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Partija. Ji reikalauja, kad 
valdžia ir darbdaviai mai
tintų bedarbius, kad kiek-- 
vienas bedarbis gautų ma
žiausia po $25 savaitėje. Tai

jų delegacijoj miesto svetai
nėje.

ORIUS
RTAKER)

Akyvaizdoj to, bedarbių 
kova už socialę apdraudą

Komunistų vadovaujamas 
bedarbių bruzdėjimas įvarė 
dieglį į Amerikos buržuazi- R I už Social Apdrau<lą, 
ins šono Ji mnrn aiio*on^»ia T *•

-y WWWW*
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Sovietai Atsimokės
Priešams Tuo Pačiu BEDARBIAMS NEDUOS NEI DUONOS

NEI DRAPANŲ, NEI PASTOGIŲ

Su mumis yra tas blogu-Į !• Sustabdyt mokoj i m ą

ONARD ST.,

Bedarbių Demonstracija Prieš Teisėja

Bedarbiai Žudosi

Fosterio Maršrutas Dvi

bu patenkinti 
tik dirbame.

Oaklando Valdžia Pasigrobt 
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo Pinigus

Komunistų Partijos atstovai 
padavė reichstagui sekamų 
įnešimą:

kad atšauktų 
eš bedarbius. 
<i iš mis šešių 
ivome \Iaimingi

Komunistės Turi Eiti 
Kalėjiman

>tagg 2812

WHITE
DENG1S
lusame Sienai
įtaisome nuo

karo skolų—sutaupys 2,000,- 
000,000 markių.

Panaikint visas armi- 
išlaidas ■

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XI)

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

visiem be sklx-
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r naktį. Darbą 

e,
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ų. Kiekvieną

17-2360-3514

vaistin?. 
uŽtikri- 

jų ažsa-

Nebūtų įstabu, jei Amerikos 
valdytojai įvestų plakimą. Pa
aštrėjimas klasių kovos, kovin- 
gėjimas darbininkų jiem įvarė 
nesvietišką baimę.

Grynų Žolių 
y

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

ddurius ir pa- 
a virint, o tik 
iŠkai nekenks- 
aip ir suaugu- 
per paštą

streiko baigirųo. Komunisti-' 
tinęs revoliucinės unijos 
šaukia darbininkus kovą

ir savo organizacijose 
Mums gi sąlygos veik- 

daug sunkesnės. t
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GAMINAMI 
STILIUM 

eku ūuoti

Vienas New Yorko kapitalis
tinis laikraštis talpina iš Peki
no žinią apie Chinijos kovojan
čias komunistų armijas. Ko-! 
respondentas pastebi, jog dar
bininkų ir valstiečių armijų va-

Proletarinės Literatūros 
Reikalu

Leningrade
Ko Jie Bijo?
Naujas “Kultūros”

Įrankis
Rašo P etniška

P. BALLAS
USKAS)

takymu.

OfflOECį

Drg. Jaunius rašo, kad prie 
“Raudonojo Artojaus” “nutar
ta leisti vieną kartą į mėnesį 
dailiosios literatūros lapelį, šia
me lapelyj bus talpinama eilės, 
vaizdeliai, apysakaitės, nedideli 
scenos veikalėliai ir kritikos

> straipsniai.”
Tai panašus kampelis bus į 

4mūsų Proletmenininkų Skyrių, 
kuris telpa “Laisvėje.” Pana
šus, bet jų, be abejo, bus geres
nis. !
mas, kad tik labai maža dalelė 
draugų tekreipia domės į taip 
svarbų klausimą; į proletarinės 
literatūros, proletarinės scenos, 
dainos, ir dramos auklėjimą. 
Pamirštama ta milžiniška rolė, 
kurią suvaidina dailioji litera
tūra bendram revoliuciniam 
darbininkų judėjime.

Keliais berods sykiais “Lais
vėje” buvo jau-minėta apie Le
ningrado lietuvių darbininkų 
būklę. Dabar “R. A.” vėl ke
lia tąjį klausimą. Iš drg. Lei
no straipsnio sužinome, kad 
“Pačiam Leningrade lietuvių y- 
ra apie 4,000.”Bet su apielinkėm 
priskaitoma į 6,000. Nežiūrint, 
kad jau trylikti metai, kai gy
vuoja proletarų diktatūra, ta- 
čiaus ten dar vis gyvuoja dvi 
bažnyčios — “Užakovska” ir 
“Nevskaja”, prie kurių “kon
centruojasi visi mūsų užmiršti 
ir politiniai atsilikę lietuviai 
darbininkai ir tarnautojai ir 
skiepijama jiems juodašimtiškos 
tamsybės raugas—tikybos bur
tai.” Partijos nariai įsikinkę į 
bendrą darbą. Karolio Požėlos I 
Kliubas nepajėgia vesti reikia
mos propagandos; jam narių 
teturima tik apie 200. Ištikro, 
tai rimta padėtis! Leningradie- 
čiai privalo gyvai susirūpinti !

V darbu tarpe lietuvių darbinin
kų. Proporcionaliai, mes čia, 
J. V., kiekvienoj panašaus di
dumo kolonijoj turime daugiau 
įtakos 
narių, 
t i yra

Vokietijos Komoms!, BURŽUAZINĖMS PARTIJOMS PADARYS
Partijos Re.kalav.ma, GAų TfK DARBININKAI PO 
Berlynas.—Vokietijos KOMUNISTŲ PARTIJOS VADOVYBE 
imunistu Partijos atstovai c i

Šiais Rinkimais Darbininkai Turi Parodyt, kad Jie Atsisako 
nuo Kapitalistinių Partijų; Balsuokite Už Komunistų Par
tijos Kandidatus

jos išlaidas - 750,000,001^ Kapitalistų lark r a š e i ai 
markių. . . •

3. Panaikint visas polici-! 
jos išlaidas — 600,000,0001 - 
markių.

4. Uždėt /20 nuoš. speci
alių taksų ant visų milionie- 
rių—1,800,000,000.

5. 20 nuoš. specialių tak
sų ant dividendų — 320,000,- 
000 markių.

6. 20 nuoš. specialių tak
sų ant direktorių algų — 
200,000,000 markių.

7. 20 nuoš. specialių tak
sų ant visų įplaukų, virsi-1 
jaučių 50,000 markių me-1 
tams—380,000,000 markių.

8. Panaikint įvairias ne
reikalingas valdžios išlaidas 
—500,000,000 markių.

9. Nukirst užm o k e s. t į 
valdininkams, kuris viršija' 
8,000 markių ir pensijas, ku
rios viršija 6,000 markių— 
200,000,000 markių.

10. Panaikint cenzūro s, 
bažnyčios ir arbitražo išlai
das, — 300,000,000 markių.

Viso pasidaro 7,150,000,- 
000 markių.

dvokia augščiattsi valdinin
kai.

Darbininkai ' turi savo 
partiją ir savo kandidatus. 
Darbininkai ; šiuose rinki
muose turi remti Komunis
tų Partiją. Tai vienatinė 
revoliucinė mūsų klasės 
partija. Balsuokite už jos 
kandidatus. Tai bus balsas

i sausakimši rinkimų agitaci- 
■:r'. žodžiai “šmugelis” ir 
vagystės” vėl žydi didlapių

I špaltose. Republikonai po
litikieriai vagina demokra
tus, o demokratai atsimoka 
republikonams tuo pačiu. O 
vagia ir šmugeliauja abieji.

Federate valdžia republi- 
konų rankose. Ten šmugeliu 
susitepęs ir pats preziden-! protesto prieš bedarbę. Tai 
tas. New Yorko valstijos .bus jūsų kova prieš visokį 

.valdžia priklauso demokra-(šmugelį, prieš yisokias poli- 
tams, bet ir čia šmugeliu tikierių vagystes.

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Liaudies Komisarų 
Taryba nutarė kuomažiau-^ 
šia pirkti daiktų tose šaly
se^, .kurios stato visokias 
pinkles prekybai. Tas žygis 
atkreiptas vyriausiai prieš 
Amerikos buržuaziją, kuri 
su tokiu įniršimu dabar puo
la darbininkų tėvynę.

“Izviestija” ir “Pravda” 
persergsti kapitalistines val
džias, kad ekonominio boi
koto įrankis šiandien turi 
du galu. Kuomet jos viso
kius užtvarus daro Sovietų 
produktams, tai Sovietai ne
tylės, bet uždarys duris tų 
šalių produktams.

\

Austrijoje Laukiama
Fašistinio Perversmo

Valdžia Tik Apgaudinėja Bedarbius; Nereikia Tikėti Jokiems 
Politikierių Prižadams; Darbininkai Turi Vienytis ir Ko
vot Už Socialų Apdraudą —

jos šoną. Ji mato augančią 
bangą protestų prieš skur
dą ir dreba iš baimės. Ir 
štai dabar ji griebiasi žygiui turi padidėti. Tos kovos 
neva 'bedarbių šelpimui, bet priešakyj esto vi Komunistų 
faktinai tatai daroma jų ap
gavimui.

Nesenai prezidentas Hoo- 
veris paskyrė komisiją tam 
tikslui. Nieko bedarbiai ne
sulaukė iš jos. Dabar laik-1 vienatinė darbininkų klasės 
raščiai būbnija, jog minima išeitis, 
komisija svarstanti klausi-‘ 
mą, kaip išleisti kelis bido
nus dolerių naujų darbų pa
darymui. Tai nauja veid
mainystė, kad nuraminti 
alkanas minias.

Illinojaus valstijos guber
natorius buvo sušaukęs ka
pitalistų konferenciją “be
darbių šelpimui.” Bet tūks
tančiai Chicagos darbininkų 
guli patiltėse, šimtai kas
dien išmetama iš stubų del 
nepajėgimo rendų užmokėti. 
Taigi gubernatoriaus kon
ferenciją buvo tik priemonė 
davimui apgavingos vilties 
alkaniems ir benamiams be
darbiams.

New Yorko miesto val
džia nutarė skirti milioną 
dolerių “bedarbių šelpimui.” 
Iš viršaus ta suma atrodo 
didoka, bet juk teišeina po 
$1.25 kiekvienam bedarbiui, 
nes'N. Y. yra apie 800,000 
bedarbių. Tai viena, antra 
—šį milioną suvogs valdi
ninkai, o bedarbiams teks 
didelė buržuazijos špyga.
švinas ir (Buožės Bedarbiam

Tuo tarpu valdžia visur 
ruošiasi. kruvinam puolimui 
ant bedarbių. Visur tvirti
namos ginkluotos spėkos 
triuškinimui bedarbių de
monstracijų, kurios atėjus 
žiemai bus milžiniškos. Juk 
darbininkai stos į kovą ' 
prieš badą ir šaltį.

New Yorko policijos gal
va reikalauja 1,100 naujų 
polieistų. O kam jie reika
lingi? Valdžios organas 
“Chief” 1 atvirai pareiškia, Į 
kad naujos ginkluotos spė
kos reikalingos “delei dabar- - - - - - - ,»
__ tik nesenai N. Y. mies-, 
to valdžia ipavaišino bedar
bius kruvinu užpuolimu ant

Antradienį Paleido iš 
Kalėjimo Draugus.

