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Neklausykit Liežuvninkų 
“Humanistai” 
Geri ženklai Mass.
Kodėl Netaip Wilkes- 
’ Barrėj?

Tuoj Apdes Assesmentais
Rašo .PetruŠka

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.
Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re» 

tižius, o Išlaimėsite Pasaulį)
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LANK WHITE
STOGDENGIS

tai u Išmušame Sienas 
-ubas; Užtaisome nuo. 
idens.
-231 LEONARD ST., 

Broo klyn, N. Y.
'ūsų darbu patenkinti 

kuriem tik dirbame.

Tūli liežuvninkai (iš fašistų 
abazo) skleidžia kai kul* gan
dus, būk pažangieji darbininkai 
negaus savo susišelpimo orga
nizacijai čarterio. Neklausy- 

. kit jų, draugai! Tai melagys- 
tė ir ji skleidžiama tiksliai, kad 

/tuo pakenkus mums, čarterį 
įgausime ir organizaciją turėsi

me. Aišku, melagiam ir pliot- 
kininkam tuorrtet bus “didelė 
nosis.”

1THEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

mauju visiem be skir- 
Tol urnas del manęs sklr- 

vedaro. Mano ofisas at- 
dieną Ir naktf. Darbą 

gerai. Reikale kreip- 
as mane, o patarnausiu 
ausiai
34 Grand Street 
tOOKLYN, N. Y. 
hone, Stagg 5043

ETEJę
yta iš Grynų Žolių 
^mikalų

>suoja vidurius ir pa- 
Nereikia virint, o tik 
lt. Visiškai nekenks- 
lygiai kaip ir suaagu- 
. 60c, per paštą 65c

niausią vaistini, 
ptus, ir užtikri- 
gydytojų užsa- 

ia tįsios

gyduolių. Kiekvieną 
3s:

can

Brooklyn, N. Y.
unt 2017-2360-3514

bū užsakymu.

v

Reakcinė New Yorko spau
da vienbalsiai pasmerkė “rau
donuosius” delei pereito ketvir
tadienio kruvinos pirties, kurią 
suruošė džiaziškas New Yorko 
majoras Walkeris. Tai ir gerai. 
Iš jos mes gero nesitikėjome ir 
nesitikime. Bet socialistai ir su 
liberalais irgi nė kiek negeriau 
pasielgė: jie neva bara policiją 

. už žiaurumą, kritikuoja majorą 
už nachališkumą ir įsakymą 
policmanam mušti bedarbių de
legaciją, bet tolydžio jie savo 
piktas iltis rodo komunistam.

Jeigu socialistų lyderis Tho- 
> mas tokis geras, humaningas, 

plačios tolerancijos, tai kodėl 
jis ne žodelio nesakė prieš 
Walkerio įsakymą mušti darbi
ninkų atstovus? Juk jis ten 
tupėjo; jis girdėjo iš korido
rių aidėjantį konvulsijose besi
raitančio Nessino šauksmą; jis 
girdėjo, kaip ir visi kiti Tam- 
manės politikieriai, policijos 
blakdžekių ir buožių svaidymą 
į delegacijos narių kūnus, 
jis tylėjo it oisteris.
skelbia svietui, kad jis 
priešingas... Didesnių 
mainių ir niekšdarių sunku bū
tų kur surasti.

Piety Amerika Artavojąsi 
Prieš J. V. Imperialistus 
LISBONA, Portugalija.

—Sugrįžęs iš Brazilijos, 
miesto Bahia, tūlas portu
galas gydytojas pasakoja 
apie tai, ką jis matė pa
staruoju laiku Brazilijoj. 
Jis tvirtina, kad gyvento
jų didžiuma nusistatę 
prieš Jungtinių Valstijų 
imperialistus.

Spalių 4 d. Bahia mies
te minia piliečių užpuolė 
ant Jungtinių Valstijų 
kompanijos gatvekario ir 
jį smarkiai apdaužė, iš- 
kriušindama langus.

Po to, tie patys piliečiai, 
susitaisę į būrius, marša- 
vo miesto gatvėmis, šauk
dami: “Šalin amerikie
čiai.” Daugely j vietų ame-, 
rikiečiai buvo užpulti ir 
apmušti arba grąsinami 
kumštimi. Gydytojo nuo
mone, visoj Pietų Ameri
koj panaši mintis kaupia
si : neapykanta prieš 
Jungtinių Valstijų impe
rialistus vis auga ir auga.

Vokietijos Reichstagas Nubalsavo Palaikyti
Esamąją Diktatorišką Brueningo Valdžią

“atostogom” iki gruodžio 
mėnesio 3 d., 1930.7 Per tą 
laiką Brueningas darbuosis 
pravedime visos savo pro
gramos. 1

(Kaip keista: senajam 
reichstage socialdemokratai 
balsavo prieš Brueningo 
programą, prieš kapojimą 
algų darbininlfdm ir atėmi
mą bedarbiaiįn iš valdžios 
iždų apdraudos. Tuomet 
Brueningas su Hindenbur- 
gu paleido reichstagą ir pa
skelbė naujus rinkimus. O 
per tą laiką valdžia, naudo
damasi konstitucijos 48 sky
rium, įvedė diktatūrą finan
siniais reikalais, kad “iš
gelbėjus šalį iš pavojaus.” 
Prieš tai tie patys socialde
mokratai neva agitavo, rė
kė. O dabar, žiūrėkit: bal
suoja už palaikymą to, ką 
prieš kelis menesius patys 

Reichstagas p a 1 e i s t a s | smerkė!—“L.” Red.)

BERLYNAS. — Esamoji 
Vokietijos Heinricho Brue
ningo valdžia nutarta palai
kyti.. Tai nutarta dėka so- 

i.cialdemokratam atstovam, 
i kurie balsavo už ją. Net 13 
įnešimų buvo paduota reika
le valdžios nuvertimo: vie
ni buvo paduoti vienu klau
simu, kiti — kitu, bet visų 
tikslas buvo: nuversti Brue
ningo valdžią, kuri yra di
delėj mažumoj. Tačiaus so
cialdemokratai vi s u o m e t 
balsavo prieš tuos įnešimus.

318 balsais prieš 236 už- 
girta esamoji valdžia.

Reiškia, Brueningo kabi
netui palikta pravesti visi 
pasimojimai, kuriuos jis pa
darė : kapoti darbininkams 
algas, pakelti taksus ir iš to 
visko sudaryti pinigų mokė- 

! jimui talkininkam karo kon- 
i tribucijų.

Viso Pasaulio Parazitų Reikalingas Naujas
Bet 

O paskui 
tam 

veid-

Apskritai Mass, valstija šia
me vajuje
Lowellis, Worcesteris ir' So. 
Bostonas darbuojasi. Bet kas 
darosi su dzūkų Nashua, N. H.? 
Beje, kaip ten dalykai stovi 
Manchester, N. H.? Juk ten 
lietuvių darbininkų, mes žino
me, yra daug ir jie baisiai iš
naudojami medvilnės audinyčių 
viešpačių! Lowellieciai su 
lawrenciečiais, jums ten pato
giausia proga pajudinti tas ko
lonijas.

Washington. — Šiuo tarpu 
Jungtinių Valstijų pradinė
se mokyklose randasi 71,- 
000 indi jonų vaikų.

nėra paskutinė: I
*1 • * ' r* I

Lenkų Represijos ant 
Ukrainiečių Galicijoj

Paslai Vyksta Milionas Darbininku

Clevelandas šiemet, kiek lie
čia “Laisvę, 
laipsnyj. Tūli spėja, 
velandiečiai ims kada 
syk ir iššaus kelias 
Man rodosi, pergeras 

'f kad jam tikėti.

stovi labai žemam 
kad cle- 
nors ant, 
dešimtis, 
dalykas,

Jeigu šenadorio-Minersvillės 
draugai taip gerai stovi šiame 
dienraščio vajuje, tai kodėl taip 
negali stovėti Wilkes-Barre- 
Scrantonas? Juk čia daug dau
giau lietuvių angliakasių gyve
na, negu viršminėtose. Prasi
lavinusių draugų čia taipgi 
skaitlingesnis būrys.

Del pusvalandžio paloj imo 
ant komunistų, Amalgameitų 
biurokratai užmokėjo Grigai
čiui šimtą dolerių! Bet komu
nistai del to vistiek pasiliko ko- 
mdnistais. Grigaičio “prakal
ba” baltimoriečiam kriaučiam 
komunistam nuostolių pridarė 
tiek, kiek mėnuliui margio am- 
brijimas.

Matysite, kad ant Amalga- 
meitų kriaučių greitu laiku ir 
vėl bus uždėta . assesmentai. 
Biurokratijai reikia samdytis 
komunistų puolikai.

Vokietija Užtraukia
Naują Paskolą

BERLYNAS. — Pereitą 
šeštadienį reichstagas, užgy- 
rė naują Vokietijos paskolą 
(kurią valdžia nori gauti) 
sumoje $125,000,000. Pasko- 

$ la bus gaunama per tarp
ti tautinį banką.

' LONDONAS. — Anglijos 
karaliaus Jurgio trečiasis 
sūnus važiuoja į Abyssiniją 
padėti apkarūnavoti naują 
despotą “jo didenybę” Haile 
Sillassie Pirmąjį, Abyssini-

| 8 • j • I •

Baisi Bedarbių Padėtis; 
Daugybė Mėtoma iš Namu

NEW YORK. — Pasak 
daviniais, gautais iš teis- 
mabučių, šių metų pir- 
friuoju pusmečiu buvo iš
duota 72,798 leidimai iš
mėtyti iš namų šeimynas, 
kurios neužsimoka nuo
mų. Tai vis bedarbių šei
mynos. Tai vis darbinin
kai didžiumoj gyveną 
Harleme arba rytinėj 
New Yorko miesto dalyj!

Bet antroji pusė šių 
metų dar baisesnė: per ją, 
manoma, būsią išduota 
150,000 tokių leidimų iš
mėtyti iš.namų darbinin
kų šeimynas. Išmėtyti 
tik todėl, kacĮ jie neturi 
kuo užsimokėti; gi neturi 
todėl, kad negali gauti 
darbo, nors kasdien įieš
ko ; nors fiziškai yra svei
ki.

Sunkiausiai del to ken
čia negrai, Harleme, ir 
žydai bei italai, rytinėj 
dalyj New Yorko. Tos 
šeimynos, paprastai, mo
ka po 10-20 dolerių į mė
nesį nuomos. Tačiaus be
darbėj ir to negali pada
ryti.

PASITIKI! DARBININKU KOVOT0JUS-- 
FOSTERį AMTERĮ IR MINORA; 

BŪKIT MASINIAM MITINGE!
-------- :--------------

Dalyvaus ir Toji Delegacija, Katrą Walkerio Chuliganai 
Pereitą Ketvirtadienį Užpuolė Miesto Rotušės Koridoriuose

NEW YORKAS.—Šiandien, spalių 21 d., New Madison 
Square Gardene, New Yorke, įvyks milžiniška darbinin
kų demonstracija, ruošiama Amerikos Komunistų Par
tijos Distrikto Antro. Tai bus tūkstančių darbininkų 
pareiškimas savo protesto prieš Tammanės Hali politi
kierius ir visą kapitalistinę sistemą.

Demonstracijos vyriausiais kalbėtojais bus 
kalėjimo dd.: Fosteris, Amteris ir Minoras,
šešius mėnesius kalėjime tik todėl, kad drįso vadovauti 
bedarbių demonstraciją kovo 6 d.

Šalę šitos bedarbių delegacijos mes turėsime ir pereito 
ketvirtadienio delegaciją, katra buvo sumušta ir suareš
tuota (tik vienas Nessinas turbūt nebus). Jeigu Foste
ris, Amteris ir Minoras jau išėjo iš kalėjimo del bedarbių 
reikalų, tai Engdahl, Nessinas ir kiti draugai yra ruošia
mi siųsti į kalėjimą delei to paties.

Vadinasi, ši New Madison Square Gardeno demonstra
cija, kurioj dalyvaus virš 20,000 darbininkų, turės pa- e 
reikšti savo protestą prieš Valdančiąją klasę ir labiau
siai prieš New Yorko Tammanės Hali politikierius — . 
Walkerį ir jo bernus—katrie žiauriai puola denionstr 
tus del reikalavimo darbo arba duonos.

Šio vakaro demonstracija bus griežtas pareikalavimas 
bedarbiam duonos arba darbo!

Tai bus, be to, užgyrimas Komunistų Partijos kan
didatų į valdvietes.

Tai bus prisiruošimas prie dar didesnių kovų, katros 
stovi priešakyje Amerikos kovingo proletariato.

Lietuviai darbininkai, dalyvaukit šitoj demonstracijoj 
būriais. Ateikit anksti. Būkit laiku! Demonstracija 
prasidės apie 8 vai. vakare.

New Madison Square Garden randami: 8th Ave. ir 4Šth 
“ New Yorke. - a • . '

VARŠAVA.—■ Lenkų vai- jos imperatorių,; kuris yra, 
džios akcija prieš ukrainie- niekas daugiau, kai Europos 
čių laisvės judėjimą labai imperialistų lekajus. Suva- 
energingai tęsiama. Bau- žiuos iš viso pasaulio parązi- 
džiamosios ekspedicijos va-!tų karūnuoti tą tiesioginį 
žinėja po rytų Galiciją ir, ainį Šebos karalienės. Ka
daro masinius suėmimus, j rūnavojimas bus antrą die- 
Ukrainiečių sabotažo akci-■ ną lapkričio. Jungt Valsti
ja, visų pirma, yra nukreip
ta prieš naujai įkurtus Uk
rainoj buvusių lenkų karių 
ūkius. Lenkų vyriausybės 
prieš ukrainiečius nukreip
tos akcijos tikslais yra su
mažinti jų veikmą prieš rin
kimus ih, iš antros pusės, 
energingomis priemonėmis 
sukelti sau simpatijos rytų 
Galicijos gyventojų lenkų 
tarpe.

jų imperialistų valdžia taip
gi bus tirštai atstovauta to
se ceremonijose.

Drg. Ks B. Karosienė 
Uždaroma Kalėjimai!

MASKVA. — Sekamais 
metais Sovietų Sąjungos vis 
augančiai industrijai — fa
brikam^ geležinkeliam, sta
tybai — reikės apie vieno 
miliono naujų * darbininkų, 
lavintų ir nelaVintųi Tai tik 
pastoviem darbam. Gi sezo
niniam užsiėmimam reikės 
dar kelių milionų.

Industrija tąip smarkiai 
auga, kad su kiekvienu mė
nesiu reikia vis naujų tūks
tančių ir šimtų tūkstančių 
darbininkų, sako darbo ko
misariatas.

Už 15 Minučių firm Šliūbo, 
Mirė K. Bacevičiūtės 

Jaunikis Newarke
15

Parašų Surinkom, Dabar 
Visi Balsuokim

WATERBURY, 'Conn. — 
Piliečių parašų del padėjimo 
ant rinkimų sąrašo komu-' 
nistų kandidatų vardų gavo
me apie 1,500 daugiau, ne
gu reikalavo įstatymas. ; Tai 
didelis ir sunkus darbas. 
Bet jis parodė, kad prie ge
rų norų ir įdėto sunkaus 
darbo viskas galima. ‘ '

Dabar labai svarbu, kad 
kiekvienas darbininkas pa
sidarbuotų, verbuodamas pi
liečius darbininkus balsuoti 
už komunistų kandidatus, ši 
pareiga gula ant kiekvieno 
sąmoningo darbhįinko, ne
žiūrint, ar jis yra pilietis, ar 
ne. Visi susieiname piliečių 
darbininkų: jiems reikia iš
aiškinti komunistų platfor
ma, už kąJKompartija stoja 
ir paraginti, kad visi pilie
čiai už tai balsuotų.

Visi lietuviai darbininkai- 
pijiečiai, privalote < balsuoti 
uz komunistus. Klasė prieš

CHICAGO, Ill., spalio 17 
d. — “Vilnis” aplaikė nuo 
drg. K. Karosienės sekamą 
laišką, datuotą spalio 15 d. 
iš Oakland, Cal.: “Mano 
medžiaginė padėtis labai 
bloga. Meldžiu nesulaikyti 
man ‘Vilnį’. Atsiteisiu vė
liau. Šiandie binų į kalėji
mą ant 2 mėnesių atbūti ka
pitalistų nuskirtą man baus
mę už komunistinį veikimą. 
Išėjusi dirbsiu su ( padvigu
binta energija , darbininkų 
klasei. Kurie pasiliekate 
ant laisvės, dirbkite sniar- 
kiai vajuj gavime naujų 
skaitytojų ‘Vilniai,’ ‘Lais
vei’, gaukite daugiau narių 
į ALDLD. Kovokite prieš 
reakciją. K. Karosienė

Neįsileidžia Kanadiečių 
Medždirbių į J. V.

WASHINGTON., — Dar
bo Departmento parėdymu, 
į Naująją Angliją daugiau 
nebus įsileista iš Kanados 
ekspertai medždirbiai, ku
rių kasmet rudenį nemažai 
įvažiuodavo. , .. Tai daroma 
delei nepaprastai didelės ša
lyje bedarbės.

NEWARK, N. J.—-Už 
minučių pirm šliūbo staiga 
mirė slavokas Stephen How
ard. Tai išgirdus, jo nuo
taka lietuvaitė Konstancija 
Bacevičiūtė, 20 metų am
žiaus, 205 Clifford St., ap
alpo ir ilgai neatsigaivino. 
Jaunasis buvo 25 metų am
žiaus ir atrodė, visai svei
kas.

