143. Savininkas

136 Bleecker St
May 7, 1924, del
No. 1159. Namo 
Bergoin.

J. Salentino, 16

$20. Byla 
savininkas

3rd 
Savininkas Abra 

Byla No. 1118.

Savininkas

19 Hester 
del $13. 

Savininkas

St., 
By- 
M.

St.

East

First Avė 
Kovo 14, 1924, d,el $18. Su 
vininkas Abra Realty Co. By 
la No. 1116.

J. Baardsen, 140 W. 
St., del $25. 
Realty Co.

J. Dec, 640 E. 9th St., Ko
vo 25, 1924,. del $28. • Savi
ninkas Bliss Realty Čo. i- Byla 
No. 1138.

J. Valino, 184 Ludlow St., 
Kovo 17, .1924, del $33. By
la No. 1171. Savininkas R. 
Costuma.

J. Gariva, 13 Eldridge St., 
Balandžio 14, 1924, del $17. 
Byla No. 1180. Savininkas L. 
Colton.- .

J. Ottie, 180 Ludlow
Kovo 18, 1924, del $24. 
la No. 1195.
Cox.

J. Spearman, 
Kovo 26, 1924, 
la No. 1220.
End Construction Co.

J. Thomasso, 410 E. 
St., Kovo 10, 1924, del 
Savininkas C. A. Farnola. By
la No. 1233.

Galima būtų užpildyti pus
lapių puslapius atsitikimais, 
kur tas “socialistas” teisėjas 
išmetė' darbininkus ir jų šei
mynas iš butų į gatvę. O tai 
yra pavyzdys, kaip “socialis
tai” darbuojasi bedarbių nau
dai ....

Šalin tuos kapitalistų bizū
nus! Balsuokite už Komunis
tų Partijos kandidatus lapkri
čio 4d. ’ v ■ )

11th 
$18.

Kapitalistai, Žadėdami 
Darbus, Vartos, Bedarbius 
Numušinėjimui UždarbiųJ; ’

Bankininkų Trust Kompani-. 
jos vadai ir tūli kiti stambesni 
biznieriai, pasitarę su buržua-’ 
ziškos labdarybės įstaigomis, 
skelbia, kad jie galėsią suteik
ti užsiėmimo desėtkui tūkstan
čių bedarbių prie įvairių dar
bų. Į dieną būsią mokama 
po $3, arba po $15 už ipenkių 
dienų darbo savaitę. Bet jei
gu taip būtų ir daroma, tai 
kiek galėtų gi sumažinti be
darbę, suteikdami užsiėmimo 
tiems 10,000? Kuomet mieste 
randasi jau dabar 800,000 be
darbių, tai tiktai vienas iš 
kiekvienų 80 tegautų darbo. 
Apart to, $15 į savaitę yra la
bai • šykštus darbo mokesnis 
prie dabartinės: gyvenimo 
brangenybės. O kas ypač rei
kia tėmyti, tai kad minimi lab
dariai naudos taip pigiai ^sam
domus.bedarbius į vieįąs bran-

25 Sužeisti Keltuve
25 žmonės buvo sužeisti, ka

da eleveiteris (keltuvas) krito 
žemyn 25-kių lubų name 
po num. 519—^8th Ave., New 
Yorke, penktadienio vakare. 
Nelaimės priežastis tame, kad 
perdaug- žmonių sykiu buvo 
tuo eleveiteriu kilnojama. Tai 
namo savininko kiauliškas go
dumas kaltas už šią nelaimę.

Daugiau Vietos Žinių
i Penktame Puslapyje
Madison Sa. Garden

mi

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS tinkamas angliškai 

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

i

Tel., Stagg 7057

r(248-253)

FOSTER MINOR AMUR

PRAMOGOS
C. BROOKLYN, N. Y.

Dideles ir svarbias PRAKALBAS 
rengia A.L.D.L.D. 24-ta- Kuopa pa- 
nedėlyj, 20 d. spalio (Oct.), 1930, 
J. Gervės svetainėj, 85 Hudson Ave., 
Central Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Gerbiamieji—Da
bartiniu laiku mes, darbininkai, per
gyvename labai svarbų momentą. 
Bedarbė 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 bedarbė ir kyla 
karas ? Kas to visko kaltininkai ? 
Kaip tą viską prašalinti? Tai klau
simai, kuriais mes visi turime susb- 
domėti. šie klausimai bus plačiai 
aiškinami šiose prakalbose.

Kalbėtojas bus V. Jakštys (Senas 
Vincas), daugeliui žinomas kaipo ga
bus apysakų rašėjas. — Todėl visi 
ateikite į prakalbas, o užtikriname, 
kad išgirsite daug ko pamokinančio. 
Įžanga veltui visiėms. Rengėjai.