Fosterį ir AmterĮ

VIENA.—Austrijos fašis
tai ruošiasi perversmui. Jie 
turi įtakos armijoj. Sako
ma, kad valdžia slaptai 
ginkluoja fašistus.

O didžiausiais fašistų įsi
galėjimo šalininkais Austri
joj yra socialdemokratai. 
Jie padeda buržuazijai val
dyti kraštą taip, kad fašis
tai ponavoja, o komunistai 
visais būdais smaugiami. 
Jau nekartą Vienos miesto 
socialistinė policija skerdė 
revoliucinius darbin inkus 
gatvėse. Tuo tarpu fašis
tams nė plaukas, nuo galvos 
nenukrinta.

pyks, kad mes jus šersime. 
Žinau, kad jūs tingite dirbti 
taip, kaip ir kiti bedarbiai. 
Šis jus pamokins. Todėl aš 
konfiskuoju jūsų paranką, 
nepaisydamas keno ji nebū
tu.” i *'
Bijo Susitikti su Bedarbiais

Tuojaus po teismui susi- 
organizavom • eįti demons
tratyviai į r teismąbutį; ir 
reikalauti, ’ kad atšauktų 
šmeižtą ; 
Prie to, p 
tuo tarpu 
turėti daraus. Tą dieną de
lei šaukimo kalėjinian^arbo 
netekome, cthame reika
lauti darbo arba užlaikymo- 
algos. i

Kuomet su tuo obalsiul 
ėjome prie miesto rotušės, 
kur tebesitęsė sesija polici
jos teismo kitais klausimais, 
su mumis ėjo būrys darbi
ninkų. Subėgo reporteriai 
ir detektyvai. Susimobiliza- 
vo policija. Kas nors pra
nešė teisėjui, kad komunis
tai atėjo ir reikalauja pasi
matymo. Tuomet išeina/ jis 
į koridorių,: lydimas gaujos 
policijos, ir ‘ šaukia: “Kas 
nori man skeltis žandan?” 
Priėjus’ paaiškinau (buvau 
išrinkta kalbėti už visus), 
kad mes neatėjome skelti į 
žandą niekam. ■<, Nieko ne
reiškia viena ypata, šitoj ka
pitalistinėj sistemoj,i nes tu, 
teisėjau, >esi tik įrankis, tų 
“59 V '> Valdyto jų j, ;, ^M.eši atėjo-, 
hie • reikalauti,, kadi tatšauk- 
tumei tą niekšiški pareiškiu 
teą, būk mes/tingime..dirbti;, 
kad !8 milionai bedarbių tin
gi dirbti* / Šis1 teismas buvo 
instrumentu mūsųh5 nusto
simo darbo šiandien. ; Mes 
reikalaujame< kad mums ir 
visiems Oaklando bedar
biams suteiktumėt darbus 
arba duotumėt algą. Mūsų 
reikalavimą remia 100% vi
si bedarbiai. Pasakyk < savo 
valdytojui tatai. .Teisėjas 

Socialdemokratų partija pahalb, apsižiūrėjo, kad pri-

Oaklancjo policijas teismo 
teisėjas Bacon surado naują 
būdą dapildymui šmugelys- 
tės subankrutavusio miesto.: 
Spalių 15 d. likos konfiskuo
ta paranka (bail), uždėta už 
6 kovingus Oaklando darbi
ninkus, kurie'buvo ar'eštubti 
gruodžio 27 d. pereitų mėtų 
už organizavimą neorgani
zuotų ir to paties teisėjo nu
teisti ant 2 mėnesių į kalė
jimą. Vedėm ilgą kovą teis
me, darodydami, kad tie pi
nigai ne mūsų, bet žmonių 
sudėti, per TDA. Jokie le- 
gališkumai nieko nereiškė ■

Nepanešamas sk u r d a s 
muša bedarbius iš protinės 

f'lygsvaros. Vietoj kovos, 
’ silpnesni žudosi. Štai du pa- bosų teismui. Pasiėmė $600 

dai dažnai turi pasitarimus ir vyzdžiai: 
juose bendrina savo kovas.
todėl

“Ši tendencija bendrinti sa
vo pajėgas sudaro vieną iš rim
čiausių fazių augimo “raudono- 

'f jo pavojaus” pietinėj Chini- 
joj. .

Taip, bendra darbininkų ir 
valstiečių kova visuomet išnau
dotojams buvo baisi. Ir bus!

Prezid. Hooverio “komisija 
del pravedimo gyveniman įsta
tymų” turi pagaminus raportą. 
Jame, be kitko, jos pirmininkas 
Wickersham sugestuoja įvesti į; 
kalėjimus rykštes ir I 
baudimai kalinių. ' 
Amerikos “civilizacijos gynėjų” . 
pasikėsinimas. Daugiau negu 
aišku, kad plakimas bizūnais 
siūlomas daugiausiai del darbi
ninkų, nes iš jų juk šiandien 
"kapitalistiniai teismai suranda 
daugiausiai “prasižengė 1 i ų ./ ’ 
Delaware valstijoj plakimas dar 
ir iki šiandien nepanaikinamas. 
Marylando valstijoj mušama 
vyrai, kurie del rriūšimo žmonų 
yra suareštuojami.

11 [ Philadelphia, Pa. — C h . 
Bull, gyvenęs po No. 1137 
Porter St., išgėrė nuodų ir 
mirė. Daug mėnesių jieško- 
jo darbo, bet negavo.

Escanaba, Mich. — Al- 
phonsd Dupere, bedarbis, 
nusišovė, palikdamas pačią 
ir 10 vaikų.

Bet nė tuo keliu reikia ei
ti. Saužudystč nėra išeitis. 
Tai desperacija. Tai bėgi
mas iš kovos lauko. Vietoj 

bizūnus žudytis, reikia kovpt prieš 
Tai bjaurus badą. Reikia stoti į bedar

bių tarybas. Reikia masi
niai reikalaut valdžios,-kad, 
fnaitintų bedarbius. ■ , * .

darbininkų pinigų.
Šio miesto policija ir vir

šininkai bjauriai įsivėlę į 
šmugelystę, kuri nesenai ta
po iškelta aikštėn. Miestas 
beveik prie bankruto. To-, 
del griebiasi dapildyti iždą 
darbininkų pinigais.
Teisėjas Įžeidžia Bedarbius

Kuomęt mes sustojome 
teisme eiti kalėjiman, teisė
jas užriko: “Nedėsiu į ka
lėjimą, nes jūs perdaug kal
bėsite.” (Čia kalėjimai seno
biniai ir aplinkybės be galo 
bjaurios, nes graftas vieš
patauja. Bijo, kad'tas visas 
šunybes iškelsim.) Antra, 
sako jis, “taksų mokėtojai

Drg. W. Z. Fosteris, Ko
munistų Partijos kandidatas 
į New Yorko valstijos gu
bernatorius, tik paleistas iš 
kalėjimo, kur jis išbuvo 6 
mėnesius, važinės su marš
rutu. Lietuviai darbininkai, 
o ypatingai mūsų darbinin- 
kiškos\ organizacijos, turi 
padėt Komunistų Partijai 
padaryt šitą maršrutą pa
sekmingu.

Maršruto dienos ir vietos: 
Trov, N. Y.—spaliu 24 d.

Šiais metais Australija išga
beno užsienin už apie $480,000,- 
000 įvairių prekių. Pereitais 
penkeriais metais, per tą patį 
period#, ji parduodavo už $725,- 
000,000. Tai didelis skirtumas; 
tai daugiau, negu kas kitas: pa
rodo, kokio gilumo krizis pasie
kė toj šalyj.

KRUVINAS BERLYNO SOCIALISTINES «•?» 
POLICIJOS UŽPUOLIMAS ANT DARBININKU 

. ' > • < e " J i. j »----------,--------------

BERLYNAS. — Spalių'prieš nukapojimą algų. Tuo 
19 d. Weddingo ;distrikte ’tarpu socialistų vadovauja- 
metalistai streikieriai laikė mos reakcinės unijos veda 
demonstraciją. Ją užpuolė derybas su darbdaviais del 
Berlyno socialistine policija 
ir pradėjo darbininkus laz
domis įmušti. Neužteko to. 
Policija metėsi ant darbi
ninkų šaukdama, “užgesin
kite šviesas,” ir šaudė ”į 
tarpdurius^ kur matėši su
stoję žmonės. Daug sužeis- tinę Brueningo valdžią; 
tų. Daug streikierių sua- kapoja darbininkams algas, 
reštuota. u . ( , Ir vėl Vokietijos socialdemo- 

Kaip žinoma/ Berlyno kratai atėjo išgelbėti Vokie- 
140,000 metalistų streikuoja tijos buržuaziją iŠ krizio.

NEW YORK. — Antra
dienį, išėjus drg. Fosteriui 
ir Amteriui iš kalėjimo, juos 
entuziastiškai demonstraci
niai pasitiko didelis būrys 
draugų tiės Komunistų Par
tijos distrikto centru, New 
Yorke. Fosteris ir Amte- 
ris atrodė labai suvargę.

Rytojaus numeryj • bus 
plačiau apie šių draugų pra
kalbas Madison Square Gar- 
dene spalio 21 d.

ELMIRA, N. Y. —Drau- 
ges Holmes ir Husą turi eit 
trims mėnesiams kalėt. Jų 
apeliaciją valstijos augŠtes- 
nis teismas atmetė. Jos ♦ 
buvo nuteistos už atsisaky 
mą iškelti Amerikos vėlia 
vą ant pionierių kempės.

■* '*$

KIUKIANG, Chinija. — 
Raudonoji Armija nesulai
komai eina pirmyn ir kriu- 
šina Chiang Kai-sheko spė-

turėjo į rytus už Yangtse 
upės. Šiaurinėj Kiangsi 
provincijoj paėmė tris dide
lius miestus — Hukow, Yin-

Schenectady—25 d. 
Buffalo—26. 
Binghamton—27. 
Rochester—-28. 
Syracuse—29.

q Lapkričio 4 d.-ybalsavimi) 
diena! Darbininke pilieti, 
neduok savo ’’balso jokiai tinės f' nedarbo padėties 
buržuazinei parti j ai — bal- Juk tik nesenai N. Y. mie; 
suOjic yiižv komunistus! Kla-f 
sė prieš klasę!

NAUJI DIDELI LAIMĖJIMAI CHINIJOS 
SOVIETU RAUDONOSIOS ARM1JI

■reichstage balsavo už dabar-' si ar ū do rotušė bedarbių, su- kas. Naujų ypatingų pasi- 
tinę Brueningo valdžią, kuri riko; «Ag duriu išsidirbęs sekimų Raudonoji Armija

savo opiniją apie .jus,” ir 
gteit įbėgęs į teismąbutį už
trenkė ir užrakino duris. \

Tąsa< 3-žiam pusi.)