Laikraščių pranešim a i s, 
jis kritęs nuo širdies ligos, 
nors vietinis daktaras atra- 
dęfe pas Velionį«ženklus (apr 
šinuodijimo. • i-

Kada’ jaunasis ^mirę, kilo 
klausimas,'kas-daryti su ve
dybų pokiliu, kuris , buvo 
prirengtas Šv. Jurgio sve
tainėje, 280 x Adams St. Su
lig spaudos pranešimų, mer
gaitės tėvas tą klausimą Ši
taip išrišęs: pasiųskite au
tomobilius rankioti po mies
tą vargšus benamius ir al
kanus. Jais tai ir buvę už
pildyta svetainė. i

Svotas V.

Berlynas.—Pereitą šešta
dienį šiaurinėj Berlyno da
lyj iškilo kova tarpe fašis
tinių ir komunistinių ele
mentų! šeši komunistai tak 
po pašauti. ■

Lenino Mausoleumas
Jau Užbaigtas Statyti

'MASKVA.—Lenino mau
soleumas jau beveik užbaig
tas statyti. Tai bus vienas 
gražiausių ark it e k t ū r o s 
žvilgsniu namų visoj Sovie
tų Sąjungoj. Faktinai visa 
Raudonoji Aikštė, kurioj 
mausoleumas randasi, tapo 
perbrukuota ir padabinta.

Kaip žinoma, visą laiką 
ant Raudonosios Aikštės 
stovėjo laikinas mausoleu
mas, kuriame buvo išstaty
tas stikliniam grabe Lenino 
kūnas. Bet ans buvo medi
nis ir todėl nepastovus. Gi 
baigiamasis statyt galės 
stovėti per šimtmečius. 
Mausoleume randasi įmūry
tos raudonos raidės: “Leni
nas”.

Negydys Koncentraci
jos Stovyklos Kalinių

KAUNAS.—Lig šio Var- 
nių kohcentracijofe stovyk
loj' apsirgusius kalinius ga
bendavo į Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimą ir čia juos 
gydydavo. Dabar iš Varnių 
koncentracijos stovyklos ka
liniai, kuriems nėra reika
lingas ligoninės gydymas, į 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimą gydyti nebus vežami. 
Tuo reikalu teisingumo/mi
nisterija pasiuntė vyriau
siam štabui raštą, ir prašė 
įsakyti Varnių koncentraci
jos stovyklos viršininkui, 
kad taip ir taip susirgusius 
koncentracijos stovykloj ka
linius į Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimą gydyti negaben
tų.

StM.New.York^_
p S.< Ę’ąbrikiį ir dirbtuvių darbininkai, turį suaukc 
Kompartijos rfnkirfių’ kampanijai aukų, prašomi atm 
ti į Madišon Square Garden ir čia jas priduoti. Di 
bininkų organizacijos prašomos daryti tą patį.

Antra pastaba: Fost.eris su Amteriu tikrai kalbės K 
dison Square Gardene. ' Minoras po savo operaci 
sveiksta ir jis, jei tik jausis geriau, taipgi bus. Gal į 
bus galima atgabenti iš ligonines ir Sam Nessinas, b 
rį Walkerio bernai baisiai sužalojo. Jis pasakytų a) 
savo kankinimus, kuriuos pergyveno miesto rotušės I 
ridoriuose ir skiepe.

is
i- o i

prašomi užsilaikyti rimtai ir' su proletarine disciplina: 
atsisėdus į kėdę neturi vaikščioti, bet laikytis joje. Pa
čiam nekelti triukšmo, nesikalbėti, ir jei kas tai Jaro— , 
sudrausti.

L

Joniškio Ūkininkų S-gos Prasti Muzikos.
Bankas Apvogtas Mokytojai ir Mokyklos

KAUNAS.—Kredito Įstai
gų ir Kooperatyvų Inspek
cijos revizorius J. Mozūrai- 
tis, bėrevizuodamas Joniš
kio Ūkininkų Sąjungos 
Smulkaus Kredito Bankelį, 
susekė didelius bankelio pi
nigų išeįkvojimus.

Išeikvojimų esą padaryta 
per 30,000 litų ir .esą revį- 
zoriauš susekta kitų trūku
mų.

Už pinigų išeikvojimą ir 
kitokius neteisėtumus areš
tuota ir daboklėn padėta vi
sa bankelio valdyba: Bur- 
nickas Stasys, Marcinkus 
Vincas ir Bunga Stasys.

Taip pat areštuotas \ ir 
bankelio bugalteris Grince- 
vičius Stasys. Areštuotuo
sius parankon išimti Teis
mo Tardytojas reikalaująs 
nejudomuoju turtu bei pi
nigais garantuoto užstato 
bendrai 75,000 litų sumaį. 
Tardymas jau eina ir sako-» 
ma, kad šitoj bankelio byloj 
būsią daug liudininkų pa
šaukta./

! ALBANY, N. Y. —. Dr. 
John Erskine, Julliard Mu
zikos mokyklos (prie New 
Yorko Universiteto) prezi
dentas sako, kad šių dienų 
Jungtinių Valstijų mokyto
jų mokyklos muziką moki
na labai prastai. Pasak jo, 
pamokinama mokytoja arba 
mokytojas griežti smuiką 
kelias savaites, na, ir jau 
“muzikos mokytojas.” To-, 
kiam suteikiama- ■ tuojau
laipsnis ir jau leidžiama ki
tus mokyti, kubmet ' patš 
nieko nemoka.

Draugas L. Prūseika
Kalbės Pittsburghe

Seredoj, 22 d. spali6j-?iįts- 
burgh, ‘Soho daly. *

Ketverge, 23 d., A m - 
bridge, 7:30 vakare, AugŠ- 
Čiausios Prieglaudos to • . < .ne j.

Pėtnyčioj, 24 d. • s
Stubenville, Ohio. , b

Iš ten drg. Prūseika va
žiuoja į West Virginia.

i
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$10

$30
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susipažinti fšul ‘darbininkų 
^padėtim toj .pramonėj, tūrė
tų 'užsirašyti ‘šį laikraštį. 
Taipgi reikia jį platinti tarp 
kitų metalistų ''darbininkų, 
'kad supažindinti darbinin
kus su reikalingumu orga
nizuotis į kovingų metalistų 
darbininkų unijų po Darbo 
Unijų Vienybes Lygos vado
vybe.

Kaip “Draugas” Mulkina 
Savo Skaitytojus

JuigtiniŲ Valstijų 
Karo Lavas Brazilijoj

Kaip Lietuvos Buržuaziniai 
Inteligentai “Skaito” 
Laikraščius j

Kiek geriau, kur yra kios

PHILADELPHIA, PA

D. Tūbelis, Montreal, Canada

Velykis,
J. Stanis, Riverton, Ill.; P. 

Warniene, S. Boston, 
P. Plunge, 
Hartford,

“Lietuvos žiriioše” rugsė
jo 25 'd. laidoj,tūlas Žurna
listas sekamai dejuoja apie 
Lietuvos bdržuazinius inte
ligentus :

Draugas M. . . . 
Pavieniais gauta

‘Pirma Jovanar . 
Ahtra dovana . 
Trečia dovana . 
Ketvirtų. doVana 
Penkta dovana 
Šešta dovana . .

fcnterted as second class matter March 11, 1924, at the Po& Office lit 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

New Yorko ir apieli 
duonkepiai šaukia kpnfc 
cijų nustatymui ant du 

<į^aiųų.
£ Mat, kviečiai ir rugia 
Fpigę, tai jau laikas ant 
nos'kainas pakelti.

tvirtėja
Ta mato c 

valstybės.

mamų Brazilijoj 'kovų, bet 
tik pasiūlys prieglaudų tiem 
Amerikos piliečiam, katrie 
jos norės. .

- Brazilijoj kovos Vis Ver
da. Sao -Paulo ’greit gali 
pakliūti revdliucičmier ių
rankosna. 0 tūbmėt ir Rio 
■de Janeiro Meitis ‘išši^pi^s-

Kunigo Augusto I 
fbach sūnus iš Philadel 

sugautas vogtu automob 
mi važinėjant. Nežinia 
da jam tėvas davė nuo į 
kų išrišima ar kuomet 
automobilių pavogė ar 1 
met jau policija už pa! 
pos pagriebė?

Dar ne iš visur turime pasekmes šeštadienio 
ir sėkmddiehio draugų darbuotas, bet jau gali
me parūdyti sekančias skaitlines:

| Newark, N. J., po 
kiekviena miela savait 
randa po keliolika tūk 
Čių galionų degtinės. < 
ir toliau taip seksis, ta 
kės policijos ir blai’s 
agentų skaičių žymiai d 
ti, nes dabartinis štabas 
ku būdu nespės rastųjų 
tinę išgerti.

Lietuvos buržuaz i n i a i 
laikraštininkai dejuoja, kad 
juos buržuaziniai inteligen
tai apvagia;; jie vagia laik
raščius, o pinigus praleidžia 
ant prostitučių, ‘ karčiamose, 
klebonijose kazyrtio d a m i, 
flirtuodami su klebonijų pa
nelėmis.; Ir Ikaip gi; ;neap7 
vogs'—, juk Lietuvos pati 
buržuazinė sistema parem
ta ant vagystės, ant 'išnau
dojimo. Parazitai bando 
apsukti, apvogti vienas ki
tų, o tuo pačiu sykiu, visa 
valdančioji klasė, visi para
zitai Visokiais būdais plėšia 
Lietuvos darbo žmones.

■Kairieji metalistai darbi
ninkai pradėjo leisti savo 
laikraštį “The Metal Work
er.” Laikraštis išeis kartų 
į mėnesį kaipo organas Me
talo Darbinihkų Industrinės 
Lygos. Laikraštis yra ke
turių puslapių, nedidelio 
formato. Prenurherata me- 
tams 50 centų; viena kopi
ja 5 'centai; nuo platintojų 
imama 2c. už kopijų. Antra
šas: 611 Penn Ave., Room 
518, Pittsburgh, 'Pa.

Lietuviai dai4>inifrkai, dir
banti nftotalo prutndnėj,1 kad

Desėtkas dienų atgal vienas Amerikos trustinirikas paskelbė, 
kad Sovietai “bergždžiai supilu” šinltus milionų dolerių kapita
lo, statydafni milžiniškus fabrikus. Daug metų, Sako, ’praeisią, 
kol tie fabrikai būsią užbaigti afba pradėsią nešti kokią naudą. 
Kaip pavyzdį, tas truštiiiinkas nurodė Leningrado traktorių 
milžinišką fabriką, kurio pastatymas ir įrengimas kaštavę 50 
milionų dolerių. Bet, girdi, ten esą pasta’tyta parodymui tiktai 
dn ^traktoriai ir tie patys padirbti ne fhedha'niškai, bet “rankų

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

Pagarsėjęs lakūnas 
bergh nusipirko New J 
valstijoj farmų ir laikr; 
sako, kad jau pradės fj 
r i auti.

Kuomet Lindberghas 
milionierium, tai pa: 
kad nuo orlaivio užsėsi 
kumelaitės daug saugi 
geriau.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų karo laivas 
“Pensacola” siunčiamas į 
Brazilijos pakraščius. Esu, 
jis rrteko nedarys'ręikdle ei-

“Draugas” No. 243, pade
javęs apie pasaulinį kapita
lizmo krizį, ant galo pareiš
kė, kad “neužilgo sugrįš pa
saulis į normalų ekonominį 
padėjimų... it larptatiti
ntuose sentikiuose neįvyks 
didesnių komplikacijų.”

Tuo būdu “Draugas” sa
vo skaitytojams užtikrina, 
kad tas kapitalistinis krizis 
neiššauks karo — “tarptau
tiniuose santikiuose neįvyks 
didesnių komplikacijų.”

Bet ant rytojaus “Drau
gas” (No. 244) jau kitokių 
giesmę užgieda. Jau seka
mam savo geltonlapio nu
mery lietuviški “dūšių ga
nytojai” sako, kad gali kilti 
karas. 'Girdi,

Kas liečia bolševikų pasi- 
laikymą valdžioj Rusijoj, tai 
jie pasilaikys, mes tai užti- 
krinam “Draugui.” Šian
dien Sovietų Sąjungos bol
ševikų valdžia yra tvirčiau
sia Valdžia visam pasauly. 
Sovietų Sųjunga 
kiekvienų dienų, 
imperialistinės 
Už tai jos visu smarkumu 
rengiasi prie karo prieš So
vietų Sųjunga. Taigi, karo 
pavojus gręsia. Pirmoj vie
toj gręsia karas imperialis
tinių valstybių prieš Sovietų 
Sąjungą, antroj—gręsia ka
ras tarp pačių imperialisti
nių valstybių, už pasidalini
mų pasaulio išnaujo. Dar
bininkai tų turi žinoti ir tu
ri rengtis, kad paversti im
perialistų iššauktų krizį į pi
lietinį karų nuvertimui ka
pitalizmo.

Eksplodavęs Mūnšainas 
gino Moterį

Jeigu miestely nėra kiosko 
ir inteligentas (čia jau kalbu 
apie tokiuos, kurie algą šim
tukais .skaito, bijo klebono rūs
tybės ir keiksmo iš sakyklos) 
ir nori kartais klebonijoj pro
feranso ‘palošti, per klebono 
vardines arbatos stiklą išger
ti ir su “klebonijos panele” 
paflirtuoti, tai už 4 litus pre- 
numeruojasi “Mūsų Laikraš
tį.” Jeigu savo viršininkams 
nori įtikti, tai kokį nors tauti
ninkų laikraštį. Bet tai vis 
“paroda,’ ’ o sau skaityti... 
tai. .. gėda sakyti. . . sau nie-

Net Reakcionieriai Pripažįsta
Sovietų Sistemos Pirmenybę

Net Francijos kraštutinių atgaleivių-reakcionierių laikraštis 
“Intransigeant” yra priverstas pripažinti, kad socialistiniai or
ganizuota gamyba Sovietu Sąjungoj vis dėlto turi pirmenybių 
prieš kapitalistinę gamybą, “kadangi ji nėra apsunkinta pa
prastomis šalutinėmis lėšomis,”—o tos kapitalistinės “šalutinės” 
lėšos, tai yra savininkų pelnai, perdidelės algos vedėjams-specia- 
listams, įvairūs parazitai, varžytinės su kitais savo šalies kapi- 
UHrtais ir tt. •

Į Jungtines Valstijas 
vyko buvusio kunigaik; 
Petro Kropotkino, ar 
chizmo teoretiko, sesuo, 
pasiskelbė, kad jos tiki 
esąs, išnaikinti Jungtin 
Valstijose “komunizmų.” 
'Veikiausiai Europoje 

sibastant tą “kunigaiki 
tę” blusos apnyko, tai at 

^\o Amerikon nuo jų apsi 
lyti, jeigu suras durnių, 
rie duos pinigų, kaipo “ 
munizmo naikintojai.” 

švenčioniškis

šiomis dienomis prisiuntė naujų skaitytojų: 
M. žilionienė, Minersville, Pa., 3(4 J E. ‘Dovido- 
nienė, Worcester, Mass., 3(4» J- Kalvaitis 
Cleveland, Ohio, 2; F. Lutkevičius, Windsor 
Conn., 2. Po vieną skaitytoją prisiuntė: P 
Kazakevičius, Newark 
Paulsboro, N 
Šlajus, Chester, Pa 
Mas.; P. Bokas, Waterbury, Conn. 
Cleveland, Ohio; B. Muleranka 
Conn.; J. Ynamaitis, Union City, Conn.; S 
Statkienė, Stoughton, Mass.; Ch. Strauss, Tho 
mas, -W. Va.; A. Pietariūtė, Wilkes-Barre, Pa. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.; A. Kalakauskienė. 
Maspeth, N. Y.; J. Brazas, Akron, Ohio; K 
Baltaitienė Brooklyn, N. Y.; A. Jakštys, De- 
.troit, Mich.; J. Alenskis, Stellarton, Canada 
J. Rudzevičius, Detroit, Mich.; A. Alexander 
Zeigler, Ill.; 1g. Karlovas, Tuckahoe, N. Y.; 
S. Gendrenas, Rochester, N. Y.; S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.; A. Gudauskas, Georgetown, 
Ill.; K. Joneliūnas Akron, Ohio; J. Urbanavi
čius, St. Boniface, Canada.

Valdžios paskirta koi 
ja ištyrimui ant maisto 
dūktų kainų pakėlimo 
darbų jau užbaigė ir sur 
kad kainos tikrai pake

Ar maisto produktų 
totojams dabar 
mokėti augštesnes 
kuomet oficialė 
viešai apie tai prane

* Vienas labai gerai žino- 
trr&'s Di*esdeno, Vokietijoj, 
industrialistas pasi samdė 
portretų piešėjų, idant pa
starasis nupieštų jo atvaiz
dų. Piešėjas sutiko tatai 
padaryti už $500.

Kada atvaizdas jau be
veik buvo -gatavas, industri- 
alistas atsisakė jį priimti, 
sakydamas artistui, kad at
vaizdas esųs visai į jį ne
panašus; taipgi atsisakė ir 
tuos $500 sumokėti artistui. 
Artistas, nieko, negalėdamas 
daugiau daryti,, paprašė (po7 
no indus trialisto, kad jis to? 
kį pareiškimų padarytų raš
tu, kodėl jis to atvaizdo ne
priima ir nenori jam už dar
bų užmokėti. Jam todėl to
kio raštiško pareiškimo vei
kių, idant parodyti savo 
kreditoriams, iš kurių sko
linosi pinigus, kodėl jis 
jiems negali greitu, laiku 
skolų grąžinti. * Industrialis
tas su tuo sutiko ir parašė 
jam tokį pareiškimų.