(248-249)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3-4-5 ir 6 kam

piniai kambariai su maudynėmis ir 
elektra. Randa nuo .$15 iki $35.00 
j mėnesi. Kreipkitės pas: A. B. 
ZINIS, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonai: Stagg 8393—Ja
maica 7894 ; 1 : j (248-<253)
PASIRANDAVOJA vienas arba du 
i kambariai del vieno arba dviejų 
vyrų, ar merginų, gąli būti ir vedę 
su vienu ar dviem vaikais. Kamba
riai i garu apšildomi, šiltas vanduo, 
telefonas, kurį irgi galima naudoti, 
gražioj vietoj ir netoli nuo treinų.

Telephone, Stagg Illi

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Neklausykit Lie 
“Humanistai” 
Geri ženklai Mi 
Kodėl Netaip V 
’ Barrėj?
Tuoj Apdės Ass

Rašo .Petri

Tūli liežuvninkai 
azo) skleidžia kt 

dus, būk pažangieji 
negaus savo susiše 
nizacijai čarterio.: 
kit jų, draugai! T 
tė ir ji skleidžiama j

Ttuo pakenkus mun 
įgausime ir organize 

me. Aišku, melagi 
kininkam tuorrtet 
nosis.”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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Tel., Juniper 6776J. WANNA, JR
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Mdspeth, N. Y.

Felephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

■1IIII1EIIIWIM1IINDI VISŲ DOME!! ; ar ŽINAI? 
kadAMERICAN CLOTHING CO.
; I

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

o

o"

O

222 MANHATTAN AVE.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningų patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu- 
žiusj siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y,

IbiiieiiipiiisiHejiibiiiEiiisiiioMisiiisiijatiieHisiiieiiioiitbiiįfliiisiiisiiiBiHeHiGiHoiiieiiifo]
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' i'' * HofS? PASIMATYMO!

užeiga
' Jūs pažįstate mus, mes pažystame

> ■ jūš, bet jaii senai ihatėmėsi. Būtų 
linksma pasinąatyti. , | •'

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

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

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford A ve., Brooklyn 

7 ei. (ueenboint ^-7831

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nnfotoflrrafuoja ir 
numaliavoja viao- 
kim paveikalua 
ĮvairloBoia • p a U 
romls. Atnaujina 
lanm ir jkrajavui 
Ir b u d a r o au 
amArikoniikaia.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

Kreipkite! i 1 a o 
adresui

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

MATTHEW P. -BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Reakcinė New 
da vienbalsiai pasn 
donuosius” delei pel 
tądien io kruvinos p 
suruošė džiaziŠkas 
majoras Walkeris. ' 
Iš jos mes gero nes 
nesitikime. Bet soči 
liberalais irgi nė ki< 
pasielgė: jie neva b. 
už žiaurumą, kritiku 
už nachališkumą i 
policmanam mušti b 
legaciją, bet tolydži 
piktas iltis rodo kon

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

_o_

o

o"

mfimor-—-fnr-inr“’——1< 
0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

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

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

Mes

65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas ’

Bedford Avenue Brooklyn,'N.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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Jeigu socialistų Ij 
| m as tok is geras, h 

plačios tolerancijos, 
jis nė žodelio nes 
Walkerio įsakymą n 
ninku atstovus? J 
tupėjo; jis girdėjo 
rių aidėjantį konvuli 
raitančio Nessino ša 
girdėjo, kaip ir visi 
manės politikieriai, 
blakdžekių ir buožių 
į delegacijos narių k 
jis tylėjo it oisteris. 
skelbia svietui, kad 
priešingas. . . Didės 
mainių ir niekšdarių 
tų kur surasti.

Apskritai Mass, v; 
me vajuje nėra 
Lowellis, Worcester!: 
Bostonas darbuojasi, 
darosi su dzūkų Nash 
Beje, kaip ten daly 
Manchester, N. H.? 
lietuvių darbininkų, 
me, yra daug ir jie 
naudojami medvilnės 
viešpačių! Lowelli 
lawrenciečiais, jums 
giausia proga pajudi] 
lonijas.

Jeigu Šenadorio-M 
draugai taip gerai si 
dienraščio vajuje, tai 
negali stovėti Wil 
Scrantonas? Juk čia 
giau lietuvių angliakJ 
na, negu viršminėtos 
lavinusių draugų č 
skaitlingesnis būrys. I

Del pusvalandžio 
ant komunistų, Anj 
biurokratai užmokėjo 
čiui šimtą dolerių! Į 
nistai del to vistiek pi 
rministais. Grigaičio 
ba” baltimoriečiam 
komunistam nuostolių 
tiek, kiek mėnuliui m 
brijimas.

Šeštadienį reichstaf 
re naują Vokietijoj 
(kurią valdžia n oi 
sumoje $125,000,00( 
la bus gaunama į 

į tautinį banką.
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