įng ir Pengtseh.1
Netoli nuo Hankowo tapo 

apšaudytas amerikonų lai
vas, kuris gabeno valdžiai 
amuniciją. Sakoma, kad 
laivas paspruko. Valdžia 
šioje vietoje turi 8,000 ka
reivių, bet jie neilgai galėsią 
atsilaikyti prieš Raudonąją 
Armiją

Ginkime Ateivius
Labai svarbi konferen

cija įvyks Washingtone, 
| lapkričio 30 ir gruodžio 1 

dd., 1930. Šią konferenci
ją šaukia Laikina Komisi
ja Gynimui Ateivių Dar
bininkų. ši konferencija 
bus protestui prieš atei
vių darbininkų persekioji
mus ir jų deportavimui 
siūlomus įstatymus. Ji 
šaukiama tuo pačiu laiku, 
kada Jungt. Valstijų kon
gresas susirenka.

Kovon prieš registravi
mą, persekiojimą ir de
portavimą ateivių darįi- 

' ninku reikia sukelti visus 
> lietuvius darbininkus ir jų 
organizacijas. Reikia pa
siekti katalikiškas ir tau
tiškas organizacijas, kad 
atplėšus darbininkus nuo 
kunigų ir sandarįečių va
dovybės. Reikia vesti ir 
iudinti tie darbinin&i ko
von prieš Amerikoj ■ ky
lantį fašizmą. Riekite 
delegatus pasiuntimui 
Washingtono konferenci
jom V. Bovinas.
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Ar Rytiečiai Liuosi nuo Baltojo Šovinizmo 
Prieš Negrus?

“Lietuviai darbininkai nerodo negrams priešingumo,” 
kai kurie mūsų draugai pareikšdavo net komunistų par- 
tijinėse organizacijose. Kiek pirmiau kova už visišką 
negrų lygybę su baltaisiais, prieš baltąjį šovinizmą, todėl, 
atrodydavo-daugeliui lietuvių partijiečių, kaip koks toli
mais dalykas. ' / . ’ ’ •.

Bet gyvenimas netrukus patvirtino, jog lietuviai nėra 
liųosesni už kitas tautas nuo baltojo šovinizmo prieš ne- 
gitus. Tas šovinizmas rupiame pavidale ir plačia papėde 
ypač išsiveržė Chicago j e. Tautininkai, “socialistai” ir 
klfrikalai' užkūrė kampaniją, kad išvyt.negrus Iš lietu
vių gyvferiarmi miesto dalių. Visi fašistiniai ir socialfa- 
šistiniai’gaivalai, taip sakant, griebėsi už kuolų prieš 
negrus darbininkus del to, kad kaitrioji Afrikos saulė 
nujuodino šių žmonių protėvius...

Prieš tą baltųjų šaldrų abazą tuomet ryžtai stojo čika- 
giškis mūsų dienraštis “Vilnis,” ypač drg. A. Bimba. 
Tdčiaus prieš-negriško raugo būta ir dalyje pačių. Kom. 
Partijos narių bei artimuose pritarėjuose. Praėjo dar 
kiek laiko, ir prietartys prieš juodspalvius viršun prasi
mušė kitoje vietoje. Tatai galėjote matyti iš Kom. Par
tijos čikagiškio distrikto Kontrolės Komisijos rezoliuci
jos, išspausdintos “Laisvėje,” spalių 18 d.

Mūsų draugų kontroliuojamas Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyvas, vietoje maitinti savo valgykloje devynis 
negrus delegatus bedarbių, konferencijos, kol jinai už
sibaigs, nutarė “paaukoti” $30, kad jie galėtų pavalgyti 
ten, “kur jie nori.” Tikrumoje tatai nebuvo auka, bet 
atsipirkimas nuo nemėgstamų juodaspalvių svečių.

Kadangi distrikto atstovai, eld. Maurer ir Litt priėmė 
tą “auką” tokiose apystovose, tai ir jiedu gauna aštrios 
kritikos minimoj rezoliucijoj už tokį nusileidimą. Aš
triai yra kritikuojami atsakomingi kooperatyvo darbi
ninkai, kurie, tačiaus, prisipažįsta klaidą, žadą toliau 
vengti visų nedraugiškumo ženklų linkui negrų ir pri
siima bile kritiką. “Vilnies” gi štabas kritikuojamas, 
kad negana vedė ideologinę kovą prieš baltąjį šęvinizmą.

/‘Laisvė” nuoširdžiai sveikina Čikagiškį 'Komunistų 
Partijos distriktą už jo kovą prieš baltąjį šovinizmą ir 
ra pati pasiryžus visomis pajėgomis kovoti prieš bent* 
okius to šovinizmo pasirodymus bile kur ir bile kada.

Kaip di Kitur?
Negalėtų, tačiaus, išanksto didžiuotis Brooklyno, Phila-

delphijos bei kitų miestų draugai' lietuviai, kad jie geriau 
pasielgtų su negrais, nekaip čikagiečiai. Draugai Chica- 
goje turėjo kvotimus negrų klausime, ir tūli jų iškarto 
neišlaikė vieno svarbaus tų kvotimų punkto. Bet mini
mų ir kitų rytinių valstijų draugai kol kas dar visai 
nėra susidūrę su tokiais rimtais egzaminais; o ir tai 
netrūksta ženklų, rodančių, kad negrus nenorima pri
pažinti lygiais sau žmonėmis. Jeigu Baltimorėje darbi
ninkiškame susirinkimėlyj “diskusuojama,” kokiu kva
pu, negras atsiduoda; jeigu Philadelphijoj darbininkiškoj 
pramogoj baltosios mergaitės atsisako šokti su juoda- 
spąlviais;'' jeigu Brooklyne baltuosius sunku sušaukti į 
negrų rengiamas prakalbas; jeigu Clevelande 
“progresyviai” vyrai išjuokia lietuvę moterį už šokimą 
suf‘nigeriu,”—tai kas gi čia, kad ne baltasis šovinizmas? 
Nors tai, rodos, “menki” atsitikimėliai, bet jie užtenka
mą!, liudija, ko galima būtų laukti dideliuose • nuotakiuo
se praktikoje, ir tai net po to, kai mes jau turėjome nu
rodytąją pamoką iš Chicagos/ x

Darbininkų Kiršinimas—Buržuazijos Taktika
feuržuazija, valydama vis veiklesnę lynčiavimų politi

ką prieš negrus ir kurstydama vienos spalvos darbinin
ku^ prieš kitus, o “tikruosius” amerikonus prieš atei
vius, ypač dabartiniame krizio laikotarpyje, stengiasi tuo
mi paskirstyti darbininkų pajėgas, sukeliant vienus prieš 
kitus, kad galėtų visus juo skaudžiau engti ir sėkmingiau 
jų-kovas slopinti. D" - • ’ . . , / . 1

Kiekvienas, todėl, reiškinys negilų nįekinimo jd’a vąų- 
(Jeus pilimas ant išnaudotojų ir prispaudėjų malūno; 
kiekvienas baltojo šovinizmo ženklas—smūgis prieš apa
čią* darbininkų klasę. . '

Komunistų Partija deda didžiausių pastangų kaip ga
lint daugiau įtraukt į savo eiles negrų darbininkų,. kurie 
yra labiausia buržuazijos paniekinti, pavergti ir išnaudo
jami. Todėl kiekvienas iš-baltųjų pusės nepalankumas 
linįcui negrų arba priešingas jiems žingšniš* pūtų* tiekio- 
giriis ardymas mūsų Partijos darbo, toje srityje, smerkti- 
nidusias ir abelnai kontr-revoliucinis dalykas.

Balin, todėl, iš mūsų tarpo kad ir mažiausius baltojo 
šoyįrlizmo daigus! Darbininkų kovų pasisekimai, revo
liucinio judėjimo klotis ir galutinas mūsų laimėjimas pri
klauso nuo visų tautų darbo žmonių sutartiniausio veiki- 
m’d nuo nepaklibinamos jų vienybės!

Išgelbėjo Merginą,
Bet Pats Nuskendo

Londonas. — Beįėkda- 
ma$ automobilius nusirito į 
Th|mos*npr. George *Ewęr„

17 metų, ir Sophia Harris 
sėdėjo užpakalinėj sėdynėj. 
Vaikinas puolėsi merginą 
gelbėti, ir ją išgelbėjo, Bet 
pats taip pavargo, |;ad ne
bepajėgė išplaukti. ,

tUrtimiiirtiitiŽiilton «,,, >l.—Ui.Įti

Socialfašistas Grigaitis 
“Teisinasi” del Lojimo . 
Hillmano Mašinai

Kuomet “Laisvė” parašė, 
kad renegatas Jankauskas, 
nuvykęs Chicagon susiuostė 
su socialfašistų Grigaičiu ir 
nusitarabanijo jį į Baltimo- 
rę paloti už Hillmano social- 
fašistinę mašiną, tai Grigai
tis per savo organą sušuko: 
“judošiškai terlioja darbi
ninkų unijos vedamą orga
nizacinį darbą.” ' . ,

x Jokio darbininkų organi
zacinio darbo neveda Amal- 
gameitų kompanična '■ unija, 
kurios priešaky1 stovi sociai- 
fašistinė Hillmano mašina. 
Tą labai gerai žino kiekvie
nas lietuvis rūbšįuvis. Hill- 
manas.ir jo i agentai > švar-1 
biausia tarnauja 
viams: ]_ 
darbininkams algas

deracįjps prezidentas ragina 
pasiųsti protestą į 'Washing- 
toną “nirYna rinkimų dienos/’ 

“Dąiiydės ir paprasti darbi- 
■yninkaį, pasamdyti dirbti prie 

statomo naujo pašto namo 
Havre mieste, streikuoja prieš 
algų nukapojimą,” pareiškė 
prezidentas Graham.

Dailydėms algos nukapotos 
nuo 9 iki 6 dolerių į dieną. Pa
prastiems darbininkams nuka
pota $1.60, arba nuo 50 iki 30 
centų į valandą, padarant al
gas $?.4O į dieną už astuonias 
valandas.

Tinkuotojai, dirbanti prie 
statomos Indian mokyklos 
Cheyenne Indian rezervacijoj, 
Lame Deer, sustreikavo prieš 
algų pukąpojimą nuo $1.50 iki 
$1.15 į valandą. Tai yra nu- 
kapojimąs $2.80 į dieną.
Reiškia, algų kapojimas 

eina visose pramonėse. Ka
pitalistai nori kyizip mautą 
suversti aht darbininkų pe
čiu. Darbininkai turi kovo- c- •
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Yrą juk faktas, kad Vidikąs, 
“Laisves” redaktorius, prašyte 
ųrąše “džiabo” Amalgameitų 
linijoje.'..