Vėlesniu laiku Dresdene 
įvyko piešinių paroda. Ir 
kalbamas artistas joje da
lyvavo. Jis išstatė parodoje 
ir tų to industrialist at
vaizdų. Po/atvaizdu padėjo 
šitokį parašų: “Atvaizdas 
Gerai Žinomo Sukčiaus.” 
Dresdeniečiai gerai pažino, 
keno tai atvaizdas, ir juo
kėsi.

Taipgi ir kalbamas indus
trialistas atėjo pažiūrėti pa
rodos. Kada pamatė savo 
atvaizdų su tuo parašu, jis, 
žmogus, ko nepasiuto iš 
pykčio, ir griežtai reikalai 
vo, idant piešinys būtų iš 
parodos ,praąąĮintasr To at
vaizdo piešėjas greit išsi
traukė iš kišeniaus to pa
ties pono rašytų pareiškimų 
ir pakišo jam po nosia, sa
kydamas: Ko pyksti, juk 
pats parašei, kad tas atvaiz
das neturi jokio panašumo į 
tave.

Kaip tas ponas nesispar- 
dė, kaip nepyko, bet artis
tui nieko negalėjo padaryti; 
taipgi ir to piešinio negalėjo 
iš parodos prašalinti. Pa
matęs, jog jis pats įkliuvo 
savo spąstuosna ir pasista
tė save ant juoko, industria
listas sutiko tų savo atvaiz
dų nupirkti, sumokėdamas 
artistui už jį $1,000. A. G.

dįdatąi į miesto valdvietes.
Kalbėtojai jiutadys padėtį 

Philiidelįihijbj ir iškels aikštėn 
miešto planus dauginimui po
licijos spėkų, kad lengviau ga
lėtų laužyti streikus, terorizuo
ti bedarbius, reikalaujančius 
duonos ar darbo ir socialės 
apdraudos. , Drg.. Amter yra 
vienas iš narių delegacijoj, ė- 
jusios į New Yorko miesto ro
tušę, kaip pasiuntiniai 6 d. ko
vo v bedarbių demonstracijos. 
Dėlto Amteris, ,Foęteris ir kiti 
sėdėjo po šešis mėnesius kalė1- 
Jifee.

*jTo(iel, Phiiladelphijos darbi-, 
ninkai, pąšitikitę šį drąsų, be
baimį kovotoją ir išklausykit jo 
prakĮlpą, t. { . /Reporteris.

Pittsburgh’e gra b o 
Sdiugar sako, kad jis 
orlaivį pervežimui neg 

kitų miestų ir tas 
apsieisiu pigiau, negu 
gelžkeliu parsivežti.

Aš manau, kad negy 
nebijos orlaiviais leki 
neprotestuos prieš- tok 
boriaus sumanymą.

Čia “inteligentai” skaito 
daugelį laikraščių, Gal jūs 
džiaugiatės tokiuo posakiu, bet 
man liūdna. Tariamasis “in
teligentus1,” imąs į menesį 300 
—500 litų, paima iš kiosko glė
bį laikraščių; juos perskaito ir 
vėl grązihaJ Tuo > nieks nesi- 
biauri, tokia vagystė provinci
joj dabar labai madoje. Už 
tęikį ‘“mąlbnUmą’ kiosko jsayi- 
nįnkaš gauna iš Skaitytojb-va-‘ 
gies 3—5 lt. į mėnesį. Tuo 
būdu 'provincijos inteligentai 
apvagia ir laikraščio leidėjus 
ir gžtmintojus—žurnalistus, be 
jokio atlyginimo naudodamie
si jų darbu.

Ir taip vagiliauja žmonės, 
kurie sąve laiko vertais pa
garbos, kurie* gauna po kelis 
šimtus kas mėnuo, kurie važi
nėja motociklu, kurie išlaiko 
kelis traktierius, kurie prisi
deda prie išlaikymo apskričių 
miestuose pulko prostitučių, 
kurie naudojasi ir kitais pa
našiais, lito teikiamais “malo
numais.”

Jeigu taip darytų “inteligen
tas,” kuris ir gauna 25 lt. mė
nesiui—pateisinčiau, bet jeigu 
taip daro tie, kurie būtiniems 
pragyvenimo reikalams išlei
džia vos ketvirtadalį-penktada- 
lį visos savo algos, tai kaip 
sau norite, bęt jie vagys.

Man .skaudu, kad taip el
giasi tokie, kurie sau reikalau
ja tinkamos pagarbos ir yra, 
laikomi “visuomeųės vado
vais.”

LiAtSO
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Riksmai pi’ieš Vadinamą “Dumpinimą”
•Tokie dalykai, žinoma, įvaro vis didesnę baimę kapitalistinių 

šalių politikams. Visuose buržuaziniuose kraštuose, todėl, ke
liama lermas, kad Sovietai “uždumpins” pasaulį savo grūdais, 
apglim, medžiu, metalais ir įvairiais sovietinės pramonės dir
biniais, kurie būk tai gaminami “vergiškose sąlygose.” /

Nekalbant jau apie riksmą prieš Sovietų kviečius, skardėja 
bufŽūazijOs šauksmai ir prieš kitus sovietinius produktus. Jung
tinių Valstijų kongresui Teduota sumanymas uždraust įvežimą 
anglies iš Sovietų; Vokietijoj skelbiama boikotas prieš sovieti- 
nioš degtukus; Šveicarija skandalijasi jau -prieš Sovietų ‘laik- 
rodėlius ir tt. į

Tas btifžūazijos ermyderis, iŠ vienos pusės, yra įrodymas So
vietu pasisekimų; bet, iš antros pusės, jis, su šauksmais apie So
vietų produktų vadinamą “dumpinimą” į užsienius, yra kutsty- 
jnafc. btffŠUazinių šalių gyventojų prieš Sovietų Respubliką, ban
dymas tokiais riksmais sukelti karišką gyventojų ūpą prieš 
Sovietus, kaip prieš jų gyvenimo “priešus.”

•Didžiausias betgi vargas imperialistinei buržuazijai yra štai 
kame. Visose'šalyse, ypač dabartiniame krizyje, darbininkai la
bai žymiai kairėja, ir jų masinis pritarimas Sovietams,’auga 
sparčiai, ftėgu buržuazija gali miniose paskleisi karišką priešin
gumą Sovietams.

MOŠŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 

naują skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių skai
tytojų dar tik apie šimtas draugų išpildė mū
sų prašymą. Tuomi negalime pasitenkinti. 
Ačiuodami pasidarbavusiems draugams dar 
kartą primename tai, kad laukiame iš visų 
skaitytojų draugiško atsakymo į mūsų prašy-

PUIKįOS DOVANOS KONTESTANTAM
“Laisves” direktoriai kviečia .draugus 

testą rinkihie pfenumerat^. A. L. D. 
Antras Apskritys kontestantam skiria sekamas 
dovanas: ' •,.•

Namikaš, Waterbury, Conn 
Gabužis, Binghamton, N. Y. 
Johnson, Easton, Pa.'..........
Briedys, Brooklyn, N. Y.. . .

NEW YORKO APIELINKė

L. D. Antras Apskritys. . . .

įTokia tai pblitikieriaus kapitalisto pasaka; o tikrenybėje Ve 
kaip. Rugsėjo 28 d. tame fabrike per dieną pagaminta 72 
traktoriai; darbas taip spartėja, jog per 25 dienas nuo rugsėjo 
25 d. žada 2^300 naujų traktorių; toliau gi bus šimtas ir ’dau
giau į dieną^ kada fabrikas įsibėgės, kaip kad praneša “Pravda” 
spalio lUd, '■ •

• Yra daugybė ir kitų 'atsitikimų, ’kur tikrieji Sovietų pasise
kimai įramoftėš statyboje bematant sumuša kapitąlistų melus. 
Kartais būna priversti tuoš melus mušti ir patys buržuazijos 
šarttirinkai. Pavyzdžiui, trys Anglijos seimo nariai “socialdar- 
bieČiai,” sugrįžę iš Sovietų šalies, rašo “Daily Heralde,” savo 
Darbo Partijas dienraštyje:

<('Mes įsitikinę, kad nei vienas bešališkas tėmytojas negalės 
atsišpirt prieš tą įspūdį,—kad dabartinė Sovietų politika turi 
milžinišką pasisekimą pramonės plėtojime miestuose ir lauko 
ūkio kolektyvizavime sodžiuje. Visos tautos Sovietų Sąjun
goje deda didžių kuriamųjų pastangų kaip pramonėj, taip 
lauko ūkyje. Suprantama, tie .įkūnijamieji nuveikimai rei
kalauja didelių pasiaukojimų. .. Bet, to nepaisant, negalima 
nematyt stebėtinų pasisekimų, kaip socialiai yra aptarnauja- 

būklė darbininkų ir valstiečių.”

Italijos diktatorius! 
solini rengiasi siųsti i 
orlaivių per Atlantiką, 

Bet kažin ar Soviet 
jungos laivai ir oriai 
kai leisis kelionėn ji 
žuvusių Italijos oriai 
kų, kaip kad nesenai 
kuomet šiauriuose žu 
rižablis “Italia.”

Neveikimai Lauko ūkyje
“Laisvesnių” Anglijos buržujų (liberalų) laikraščio “Man

chester Guardian” specialis korespondentas jame rašo apie ko
lektyvių (didelių bendrybinių) ūkių augimą ir taip pat jau
čiasi priverstas pripažint, kad Sovietų politika toje srityje yra 
pasekminga. Kolektyviuose ūkiuose ant to paties ploto užaugi
nama ktir kas daugiau grūdų ir kitų produktų, nekaip pirma 
Atskiruose, privatiniuose- ūkiuose. Be to, kolektyviai ūkiai labai 
padidina ir plotus užsėjamos-užsodinamos žemės. Taip antai, 
nurodo minimas “Manchester Guardian” rašytojas, kur pavie
niai privatiniai ūkiai užsėdavo 60 milionų akrų žemės, ten da
bar kolektyvai užsėja 90 milionų akrų, reiškia, visa puse 
daigiau,

Antriem gi Penkmetės Plano metam užsibaigus, apskaitliavi- 
mai parodo, jog penkių metų programa pramonėj ir lauko ūkyj 
galės būt įvykdyta per keturius metus išviso arba dar greičiau. 
Dfauge su ta pažanga, faktinai jau pranyko bedarbė ir eina ap
čiuopiamai geryn darbininkų ir darbo valstiečių gyvenimas.

Lietuvė moteris, gyvana: 
atvažiavusi keli metai atga 
Shenandoah, Pa., Baltimo 
gyveno rytinėj dalyj mie: 
kurią lietuviai vadina žyd 
fe! moteris iš mūnšaino bi

SUBSCRIPTION RATO S:
per year............ $6.00 United States, six m tilths.... J8.

•........... $8.00 Brooklyn, N. Y., six months...$4
is. per year....$8.00 Foreign countries, six months..$4 

la and Brazil, per year...$6.00 Canad and Brazil, six inonths..$3.

Jei Europa nori, kad dau
giau karų nebebūtu pirmoje 
vietoje ji turi panaikinti vals
tybėse tuštų pasipūtimą ir su
stoti viena kitą skriaudus. Da
bar, jei Prancūzijoje tokia 
dvasia ir toliau pasiliks, jei 
Vokietijoje įsigalėtų fašistai, 
jei Mussolini Italijoj neišsigy- 
dys iš imperializmo ligos, jei 
Lenkija nepaliuosuos paverg
tųjų tautų ir jei, pagaliau Ru
sijoje dar ilgesniam laikui pa
siliks bolševikai valdžioje, kal
bos apie taiką tuščias yra da
lykas.
Tai taip kunigų organas 

mulkina savo skaitytojus. 
Vienam numery įrodinėja, 
kad negręsia karo pavojus, 
kitam jau sako, kad “kalbos 
apie taiką tuščias yra da
lykas.”

Žinoma, “Draugas” ir čia 
bando nurodyti, kaip “būtų 
galimi išvengti” karo. 'Vals
tybės turi “sustoti viena ki
tą skriaudus.” Bet “Drau
gas” nepasako, kad kapita
listinės imperialistinės, vals
tybės to negali padaryti, 
kad jų ekonorųiniai intere
sai stumia- jas prie konflik-

PHILADELPHIA, PA.
Milžiniškas Pasveikinimas 

Drg. Amterio
Spalių 24 d., Broadway 

Arena, Broadway ir Christian 
Sts., įvyks milžiniškas masinis 
mitingas pasitikimui drg. Is
rael Amterio, kuris bus paliuo- 
suotas 21 d. spalių iš kalėji
mo, po šešių mėnesių išbuvi
mo, ir jis bus vyriausiu kalbė
toju šiame milžiniškame Ko
munistų Partijos parengime. 
Apąft jo, kalbės, Rįchard ’B. 
Mdore, kandidatas į prokuro
rus New Yorko valstijos, ir

Šiemet “Laisves” Vajuje Pennsylvanija užima 
pirmą vietą. Jei Wilkes-Barre ir Pittsburghas 

. ,l

girdėtą, kad ir jie yra prašomi dabuotis šia-
• i . * : . . i. ,

me vajuje, tai ją valstijos niekas nepralenktą.

Bostono Komitetas
Baltimore, 'Md. . .<
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.
L. Prūseika ............................. • .
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vamja užima

abuotis šia-
nepralenktų

s šeštadienio 
bet jan gnH-

(LLE
tiy2
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Mass

skaitytojų : 
; E. Do vid o- 
. Kalvaitis, 
s. Windsor, 
risiu ntė: P. 
K. Velykis, 
Lon, III.; P. 
, S. Boston,

, Hartford 
, Conn.; S 
t ra uss, Th o

akauskienė, 
i, Ohio; K. 
akstys, De
ri, Canada;

eorgetown, 
C’r ba n a vi

TYTOJŲ

rs po vieną 
:ančių skai- 
išpildė rnū- 
•asiten k inti. 
įgams dar 
ne iš visų 
iūsų prašy-

\NTAM
gus j kon-

D. L. D.
a sekamas

. .$30

. .$25

. . $20

. .$15

. .$10

. . $5

ir kad su- 
ujų skaity-
1 darbinin- 
ami “Lais- 
oletarinėse

YN, N. Y.

lis, Spalių 21, 1930
Antradiėftis, Spalių ’21', 1930
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PASTABOS Darbininkų*Organizacijos Sov.• Sąjungoj
Italijos diktatorius Mus- Gyvuoja daugelis orgąnizacL 

solini rengiasi siusti net 12 i,rv apie-vjat mes
Oi lai\ ui pei Atlantiką. ; vįetos stokos. Suteikiam tik

Bet kažin ar Sovietų Są-: trumpiausius faktus.
jungos laivai ir orlaivinin- Visasąjunginė Komunistų Par
kui leisis kelionėn jieškoti \tija., tai partija ant visos SSSR 
žuvusių Italijos orlaivinin- teritorijos proletariato ir abel- 
ku, kaip kad nesenai darė nal darbininkų' klasės. Atski- 
. . v .. rose respublikose, kaip ve Uk-
kuomet Šiauliuose žuvo di- raina, gyvuoja Ukrainos Kom. 
rižablis “Italia.” Partija, bet ji yra sujungta su

> VSKP. VSKP 1928 m. turėjo
Pittsburgh’e gra b O r i u S ; L302,854 narius. Laike 1930 

o u u i .1 •• 4. • metų valdymo pirm XVI šuva-Schugar sako,.kad jis taisys \iiavųimo išbraukta laukan 130,- 
Orlaivi pervežimui negyvėlių ĮOoo. Dalis jų po ištyrimo ir dt- i 
i# kitų miestų ir tas jamjsisakius nuo nukrypimo linijos 
apsieisią pigiau, negu juos1 priimta atgal. Laiko XVI su- 
gelžkeliu parsivežti. važiavimo, 1930 m., liepos mė-

Aš manau, kad negyvėliai nesV L852 090
nebijos orlaiviais lekioti irjnarįų buvo 1,210,527.’ 
nepiotestūos piieš tokį gia-i VSKP., tai augščiausis ir 
boriaus sumanymą. I energingiausis vadas visoje
‘;SSSR. Jos energija ir vadova-

Pagarsėjęs lakūnas Lind-ivimu gyvuoja jau try- 
bergh nusipirko New Jersey llktus. metus , karta?s„tlu!ta^ 
valstijoj faimąii laikraščiai pergalių. Partijoje yra 68% 
sako, kad jau pradės farme-■ proletariato, neskaitant tų, ku
rianti. i rie tarnauja Raudonojoje Ar-

Kuomet Lindberghas tapo rijoje.
milionierium, tai pamatė, SSSR 1930 metais visų gy- 
kad nuo orlaivio užsėsti ant ven.to^. buvo. ^.2’6. nuošilpčiai 
kumelaites daug saugiau n rpa-s organizacijos ir 

^geriau. i valdžios skyriai kovai prieš be-
raštystę buvo užsibrėžę išmoky-

| Newark, N. J., policija tj 10,500,000 suaugusių. Įves- 
kiekviena miela savaitę su-; .iverstin,asi y^kų mokinimas.
rauda po kehohką_tukstan-lsiek^iki i4)5Oo,ooo, tai yra du| 
čių galionų degtinės. Jeigu kartus tiek, negu prie caro 
ir toliau taip seksis, tai rei-jl913 metais, 
kės policijos ir blaivybės;
agentų skaičių žymiai didin- • bos ^Organizacija), kuri 
ti, nes dabartinis štabas nie- j 
ku būdu nespės rastąją deg-■ 
tinę išgerti.

M.O.P.R. {Raudonos Pagel- 
i remia 

darbininkų kovotojus, kitų kraš- 
|tų politinius kalinius ir abelnai 
aukas buržuazijos. 1930 metais 
turėjo 4,015,019 narių. Daug 
paramos suteikia kaliniams ir 
jų šeimynoms.

Bedievių Susivienijimas. Dar 
1928 metais turėjo 138,402 na
rius, o 1930 m. liepos mėnesį 
jau 2,500,000 narių. Kovoja 

! prieš religinius nuodus, leidžia 
pigų, tai jau laikas ant duo- .knygas ir laikraštį “Bezbož- 
nos’kainas pakelti. įnik”. Turi desėtkus tūkstan-

Ičių savo kuopų.
V isasųjunginis Leninis tinis

Komunistinis Susivienijimas 
Jaunimo, (Komsomolas), tai 
komunistų jaunuolių klasinė or- 

jganizącija. Savo pradžią turi 
nuo 1917 metų. Greitai plečia
si, įtraukdama į savo tarpą pro
letarinį ir valstietišką jauni
mą. Komsomolcai, tai būsia- 
mieji komunistai. Jie tęsia tas 
kovas, kaip ir K. P. 1930 m. 
liepos mėnesį turėjo 2,466,000 j 
narių ir leido keletą laikraščių. ■ 

S-ŠSR Darbininkų Pro f sąjun
gos išaugo veik prie Sovietų 
valdžios. Kiekvienas darbinin
kas yra profsąjungų narys. 
1930 metais liepos mėnesį prof
sąjungos leido daugelį laikraš
čių. Jos tuom laiku turėjo 11,- 
585,300 narių. SSSR profsą
jungos yra Raudoname Profsą
jungų Internacionale. Profsą-

New Yorko ir apielinkės 
duonkepiai šaukia konferen
ciją nustatymui ant duonos 

$aięų.
. Mat, kviečiai ir rugiai at-

Valdžios paskirta komisi
ja ištyrimui ant maisto pro
duktų kainų pakėlimo savo 
darbą jau užbaigė ir surado, 
kad kainos tikrai pakeltos.

Ar maisto produktų var
totojams dabar
mokėti augštosnes kainas, 
kuomet oficialė 
viešai apie tai pranešė?

lengviau

komisija

Kunigo Augusto Ball- 
f bach sūnus iš Philadelphia 

* įgautas vogtu automobiliu- 
mi važinėjant. Nežinia ka
da jam tėvas davė nuo grie- 
kų išrišimą ar kuomet jis 
automobilių pavogė ar kuo
met jau policija už pakar
pos, pagriebė?

Į Jungtines Valstijas at
vyko buvusio kunigaikščio 
Petro Kropotkino, anar
chizmo teoretiko, se^uo. Ji 
pasiskelbė, kad jos L tikslas 
esąs, išnaikinti ' Jungtinėse 
Valstijose “komunizmą.” 
* Veikiausiai Europoje be- 

sibastant tą “kunigaikšty
tę” blusos apnyko, tai atvy

ko Amerikon nuo jų apsiva
lyti, jeigu suras durnių, ku
rie duos pinigų, kaipo “ko
munizmo naikintojai.” 

švenčioniškis.

BALTIMORE, MD
Eksplodavęs Mūnsainas Sude- 

, gino Moterį
Lietuvė moteris, gyvanašlė, 

atvažiavusi keli metai atgal iš 
Shenandoah, Pa., Baltimorėj 
gyveno rytinėj dalyj miesto, 
kurią lietuviai vadina' žydija.

moteris iš mūnšaino buvo,

rys turi lygybę su vyrais. Daug 
jų yra vadais Sovietų bei kitų 
įstaigų. Profsąjungose moterys 
sudaro 41 nuošimtį ivisų narių. 
Moterų aktyvas turėjo 1930 m.j 
laike KP XVI suvažiavimo, i 
107,000 narių.

Osaviachimas (organizacija 
apgynimui Sovietų! Respublikt) 
ir pagelbai vystymo orlaivinin- / 
kystės ir chemijos) susiorgani- i 
zavo 1923 m. Gi 1930 m. jau 1 
turėjo 5,100,000 narių; turi arti 
šimto tūkstančių kuopų, daugy
bę įvairių stočių; leidžia keletą 
laikraščių ir liuosnoriškomis 
aukomis stiprina SSSR. 1930 
metais Pirmą • Gegužės Soviętų 
valdžiai įteikė 58 karo orlaivius 
ir 9 tankus. Tais pat metais 
VSKP suvažiavimbi įteikė’ 511 
karo orlaivį • ir ttJ i : į

Pionierių organizacija : (’vai
kai nuo 10 iki • 14 metų am
žiaus) 1930 metais liepos mė
nesį turėjo . 3,301,458 narius. 
Pionieriai, tai klasinė vaikų or
ganizacija. Jie mokinasi ir ko
voja partijos ir konriunistinio 
jaunimo dvasioje. Sulaukus 14 
metų stoja į Jaunųjų komunis
tų eiles.

Oktebriata, tai organizaciją 
darbininkų ir valstiečių 'vaikų 
nuo 7 metų iki 10 metų. Tai 
pirmoji organizacija darbinin
kų jaunimui. Jiems leidžiama 
atatinkama ir literatūra.

Valstiečių kooperacijos laike 
VSKP XVI suvažiavimo turėjo 
jau daugiau kaip 26,000,000 na
rių. Darbininkų kooperacijos 
turėjo 1929 m. 13,000,000 narių 

(ir 1,400 skyrių su 26,000 krau- 
I tuvių.

Darbininkų korespondentų su
sivienijimas 1930 metais laike 
XVI-to partijos suvažiavimo 
turėjo jau 532,000 narių.

Raudonoji Armija skaičiuje 
556,000. Raudonasis Laivynas 
32,000. R. A. buvo 34 nuoš. dar
bininkai, 5 nuoš. komunistai, 18 
nuoš. komjaunuoliai, o Raudo
najame Laivyne 
komjaunoliai, 
(komsomolas) 
Laivyno, šefas.

daugiausiai 
nes VSLKJS 
yrą Raudonojo 
Raudonarmietis

KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

AMERIKONO SVAJONĖS
Aš pirkčiau forduką, 

Jeigu man pridėtų: 
Du motoru, senis,. 

•Dvejas fenderkas, 
Kad vieniems sugedus, 
Įsidėt galėčiad 
Iš atsargos stako 
Naujas jam liaukas.

^Pirkčiau ševeluką, > j 
Jei priedo man duotų: , 
Du setu pistonų, vaius/ 
Du kliačiu, : m < 
Kąd seniems išklerus 
Nauji pavaduotų, 
Motorąs neknerktų 
Koncertu kačių.

Pirkčiau lomazina, 
Kuris nebijotų 
Šalčio, kaip nūogalis, > 
Kaip katė lietaus, 
Kad lietui užėjus, 
Kelyj nestreikuotų 
Ir lauktu, kol virve C- 7
Kas namon partrauks.

Pirkčiau bile kokį, • 
Jei dolerių būtų, 
Kad darbą turėčiau, 
Laikai būt geri. 
Cigarą rūkydams 
Merginas vežiočiau, 
•Bet man ant nelaimės!— 
Kišeniai kiauri!

Skurliais apsikarstęs, 
Apšepęs, kaip bomas, 
Kur radęs cigaro 
Galiuką kremtu. 
Nesu bolševikas, 
Bet republikona's, 
Nėr dyvo, kąd galiu 
Tapt prezidentų!

; Jūsų Tabokius.

DAINA APJĘ, S.LA. VEŽIMU
ir Raudonojo Laivyno liarys yra --------- 1

Oi, vyručiai,' jau ne baikoms, 11 
Laikaš darb'as mums pradėt, 
Kad Es-El-A'ponų šaikoms 
Vilko bilietus uždėt:

Jau kas buvo, kas nebuvo— 1 
Savaimi praėjo, 11
Dabar ir dugnas išpuvo, 
Smala pasiliejo.

Gūžio, Taičio, Gočiaus, Klimo 
Ir kiek jų ten yra?
Lūžo dyselys vežimo, 
Ratų špykiai byra.

Vieni rėkia, kad sustoti
Ir taisyt vežimą,
Antri ant žū-bū.t .važiuoti— 
Iššaukt prakeikimą.

Dyslys lūžta, viržiai trūksta, 
Ponai plaukus pešas;
Ratus traukęs mulas dūksta
Ir į laukus neš&«.'

Sako, Gugį, Gūžį, Liūtę 
Mest lauk laiks atėjo, 
Kam jie milioną pūtę 
Ratų nebžiūrėjo.

Ašys svyla, špykiai byra,
Smala dega rūksta,
Ponų nervai krinka, įra— 
Mulas spardos, dūksta.

Mat, ant galo susiprato
Ir paklusnus mulas: 
Prunkščia, spardos, galvą 

kbato—

ne paprastas ginklo nešiotojas,' 
jis mokinasi, lavinasi, ir kada 
sugrįžta iš tarnystes, tai yra 
geriausis organizatorius ,šalies 
kultūriniame budavojime ir. ki
tame darbe.. t I j

Yra . ir kitokios organizaci
jos: “š'alin J?eraštija,” Susivie
nijimas technikų, susivienijimas 
plėtimui automobilių pramonės, 
susivienijimas “Draugas vai
kų,” susivienijimas kovai prieš 
alkoholizmą, susivienijimas ek
spertų, ir tt. ir tt.

Kaip rimtai panagrinėji, tai 
visa SSSR yra pilna galingų 
darbininkų ir valstiečių organi
zacijų, nes ir pati SSSR, kuri 
1930 metais pasiekė iki 157 mi- 
lionų gyventojų, yra darbininkų 
ir valstiečių galingas susivieni
jimas prie vadovavimo komu
nistų Partijos.

Svarbesnių laikraščių yra 
kamoji cirkuliacija:

se-

TABOKIAUS TRE JANKA
Parapijinės mokyklos moky

toja: Pasakyk man, Petruk, ką 
i pirmiausia darė' Danielius, išli- 
| pęs iš levų duobės?

Petrukas: Įkišo į telefoną
nikelį ir telefonavo savo “lei- 
dei,” kad jisai yra O. K.

Širdukui įstypčiojus ant galų 
pirštų į kambarį vėlai naktį, jo 
širdukė, pabudo ir užklausė:

—Įsėlintą valanda, širdele?
—Lygiai dvyliką,—-atsakė jis. 

Bet tuom tarpu; laikrodis išmu
šė 4 kartus' if Širdukaš sušigrie- 
,bė: ’ ’ ' . ,

—O, kad taye bala. . . Užmir-i 
šau užsukti laikrodį ir jis ne- 
dasivare iki dvylikos. . f naba
gėlis.

Mokytoja: Vaikai, kuris iš 
jūs pasakysite, kas buvo pir
muoju žmogum?

Vaikas (pasekęs) : Aš ži- 
inau... Jurgis Vašingtonas!

Mokytoja: O ne. . . Pirmuti
niu žmogum buvo Adomas.

Vaikas: Atsiprašau. Aš ne
turiu mintyj ateivius, bet ti
krus amerikonus.

Būtlegeris: Sveikas-gyv a s , 
prieteliuk. Kas pas jus girdėt? 
Ar tankiai probišinai daro kra
tas? x

Mūnšainieris: Kratų kaip ir 
nedaro. Atvažiuoja, tuoj į skle-/ 
pą ir konfiskuoja netik “štofą” 
ir “tulšis/’ bet ir pavyzdingą 
pilietį. i .

Būtlegeris: Tai tik baikps. 
Pas mus, brol, krečia iš pasiu
timo. Pradėjo kas stubai skie
pą kast,' žiūrėk, jau irt atlekia 
probišinai ir traukia katiliuką 
,su “paipiuke” iš smėlio.

Skęstantis: Gelbėk, priete7 
link,; jąri skęstu. , .< . ,.t (

Będąrbįs;,. ;Q . kyr, prieteliu- 
kas, dirbale?

Skęstantis:’ šipjarde 
bėk, ba prigersiu.

Bedarbis:’ Gerai.
valandžiukę, o aš bėgsiu pama
tyti tavo bosą.

,. . Gel

Palūkėk

šešiolikinės pačiutės šešiasde
šimts metų vyrelis: Aš tą ne- 

I broką šiauferį atstatysiu nuo 
'tarnystės! Taip neatsargiai va
žinėja, kad jau antru Įtartu jis. 
mane čiut, čiut neužmušė.

šešiolikinė pačiutė: Oh, šir- 
duk! Pasigailėk to jauno vai- 
kinėlio... Duok jam dar vieną 
bandymą ir dar kartą išprakti- 
kuok jį.

Teisėjas: Jeigu pilietis Sme
genis nepasirodo prisaikintųjų 
suole, paimk bile pilietį jo vie
ton.

Prokuroras: Atsiprašau. Jau 
aš turiu dvyliką vyrų be sme
genų.

rn.Kopijų 1928 m. Kopijų 1930
Krestjansk. Gazcta ----- . . . 1,700,000
Pravda ......... . ......... 619,000 .. . 1,500,000
Izviėstija ....;........ 426,000 ... . 800,000
Za Internacional .... 21,000 .. . . 150,000
Soc. Zemliadelija ... 18,000 . . 70,000
Trud ......................... 82,000 .. . 167,000
Rabočaja Gazeta ... . 116,000 .. . 417,000
Krasnaja Zvezda . . . . 40,000 .. • •» * • . 105,000
Komsomolsk. Pravda 167,000 .. . 345,000 •

jungų nariai yra kovingi dar
bininkai už savo reikalus Ir SS
SR.

Pirmiau . Rusijoje moterys 
buvo visai pavergtos'. Supran
tama, tas nelietė poniutes, ka- 
pitalistes ir kitas parazites, bet 
darbininkes ir valstietes. Da
bar prie Sovietų valdžios mote-

Laikraščių laikė suvažiavimo 
VSKP XV. (1927 m.)' buvo 201 
laikraštis ir 130 žurnalų; spaus
dinama 49 kalbomis. Gi laike 
VSKP suvažiavimo (XVI) 19- 
30 m. liepos mėnesį jau buvo 
349 laikraščiai ir 
spausdinami . 58 
kalbomis.

357 žurnalai, 
skirtingomis

Neveža, bet gulas.
Vita'itis su Jurgeliūte 1
Baisiai išsigando, • ?
Pasigriebę šieno gpiužtę.
Mulą monyt,bando., r

O mulas ausis suglaudęs

prasigyvenusi. Susitaupius ke
letą šimtų dolerių, paklausė 
savo jau nemažų vaikų ir nu
pirko jiems automobilių, kurį 
vaikai tuoj sudaužė; motina 
nupirko kitą—vaikai ir tą su
daužė, neatsargiai važinėda
mi. Jie daužė ne tik automo
bilius, bet ir patys save; vienas 
ir dabar dar nepasveiko nuo 
užgavimo automobiliaus. Mo
teris .graudindavosi, kad klau-

Mato,1 kad ne baikos/
Brišgilą pusiau < nukandęs,1 1 
“Kiką” duoti ■ taikos.

Gegužis iš kailio nerias, 
Dantims grieždams darbo 

stvertas,
Policisto buožei į galą;
Vietoj dyslio, šlėga kala.

Paskui dantimis sugriežęs 
Botagu mului surėžęs, 
Peilį lupt skūrą galandą 
Ir dantims į lūpą kanda.

Jūsų Tabokius.

Readingo miesto majoras so
cialistas: Kaip drįsai areš
tuoti socialistą kalbėtoją nuo 
gatvės už sakymą prakalbos^! 
Ar tu, asilo galva, nežinai, kad 
Amerikos konstitucija gvaran- 
tuoja žodžio ir 
laisvę?!

Policijos viršininkas:' Taip, 
jūsų fmylista. ; 'Bet aš maniau; 
kad bolševikas kalba, tai ir 
suareštavau.

susirinkimų

pagelbą išprašyti, 
1 >

Aš, kapitone!
Labai gerai. Mū-

Kapitonas (laivui, skęstant) : 
Kas iš keleivių tikite' kad iš 
dievo galima 
atsiliepkite!

Kunigas:
Kapitonas:

sų laivo žmonėms trūksta vie
no korkinio diržo.. Todėl tams
ta išsiprašyk sau diržą, nuo die
vo, nes prigersi.

Čia ir patiko 
eksplodavo,

Madison SaGardin

sė vaikų, nes per juos prarado 
pinigus. Reikėjo eit dirbt, bet 
negavus darbo pradėjo vėl 
mūnšainą virti, 
mirtį. Katilas
alkoholiu apliejo drabužius, 
kurie užsidegė ir kol pri
buvo pagelba ir nugabeno mo
terį į ligonbutį, tai ji buvo jau 
labai apdegusi ir greitai nu
mirė.

Lietuviškas Skaptukas.