O kur faktai? Nėra. Tai 
yra tik renegato Jankausko 
kvailas skymas. Juk jeigu 
Jankauskas, priėjo prie to, 
kad virto renegatu ir susibi
čiuliavo su socialfašistų Gri
gaičiu, tai kas jam pliaukšti 
visokias nesąmones. Ir jis 
bjauriausia tauškia prieš 
komunistus ne tik per “Dar
bą,” bet visose pakampėje. 
Tąčiaus1 lietuviai darbinin
kai žiūri į jį kaip į šuniekšė-1 
jusį elementą nekreipia 
jokios domės į jo pliauški
mą.

Renegatui Jankauskui ir ti prie$ kapitalistų ataką, 
socialfašistui Grigaičiui mes'Turi orgąnizuotis į revoliu- 

i tiek turime pasakyti: Jeigu.
? , darbda- Vidikas būtų .norėjęs būti 

padeda nukapoti “Darbo” >redaktorium, tai 
versti jis būtų galėjęs būti. Kuo- 

juos skubiau dirbti ir tt. Ir|met dar Jankauskas nei ne-

cines unijas po Darbo Unijų 
Vienybes Lygos vadovybe.

tokis Hillmano mašinos dar
bas yra ne darbininkiškas, 
bet prieš-darbininkiškas. ’

Prie to, jeigu Hillmano 
! klika vestų darbininkišką 
darbą, tai nesamdytų tokių 
darbininkų priešų, kaip soci- 
alfašistas Grigaitis, sakyti 
prakalbas. Juk lietuviai 
darbininkai į Grigaitį žiūri 
kaip į kokį pikčiausią gyvū
ną. Tai yra faktas; tą labai 
gerai žino ir pats Grigaitis.

Socialfašistas Grig a i t i s 
“Naujienų” No. 246 bando 
“teisintis/’ kad Hillmano 
mašina “neperdaugiausia” jį

Socialfašistai ir Fašistai
Ėdasi del “Tėvynes”

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” ir socialfašistų “Nau-

nenoręjo ir nenori loti už 
Hillmano fašistinę mašiną, 
kaip loja socialfašistas Gri- 

patepus už* lojimą Baltimo- gaitis ir renegatas Jankaus- 
rėj. Girdi, ’

Juk net ir kvailiausia Mask-, 
vos davatka pasakys,: ] 
“Laisvė”, .per' akis meluoja, 
prasimanydama,, būk,.; Jankaus-, 
kaę sakęs Grigąičįuiy kad A- 
malgameit.ų viršinipkai galėsią 
jį “gerai patepti,” nes Jan
kauskas gi nėjo Brooklyno pec- 
keliams spaviedotis iš to, ką 
jisai kalbėjo/.. Grigaičiui.
Tas socialfašistas labai 

užsitiki renegatui Jankaus
kui; mano, kad pastarasis 
negali “išduoti” “sekreto”— 
ką jis pasakojo Grigaičiui. 
O mes žinome, kad Jankaus
ko sekretai ir planai užsilai
ko taip, kaip rėty vanduo.

Toliaus; Grigaitis “teisina
si”: ' x

“Laisvės”' prasimai) y m a s , 
kad unija užmokėjusi Grigai
čiui už prakalbą “šimtą dole
rių,” irgi -nieko kito neparo
do, kaip tiktai tą, kad komu
nistų organas neturi sarmatos 
meluoti...
Mes tam socialfašistui 

melagiui štai ką turime pa
sakyti: Mes nesakome, kad 
Hillmano socialfašistinū ma
šina tau užmokėjo’šimtą do
lerių tik už prakalbą. Aiš
ku, kad tavo socialfašistinis 
Ipjimas Haltimorės kriau
šiams tiek nevertas, ir Hill
mano mašina tą gerai žmo. 
“Laisvė” rašė štai kaip! /už 
nuvažiavimą į Baltimorę ir 
pasakymą pi;akalbo$ 
no mašina užmokėjo Grigai
čiui šimtą dolerių.” čia, 
mat, kalbama ir apie . kelio
nę ir “kitas išlaidas.’J ■ Bė.t 
tai vistiek yra nemažas pa
tepimas tokiam elementui, 
ir Grigaitis tą “sanvičių” 
gavo nuo Hillmano Jan
kauskui pasidarbavus.

Kuomet mes nurodęme; 
kad Hillmano mašina neblo
gai Grigaitį patepė, tai jis 
sako, kad tai “prasimany
mas.” Bet toliaus tas soci
alfašistas štai kokį kvailą 
Jankausko prasi manymą 
Islęaito faktu. : Jis sako:

sapnavo, kad jis pataps Hill
mano mašinos, agentu, Vidi- 
kas redagavo “Darbą,” bet 
jis tą laikraštį vedė darbi
ninkiškoj, k o m u n i s t in ėj jienos” ėdasi delei ŠLA or- 
krypty, o ne taip, kaip Hill
mano mašina reikalavo. Jei
gu jis būtų norėjęs patapti 
Hillmano tarnu, kaip dabar 
yra Jankauskas, tai senai 
būtų galėjęs tą padaryti.
Bet jam rūpi revoliucinis j nybė” pripažįsta, kad dabar 
judėjimas, jam rūpi darbi- i ant Vitaičio bosauja Grigai- 
ninkų reikalai, ir del to jis kis, ir del to ji labai nepa

tenkinta. Ji sako:
P. Grigaičiui nepatiko, kad 

jį “Dirya” ] “
nes” redaktoriaus protega ar
ba “bosu.” Del to jis rūsčiai 
išbara Karpavičių ir Valaitį už 
bandymą “bosauti”' “aht” “Te- 

, vynės” redaktoriaus.
Ir - toliaus, “ 

juoja, kad Grigaičiui “bo 
saujant” “Tėvynė” neveda
ma “bešališkai.” Girdi,

Pats teisingumas reikalauja, 
kad SLA organo redaktorius 
organe nevarytų jokios propa
gandos nei už nei prieš jokią 
partiją, ar “izmą”, ir neerzin
tų nei vienos ŠLA narių gru
pės.,
“Vienybės” fašistai reika

lauja, kad “Tėvynė” dar at
viriau garbintų Lietuvos fa
šistinę valdžią, o mažiau 
garsintų socialfašisto Gri
gaičio politinį krorflelį; kad 
mažiau vestų propagandos 
už socialfašizmą, o daugiau 
už smetoninį fašizmą. “Vie
nybe” Vitaičiui sako:

Mes'geriau norėtume turėti 
penkias Lietuvos cenzūras, ne
gu p. Grigaičio vieną...
“Dirva” grąsiną Vitaitį 

išvyti iš darbo, jeigu jis 
daugiau įklausys socialfašis
to Grigaičio, negu “Dirvos” 
ir “Vienybės” fašistų. . • <

Taiy taip; .dabar /sugyve- 
ną”>fąšįstąi tir spęialfasistai 
kas lięęia SLA organizaciją. < 
Fašistai dabaiį < ;niano,- Jkad 
socialfašistai jįięms užtekt^ 
nai pasitarnavo . jų kovoj 
prieš bolševikus ir abelnąi; 
pažangiuosius' SLA na rids, d 
dabar socialfašistų pagelba 
jiems nebereikalinga. Todėl 
dabar jie vieni įnori bosauti. 
Bet socialfašistas Grigaitis 
dar vis šiek tiek spardosi. 
Dar'jis nori nors ant Vitai- 
cio “pabosautl.”

kas. Jiems ne darbininkų 
reikalai rūpi, ' bet doleris, 

kad Grigąičio “Naujienos” 
'loja už demokratus, ir ,re-, 
publikomis, u Ko.deL?' Todėl, 
kad: gauna gerai patepti. 
Jankauskas 'suniękšėjo, vir
to renegatu. Kodėl?-Todėl, 
kad Hillmano mašina sutei
kė jam gerai apmokamą 
darbą. •>>«..;

Ir sąmoningi lietuviai 
darbininkai į tokius elemen
tus žiūri kaip į savo prie
šus.

Kaip Pildoma 
Hooverio Prižadas

Kada prezidentas Hoove- 
ris sušaukė į Washingtoną 
stambius kapitalistus ir at
laikė konferencijas su jais 
ir su reakciniais Amerikos 
Darbo Federacijos /vadais, 
tai jis pareiškę, kad pramo
nininkai sutiko nenukapoti 
algas, o “darbo vadai” suti
ko nevesti jo'kios kampani
jos už pakėlimą algų. Hoo- 
veris tvirtino, kad algos ne
bus nukapojamos.

Mes sakėme, kad tai/yra1 
blofa^ mulkiiiiinui darbinin
ku, idajit juos nukreipti iiuo 
kovos prieš bedarbę,; nuo koi- 
vos už sutruMpinirną .darbb' 
valandų, riuo jkoyųš prieš ab 
gų nukapojiųją. f į/ į i 

' ^Aigų kapojimo kampanija 
ėjo pitana tošį konferencijos, 
eina ji ir dabąi;- Algas dar
bininkams nųlęapoja ne tik 
privatiniai fabrikantai,. bet 
ir pati HooveHo administra
cija.

Laikraštis /Labor Herald 
and Citizen,” išeinantis Ro-

laidoj paduoda sekamą -ži? 
nia: ■ ” -7

z HELENA, MoliU—Tapū Nu
kapotos algosE dlįrbinihkaihs, 
dirbantiems p^įe LstątyAię fe
derates valdžios, barnų šįoj 
valstijoj. Montana Darbo Fe-

„.U—

gano “Tėvynės” pakraipos. 
Ginčas eina apie tai, kas tu
ri bosauti ant ištižėlio Vitai- 
čio: socialfašistas Grigaitis, 
ar fašistukai iš “Vienybės” 
ir “Dirvos” pastoges? “Vie-

Anglijos orlaiviui susikūlus, 
žuvo 47 žmonės, žinoma, di
delė nelaimė ir tuomi niekas 
nesidžiaugia. Ta nelaime su
sirūpino ir Jungtinių Valstijų 
valdonai. Prezidentas Hoove- 
ris pasiuntė telegramą Angli
jos karaliui Jurgiui, išreikšda
mas savo užuojautą, o Jungti
nių Valstijų sekretorius tokią 
pat telegramą pasiuntė Ang
lijos ministerių pirmininkui.

Ir taip, Washingtonas paro
dę “žmoniškumo jausma” įvy
kus nelaimei. Bet kodėl tie 
patys ponai nei lūpų neprave
ria, kuomet kasyklose ir kitur 
desėtkai darbininkų žūsta? , 
Kodėl dabar pas juos užgimė ’ 
toks “žmoniškumas?” /.K

Orlaiviui susikūlus, žuvo 
veik visi augštos kilmės žmo
nės, todėl ir mūsų ponai ta ne
laime susirūpino. Jeigu ten 
būtų žuvę , darbininkai, tai 
HoOveris ir kiti bųtų tylėję. . .

Jau kelinta diena New Yor- 
ko spauda perpildyta rastais 
apie pasovimą gengsterio Dia- 
mondo. Kada skaitai tuos vi
sus aprašymus, tai išrodo, kad 
spaudai labai brangus asmuo 
gengsteris Diamondas.