Gjmtnu/urttiuuiidaiM

Pas vieną dzūkelį atvažiavo 
iš Lietuvos jo tėvas. Sūnus 
priėmė tėvą, pavaišino, užpylė 
sau ir jam gerai už lūpos ir 
išsivežė tėvą pavežyti savo au- 
tomobilium.

Bevažiuojant pakalnėn, ant 
užsisukimo, nespėjo staiga už
sukti, fordukas dręžė , kakta į 
medį, bet važiavusieji jame iš
liko sveiki. Tada tėvas įkirto:

Pusinis Trečias1
_________ , _ .___ _____ _____..................................... .
Matai, šėtono m^cie.. i Bė me-Į Džitnis: Verdantis Vanduo, 
džio nė sustabdyc negalima! n ;--------

— I : ’Jūsų Tabokius nori apsivesti*- t
a... Mačiau, ibet"; Kaip tik jis nusiveda

- ‘ \ merginą, našlę ar gyvanašlę > išr j
Įsiimti apsivedimo laisnių, visos-i 

. nuo jo pabėga. O ar žinotė, į 
issss. štai i i<odel jos pabėga ? Todeį. kad

- y i dasižino, jog po apsivedimo ji ! 
x . i : vadinsis misis Tabakierka.
štai kvotė-, jeįgU ]<urj prietelkaičių 

norėtų tapti misis Tabakierka, 
tegul atvažiuoja pas Tabokių su 
piršliu.

Vaikas: A, a... 
mačiau, kad tu pabučiavai ma- • 
no sesutę.

Kavalierius: 
pusė dolerio, įsidėk į kišenių ir 
niekam nesakyk.

Vaikas: Ačiū..
ris atgražos. Teisingas biznie-1 
rius' laikosi vienos kainos vi-Į 
siems “kostumeriams.”

man,Mokytoja: Pasakyk
Džimi, kokia skystis nesušąlą į 
leda? ! y

L KAVALIAUSKAS ;
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO J AS
Laisniųotąs New Jersey 

ir fenhsylvanijos Valstijose '
, ’ . . ' • | Į > ' i

Užtikrinu, kad mario patarnavimas 
bhl; 'atatinkamiausias ir už' prieinamą 
kainų; Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.
) ’ •

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 51.36 
. Main 1417

BelI-___
Keystone

PLAT2NKIT 
“LAISVĘ”

JOstj Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačioi 
sese, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų 

Daugiausia Atsidėdame ant Retinoskopišky 1st]
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbė! 

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

; DRS. SCHONGER & MGER , ;
396 Broadway, < ■ Brooklyn,

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

pilnai 
se kla- 
stokos.

arba

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAU^

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

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.

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

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I6MOJt|NAM. kaip apsieiti su gasinlu automobiliu; dalinai j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planu; 
kaip surasti sugedimus; kaip i i ardžius su-* i 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių-.' ’
2. Elektra Ir Magnetizmas. Tai reikalln-

1 * giausia prie dabartinių automobilių;
3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe

riu. ‘ :
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pįlną 

progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų-—• 
mechaniko arba Šoferio. Garantudjapia lals«. . 
nius ir diplomą, Mokiname grynai lletuvil*’ 
kai ir angliškai. Kaina priinama. visiems.. , 

Mokytojūm yra ekspertas L. TIKNIAVIČIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedčidieniats nuo 10 iki 2 P. M> • - 

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

... _ _____ . ___ _______ , ’«
Tas viskas mokinama kiekvieną <tu-

ir Magnetizmas.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, Jeipi kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nerw Li^ų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, NusittUJiimo, Galvąmi- 

1 iii". Skilvio, žarnų ir Mėšlaiaruės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusiu Liaukų, 
Plaučiui KvSpųojahiųh| Budį, Nodes ir Gęrklšs 
Lgų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaud^i-j ni°- Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai įuml' Į galiu pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir Motenj buvo 
pasekmingai pagydopia naujausiais, užgirtais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZI MS 110EAST 16th ST. N. t | 
Specialistas Jau 25 Metai (Tąrpe 4th Avė. ir Irving PL;

■Hi
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Puslapis. Ketvirtas

SENAS VINCAS „

Trijų Veiksmų Tragedijukė
/

(Veikaliukas perstato karą rusij su japonais 
rusų su vokiečiais)

ir

VEIKIANČIOS YPATOS:
Jokūbas, ūkininkas—40 metų.
Ona, jo žmona—35 metų.
Jonas, jų sūnus—18 metų.
Jokūbukas, sūnus—10 metų.
Onutė, duktė—16 metų.
.Mariutė, duktė—8 metų.
Du žandarai ir šaltyšius (starosta).
Scena: Paprastas Lietuvos mažažemio 

ūkininko kambarys, stalas, krėslai ir kiti 
rakandai; ant sienų kabo šventi abroząi. 
Vienos durys į lauką, antros į virtuvę. Už
dangai pasikėlus, Jonukas skaito laikraštį, 
Mariutė, Jokūbukas. ir motina kedena vil
nas. Onutė siuva. (Jeigu būtų keblumas su 
yaikaiš—Mariute ir Jukūbuku, turint min
tyj, kad jie paskutiniame veiksme turės 
būti jau.pe dešimts metų vyresni, iš pirmo 
veiksmo vaikus galima visai išmesti. Onu
te gali ateiti iš kito kambario ir pasakyti 
motinai, kad vaikai jau sumigo ir sėstis 
prie siuvimo).

sakė, kad kurie miršta už tėvynę, visi ei
na į dangų... Dievas jiems atleidžia visas 
nuodėmes... Ką čia mes, vargo peles, su
prasime dievo galybę—nubaus ir vėl pri
glaus.

Onutė. Mama, argi musų tėvelis mušasi 
už mūsų tėvynę? Man Jonų studentas sa
kė, kad Lietuva yra mūsų tėvynė, o ne ten, 
kur dabar mušasi mūsų tėvelis. Jis sako: 
Jeigu jaunuoliai/neitų kariauti, tai karų 
ir nebūtų. Tegul, esą, patys karaliai muša
si, jei jie turi kokius kivirčius, ;o ne žudo

•.i" N" ■»■■■■===

vaikščiotų j į kitas dirbtuves, o 
bosai priimdąmi neorganizuo
tus darbininkus, kuomet .da
bar bedarbę , sulaužytų uni
ją. 1 Todėl darbininkai turi sto
vėti ant sargybos unijos, ne
bėgioti iš dirbtuvės į kitas 
dirbtuves, bet griežtai kovoti 
prieš bloginimą darbo sąlygų. 
Darbininkai turi dar tvirčiau 
susiorganizuoti ir stoti kaip 
vienas gynimui iškovotų teisių 
ir darbo sąlygų.

Darbininkai,1 budėkime!
Patersono Vargas.

BINGHAMTON, N. Y.
Parama Darbininkų Centrui

9 d. spalių A.L.D.L.D. 20 
kuopos sdsirinkime buvo skai
tytas laiškas, kuriame praiie-

milionus jaunų vyrų, kuriuos darbininkes ^ad Komunistų Partija, 
motinos užaugino. . ,r . ' ' ' ■ ' : J įerkari KT~— ------

Motina. Prieš vėją, vaikeliai, nepapūsi- namą. wame. bus Įsteigtos 
Bet man taipgi atrodo,; kad teisybės dari), organižacijų ir laikraš- 

Kada augini sūnų, tai niekas ne- čių raštinės. Tai būsiąs tikras

perkasi New Yorke nuosavą 
Name . bus įsteigtos'

me.

VEIKSMAS I.
Scena Pirma.

Onutė (siūdama dainuoja): 
Už giružės teka upė, 
Prie jos kaimas puikus; 
Juodas varnas ten nutūpė 
Ir lest šaukė vaikus.

Jieško maisto ten po laukus, 
Kur kardai žvangėjo, 
Snape laikė baltą ranką, 
Ant jos žied’s žėrėjo.

Iš kur, varne, atsiradai, 
Tu ir tavo vaikai ?...
Kur tą baltą ranką radai, 
Kurią snape laikai?

Mergužėle, už giružės 
Didi kova buvo:
Kardai žvangė, kulkos ūžė— 
Daug jaunuoju žuvo...

Riejos žvėrys, draskydamos 
Ten jaunuolių kūnus;
Blaškės motinos, alpdamos, 
Apverkdamos sūnus...

Krankė varnai, kėlė puotas, 
Kapoj gyvas akis...
Laukas lavonais nuklotas... 
Kas gi tai apsakys?

nėra. Kada augini sūnų, tai niekas ne
klausia* tavęs, ar turi kuom* jį maitinti ir 
apdengti?' O kada-užaugo, kada jau turė
tum paramą iš jo, atėjo, atėmė, išvežė ir už
mušė.

Jonukas. Man Baltrų senis pasakojo, 
kad tie japonai tai labai pasiutę žmonės. 
Kaip pasigauna mūsų kareivį, tai gyvam, 
skūrą lupa.

Onutė. Neteisybė! Jonų studentas sakė, 
kad japonai tokie žmonės, kaip ir mes. 
Juos jų karalius verčia eiti žudyti mūs 
brolius ir tėvus, o mūs karalius verčia mū
sų vyrus eiti žudyti jų motinų sūnus ir vy
rus. .. Jis sako: Jegu žmonės suprastų sa
vo spėką, mestų ginklus ir karas pasibaig
tų. Ir patyliukais pridėjo: O dar geriau 
padarytų, kad atsuktų savo ginklus prieš 
savo karalius ir visus dykaduonius.

Motina (atsidūsėjus): Dievas danguj, 
vaikeliai, o karalius ant žemės, bet teisy
bės aš pati matau, kad nėra. Atėjo, atė
mė tau vyrą ar sūnų, paliko tave vieną su 
vaikais ir neklausia, ką tu prądėsi ir kaip 
gyvensi. (Girdisi beldimas į duris).

Jonukas. Prašom įeiti;

Scena Antra.
(Tie patys ir šaltyšius)

šaltyšius (įėjęs): Tegul bus, pagarbin
tas. . . : > t . l '

Motina. Ant amžių...1 Ar kokia žinia 
nuo Jokūbo atėjo, ar dar gyvas?'

šaltyšius. Tap, susiedėle, žinia ir labai 
skaudi žinia... f

Motina. Jau užmuštas?! ! ■ . ■ <
šaltyšius. Ne, bet... caras verbuoja vi

sus 18 metų amžiaus vyrus į karą. Ant to

J o nu kas.
Motina (šluostydamosi ašaras): Nedai-; 

nuok tokių liūdnų dainų, vaikeli... (atsi-i

| kelio stoyi ir tavo Jonas.
Motina. Ir tėvą ir sūnų?! (Verkia.) 

, Ir mane?
šaltyšius. Taip, Jonuli, ir tave. 
Jonukas.nuok tokių liūdnų dainų, vaikeli... (atsi-j Jonukas. Mama... (Puola prie jos 

dusėjus): Jau gal senai tėvelis ilsisi po že-; abudu verkia.) 
mele... Nė varnelis parlekia, nė jokios ži-; Motina. Sūnau mielas... Ir tave 
neles parneša... Išėjo ir dingo... Išvežė,1 veš... O dieve! Už ką tu mus taip baudi?

: užmušė, užkasė, kaip gyvulį ir nė. žinios (Apalpsta.) j
.. neduoda. ... i Onutė (pripuolus prie motinos, verkda-

'. Broleli...
'tfUirc,? (klaupiasi ir ištiesus 

■, s ;us): Dėde, dėdyte...
■ d ;;e! Susimylėkite ant mūs,

, Tai būsiąs tikras 
Darbininkų Centras.

Laiškė prašoma paramos. 
Nors mūsų kuopa nėra finan- ] 
sais turtinga, vienok paramos 
neatsakė. Paaukojo $5.00
Trys Nauji Nariai j A.L.D.L.D.

Tame pat susirinkime fin. 
sekr. Gabužis perstatė į kuo
pą 3 naujus narius. Gabužis, 
matyt, darbuojasi ne juokais. 
Jis ir “Laisvei” skaitytojus 
renka ir narius į A.L.D.L.D. 
prirašo.

Nutarta Jieškoti Paskaitos
Kad A.L.D.L.D. kuopos su

sirinkimai būtų įdomesni, kad 
juos lankytų didesnis skait
lius narių, nutarta sekančiame 
susirinkime turėti paskaitą. 
Paskaitos reikale įgaliotas 
kuopos sekr. Balčiūnas kreip
tis į Apskričio komitetą.

B. Krasausko Prakalba
10 d. skalių buvo čionai at

siųstas, A.L.D.L.D. Apskričio 
kalbėtojas ,B. Krasauskas. Jis 
kalbėjo ir gana smarkiai rėkė, 
bet jojo kalba nepaliko publi
koj jokio įspūdžio, jokios pa
mokos. Jojo vienu tonju rekia- 
|rįi žodžiai įr^ušė vienąs kitą, ir 
publika ’ daugelio žįadžių net 
suprasti nepajėgė. . Kokia bu
vo jo kalbos tema—-ųęi vienas 
klausytojas x nepasakytų. (O 
gal tik -korespondentas nesu
prato ?—-Red.)

ŠX.A. Narių Grupės 
Išvažiavimas.

12 d. spalio S.L.A, 50-tos
i į kuopos narių grupė, einanti su 

'naująja Pild. Taryba, turėjo 
savo išvažiavimą vadinamoje 
Kuliešio farmoje. Suvažiavo 
nemažas būrys kaip narių, taip 
ir pašaliečių.
buvo smagus. Jo surengimui 
pasidarbavo ' komisija: Vitar- 
tas, Sadauskas ir Vėžys. Šo
kius grojo A. Mainionis ir G. 
Knkalas. Pelno padaryta apie

iš-

binįnkai turėdami po ketve
rias stakles. Dirba labai 
menkai, užsakymų, kaip ir ne
turi. Bet' čia kerta šposus. 
Reiškia, padalino po dvyliką 
staklių ir iš sykio pilnai su
deda velenus. Bet padirbęs 
kiek laiko, kada darbo nėra, 
tai darbininkas gaus uždėt tik 
ant ketverių staklių, o mokės 
kainą dvylikos,, tas pats bus ir 
ant tų ketverių. Reiškia, fak
tiškai gana žymiai alga nuka
pota. Prie to, darbininkai ir 
nei negali ant tiek staklių 
dirbti, būtinai turi stovėt pu
sė staklių, nes žmogus neturi 
dvylikos rankų, kad visas sta
kles pavaryti. Kalbąma, kad 
ten darbininkai neilgai galės 
vargti—turės kas nors atsitikt.

INTENATIO.NAL W O R S - 
TED MILLS. — šioj dirbtuvė
lėj irgi menkai eina darbai, 
dirba apie keletas tik darbi- 
pinkų. Prįe to, čia darbinin
kai turėjo po ketverias stak
les, o dabar paskutiniu laiku 
jau pradėjo taisyti po šeše- 
rias. Kalabama, kad visus 
.statys ant šešerių dirbti.
i Viršminėtose dirbtuvėse, 
persenai algas apkapojo, 
jau buvo minėtam “L,.“ o 
dabar mašinų 
daug daugiau apkapojo, 
viršlaikį daugiau nemoka, 
numušė apie trys mėnesiai 
gal.

Beje, darbai labai menkai 
eina, tik keli darbininkai te
dirba, bet keturis vakarus turi 
dirbti iki 8 vai. vakaro. Dau
giau staklių neleidžia, bet tie 
patys darbininkai turi dirbti 
viršlaikį. Katrie pasielika ant 
vienų staklių, tai nenori dirbti 
visai iki 8-tai, tai tie yra dau
giau persekiojami. Dye House 
uždarė jau trejetas savaičių 
atgal.

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)

GEORGE NOBILETH

Antradienis, Spal
t ................................. — ■.... « t

IG. BACHES, Sekr., 
J. BONDZI, lidininl

PROTOKOL

ne
kas 
jau 

padauginimu

ta 
at-

Eglaite.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Kace St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & 
3rd & 
f»th & 
7th &
7th &• Parrish 
7th & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Noble Streets
Noble Streets 
Fairmount 
Green

& South 
South 3rd
& Catharine
South 3r<i

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

Naminis Hnimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų.nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskuhj ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
Paih-Expellerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kuris tarptautiniai naudo
jamas ir giriamas Kaipo skausmų 
ir gėlimų užmušėjas, dabar kiek
vienas gali lengvai nusipirkti bile 
vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
35c. ar./Oc. . i

Paimkite bloginusį iš visų seną 
skausmą — Reumatizmą, arba 
Neuraitį, Neuralgiją, Mėšlungį, 
Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli- i 
mą, Įsisėdantį į kūną Peršalimą— ' 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expelleriu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų ir ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygaus linimen- 
to. Jokis darbas nebus jums per
sunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pain-Expelleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančias vaistais, kad tuo 
būdų sumažinti skausmą.

Pianistas ir Mokytojas ?
Įgaliotas ir Paliūdytas 4 W 

N>‘w Yorko Universiteto Mokino
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra* Duėdamoa 
Studijoje ir • Mokiniu Namuose s

STUDIO
Tik pagal sutartį^—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6998

VEIDO GRAŽUMAS
ROJAUS VEIDO GROŽY
BĖS LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! ši nuolaida tik ant $0 
dienų. Kurie pasiskubinsit, / 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui ♦ 
žtimą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį registruotam laiškui 
arba money orderį, šiuo antrašu f ,

Blue Rose Laboratories:
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_____ L_
No. ir gatve__
Miestas ič valst.

Konferencijos, įy 
d. Rugsėjo, 1931 
Broadway, S. Boi

šioj konfeti 
13 kuopų S' 

Nepribuvo

Organizatorius J. 
atidarė konferencij 
ryte.

Mandatų komisij 
ta H. Stankus, J. 

/ A. Rutkauskas. 
' Laike mandatų 
jimo pakviestas du 
sius pasakyti trumĮ 
bėlę.

Mandatų komisij: 
vo, kad 
lyvauja 
gatais. 
gatai.

Konferencijos 
rinkimas. Išrinkta: 
ku J. Bakšys, pageli 
Sarapas, raštininku 
kus. Rezoliucijų k< 
J. ^Malinauskas, J. S 
ir D. Jusius.

Nutarta suteikti : 
mąjį balsą apskričio 
tui.

Nutarta suteikti p 
jį balsą Stoughton* 
delegatams, kurie 
mandatų.

Skaityta pereitos 
cijos protokolas ir x 
priimtas.

Skaityta komiteto 
protokolai ir palikti 
rašyti.

į DIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir jLIETUVĄ
Greičiausiais garlaiviais

. ............... ... ...................
Bell Phone, Poplar 7545

SO. BOSTON, MASS.
A.L.D.L.D. 2-ros kuopos susirinki

mas bus seredoj, 22 spalių, Lietuvių Tun-*.... grj-g Broad-
Visi nariai 

ateikite, yra svarbių reikalų aptarti. 
Nauja knyga “Vytautas mažasis” 
jau senai atėjo, bet dar ne visi 
nariai atsiėmė, todėl ateikit ir'atsi
imkit.

Sekretorius.

IŠVaŽiavimas ‘ Piliečių Kliubo svetainėje 
. way, 8-tą. vai. vakare.

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba '
NORTH GERMAN

A. F. STANKUS
GR A BnjMps. PNDPRT AK F,H

Jonukas. Aš nesuprantu, kaip čia gali ma)U Mama, mama, mamyte./ 
būti? Katalikų tikėjimas sako—“neuž- ir tu, ir tave 
iiiUšk.” Dievas esąs labai mielaširdingas. rankas pi ' 
Bet kuomet iškyla karas, kunigai laimina Nors jūs 1 G 
einančius užmušinėti kitus iri sako, kad pasigailėkite mūsų motinėles! 

šaltyšius (šluostydamasis ašaras): 
.........  . Ir mano Juozas tu- 

; vieni kitus? Birrrr... Net šiurpis purto, ri eiti (dar labiau susigraudinęs): štai dahl. b L ‘‘ ‘ ” J
Kur-ne-kur, bet į karą paliepimas... Rytoj... rytoj apžiūrės jus, Komunistų Partijos siekinius, | 

[tiksite skersti kitus ir būti paskerstais, ar kitu partijų pragaištingą dąr- tojas iš Newarko, kuris sakys pra- 
bininkams vadovavimą šalies kalbą angliškai. Gerbiami lietuvio.

# t 114 1 i AvntTH irr»r< inm i v, Im 1 o I r»

vaire, ir kvietė, darbininkus tik galite Darbo ž 
remti savą „partiją—Komunis- eina kiekvienam žemes kn 
tų Partiją. ' ,

Aukii lėšų padengimui Rudė
ta 19 dol. su centais. ' ■ ’ ■

dievas užtraukia karus: Kur jau čia to i :
; dievo mielaširdystė, jei žmonės skerdžiasi. mano, vaikeliai, valia.
* TY-I-.4  ________•_ _________ I / I 1 1 •_

* tik pamislinus 
į įįi jau neisiu. .
* . Motina. Man irgi taip atrodo, kad čia ne?

kur nors yra klasta* Bet nedėlioj kunigas •

20 d oi.
Kalbėjo Louis Engdahl

12 d. spalio Lietuvių Svetai-

KEARNY, N. J.
Labai svarbias prakalbas reng'a 

Amerikos^ Lietuvių Darbininkų Lite- 
os 136 kuopa pėlny-

JOS kandidatas J. Louis Eng- Kliubo svetainėj, 134 Schuyler Ave. 
____ Jis nuosekliai įrodinėjo Prasidės 7:30 .vai. vakare. Kalbės 

. Senas Vincas, pasižymėjęs lietuvių 
: rašytojas ir bus kitas žymus kalbė-

I 1Z Cl. spalio -UlClUVių ovetai- Aiiieunob i^ietuv 
nėję kalbėjo Komunistų Parii-

•L,, • -j -j » TT • GlOjj r»p etilų.

‘ 57 B’uay.

WTR0IT0 LIETUVI’ D’R. ĮNINKI APTIEKOS
*■'<, enMrpiO' Hy’ lietuvi . .Į.’l. L
tus daug prieinamesne kaina ne

jirkf vai

(Tąsa bus)

BOSTONAS. IR APIEL1NKE giamos prakalbos 2 d. lapkr., j vis tiek tikisi šiek tiek gauti
|2-rą vai. po pietų. Prie to, G. 
Šimaitis duos raportą iš Lietu-

j vos, ką jis ten matė-bei‘gir- rius

naujų skaitytojų .“Laisvei.
Taip pat jis, kaipo organizato- 

6-tos kuopos, rūpinasi, 
ji paaugtų nariais.kad LAWRENCE, MASS.

—o---

; MONTELLO, MASS.
Spalio 12 d. buvo Tarptau- dėjo. Tai bus ir tas svarbu..

• tinio Darbininkų Apsigynimo Todėl būtinai reikia rengtis] 
: kuopų surengtos tarptautinės prie tų'prakalbų. •

prakalbos, kurios pavyko ne-
prasčiausai. Kalbėjo. Anna' Dar yra apie desėtkas drau- 
Burlack iŠ pietinių valstijų.:gų, kurie nėra užsimokėję mo- 
Taip pat ir vienas vyras iš Bo- kesčių A.L.D.L.D. kuopai už 
stono. 1930 metus. Tie draugai vie-

Kalbėtoja, nors dar jauna, J nokiu ar kitokiu būdu būtinai 
betgi pagirtinai kalba. | turi tą pareigą atlikti. Juk

Aukų tapo surinkta apie 70 .jau šie metai baigiasi.
dolerių del Tarptautinio Dar-i 
bininkų Apsigynimo organiza-1 

' cijos, kun rūpinasi politiniais 
kaliniais.)
A ZWblHcos buvo nemažai, bet 

įgalėjo būti ir daugiau, kaip 
tokiose prakalbose. žydai 
darbininkai pasirodė daug vei-

• klesni, negu kitų tautų darbi
ninkai. Jų jaunieji vaikai iš
lavinti, net tinkamai kalbėto
ją pasveikino.

PATERSON, N. J.

Draugui A. Bimbai yra ren-

Drg. G. Šimaitis, kaip, ir 
pereitais metais, darbuojasi A. 
L.D.L.D. ir “Laisvės’’ vajuje. 
Bet jam šį metą yra sunkesnis 
darbas, nes ir čia; bedarbė 
viešpatauja. Todėl; Šimaitis 
kviečia į vajaus talkią višus 
gerus prietelius, kad būtų ge
riausios pasekmės.

Dabar yra tas pats laiko
tarpis, kur, darbai dar daugiau 
pradeda mažėti čėverykų 
dirbtuvėse. Tačiaus, Šimaitis

New York Textile Silk i 
Dirbtuves

Šios dirbtuvės bosai pasiryžo 
sulaužyti Nacionalę Audėjų 
Uniją, kurią darbininkai per 
sunkią kovą pereitų streikų 
suorganizavo. Bosai sumanė 
įvesti naujus patvarkymus, ku
rie priešingi unijos nusistaty
mui.

Dieniniai darbininkai turi 
dirbti nuo 7-tos vai. ryto iki 
12-tosr vai. dienos, o naktiniai 
darbininkai nuo 12-tos vai. 
dienos iki 6-tai vai. vakaro. 
Darbininkai visi įsitikinę^ kad 
bosai su tikslu tai daro, norė
dami,! kad organizuoti darbi
ninkai pamėčiotų; darbus-—-iš-

Iš

Greitina ir Daugina Mašinas 
SELDON WORSTED MILLS. 

—šioje dirbtuvėje; dirbdavo 
sykiais neblogiausiai, bet pa
skutiniais laikais sumažėjo 
darbai. Darbininkai , turėjo 
po dvejas stakles, ant draipe- 
rių po ketverias. Bet kai įve
dė naujo išradimo stakles, t. 
y., “magazin,” tai ir čia tuo- 
jaūs griebėsi tas magazin da
ryti. Iš sykio davė po ketu
rias stakles, vėliaus—po šeše- 
rias, 0 ; dabar padalino po, dvy
likį' staklių; ir^dą davė/ mer
gaitę del pagelbėjimo šų dėji
mui šeivų į tam tikrą. , baksą. 
Ant1 paprastųjų:; staklių, kur, 
dirbdavo ant*dviejų’ (visur dir
ba ant dviejų staklių), tai čia 
padalino po ketverias stakles, 
ir turi dirbti,,ir dirbai trys dar-

ir lietuvaitės, visi į prakalbas. 1 ą 
tik galite. Darbo žmonių judėjir.r 

f'Tnplv
sur bedarbė )r krizis. Karo debo 

'sys pradeda niauktis ir bilp la:k’’ 
gali pasipilti švino lietus, skindamas 
jaunystės žiedus. Tarpe skurdžių 
apsireiškia bado šmėkla, kuomet ne
išsemiamų gamtos turtų ir dirbinių 
randasi didelis perviršis. Kas tą vis- 

Prakalbose išgirsite.
Įžanga 1 veltui. Visi atsilankykite. 
Kyiečia;'rengėjai. . s . 250-2 •

BAYONNE, N. J.
♦Svarbus masinis mitingas pasitiki

mu! 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 apielinkes lietuviai dar- 
binihkai ateikite į šį svarbų mitin
gą, nes bus geras kalbėtojas, kuris 
aiškins apie. bedarbę ir kitus svar
bius reikalus. Įžanga veltui. Ren
gia Tarptautinio Darb. Apsigynimo 
vietinė kuopa bendrai su vietos pro- 
grepyvėm darbininkų organizacijom.
X Kviečia Komitetas.
Y • (248-249)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

n)o. Fondas rengia prakalbas stl kon-t 
cettine programa sųbatoj, 25 spalių, 
Lietuvių Tautiškoj svetainėj. Dai
nuos F. Stankūnas iš Brooklyno, Ly-[ 
ros Choras ir kiti geri, dainininkai, i 
Kalbės “Laisvės0 redaktorius R. Mį-i 
žara. Pradžia 8-tą vai. vakate. Vi
si lietuviai darbininkai) dalyvaukit!

J. Moreyn,.
a (249-?B0>

PLATINKITE!

WORKING WOMAN

Remkite Jį!

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

NAME
CITY _

BUDAVOKITE!

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyyauja kovoje su milfonu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, auka*

'k*.

Komiteto Rapo
Organizatorius J. : 

plačiai raportavo, iš 
darbuotės apskritoje, 
čio komitetas laikęs k 
džius ir komisijos i 
visos gerai, bet orgai 
nusiskundė, kad nie 
nuveikti negalėjęs, n 

r linkybės jam neleidi* 
ti, kaip turėję būt vr

Finansų raštininką 
šė, kad kasoj pinigij 
$165.96 . Raportas 
vienbalsiai. į

Raštininkas A. Bar 
nešė, kad nieko nuv 
galėjęs, nes raštinin 
užėmęs prieš pabaigą

Propagandos komi 
portavo, kad surengė 
tų maršrutą ir pelno 
kuriuos pasiuntusi j / 
Fondą. Buvo surer 
Bostone operete ir p* 
apskričiui $37.50. 
priimtas.

K. Januškos rape 
vaikų vasarinės moky 
nėra pilnas, tad nutai 
ti ant toliau, del užbs

Nutarta, del tūlu pi 
paliuosuoti 193 kuopo 
ton, Mass., delegatus.

Drg. J. Karsono Šel 
misija raportavo, kad 
mo fondą aukų i 
$413.84, bet galutina 
tą dar esą negalima 
nes nėra sugrąžinta i 
kvitos. Raportas ejc
bėjimui. Po ilgo a 
mo nutarta, kad kom 
sitartų su drg. K arson; 
dytų surasti būdus jc 
venimui iš surinktų pi] 
komisija iki 1 d. saus 

jin., tų būdų nesur 
surinktus pinigui

^Tdrg. K arsenui, 
! rinkimo išlaidas.

turi

Sesij
Dalyvauja visi d

Popietinė

arg
raška, delegatas nuo 
pos.

Raportas draugo 
maršruto lpėreitą žiei 
tūlų neaiškių dalykų, 
komisijai sutvarkyti ir 
misijos posėdyj turi d

kad 
te r, 
rių

Pikniko komisija ra 
piknikas atsibuvo 
Mass., 8 d. birželi 
apskričių bendrai. 
Apskričiui $2 do)

centais, taipgi “Daily 
riui” sulinkta $50 ii 
DarbinWkb Apsi gy 11 i n 
aukų. Pikniko rengi

J " ' - ■' ■ — "X   —   

THE WORKING WOMAN 
,43 East 12Bth St., N.Y.C.

Enclosed fiiid 50 cents for oųe year’s subscription.
1 ___________________  ADDRESS_____________
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ATI N KITE!

nkų Pačios!

nius, aukas

GRAŽUMAS

ikraštis, kuris 
bininkių prieš

jauti $2,000— 
i po korespon-

liti 21, U

VEIDO GROŽY-
I ir naujai išras- 
tik už vieną do- 

olaida tik ant 30 
jasiskubinsit,

i, Poslapis Penktas

gelba policmano, numetė yie-|“Daily Workbriui” $10, “Dar-garsinta lapeliais, bet' publi-.! /??
'him’nVin Unlcni” Mfl n iv Icno^ '„{„n,’- y '

M

1
PROTOKOLAS

LIETUVIS GRABORIUS

CHESTER, PA.

*

MM i ■■mm [j4k ''r: 'A

t

I

4-t

1

girs”

nes 
kal-

Antradienis, Spalių' Žl, 1930 
u,;,.; ; , x.;,;

Siųsdami pinigus su savo adresu, užr

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

šiemet 
gavus 
kiek 

nega-

čia 
Kliubo 
rengtos I. W. W. (aidoblistų) ilaivio kanuoles! 
prakalbos. Prakalbos buvo į.

ANT STOČIŲ GALITE GAUtUI
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

S. Mickus, 278 Second St.! 1 
f B. Figena, 221 Second- St ' ;

V. Ddnaven, 182 First St.

Ir pas Singerj.

12 d. spalių, Lietuvių 
svetainėj, buvo su-

"It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga-^PrIeš khh@j!mus—pRds kbšUH

Norintieji ge

riausio

Sutinką su savo politika .publikai įrodant faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. August Heck^hėr .paskaityt visų aūižyn^juiiy ««nie- 
nų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cig^etų pagarsėjusi bžioviriiino irietodę. Tas "p. Hečkactiėr’o' -pranešima8 ^,am •pMslapy*yra.

• ‘ u i 1930. The A'merfcan Tobkcco Co.. Mira.
Iii Ii iliįiĮiiir I į I

navimo

žemą

nuliūdimo va-
landdj. šauki-

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

tęs pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tek: So. Boston 0304-W

AUGUST HECKŠCHER
įžymus Filantropas f >

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

Urbo Lax Tabs
.yra tai kanuolč prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami 
na daug rūpesčių ir 1 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jui pagami- jokių šalčių nebijo. Už 75c už 1 
sunkių Įigą. baksą apsiginkluok nuo savo am- 

fehKjnpriešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė. 6102 Grand Avenue 

BROOKLYN, N. Y. (Kam, >aa Clermont Avenuę)
Telephone, Greenpoint 1411 MASPETH, L, L, N. Y.

Telephone, Juniper 9796

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliobas, į 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rūr, 
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S čįga-, 
rus bizniavoja. Taip pat visos ivarosriės liettitiS- 
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni blžnie- 
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankoniis 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik . Brooklyne,. 
bet ir kituose miestuose bizniaus \ižvedimuo’8e/f
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavlmo 
visur Amerikoje iėsiuntinėjam per pažtą. Ad-’.

i resuokit: i ; f

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI ■ 
*67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. <4

MHiraMHMMMlflMNMHHKlMH

Heckscher Foundation for Chil
dren Pirbpininl/as; Child Welfare 
Committee of America Prezidentas 

■* !
Direktorius:

Empire Trust Kompanijos 
Crucible Steel Kompanijos

:ij V
Duodamos

amuose

n 6993

jrališką veidui ffra- 1 
?ikia tik Rojaus 
o i y b ė s Lašai su 
i Išrastu Muilu.

į registruotam laiške 
orderį, šiuo antrašu:

:e Laboratories
1 St., Dept. D 
BETH, N. J.

kiupaną, pasiuskit 
mums)

e. Poplar 7545

STANKUS
f’VDPJTT 4 K KM

IPTJEKOS
>. .irk f vn.

:>t ioru

Li). L a ŽINIOS
IG. BACHES 
J. BONDZI,

Sekr., *)09 Pennsylvania Ave., Union Co. 
Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn

Union, N. J.
, N. Y.

i misijos raportas priimtas su 
I pagyrimu.

f .. ii- 00 Drg. J. Karsonas pranešė, 
Konferencijos, Įvykusios 28 , , v „klikos stiklini- še
ri. Rugsėjo, 1930 m., 376 ! ' Via užsilikęs stiKUnis se n » |įas nu0 7 d.lapkričio,
Broadway, S. Borton, , ir randasi pas .j.