O gal savi savaisiais ir rū
pinasi ?

—o—
Jungtinėse Valstijose gerai 

žinomas šmugelninkas Sinclai- 
ris dabar galės dar pasekmin- 
giau šmugeliauti, nes buvo 
Ryme su visa šeimyna ir nuo 
popiežiaus gavo palaimini- x 
mą...

Toks tokį pažino ir į sve
čius pasivadino...

—o—
Alaskoje katalikų misionie-

AR GALIMA BUS 
GAMINTI DIRBTINI 
AUKSĄ?

Savo laiku spaudoje'buvo 
rąšyta, kad vienas chemikų 
Vokietijoj ir kitas Japonijoj 
išrado būdą, kaip galima pa
gaminti dirbtinį »auksą. Ir 
jie tą savo išradimą užpa
tentavo. • Jiedu bandymus 
darė su gyvuoju sidabru ir 
pasekmės buvo tokios, kad 
pagamino kelius miligra
mus geltono metalo.

Kada minimi mokslinin
kai paskelbė, kad iš gyvojo 
sidabro jie pagamino kelius 
miligramus dirbtinio aukso, 
tai ‘visi kiti mokslininkai 
pradėjo abejoti. Jie sakė, 
kad galėjo būti gyvajam si
dabre aukso priemaišų, • ir 
jiems tik pavyko tą auksą 
išskirti iš gyvojo sidabro, 
tai ir viskas. Atsirado ke
letas mokslininkų, kurie 
pradėjo pertikrinti ar ištik- 
ro galima vieną metalą pa
versti į kitą ir ar gyvajam 
sidabre nesiranda aukso žy
mių.

Dabar vienas Francijos 
mokslininkas tvirtina, kad 
gaminimas dirbtinio aukso 
teorijoj jau klausimas už
baigtas. Jis prirodinėja, I 
kad pati gamta, per ilgus | 
laikus, paverčia vieną meta
lą į kitą, tai kodęj negalima riai turi įsitaisę net orlaivius.

romis dienomis jų orlai- 
.vis, dar nelabai senai (liepos

, menesį) Lohg Islando laukuo- 
-,se net kelių vyskupų pašven

tintas, Alaskoj susikūlė, žu
vo orlaivininkas ir du kunigai 
misionieriai.

Matomai ir dievas nepaten
kintas, kad leido orlaiviui šu- 
sįkulti. Juk jo sūnus jodinėjo 
ant asilyčios, apsilupusiais šo- * 
nais, o kunigai, kurie sakosi j 
esą Kristaus įpėdiniai, auto- t 
mobiliais važinėja ir orlaiviais 
lekioja.

£ A £»£ vCV£ XlvVlxyl L £ *■'£5 CVA AH 1 Cv į£1<X1 LL

tą patį padaryti ląboratori- -Pastar 
jose greitesniu laiku, negu/"'' 
kad gamta padaro. P 
kiu būdu pati gamta vieną

pavadino “Tėvy- metalą perdirba į kitą, tas 
•lane nvnl ncrn . __mokslininkams jau gerai ži

noma.
Dabar jau atsiranda ir to- 

' kių, kurie sako, kad jeigu
‘Vienybe” de-' tam tikrą metalą, galima bus j 
j*_ _• «i. _ * QiiVan i"ai Vnrlolpaversti auksu, tai kodėl ne

pradėti j ieško ti būdų, kad 
pradėjus gaminti platiną ar
ba talliją. Juk platinas kur 
kas brangesnis, negu auk
sas, o tallijąus penki kilo
gramai (apie 12 svarų) kur 
kas daugiau lėšuoja, negu 
viso pasaulio auksas.

Išrodo, kad greitu laiku 
laboratorijose galima bus 
pagaminti ne tik aukso, bet 
platino ir tallijaus, 
skaitosi brangiausiu 
lu. ‘ ,

—o—
Jeigu Jungtinėse Valstijose 

policija persekiotų kriminalis
tus taip, kaip persekioja ko
munistus ir abelnai darbinin
kišką judėjimą, tai krimina
liai aktai tikrai pusiau suma
žėtų.

kuris 
meta-

Šv.

WILKES-BARRE, PA.
Priminimas A. L. D. L. D. XII 

Apskričio Kuopoms
Visps . kuopos pasi.stengkite 

užsimokėti’ į Apskritį mokes
čius, nes jau drg. Krasausko 
maršrutas užsibaigė ih reikia 
jam atlygint išlaidas, o Ap-

—o—
Amerikos Darbo Federacija 

“svarsto” bedarbės klausimą. 
Ji savo suvažiavime Bostone 
svarstė apie įvedimą penkių 
valandų darbo dienos. Apie 
tai suvažiavimas sekančiais 
metais savo kitame suvažiavi
me raportuos.

Bedarbiai, lai s labai grei
tai bėga ir jums Leko nereiš
kia metelius be darbts pasėdė
ti. O jeigu kurie iš 
jas pakratysite, 
ponams nuo to nei šilta, nei 
šalta.

ado ko- 
Federacijos

Švenčioniškis. *

■
M

kas pavesta Bendram Komite
tui, bet tas ir mažai juda pa- 

. Taip negali 
komitetas turi

skriejo Jįde nėra gana 'pinigų, staruoju laiku.
A/-Įj, >I^.yI/.; D. nariai, pasi- visada- būt; ________

rūpinkit^ gauti naujp^rių į rengt bent kur, su kuopų pa- 
kąd.;gelba, parengimus, kad atmo- 

7 puola

*ALDLD Antro Aps
= Vajaus Reikal

pulk 
j dai
pas

Prasidėjus ALDLD. 
skričio vajui, aš buv; 
ras, kad mūsų apskri 
jaus kapitonus, pasi 
v&jui, gaus 
ciną. Jis p] 
smarkiai.
tuo tarpu, nepergeri 
kiti apskričiui stovi 
čiau. Aš pradedu 
kad mūsų apskritys t 
“Laisvei” naujų ska: 
ir Draugijai naujų 
Neatsiliktu nuo kitu t 

» C 4.

Teisybč, dar didelis 
siminin]ui nėra pama 
tik su 19 d. spalių mū 
skrityje prasidėjo pr< 
maršrutas. Prakalbai 
Senas Vincas. Bet 
mūsų apskrityje naru 
subrukti. Jeigu ir dal 
sides vjen tik ant kali 
o patys nieko neveiks, 
stengs gauti “Laisvei” 
tytojų ir Draugijai 
narių, tai drąsiai galir 
kyti, kad mes būsim 
atsilikę nuo kitų apsl 
O mūsų vajaus kapito 
nas ne tik nepakils, b

Iki šiol II apskritys 
nie kame pasirodė. £ 
jis duoda “Laisvės” va 
kams ir dovanas. Tod 
privalome ir ateityje 

‘paskutiniais. Visos k J 
priklausančios prie I 
skričio, turi per šį v 
mėnesį, kol dar ne vėl 
sidarbuoti ir jeigu ja 
pirmoj vietoj atsistoti 
nors greta I Apskričio

Draugai ir drauges, 
stenėkime savo ausį 
i^arbę išlaikyti tinki 

^Teigu tik mes pasidarU 
|hie, tai ir pasekmės bu 
ros. Stengkimės savo 
jaus kapitono činą pa 
o ne nupuldyti. Pas 
buokime tai]), kad mūs 
skritys tikrai vertas bi 
apskričio vardo.

V. Paukš

Bedarbiu Demonstr;

Kiekvienas sąmoningas
. . ■ V r. Y . ‘ ’ * k

lietuvis darbininkas tiįri ra
ginti piliečius darbininkus

‘ , J. '■ A '

balsuoti už Komunistų Par
tijos kaųdįdatus.

Draugiją;,J nes •atrbdp, 
si'emet lįšsų Apskritys; ___
nariais, tDaba^ yrą Ą. t. D. 
JL' Draugijdą vajaus. L 
nauji na^iįp^iiihami pp įsto
jimo* mok esčių, to d ei • au g
lengviau gauti '< natijį narių, 
tik ’reikia netiri^ėt suėjus ^dar
bininkus pakalbinti ; stot į or
ganizaciją, , paaiškinant. jos 
tikslą? Ii. 'L J

Apskričio: §ekretofius ar or- 
gaiiizato^į.us' ’’ tuyi šaukt tuoj 
Apskričio, komiteto posędį, nes 
djrg.. 'tJ^rMąųskui reikia atly
ginti už maršrutą ir “Laisvei” 
UŽ plakatus del ^ prakalbų. 
Reikią* pHSirengt prie Apskri
čio^k&nfesencijos taipgi. Dien- 
raš^įų yąjųsmūsų ribose visai 
neuąj^n|aį; o mėnuo pra- 
š(lių?uš^į^It. 1 Nauj ų narių ga
vime tai pgi ramu ii' Lyk u. Taip 
n ('gera i!

Mūsų < Apskričio iždas veik 
tušČiąš/ b' )iiųįas ljok)o paren
gimo. nesirūpiųa surengi. Vis-

i' j lil'įiftinni'.i rr. J

■

įėnųo ir 
įsto-

kėt Apskričio skolas. ( Dabar 
Apskritys t-uyi, skolų virš $40.

Būtų gerai, kad 26 d. spa
lių Apskričio komitetas turėtu 
savo posėdį.

SCHENECTADY, N. Y.
Didelės Masinės Prakalbos
25 d. spalių čia kalbės Har

riet Silverman, Red Men’s 
Hall, 121 S. Ferry St. Šis ma
sinis mitingas bei prakalbos 
bus reikalavimui bedarbiams 
socialūs apdrąųdos ir greitos 
pagęlbos iš valdžios. Taipgi 
bus plačiai aiškinama Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos platforma ir nurodoma 
kitų partijų tikslai šjuose rin- 
kimųęse.

Toįel, darbininkai, visi bū
kite.

'4

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
Ardo T. Darb. Apsigyr

Siundo LynČiuotoji
Štai kas įvyksta “a 

nėj” valstijoj Califor 
Vienus nuteisė, kaip 1 
rial Valley laukų dari 
kus, iki 42 metų kalėti 
kitų, kaip dare Los !- 
les, o dabar Oaklande 
griebia parankas.

Be abejo, ir su kitom 
sų bylom bus tai]) pat. 
kia, šioj “demokratinėj 
lyj politinius kalinius i 
galima nei po parank 
imti, nes dings pinigai 
yra bjaurus kapitąlistv 
cjUos puolimas ant Tar 
tinio Darbininkų Apsi 
mo.
į fPrie to, jau aišku, 
mušeikos' Ims paleista 
ban. Ta rd kit] 
pareiškė, ąįd 
reikia kihį/'met
Įėjimų.” Tai aiškus k 
mas 100% lynčiuoto; 
mušeiką prie darbo.

Su glausk i m c Savo E
Tas turi išjudinti 

susipratusius darbini 
Suglauskime savo 
Stiprinkime
Tarptautinį Darbininki 
sigynimą, nes juo tolyn

U t< 
n

Reporteris.

ir ren

f-'*'

i
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STABOS

LAWRENCE, MASS.

na

BALTIMORE, MO. WILKES-BARRE, PA.

asmuo

ir rū-

CLEVELAND, OHIO
Kalbės Drg. Israel Amter

i I

I šve
lnu

net turi

tus prie to verčia.

i

Stengkimes savoros.

. Stanislovaitis.

ADY, N. Y,
Prakalbosinės

I

I i e
I

ninkai, visi bŪ- 
Reporterij.

ir du policistai |

< alstijose 
Įninka

■ . 1 ' iAyer Mills Dirbtuvėj Padau 
[ gino Skaičių Mašinų, Bet

Dirba ant' Mažiau

[dirbti.

Iš Everett Dirbtuvės

kalbės Mar
ked Men’s 
St. Šis ma-

J. J AV AU AU SK AS 
LIETUVIS GfcABORIUS

• III BALZAMUOTOJAS

, Laisniyotas New Jersey
, ,ir Pennsyly^nijos valstijose I 

Užtikrinu, kad mano, patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašiu 

kreiptis prie, manęs. , ,

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

žudos ir 
aidžios, 
iškinama 
rinkimų
la ir nurodoma 
kslai šiuose rin-

Šitose išdirbysfėse , labai ma-; 
žos algos: jauniems tuoksima1 

, į savaitę, o prįaugu-

i čia 
in, 
erry
i bei prakalbos
mui bedarbiams 

greitos 
Taipgi 
Komu- 

kampa-

„ _ Visi
dirba tam tikrus kavalkus ra-'darbininkai dalyvaukite.

' 7 d. lapkričio ibus septintas
'Clevelando darbininkų apvaik?

bininkų stubas,
■tus ir kalbina
balsuoti už Komunistų Parti- Padarą

įjos kandidatus. Taipgi kož- 1 .talistai organizuojasi, rengiasi i
' 1 • ’ Ė

Į Abu kajlb^tojai labai gerki f“Gelež. Vilko0* veikėjas 
kalbėjo, publikai patiko, 
prakalbų -publika . sėdėjo

*

orlaiviui susikūlus, 
nonės. žinoma, di
ne ir tuomi niekas 
a. Ta nelaime su- 

•lungtinių Valstijų 
[’rezidentas Iloove- 
ė telegramą Angli-
i Jurgiui, išreikšda- 
izuojautą, o Jungti-
ii sekretorius tokią 

na pasiuntė Ang-
i.’rių pirmininkui. 
Washingtonas paro- 
<kumo jausmą” įvy- 
lei. Bet kodėl tie 
ii nei lūpų neprave- 
t kasyklose ir kitur 
darbininkų žūsta? 
ar pas juos užgimė 
aiškumas ?” ,

susikūlus, žuvo 
neštos kilmės žmo- 
r mūsų ponai ta ne
rūpino. Jeigu ten 
* darbininkai, tai 

kiti būtų tylėję. . .

New Yor- 
,a raštais 

gengsterio Dia- 
skaitai tuos Vi
tai išrodo, kad 

brangus 
nondas.

gerai 
Sinclai- 

galės dar pasekmin- 
geliauti, nes buvo 
riša šeimyna ir nuo 

gavo palaimini-

misionie- 
orlaivius. 
jų orlai- 

elabai senai (liepos 
>ng Islando laukuo
ju vyskupų pašven- 
skoj susikūlė, žų- 
inkas ir du kunigai

ir dievas nepaten- 
Į leido orlaiviui šu
le jo sūnus jodinėjo t 
)s, apsilupusiais Šo- 
nigai, kurie sakosi 
us įpėdiniai, auto- * 
ažinėja ir orlaiviais

—o—
ngtinėse Valstijose 
•sekiotų kriminalis- 
aip persekioja ko- 

abelnai darbinin- 
iimą, tai krimina- 
krai pusiau suma-

—o---
Darbo Federacija 

edarbės klausimą, 
zažiavime Bostone 
? įvedimą penkių 
rbo dienos. Apie 
Lvimas sekančiais 
kitame suvažiavi-

laikas labai grei- 
ums nieko nereiš- T 
be darbo pasėdė- 
kurie iš bado ko
site, Federacijos 
to nei šilta, nei

Bendram Komite- 
r mažai juda pa
tu. Taip negali 

komitetas turi 
u r, su kuopų pa
rimus, kad atmo- 
> skolas. Dabar 
i skolų virš $40. 
, kad 26 d. spa- 
k.omitetas turėt

nl D i A niro AriclrVlPlA I daugyn prisieis stoti pagel- si Partijos nariai ir bedarbiai darbo; tur būt’ Tr' jie 'laukia 
rlLVLd/ Aliu U ilĮJdlM IvlU I sunkĮįse dar’bminkų ko- demonstruot. rj Nežiūrint, kp;'“darbo.” V ? '

Vajaus Reikalai lv?®e;.t.TurJn?e 'J atsidėti ant legaliskumo be-'
~77^t ta tt a gi° teismuose. Tie laikaiI į asidejus ALDLD. II Ap- pragj(h Dabar kovos mo- 

ski,icio yajtii, as buvau tik-|men^as< Bedarbe ir skur-i 
tas, kad musų apskričio y a-^as auga—didėja ir reakci-' 
•yius kapitonas, pasibaigus ja - - - 
v&jiji, gaus jau pulkininko sisuirt?
ciną. Jis pradėjo darbuotis' p 
smarkiai: Bet pasekmes, kuSpauda'' ir 
tuo tarpu, nepergeriausios, Lietuviai

i j jaus mėnesyj stokime dar-
pi adedu bijoti, > j3an su pacįvigUbinta ener- 

. [gija. Raginkime į kovą j 
į prieš šį surėdymą visus. Pa- 

naujų namų rodykime stiprumą savo ei
klių. Tie, kurie piliečiai, bal-į 
suokite patys ir i raginkite j 
kitus balsuoti už komunis-' 
tų kandidatus ateinančiuose 

l rinkimuose 4 d. lapkričio.,
K. B. Karosienė.

kiti apskričiai 
čiau. Aš ] 
kad mūsų apskritys gavime 1 
“Laisvei” naujų skaitytojų i 
iv Draugijai i—---- '
fieatsiiiktų nuo kitų apskri-.

Kis be.darbis bus išmestas ' iš 
namų—baltas ar juodas, Par
tija kovos už visus ir nepasi- po $7, į savaitę, < 
trauks iš vietos, kol nesukrau- siems neba moka po >$12 ir 
stys rakandų atgal į bedarbio 
kambarius.

Partija dirba visu garu 
mūs lietuviai pasilikę, nenori 

s į Partijos sūsirinki- 
Draugai, griebkimės už

yra labai daug kasjir jom pasakė: dabar mokėsi- 
Laikotarpis yra labai me po $7 į savaitę, paskiaus, 
revoliucinis judėjimas kaip išmoksit darbą, įsidirbsi-

sako, kada padirbsit ilgiau, iš- 
imoksit darbo, tai gausit dau- 

, tiklįrjau. Pavyzdys, ką reiškia 
toks jų sakymas, jau įvyko: 
pereitą pavasarį priėmė į vie
ną skyrių apie 18 mergaičių

Bukime pasirengę at
omus.

Remkime savo, darbiniu- darbo,
• organizacijas. įveikti.

darbininkai, va- ‘svarbus, revoliucinis judėjimas Ikaip išmoksit darbą, įsidirbsi-
. įsisiūbuoja, minios bedarbių [te daugiau ii* padarysite gerą

awlrrnlUnfa nnnr. reikalauja iš mūsų vadovybės, j algą. Tai tos mergaitės išmo-
nurodymų, kaip jie turi susi- ko darbo (jau dirbo nuo šmo-
organizuoti ir kovoti už darbą 
ar algas. Stokim į darbą, 
draugai, ' nes to reikalauja 
darbininkų kovos.

Partijos Narys.

tų) ir įsivarė iki $20. Kom
panija pamatė, kad mergaitės 

numušė 
atsisakė 
pašauk- 
palęido

o , į jų vietas prizmė 
Nežiūrint, kad mažai

Teisybė, dar dideliam nu
siminimui nėra pamato, nes 
tik su 19 d. spalių mūsų ap
skrityje prasidėjo ,prakalbų 
maršrutas. Prakalbas sako
Senas Vincas. Bet visgi, 
mūsų apskrityje nariai turi j 
sukrusti. Jeigu ir dabar at-į 

sidės vien tik ant kalbėtojo, 
o patys nieko neveiks, nesi
stengs gauti “Laisvei” skai
tytojų ir Draugijai naujų 
narių, tai drąsiai galima sa
kyti, kad mes būsime toli 
atsilikę nuo kitų apskričių. 
O mūsų vajaus kapitono či-Į 
nas ne tik nepakils, bet dar;

V’gali nupulti.
Iki šiol II apskritys visa-'

n:e kame pasirodė. L.__ ________ v ___ .... , v
jis duoda “Laisvės” vajinin-,bar kožną vakarą lanko dar-1bas nuo^smotųL 
kams ir dovanas. Todėl ne
privalome ir ateityje būti 
paskutiniais. Visos kuopos,!
priklausančios < prie II ap- ną vakarą būna po keletą pra-l.iū staklių . , v • • v • • ' ■» t » > i . rl i \ 41skricio, turi per sį vajaus 
mėnesį, kol dar ne vėlu, pa
sidarbuoti ir jeigu jau ne 
pirmoj vietoj atsistoti, 
nors greta I Apskričio.

, Šioj dirbtuvėj visuose sky
riuose darbai eina silpnai. Bet 
•combroomis dirba neblogiau
sia. Audimo skyriuje veik vi- 
'sos mašinos sustatyta naujos, 
taip vadinamos “Magazine 

i”; paprastųjų mažai be
liko, beveik visas pertaisė ant

i magazine. Kai darbai ei'na ge-

Komunistų Partijos Veikimas 

Komunistų Partijos nepa
prastam susirinkime 15 d. spa
lių nutarta vesti plačiai po vi
są miestą rinkimų agitaciją bei Loom 
skleisti komunistinę propagan-p - 
dą. Visi nariai pasižadėjo m 
dirbti plačia papėde—vest a-Į*^1’ darbininkai dirba ant še- 
gitaciją tarp darbininkų, kad staklių ; bet kaip tik dar- 
balsuotų už komunistų kandi-sumažėja, tai duoday tik 
datus sekančiuose rinkimuose.iP° ketveres stakles, o mokes- 

šiemet Komunistų Partijos nariai da-|tis sulig šešerių staklių (dar- 
’ v 1 '. Reiškia, kai

dalina plaka-;anI mažiaus staklių darbinin- 
darbininkus dirba, tai geriau darbą 

>—tai dabar taip ir da
roma. Kiti palieka ir ant dve- 

bet vis tiek

jau gauna “perdaug,” 
iki $15. Jos tuoj aus 
dirbti. Tuomet buvo, 
tos į; raštinę ir iš ten 

pilamo, 
naujas. , ,
moka, bet šimtais prlęina ir 

! ];aūkia darbo. I Šioj dirbtuvėj 
pradeda dirbti nuo 8 vai. ry
to. Tai ir bedarbiai, sueina 
nuo 8 vai. ir laukia darbo iki 
'10 vai. Bosams nei šilta, riej 
šalta, kad bedarbiai stovi po 
porą valandų prie vartų.