Organizatorius J. Karsonas j Kuopų Raportai 
atidarė konferenciją 11 vai. kuopų raportŲ pasirods> 
r , ... , . kad abelnas veikimas geras ir. Mandatų konnsuon paskir- finansjškai nekurios 

Y ta H. Stankus, J. Baksys ir stovi geraį jr 
J A. Rutkauskas. .. ninkiškiems reikalams,
” Laike mandatų perziurėji- (jaug

jimo pakviestas drg. D. J u-i Argentiną ir Braziliją pusėti- 
sius pasakyti trumpą prakal- naj. Neprisiuntė delegatų nei 
be_£’ , . ... :raportų šios kuopos: Gardner,

Mandatų komisija raportą- Mass., West Lynn; Mass., 
yo, kad šioj konferencijoj da- taipg’i Maiūe ir Rhode Island 
lyvauja 13 kuopų su 3o dele- i valstijų kuopos.
gatais. Nepribuvo 2 dele- 1929 m. vajaus mėnesio 

. v. . komisijos raporto pasirodė, 
Konferencijos viršininkų komisija daugiausia tai- 

rinkimas. Išrinkta: pirminiu- į įas vietas, kur nėra kuo
ku J. Bakšys, pagelbininku 1. pt^ bet gerų pasekmių nebu- 
Sarapas, raštininku T. Bart-jvo 
kus. Rezoliucijų komisijon— 
J. 'Malinauskas, J. Samulėnas 
ir D. Jusius.

Nutarta suteikti sprendžia
mąjį balsą apskričio komite
tui.

Nutarta suteikti patariamą- 
jį balsą Stoughtono kuopos 
delegatams, kurie neturėjo 
mandatų.

Skaityta pereitos konferen
cijos protokolas ir vienbalsiai 
priimtas.

Skaityta komiteto posėdžių 
protokolai ir palikti kaip pa-

Komiteto Raportai

Organizatorius J. Karsonas 
plačiai raportavo iš abelnos 
darbuotės apskrityje. Apskri
čio komitetas laikęs kelis posė
džius ir komisijos darbavęsi 
visos gerai, bet organizatorius 
nusiskundė, kad nieko daug 
nuveikti negalėjęs, nes jo ap
linkybės jam neleidusios veik
ti, kaip turėję būt veikiama.

Finansų raštininkas prane
šė, kad kasoj pinigų randasi 
$165.96 . Raportas priimtas j 
vienbalsiai. i

Raštininkas A. Barčius pra-j 
nešė, kad nieko nuveikti ne- ■ 
galėjęs, nes raštininko vietą Į 
užėmęs prieš pabaigą metų.

Propagandos komisija ra
portavo, kad surengė koncer
tų maršrutą ir pelno likę $13, I 
kuriuos pasiuntusi j Agitacijos 
Fondą. Buvo surengta So. ! 
Bostone operetė ir pelno likę 
apskričiui $37.50. Raportas 
priimtas.

K. Januškos raportas del [ 
vaikų vasarinės mokyklos dari 
nėra pilnas, tad nutarta palik
ti ant toliau, del užbaigimo.

Nutarta, del tūlų priežasčių, 
paliuosuoti 193 kuopos, Brigh
ton, Mass., delegatus.

Drg. J. Karsono šelpimo ko
misija raportavo, kad į šelpi
mo fondą aukų suplaukė 
$413.84, bet galutiną atskai-1 
tą dar esą negalima išduoti, Į 
nes nėra sugrąžinta knygučių 
kvitos. Raportas ėjo apkal
bėjimui. Po ilgo apkalbėji
mo nutarta, kad komisija pa- i 
sitartų su drg. Karsonu ir ban
dytų surasti būdus jo pragy-l 
venimui iš surinktų pinigų. Jei 
komisija iki 1 d. sausio, 1931Į 

♦m., tų būdų nesuras, tai visus! 
surinktus pinigus turį atiduoti 
drg. Karsonui, išėmus aukų 
rinkimo išlaidas.

Dalyvauja visi delegatai. 
Taipgi pribuvo ir drg. A. Ta- 
raška, delegatas nuo 2 kuo
pos.

Raportas draugo žhldoko 
maf&rtrto ‘pereitą žiemą, del 
tūlų neaiškių dalykų, palikta 
komisijai sutvarkyti ir tos ko
misuos posėdy j turi dalyvauti 
drg. A. Taraška.

Pikniko komisija 'raportavo, 
kad piknikas atsibuvo Worces
ter, W»s., ;8 d. birželio, ketu
rių apskričių bendrai. Pelno 
VII Apskričiui 52 dolerius su 
centais, taipgi “Daily Worke- 
riui” surinkta $50 ir Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui $25 
aukų. • Pikniko rengimo ko-

bininkių Balsui” $10 ir ispa
nų darbininkų dienraščiui $10:.

I Pakeltas klausimas kas link 
organizavimo jau'nuo'lių į Jau
nųjų Pionierių organizaciją. 
Nutarta, kad A. L. D. L. D, 
VII Apskritys ragintų kuopas 

I organizuoti, kur galintą, jau
nuolius ir, reikalui esant, kuo
pos turi padėti dirbti ir finan
suoti jų organizacijas.

Nutarta palikti apskričio 
komitetui, kad pasistengtų su
organizuoti naujas kuopas, 
kur yra galima.

Komisija pranešė, kad va
jaus mėnesio maršrutas jau

koš visai lieteksirinko į svetai
nę. Kalbėtojai''buvo iš 'Philą- 
delphijos—K. !J. Geležėlė ir 
Ben H. Fletcher. Reiškia, ai
ri oblistams ‘nekaip sekasi, 
kalbėtojai neturėjo j ką 
bėti.

Darbininkai žino gerai, kdčl 
aidoblistų unija yra taipgi re
akcinė unija. Darbininkai tū
rėtų organizuotis į T. U. Ų. 
Lygą, kuri yra komunistų va
dovybėje. Tai yra revoliucinė 
unija.

iyra prirengtas VII Apskrityj, 
..... .............. kuopos delei gavimo naujų narių .ir 
? įvairiems, darbi- naujų skaitytojų dienraščiui 

ukoja “Laisvei.” Maršrutus bus su 
Literatūros pasiųsta į prakalbom ir koncertais.

Išrinkta naūjas komitetas: 
K. Barčienė, A. ■ Barčius, T. 
Bartkus, F. Grybas, Iž. Rati
lis, Ig. Kubiliūnas ir J. ■ Gry
bas.' ' Į- alternates: Al. t>a- 
ginskas, J. Malinauskas ir J. 
Samulėnas.

Išmokėta bilos: M. Stakio- 
niui išlaidos vajaus mėn. $1.- 
95; F. Mačėnui kelione va
jaus mėn. $1.50; pasiuntimas 
knygų į Argentiną 97 c; J. 
Karsonui kelionė į konferenci
ją $2.10; J. Grybui VII Ap
skričio reikalais $3.50.

Konferencija užsibaigė 6 :30 
vai. vakare.

Pirm. J. Bakšys, 
Rašt. T. Bartkus.

Tarimai
I

Nutarta paaukoti iš A. L. D. • 
L. D. VII Apskričio iždo $15 j 
del Darbo Unijų Vienybės Ly- J 
gos bazaro.

Nutarta, kad konferencijos' 
dienotvarkis būtų paskelbtas 
organe “Laisvėj” prieš meti
nę konferenciją.

Nutarta paaukoti S. L. A. j 
Gynimo Fondui kovai prieš fa-i 
šizmą $15.

Nutarta paaukoti darbiniu-' 
kiškiems laikraščiams iš iždo : i 
“Laisvei” $10, “Vilniai” $10,

Rengia Žmones prie Karo

Spalių 14 d. M. Fordas, au
tomobilių karalius, buvo atsi- 
kvietęs.iš Navy‘Yard prie sa
vo dirbtuvės ką . tįk pabuda- 
yotą šąrvuotlaivį . (kruzerį 
“Chester”), kuris yra yienas iš 
didžiausių ir moderniškiausių 
Jungtinių Vąlsijjų kalk), laivų. 
Čia miesto majoras Turner 
spalių 15 d. is.akė. visom moky-r 
,l>lom švęsti, ką4 skiępinus ma
lkiniams kapitalistinį patriotiz
mą. žmonelių prisirinko pa
žiūrėt to kariško laivo arti 
40,000, kaip paduoda “Ches
ter Times.” žmonės puolei li
po viens ant kito, kad tik ga
vus užeiti ir pamatyti laivą; 
užvis labiau vargšės moterė
lės su mažais vaikučiais ant 
rankų. Vaikučiai verkia, nes 
minia iš visų pusių spaudžia, 
o žmoneliai, 'sušilę, suvargę, 
trokšta pamatyti tą karinį 
•smaka. I v

Šalia stovėdamas tėmijau ir 
mislijau sau: O, jūs, vargšai 
žmoneliai, ištikus kitam impe
rialistiniam karui, pašersit sa- 

,vo jaunais kūnais šio šarvuot-

VIETOS ŽINIOS
“Socialiai” su Policija 
Melavo, kad Suardyt 
Komunistų Mitingą

“Socialistai” pereitą sėkma- 
dięnį pastatė poličmanus prie 
Hunts Point Palace svetainės 
durų, kad Visiems ateinan- 
tie’ms sakytų, ’kad tas komu- 
ništų mitingas esąs “atšauk
tas” ir “neįvyksiąs/’ Patys “so
cialistai” kb'ridoriuose melūvo 
ateinantiems darbininkams/ 
kad mitingo nebūsią.

Tas mitingas būvo; sušauk
tas prakalboms už komunistų 
•Partijos programą ir jos kan
didatus šiuose ^rinkimuose.

824 Myrtle Ave. Numestsisis 
randasi ligoninėj ir liksiąs 'su
žalotas višam amžiui.

Kitame atsitikime, 200 bai- 
kiau, nes lyte į darbą važiuo- tųjų užpuolė ir šumti’36 kelis 

Tuo tarpu negrukus, o policija apdaužė 
aštuonis suaugusius negrus ir 
areštavo. 11 metų negrukas

ALDLD 185 Kuopa 
Pradėjo Darbuotis r I I , :

Spalįų 16 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 185 kuopos susirinkimas. 
Narių atsiląnkė vidutiniai. 
Svarbiausias susirinkimo klau
simas, tai mūsų organizacijos 
vajus. Mat, iki šiol dar nie
kas nieko neveikė. Susirinku
sieji visi svarstė, kaip pasek- 
mingiau • galima būtų lgauti 
naujų narių ir “Laisvei” nau
jų skaitytojų. Apskričio pa
skirta mūsų kuopai gauti sep
tynis naujus narius ir dešimts 
“Laisvei” skaitytojų. Kvota 
vargiai bus išpildyta, ypatin
gai skaitytojų gavime. 'Reikia 
atsiminti, kad East New Yor- 
ko ir Richmond Hill lietuviai 
darbininkai, didžiumoj, “Lais
vę” perka pavieniais nume-

Chesterio Darbininkas. • Iriais ir sako, kad daug paran-

darni jau gmtna.
per paštą siunčiamą gauna 
tik vakare, o kaip kada net
ir sekančią dieną. Vienok su-1 M. Robertsonas taip primuš- 
sirinkime buvo nužymėta visa tas, kad gulėjo ant gatvės be 
eilė žmonių, pas kuriuos nariai [sąmonės.
atsilankys į štabas ir kalbins 
prisirašyti prie organizacijos, 
o jefigu neskaito “Laisvės,” tai 
ir ją bandys užrašyti.

Nors kuopos iždas nedide
lis, bet dar paskirta $5 Ap
skričiui, ’kad padengus tas iš
laidas, kurios pasidarė su į- 
skhndimu Apskričio -rengiamo 
pikniko Lindene, ir $2 Ameri
kos Komunistų Partijos Antro 
Distrikto naimo fondui.

Reikia 'priminti, kad 
mūsų kuopa jau yra 
septynis naujus narius, 
dabar, per vajų, gaus, 
Įima išanksto spėti, bet jeigu 
aplankys visus tuos, kuriuos 
susirinkime sužymėjo, tai vis
gi keletą gaus.

Kadangi eina gandai, ,kad- 
sekančią vasarą jau neleis pik
nikus bei išvažiavimus laikyti 
Forest Parke, tai vėl buvo pa
keltas klausimas jieškoti vie
tos del sekančios vasaros.

Šv.

Reikia 
kampanija 
nizmą, kur 
kinti bei sukurstyti baltieji 
niekšai užpuldinėja juodaspal- 
vius.

patar- 

ir už 

kainą,

išvystyt didesnė 
prieš baltąjį šovi- 
buržuazijos išmo-

Vardas.
No____

Miestas
Street or Avenue 

., State

Baltąją Piktadarystės
Prieš Negras Brooklyne

Per paskutines tris .dienas 
baltieji suaugę žmonės ir vai
kai bjauriai sumušė šešis ne
grus jaunuolius Brooklyne. 
Du baltieji berniukai, su pa-

KONTRIBUCIJA
Sako$$$

MALONŪS RŪKYT

n

“Labiausiai pagirtinas patarnavimas kurį 

išdirbystė gali suteikt yra naudos sutei

kimas savo rėmėjams. Tas yrafilantropi- 

jos vyriausias principas. Taigi, sulyg 

mano nuolatinio užinteresavimo moder- 

’niskų išsivystymų, aš įvertinu jūsų naudo
jimą Ultra Violet Ray eSpragintai e’ 

LUCKY. STRIKE cigar etų kaip ryškią 

kontribuciją, kurią publika pilnai už-

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretes,lKada.'/’ , 
r ūkė t, pagamintas iš puikiausio tabako*—iŠ Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINfi”.Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINAMAS’? prašalina kenks* ' 
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINSIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray



Puslapis šeštas

Telephone, Stagg ISIS

NOTARY PUBLIC

D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
L

65c

n

KUNDROTO APTIEKA

negalinti jo surasti.?’ '

^MIRTYS—LAIDOTUVESj
8:30

taipgii 
vargų

kaip 
Vinco

Augie
Roth- 

ir kiti, 
pasiųs-

tu- 
šo-

I 

A

ilgiausia] 
iš jų j6 

ai Čeism:

vadą 
vet- 

sako

nų. Bet jau išanksto 
susinešus su Kovaniu. 
nis—gana lietuviškai 
banti pavardė.

buvo smagūs prie 
jaunuolių orkestros, 

Sinkevičiuko.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, 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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

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

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viso- 
k i "u s paveikslui 
įvairiomis ■ p a U 
vomii. Atnaujina 
senus Ir Jcrajavus 
Ir sudaro su 
amerikonifikals.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

KrelpkiUs 11 u e 
adresu i

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

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

’ Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 2017-2860-3514

PAJIEŠKAU Petro Palioko. Pirmiau 
gyveno 55 Taylor St., Brooklyn,

N. Y. Meldžiu jį patį atsišaukti ar
ba kas žinote malonėkit pranešti. 
Petras Arminas, 85 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. 250-2

valdytojai įvestų plak 
aštrėjimas klasių kov 
gėjimas darbininkų j 
nesvietišką baimę.

Devyni Mirė nuo Mūnšaino
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį New Xorke mirė devyni 
žmonės nuo nuodingo* alkoho
lio.

PASIRANDAVOJA vienas arba du 
kambariai del vieno arba dviejų 

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

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

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

J. YURGELIS IR I. J. MARKUS
Savininkai

PAJIEŠKOME . partnerio pirkimui 
farmos, kuri turi 217 akrų žemes. 

Visi namai įtaisyti pagal naujausių 
madą. Pinigų daug nereikia. No
rinti geros progos kreipkitės pas: M. 
Kabošius, 45 Lee St., Cambridge, 
Mass. 250-2

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reiksde kre 
kites pas mane, o patamaui 
kuogeriausiat

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

IŠRANDAVOJIMAI
PASlRANDAVdJA 3-4-5 ir 6 kam

piniai kambariai su maudynėmis ir 
elektra. Randa nuo $15 iki $35.00 
į mėnesį. Kreipkitės pas: A. B. 
ZINIS, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonai: Stagg 838.3—Ja
maica 7394 (248-253)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS tinkamas angliškai 

kalbantis vyras prisidėti prie geso- 
lino .biznio, sų mąžų kapitalu. Užtik
rintas darbas. įKreipkitfcs ; p£s. V. 
Podziūną, 354 Highland Avė., Kear
ny, N. J.

. ' ' ' (248-253)

PRAMOGOS
SVARBIOS SENO VINCO 

PRAKALBOS RIDGEWOODE
šį ketvergą, 7:30 vai. vakare, De

gulio-šapalo salėje, 147 Thames St., 
kalbės visiems žinomas rašytojas 
Senas Vincas (V. Jakštys) ir E. 
Butkus. Bus ir koncertinė progra
ma. Visi šios apielinkės lietuviai 
darbininkai kviečiami, atsilankyti, nes 
daug ko žingeidaus išgirsite. įžan
ga visiems veltui. Rengia A. L. D 
L. D. 55 kuopa. 250-3

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas}.’