Eglaite.

WORCESTER, MASS.
' i . , i L ; i 

A. Bimbos Prakalbos Bus Spa
lių 30 Dieną

< ’ ‘
Jau buvo minėta “Laisvėj,” 

kad A. L. D. L. D. 11 kuopa 
agitacijos mėnesį surengs ge
ras prakalbas su dailės pro
grama, 31 d. spalių. Taipgi 
Septinto Apskričio sekretorius 
kuopų parengimų sąraše irgi 
buvo tą dieną pažymėjęs. Ta- 
čiaus, delei esamo Aido Choro 
parengimo spalių 31 d., pra
kalbos įvyks ketvirtadienį, 
spalių 30 d., 7:30 vai. vakare,' 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St.

Pažymėtina, kad daugumas 
susidomėjo drg, A. Bimbos 
prakalba, ypač dabartiniu lai
ku, kuomet Jungtinėse Valsti
jose siaučia negirdėta bedar
bė. ir 'vis didėjantis darbinin
kų bruzdė-jimas.! Drg. Bimba 
yra žymus ikalbėtpjąs, tąi įyisi 
žingeidaują, išgirsti jo prakal
bą.

Vietoj Koresp.-—D. G. J.

Puslapis’Trečias
1 1 - 

ir 
Polbuv. “Tautos Kelio” redak- 

yrčtnaauų ;puuiuui . seutju, ne-j . ' .
siskirstė, norėjo, kad dar kai-i tonus Algirdas Sliesoraitis 
betų, 
bu 1

Daugiau. tokių prakal-'ir padėtas taip pat sunk* 1 -i t f i — • • ___
Prakalbose Buvęs.

’darbų kalėjime. Sliesoraitis 
•paskutiniu laiku buvo iš- 
•tremtas į Šakių apskritį. 7 

Be Sliesoraičio ir Mylimo, 
i policija, padariusi kratą, su- 
jėmė dar tris voldemarinin- 
1 kus iš Tauragės, du Plungė? 

KAUNAS'.— Plungės no- je, vieną Šakiuose ir vieną 
taras irgi padėtas Kauno Vilkavišky. Pas juos kra- 
sunk. darbų kalėjimam Taip tos metu rasta kompromi- 
pat suimtas ekscentriškas i tuojančios medžiagos.

Voldemaro Šalininkų j 
Areštavimai Tęsiami

Spalių 26 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Bricklayers Hall, 
24R5 E. 21st St., kalbės drau
gas Amter, gerai žinomas 
Cleveland© darbininkams, kai
po drąsus kovotojas už darbi
ninkų reikalus. Komunistų 
Partija šaukia visus Clevelan- 
do darbininkus i drg. Amterio

Iš B. Krasausko Prakalbų
A. L. D. L. D. 43 kuopos 

įvyko prakalbos spalių 12 d., 
į 325 E. Market St. Kalbėjo drg. 
B. Krasauskas. , Kalbėtojas 

i labai gerai nurodė dabartinę 
I darbininkų padėtį, bedarbės 
priežastis ir šios sistemos su
puvimą. Taipgi nurodinėjo, 
kas darbininkus laukia senat
vėje. Jis sakė, kad 45 metų 
sulaukęs darbininkas iš dau
gelio industrijų tampa kapita
listų išmestas iš darbo ir pa
skirtas badui. Kalbėtojas nu- 
irodė, kaip viso pasaulio kapi-

i
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Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

,£US!

kalbų ant gatvių.
žodžiu sakant, Komunistų 

Partija rengiasi prie sekančių j 
T rinkimų visu smarkumu. I 
tfll; Nutarta pasmarkinti organi- į__ _

žavimą bedarbių ir sužinot tik-įminsiu.
Draugai ir draugės, pasi-rai, kiek dabartiniu laiku Bal-lper ilgą laiką. Pastaruoju lai- teriu eis į svetainę, 

stenėkime savo apskričio timorėj’ bedarbių yra.

pasitikimo demonstraciją. De- prie karo, ir mano pult Sovie 
monstrantai susirinks palei tų Sąjungą, ir' kas kapitalis 
įPennsylvanijos stotį, E. 55th tus prie to verčia.

jSt. ir Euclid Ave. Kuomet ibai aiškiai išdėstė,
syki drg. Amteris atvažiuos, sek--ramiai klausėsi.

'madienį, 12:30 vai.
Apie šią dirbtuvę jau 

jbuvo rašyta, bet ir dabar prL iS
ši dirbtuvė stovėjo jnuo stoties darbininkai su. Am-Jj 

. Tai bus i
apskričio timorėj bedarbių yra. Pirmiaus ;ku kokioą tai kompanijos. pa-|vienas iš didžiausių Komunis- 

earbe išlaikyti tinkamai i^uvo skaitoma 50,000, bet'tai sirandavojo po vienas lubas, o Tų Partijos rinkimų kampani- 
Lr . * y -i u -’ tkeli mėnesiai atgal; o dabar,kitos tik po vieną kambarį, irjjos masinių susirinkimu. Visi^eigu tik mes pasidarbuosi-lbus daug didesnis skaičjus be. J «
yne, tai ir pasekmes bus gc- darbių, nes yra daug atleista 

va- naujų darbininkų iš visokių, 
jaus kapitono ciną pakelti, darbayiečių 
o ne nupuldyti. Pasidar-I 
buokime taip, kad mūsų ap- i 
skritys tikrai vertas būtų II 
apskričio vardo.

V. Paukštys.

dio, įvairias elektrikineL lem-' 
pas, šukas, o dabar kalbama,!

■kad paleisią vieną/'skyrių ■ ir pščiojimas Rusijos revoliucijos 
giasi sumobili-jgeležies išdirbystės. .Tai žmo- ir Sovietų valdžios gyvavimo, 

bedarbius ir kur tik įnių prieina prie vartų po du j įvyks Slavų Name, 6417 St. 
iš-,tris šimtus bedarbių, daugiau- j Clair Ave., 7:30 vai. vakare. 

Darbininkai, visi dalyvauki- 
Reporteris.

PaI
izuot -
sužinos, kad bedarbis liko i
mestas iš kambarių už neuž- šia jaunimo, 
simokėjimą raudos, ten eis vi-[visados stovi tarpe laukiančių te.

Viską la- 
Publika

- ------------ Drg. Kra-
P° Pietų, Isauskas yra geras kalbėtojas 

m , iir publiką užžavi, jam kal
bant viešpatauja tyla.

Antras kalbėjo drg. M.’ žal- 
dokas. Labai gerai kalbėjo 
apie unijas, ragino mainierius 
organizuotis į Nacionalę Mai- 
pierių Uniją.' • Lietuviam fašis
tam gerai davė garo už įskun
dimą Wilkes-Barre miesto po
licijai A. L. D. L.! D. 43 kuo
pos ir išardymą 'prakalbų 5 
d. spalių. Jei kuris' fašistas 
buvo prakalbose, tai raudo iš 
gėdos, kaip verdamas vėžys.

, paliekamų antriems melams toge pačiose kla
sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos. 

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

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

bedarbiu Demonstracija;
Prieš Teisėją

(Tąsa nuo 1 pusi.)

Ardo T. Darb. Apsigynimą;
4 Siundo Lynčiuotojus

7 i
Štai kas įvyksta “auksi-1 

nėj” valstijoj Californijoj.| 
Vienus nuteisė, kaip Impe
rial Valley laukų darbiniu-; 
kus, iki 42 metų kalėti, nuo 
kitų, kaip darė Los Ange-I 
les, o dabar Oaklande, pa
griebia parankas.

Be abejo, ir su kitom mū
sų bylom bus taip pat. Reiš
kia, šioj “demokratinėj” ša
lyj politinius kalinius nebus 
galima nei po paranka iš
imti, ne£ dings pinigai. Tai 
yra bjaurus kapitalistų val
cuos puolimas ant Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo.

IPrie to, jau aišku, kad 
tnušeikos- bus paleista dar
ban. Tarp kitko, teisėjas 
pareiškė/kad “su tokiais 
•eikia kitų metodų, ne ka- 
ėjimų.” Tai aiškus kvieti- 
nas 100%; lynčiuotpjų ir 
mušeikų prie darbo.

Suglauskime Savo Eiles
udinti visus 
darbininkus, 
savo eiles, i 

ir remkime 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą, nes juo tolyn, tuų

įsipratusius 
uglauskime 

Stiprinkime

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

teat- 
vestu venos, 

parengi-

UžSIDEGKITE vieną ir 
pamatysite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
* e i s k i a “švelnesnis”. 
Jums patiks Chęster- 
Meld geriau, negu by 
koks kitas cigaretas.

Jie 
patenkina 
štai kodėl

geresnis 
skonis!

° 1930, Ucostt & Myers Tobacco Co

Lutwin’s HaB yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabėjtyo, 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.
Telephone: Trinity 3-1045

ELIZABETH, N. J.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, knip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas J tris daliai

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti suite plant); 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magrnetiztnaa. Tai reikalu- 
griausią prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kąip pastoti ekspertu 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferi*. Oarantcusjnma lata
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prilnamV visiems.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. Ate 
kito apžiūrėti mūsų tnokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedšldienlais nuo 10 iki 2 P. M 

/ NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue ' Kampas 14th Street New Terk. N. T.

...................... *11 . . ............................................................... ... ................................. . ...................................... ............. .... .......................................

SERGANTI VYRAI ER MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZIN.S, jei kenčiate nuo: 
jo, Odos ir Nervų LTgų, v 
dūlių, Bendro Nusilpiiho, 
gio, Skilvio, Žarnų ir MSflažd 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Pa 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, 
Ldgų, Reumatizmo, Sciatikos ir S ų Skaudėji
mo. Jeigu Jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ip.Motepj buto 
pasekmingai pagyddjna naujausiats, užgirtUŽB nabkr" 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS nOTASTiethST.N.r.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI;



Puslapis Ketvirtas

LOS ANGELES. CAL
f 4

SENAS VINCAS

su vokiečiais;.. Kur dingti, kur pasislėp-Trijų Veiksnių Tragedijukė !su vokiečiais;..
(Veikaliukas perstato karą rusų su japonais ir ti? (Sumišęs) Mama! Mamyte... Kur 

rusų su vokiečiais)
(Pabaiga)

Jonukas (apsikabinęs šaltyšių): Dėdy- Jau žandarai kieme... Tai sulaukėme, tai 
te... kas man daryti? Dėduk, o jeigu nei- i sulaukėme... ir vėl karas, ir vėl skerdynes, 
čiau? ((Jokūbukas bėga pro duris ir susitinka su

šaltyčius. Žinokis... Ne mano dalykas, (žandaru. Tas nutveria jį už sprando.)
Jonuli... Sudie. (Išeina.) į žandaras. A, kur velnias neša?