Eva Rozuki-Razukienė, 70 
metų, 227 Linden St., mirė 
spalių 17 d., ibūš palaidota 
šiandien,' spajių 21,d., šy. Jono, 

, į ■' kapinėse/ '•! * ' ' • • f ’ 1 J

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Redf or (į 4 Brooklyn

rd. Cifpt'onoint 9-7831

Telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
. gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 

nmingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina.................................................60c, per paštą

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue

I I * 1 ‘

Kamp. N. 4-tos gatvės
< • 1

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu bu užsakymu.

IOE3OEQ

AMERICAN CLOTHING CO 
222 Manhattan Avenue

St. , Brooklyn, -N. Y

Antradienis, Spalių 21, 1930

VIETOS ŽINIOS
j Madison Square Gardena 
Visi Šį Vakarą'

Apskaitliuojama, kad šį va
karą sueis kokie 25,000 dar
bininkų į Madison Square 
Garden demonstracinį mitin
gą. Jis bus ne vien pasitiki- 
mui ir pasveikinimui drg. Fos- 
terio, Minoro ir Amterio, pa
leistų po šešių mėnesių iš ka
lėjimo, kur jie buvo nuteisti 
už vadovavimą kovo 6 d. de
monstracijai. šio vakaro de
monstracija tai pamatiniai žy
gis pradedamos smarkesnės ir 
platesnės kovos už bedarbių 
apdraudos pensijų įstatymą, 
prieš negrų lynčiavimus, prieš 
imperialistinį karą, už Sovietų 
Sąjungos apgynimą, už Komu
nistų Partijos programą ir 
kandidatus dabartiniame rin
kimų vajuje ir tt.

Masiniai važiuokite ir eikite 
šį vakarą į tą demonstraciją 
n—tuojaus iš darbo. Nes pra
džia 7 :30 valandą.

Bedarbiai Komunistų Parti
jos nariai turėtų būti 4 vai. 
prie durų tarnautojais, kad 
padėtų per trejetą valandų > 
papuošti Madison Square Gar
den svetainę. Visi komitetai,1 
išrinkti tam komunistų kuopė-' 
lių ir kitų darbininkiškų orga- į 
nizacijų, turi būti 5:30 vai. 
Svetainės durys publikai atsi
darys lygiai 7 vai.

Šio mitingo publika yra pra
šoma tvarkiausiai užsilaikyti, 
nevaikštinėti iš vietos į vietą 
jieškant savo pažįstamų, kuo
met eis programa, nesišnekė- 
ti su kaimynais laike prakal
bų ir nepardavinėti jokių laik
raščių, .tikietų nei kito laike 
programos. Visame kame turi 
būt revoliucinė disciplina ir 
rimtumas, tinkamas tokiai de
monstracijai.

Puikus Komunistų 
Sekcijos Bankietas

Pereitą sekmadienį Brook
lyne (Whipple St. svetainėje) 
įvyko Kompartijos šeštos Sek
cijos vakarėlis-bankietėlis. Tai 
buvo ištikro gyvas ir skaitlin
gas susirinkimas. Susėdus prie 
stalų pilna svetainė darbinin
kų, prie keiksų ir vaisių, dai
navo revoliucines dainas ir 
klausėsi prakalbų. Kalbėjo: 
Gordonas, Davis,: Gordonienė, 
Flaiani ir “Daily Workerio” 
redaktorius Hathaway. Pasta
rasis darė tąsą savo prakalbos, 
kurią sakė lietuvių masiniame 
mitinge pereitą savaitę.

Po to tęsėsi1 linksmūs šokiai 
iki vėlybos nakties. ‘

P—Ka.

LDSA Narėm Apie Važiavimą 
j Madison Square 
Garden? Šiandie

. L. D. S. A. narės Brooklyn© 
ir apielinkės, vįsog dalyvaukite 
šį vakarą (Oct. ’ 21), apie 
7:30 vai. vakare, Madison 
Square Gardene, New Yorke, 
demonstracijoj pasitikimui iš 
kalėjimo mūsų vadų kovotojų.

Draugės, dalyvaukime skait
lingai, pasirodykime, kad mes 
neatsilikusios nuo tarptautinio 
darbininkiško veikimo, bet 
žengiam pirmyn kartu su kitų 
tautų, darbininkiškom organi
zacijom.
, Visos susirinkite. į “Laisvę” 
ne vėliau kaip 7 ival. vakare; 
iš ten bus važiuojama kartu 
su kitų 'organizacijų nariais. 
Bet . jeigu kurioms parankiau 
tiesiai, tai vienos važiuokite, 
bet .ten- susiraskite iškabą. L. 
D< S. A. I Rajono, nes svetai
nėje turėsime maršuoti kartu.

Ragina visas
I Rajono Komitetas.

Simanas Augulis, 42 metų, 
85 Grand St.,1 Brooklyn, N. 
Y., mirė 19 d. spalių. Pašar
votas po num. 107 Union 
Avė.; bus palaidotas 10 vai. 
ryte, spalių 22 d., Kalvarijos 
kapinėse.

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

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

LORIMER RESTAURANTLietuvių Valgykla
VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINA 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUR
Pavalgius čia ipalonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persįtikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Iš L Darbininkių 1 Kuopos 
Vakarėlio

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkių 1 kuopos pramoga šeš
tadienio vakare “Laisvės” sve
tainėje gerai išėjo. Publikos 
buvo daugiau negu vidutiniai. 
Pastebėtina, kad apsčiai bu
vo ir Amerikoj augusių vaiki
nų. Ligšiol jų gana mažai 
matydavai darbininkiškuose 

parengimuose, nors 
mergaičių lankosi vis

Proletarines Litį
Reikalu |

Leningrade
Ko Jie Bijo?
Naujas “Kultui

Įrankis

Dvi Mergaitės Paliuosuotos 
iš Prostitucijos Urvų

’’ Nub birželio (June) 1$ d. 
buyx> kažin kur dingusios 
New Yprke dvi mergaitės, vie
na 14, kita 15 metų amžiaus. 
Pasirodo, kad jos mieste pa
kliuvo į prostitucijos agentų 
nagus. Viena iš jų keletas 
dienų atgal prisitaikė parašyti 
laiškutį savo draugei, kuri 
pranešė policijai. Tapo pada
ryta krata ir paliuosuotos mer
gaitės iš paleistuvystės kalė
jimo Harleme, New Yorko da- 
lyj. Areštavo kelis tų urvų 
laikytojus. Dž.

Ridgewoode Seno Vinco 
Prakalbos šį Ketvergą

Šį ketvergą, 7 :30 vai. vaka
re, Degulio-šapalo salėje, 147 
Thames St., Ridgewoode, pir
mu sykiu Senas Vincas (V. 
Jakštys) sakys prakalbą. Taip
gi kalbės ir E. Butkus. Tar
pais bus koncertinė programa, 
įžanga visiems dykai.

Ridgewoodieciai lietuviai 
darbininkai turėtų pasinaudot 
šia proga ir skaitlingai atsi
lankyt, nes mūsų kolonijoj 
prakalbos retai kada įvyksta. 
Tai viena. O antra—Senas 
Vincas visiems žinomas, kaipo 
gabus rašytojas, ypač vaiz
džiai piešiantis opiuosius gy
venimo klausimus. Be . abejo
nės, jis tą gali padaryt ir gy
vu žodžiu, ne vien plunksna. 
Todėl visiems bus įdomu iš
girst jo prakalbą, f E. Butkusgirst jo prakalbą, r E. Butkus 
taipgi aiškins kai guriuos vi
siems žingedžius klausimus.

Kviečiame visus šios apielin- 
kSs lietuvius darbininkus pa
čius rengtis į tas prakalbas 
ir paraginti savo draugus, kad 
ir jie rengtųsi. Juo daugiau 
susirinks žmonių, tuo didesnė 
bus dvasinė nauda visiems.

Rengimo Komisija.

Aido Merginu 
Seksteto Narėm

Šiandien, antradienį, 
vai. vakare, šalinaitės namuo
se, įvyks Aido merginų sekste
to narių pamoka. Visos da
ly vaukit, nes turim susimokin- 
ti naujų dainų. š—tė.

čiagimių 
daugiau.

šokiai 
smarkios 
vadovaujamos

Vakarui pirmininkavo drg. 
Helena Jeskevičiūtė, kuri pa
sakė ir tinkamą prakalbėlę.

Po kelias dainas solo gra
žiai padainavo Elena šopiūte 
ir Elena Pikiūtė. Pasižymėjo 
Aido .Choro mergaičių sekste
tas, šauniai sudainuodamas 
trejetą dainų; paskutinę už- 
vainikavo dalinai hawaii’ju 
kalba “Aloha oe.” Sekstetas 
susideda iš B. šalinaitės (kuri 
dainuodama pianu akompa
nuoja), Elenos Pikiūtes, Aldo
nos Kairiūtės, Mariutės Aš- 
menskaitės, Lilijos Butkiūtės ir 
Amelijos Jeskevičiūtes.

Tai bus, be abejo, populia- 
riškiausia dainiška /grupelė 
Brooklyne ir apielinkėse tasai 
sekstetas. Gabios, jaunos jo 
narės greitai, pb vienos kitos 
pamokos, susimokina naujas 
dainas, kurias, žiūrėk, tuojaus 
ir dainuoja artistiškai darbi
ninkiškose pramogose. Kredi
tas už tai priklauso ir jų 'prak
tiškai mokytojai B. šalinaitei.

Be kitko, vakarėlyje buvo 
ir laįmėjimų. J. Nalivaika iš- 
laimėjo gražią, rankomis išsiu
vinėtą 'paduškaitę, o K. Kar- 
pavičienė ir M. Paukštienė 
“Working Woman” prenume
ratas. Gardūs užkandžiai iš
ėjo visi iki paskutinio.

Opiumo, Kokainos Šmugelis 
—Pavojingas Biznis

Garsųjį gengsterių 
Legs Diamondą pašovė 
kiausia jo paties sėbrai,
Joseph Murphy, centralinės. 
valdžios ex-detektyvas. Jis 
kreipia domės į tai, kad Legs 
Diamond daugiausia biznio 
darė iš šmugeliavimo opiumo, 
kokainos, morfinos ir kitų to
kių nuodų, kurie vartojami 
nusilinksminimui. O tai esąs 
labai pavojingas biznis. Ta
me biznyje gana trumpu lai
ku tąpo nušauti Little 
Orgeii, Frankie Yale, 
stein, Frankie Marlow 
Iš jų bent Augie buvęs
tas pas Abraomą phgal Legs 
Diąmondo įsakymą.

Dideli tame šmugelyje pel
nai, užtat ir dideli šmugelnin- 
kų susipyrimai ir kerštai. Su 
didesniais minimų nuodų šmu- 
gelninkaiš sandarbininkaūja 
įvairūs valdininkai už kyšius. 
Pats ex-detektyvas Joseph 
Murphy b,uvp iš , tarnybos iš
ėstas tiktai todėl, kad jis no
rėjo areštuoti ir didėnius šmu- 
gelninkus. .

AIDED 1 Kuopos Vakarėlis 
su Gausinga Programa 
Ateinantį Sekmadienį

“Gud Taim Čalis” Nušvilpė 
Šešis Milionus Dolerių

Pulkininkas, • orlaivininkas 
Charles V. Bob apkirto leng
vatikius ant $6,000,000, par-1 
davinėdamas jiems, bėyercius 
Šerus Metai and Mining Kom
panijos. Už tuos pinigus jis 
dieną naktį ūždavo brangi’oše 
ištvirkimo vietose su mergo
mis, taip kad buvo ir pramin
tas “gud taim čaliu.” Dabar 
jis, kažin; kur dingęs,) ir val
džia

Nušovė Pačią su Mylėtiniu
Antonio Estobar, 29 mėtų, 

nušovė savo pačią ir jos my
lėtini Jack Kovanį, jiemdviem 
beeinant Ketvirta Avenue ties. 
Douglas St., Brooklyne. šovi- 
kas pabėgo. Pati buvo du mė
nesiai nuo jo pabėgusi ir pasi
ėmusi dviejų metų amžiaus sū- 

buvus 
Kovar 
skam-

rėš programinį vakarėlį su 
kiais, prakalbėle ir įvairiais 
pamarginimais ateinantį sek
madienį, spalių < October) 26 
d. Dainuos Aido Choro mer
gaičių sekstetas; artistiškus šo
kius šoks Skučiukai, duodan
tieji smagumo visur, kur tik 
jie su tais šokiais pasirodo. 
Taipo pat manoma turėti so
listus Lillian Kavaliauskaitę ir 
Višniauską.

Tikimasi sutraukti į šį va
karėlį daugiau publikos, ne
gu į pirmesniūs, bent kada į- 
vykusius “Laisvės” svetainėje, 
kur bus ir šis mūsų vakarėlis.

1 Kuopos Narys.

Pasisekė Maspethiečiam
Maspeth o “Šliūbinė ★ Iškil

mė” ir Seno Vinco prakalba 
pereitą sekmadienį National 
lenkų svetainėje gerai pavy
ko. Svetainė buvo publikos 
taip pilna, ka-d net tiršta. Vai
dinimas buvo, pasekmingas. Ti
kiuosi, kad vietiniai, draugai, 
pažindami aktorius, plačiau 
&pie tai parašys.; < i 7 . »_ s < -

Senas Vincas daugiausia
kalbėjo apie , Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, nors gana palietė ir 
darbininkų ' vargus - šioje) be
darbėje, nurodydamas 
kovos kelius, kaip , iš tų 
išsimušti. f

žmonės pasitenkinę 
vaidinimu, taip Seno 
kalba.

Po programos buvo šokiai

vMFflRnKHMH

Drg. Jaunius rai 
Raudonojo Artoją 

ta leisti vieną kar 
dailiosios literatūroi 
me lapelyj bus taip 
vaizdeliai, apysakai 
scenos veikalėliai

F straipsniai.”
Tai panašus kan 

4 mūsų Proletmeninii 
kuris telpa “Laisve 
šus, bet jų, be abeje 
nis. Su mumis yn 
mas, kad tik labai 
draugų tekreipia d< 
svarbų klausimą; į 
literatūros, proletar 
dainos, ir dramos 
Pamirštama ta mik 
kurią suvaidina da: 
tūra bendram r( 
darbininkų judėjime

Tel., Stagfe 7057 y

Tel., Juniper 6776

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAIJ. WANNA, JR
PAJIEŠKOJIMAI

Telephone: Stagg 4409
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Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel., 0783 Stagg

T*

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS”, DIREKTORIŲ 

ATYDAI
Trečiadienį, 22 d. spalių, į- 

vyks “Laisvės” direktorių su
sirinkimas. Pradžia paprastu 
laiku. Visi būkite, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. J. 
Nalivaika, sekr. 250-1

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS 
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
, X-Spindulių Diagnoza

Gazo Anestetiką 
nktjAvdgs-. ' > ■

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakar®. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

Telefonas Stagg 2812 *

FRANK WHITE
/ STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BAKAS
(BIELIAUSKAS)

Keliais berods syl 
ėję” buvo jau minė 

ningrado lietuvių 
būklę. Dabar “R. i 

lia tąjį klausimą, 
no straipsnio suži 

T “Pačiam Leningrade 
ra apie 4,000.” Bet su 
priskaitoma į 6,000. 
kad jau trylikti met 
vuoja proletarų dil 
čiaus ten dar vis g 
bažnyčios — “Užak 
“Nevskaja”, prie k 
centruojąs! visi mūs 
ir politiniai atsilikę 
darbininkai ir tari 
skiepijama jiems juod 
tamsybės raugas—til 
tai.” Partijos nariai 
bendrą darbą. Karo 
Kliubas nepajėgia 
mos propagandos; | 
teturima tik apie 20( 
tai rimta padėtis! LX 
čiai privalo gyvai 
darbu tarpe lietuvių 
kų. Proporcionaliai, 
J. V., kiekvienoj pa 
durno kolonijoj turirr 
įtakos ir savo org; 
narių. Mums gi sąl 
ii yra daug sunkesnė

VISŲ DŪMEI! . AR ŽINAI?
kadAMERICAN CLOTHING CO.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų

į linksma pašiniatyti.
Kurie ; dar nepažįstate mūs, tai 

del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

t J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, No Y.

, ......................................................... .. ................. '................ ; ■ ■ ■ i.......į

LsVAIOfl
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

i

107 Union Avenue 
s(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Vienas New Yorko 
finis laikraštis talpin 
no žinią apie Chinijo; 
Čias komunistų arny 
respondentas pastebi, 
bininkų ir valstiečių : 
dai dažnai turi pasit 
juose bendrina savo 
todėl

“Ši tendencija ben 
vo pajėgas sudaro vie 
čiausių fazių augimo

f jo pavojaus” pietin 
joj. ..”

Taip, bendra dar’ 
valstiečių kova visuoi 
dotojams buvo baisi.

Prezid. Hoover i o 
del pravirtimo gyven 
tymų” turi pagaminu 
Jame, be kitko, jos pi 
Wickersham sugest uo 
kalėjimus rykšte 
baudimui kalinių 
Amerikos “ 
pasikėsinim 
aišku, kad 
siūlomas d: 
ninku, nes

daugiausiai “prasižen 
Delaware valstijoj pk 
ir iki Šiandien nepan. 
Maryland© valstijoj 
vyrai, kurie del muši 
yra suareštuojami.

Šiais metais Aust r; 
beno užsienin už apie 
000 įvairių prekių, 
penkeriais metais, pc 
periodą, ji parduodave 
000,000. Tai didelis s 
tai daugiau, negu kas 
rodo, kokio gilumo kr 
kč toj šalyj.
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