Motina. Prapuolėme..
me... Oi tas karas, karas...

ji?
Motina (įpuolus): Bėk, sūneli, bėk...

IšiMųsy Vėikih>o .
Spalių 12 d. A. L. D. L. D. 

145 kuopos įvyko susirin
kimas. Spaudos pikniko ren
gimo komisija raportavo, kad 
kuomet galutinai surinks pini
gus už tikietus, tai pelno bus 
virš šimtinės, Visas, pelnas 
eis “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” paramai.

Apkalbėta spalių (mėnesio 
vajus. Išrinkta du vajaus ve
dėjai, drg. A.. Zlatkus ir K.

Ch'oras ’ ręngisfsi ? pHd '. metinio 
“Minstrel Show” <ir Hal
loween Party., ;(3)t .'Skaitytas 
laiškas nuo “Laisvės” kviečian-

■■
 ■ 
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žandaras. A, kur velnias neša? Nori 
Visi prapuolė- (pabėgti... Nenori kariauti už savo tėvynę, 

__ _ _ __ _____,_____ _ ja? Neklausai jo didenybės ciesoriaus, a?
Jonukas (atsiklaupęs prie motinos): Ma-' Atsisveikink savo motiną ir važiuok pama

ina... mamyte... Ką dabar darysime? jtyti svieto.
Motina (glostydama jo galvą): Tai su-j Antnas ž--as (skaito ynobllhaciją): 

laukiau... Auginau, dabojau, vargau, ne-j “Jo didenybe, wjT>as, Nikolajus Antrasis, 
miegojau... O dabar? Plėšia iš motinos (norėdamas atmušti vokietį nuo savo tėvy- 
rankų ir meta mirčiai į nasrus. i nės, paliepia stoti karan visiems vyrams:
- Jonukas (pabučiavęs motinos rankas):: nuo aštuoniolikos iki trisdešimts penkių 
Mama!... Aš bėgsiu nuo karo! Bėgsiu, i metų amžiaus.. Pasipriešinę ar slapstan- 
kad mano akys nematytų tos baisios žmo-j tieji nuo šio paliepimo bus baudžiami ka- 
nių skerdynės! Leiskite man pabėgti į jro lauko teismu mirties bausme.” 
Vokietiją, mama... Ar leidi? . Motina (apsikabinus sūnui už kaklo):

Motina (atsistojus ir sutvirtinus pajė- Aš neduosiu jo išplėšti iš mano rankų! 
gas): Ne! Neduosiu tavęs, sūnau, karui!;Kas turi tiesą atimti iš motinos sūnų? Tė- 
Tik per mano lavoną tave atims nuo ma-! 
nęs! Kas turi tiesą atimti motinai sūnų?!
(Girdisi šunies lojimas.)

Jonukas. Žandarai, mama... Kur ding
ti? Paslėpkite, slėpkite mane. (Palenda 
po stalu. Pabaladoja į duris. Motina iš
didžiai atstato krūtinę.)

Motina. Kas ten ir ko reikia?
Balsas iš lauko: Aš, jūsų tėvas.

Scena Trečia.
(Tie patys ir Jokūbas)

Jokūbas (kareivio drabužiuose, vilkda
mas koją ir ant kriukių pasiremdamas, įei
na pro duris): Ar nepažįstate manęs? 
Tai tavo vyras, Onute.' Tiesa... sunku ir 
pažinti... 
gas.

Jonukas
Motina.

čytas!
Jokūbas

Palikau amžinas ubagas... Oi tas karas, 
karas! Neveliju nė savo pikčiausiam prie
šui ten patekti. (Visi sveikina tėvą ir 
šluostosi ašaras.)

Jokūbas. O kur Jokūbukas su Mariute?
Motina. Jau miega. Bėgu pažadinti.

(Nori išeiti.)
Jokūbas. Neturbacykite. Pamatys ry

toj... Su ubagu nėra ko ir džiaugtis.
Jonukas. Tėti. Jau ir mane paragino į, . , , . . . x .

kara... Noriu bėgti į Vokietiją, ar leisi, ^ kareiviai bėga atgal be^jokios tvarkos, 
tėveli ? |

Motina. Vaikeli. Išeisi į Prusus ir pa-' 
liksi prūsu... Kad ir koliekas, bile kata
likas.

Jokūbas (ironiškai): Katalikas 
gi aš, _ 
Sako neužmušk, o aš užmušiau ne vieną, 
bet gal kelis šimtus. Nekaltas kraujas šau
ki atmonijimo, o aš praliejau nekaltą žmo
nių kraują, užmųšinėjau tokių pat motinų ... 
sūnus, kaip ir tu7 motin. Jums reikia žino-1 -i .• i , f \ 
ti, kad ir japones motinos turi tokias pat jbUC lim )a ant Jos'' V • •« • • • . • t — X

Išėjau sveikas, o parėjau uba-

(išlindęs iš po stalo): 
Jokūbas... O’ Jėzau,

(sunkiai sėsdamas):

Tėtis.. . 
sukolie

Taip.

i vą padarėte elgeta ir sūnų norite juomi pa
daryti ?...

žandaras. Atsitrauk, boba! Kada sū
nus buvo tavo, niekas jo ir neėmė., Dabar 
jis reikalingas ciesoriui, tai ir atiduok!

Jokūbas (vis klejodamas): Bėgkime, 
bėgkime, japonai atsiveja su durtuvais ir 
granatomis... Bombos plėšo žmones... 
Kraujas, riksmas neišpasakytas...

žandaras. Nu vot, kad iškaršė gerai kai
lį, tai ir mirdamas prisimena japonus... 
Nu, nėra laiko ilgai plepėti. Vyrai reika
lingi karui ir einame. (Tempia Jokūbuką.)

Motina. Neduosiu!.. Neduosiu jo... Už-
■ muškit mane ir tik per mano lavoną jį iš- 
: vesite!

(Vienas žandaras įsikabina į Jokūbuką, 
kitas atplėšia motiną, parbloškia ant žemės. 
Ji klupščioja rankas ištiesus link sūnaus, 

! suklykia ir susmunka. Žandarai išsitem- 
jpia Jokūbuką, uždanga nusileidžia.) 
I VEIKSMAS III.

Scena Pirma
(Kambarys tas pats. Uždangai pasikė

lus, Jokūbas guli jau miręs. Motina ir 
Mariutė sėdj prie lavono ir verkia. Girdi
si kanuolių įkurtus baubimas ir šūvių spra
ginėjimas.)

Onute (įbįegus, išgąstingai): Bėgkime ir 
lyskime į rūsį... Kanuolių šoviniai vis ar
čiau sprogsta, kad net žemė dreba... Mū-

loween P 
laiškas nuo 
tis’ 'chorą 
vės* 
džiaugėmės, bet apgailestau
jame, kad nepatogu važiuoti 
tame laike, nes esti prastas 
oras ir labai mainosi; bet į 
“Laisvės” pikniką (1931), tai 
jokio excuse nebus, nes jau 
pradėjom dabar rūpintis ta 
kelione.

Priėmė pakvietimą daly
vauti metiniame koncerte lap
kričio 2 d., W. B. S. D. svetai
nėj, 29 Endicott St. Tikiuos, 
daugiau naujų narių pamatyti 
kitose pamokose.

Choro Korespondentė.
Korespondentų Biuras:

Marcelė E. Rutkauskas. . ; 
Domicėlė Lukienė? 
Helen Gurskienė.

' D. G. Jussius.

•Lais-
metinį koncertą. Visi

J Maręinkus, kad. jis sykiu su 
kitų kuopų vajininkais išdirb
tų planus aplankyt kožną liė- 
tuvių darbininkų bakūžę, už
rašant jiem, “Laisvę” ar “Vil
nį,”' kuriu dabar yra J nu pigin
ta kaina. Kiti vajininkai yra: 
iš Lietuvių Laisves Choro A. 
Levahienė ir iš T. D. A. J. C. 
Mitchell. Visi gabūs ivajinih- 
kaį. Peje, drg..; Lpvanjenė jūu 
sakė turinti 3. “Vilniai” skai
tytojus. ’ ’ , ; ; . j

Toliaus, nutarta parsitrauk
ti Kdmuhistų Partijos išleistų 
lapelių ir kiti dalykėliai ap
kalbėta. ' ! I

Skaitytas laiškaš T. D. Ap-i 
sigynimo, kuriame praneša, 
kad ateivių teisių gynimo kon
ferencija įvyks spalių 2Cr d. 
Laiškas priimtas ir išrinkta 3 
delegatai, visi jaunuoliai. Tai 
labai gerai, kad ir jaunuoliai 
pradeda eiti į aktyvesnį veiki
mą. Taip' ir reikia.

Šiame susirinkimo dalyvavo Visi nariai ateikit, yra svarbių reika-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SCHENECTADY, N. Y.
' ‘ ■ i f >

Subatoj, spalių 25, Red Men’s Hall, 
121 S. Ferry St., kalbės Wm. Z. 
Fosteris? Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
lietuviai darbininkai, vietos ir apie- 
linkes, atsilankykit į šias prakalbas. 
Rengėjai.' .

HAMTRAMCK, MICH.
T. D. A. 72 kuopos susirinkimas.

I bus nedėlioj, 26 spalių, Rusų Svetai
nėj, ant Yemans St., 10 vai. ryte.

Atsiveskit ir naujų narių. B. V.virš 30 narių ir rimtai svarstė 
visus reikalus.

Iš. paviršiaus žiūrint, atro
do, kad Los Angeles’e yra ne
mažas skaičius klasiniai susi
pratusių darbininkų, 
dargi didžiuojas !esą bolševi- nor Highway, 
kais. Bet kuomet tokie drau- .t,’l; 
gai ar draugės grįžta prie fa
šistinės S. L. A. kuopos, ne
laukia susikuriant Darbinin
kiško Susivienijimo, tai jau 
kas nors blogai yra su jais. 
Argi jie nemato, kad kalbamo 
beparty visk ūmo nei su žiburiu 
nesurasi S. L./ A., o vis dau
giau ir giliau įlinksta prie juo
dojo fašizmo/ o fašizmas yra 
mirtinas 
judėjimo.
draugai,, ir 
klasės priešų.

< /i’ “L;” Reporteris.

lų.
251-2

DETROIT, MICH.
L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 26 spalių, 
kurie Rietuvių Svetainėj, 25th St. ir Ver- 

Pradžia 2 vai. po pie- 
. Visi nariai malonėkit ateiti, yra 

daug svarbių reikalų aptarti, 
pamirškite ir savo draugus bei pa
žįstamus pakalbinti prisirašyti prie 
šios 
kas.

D.

Ne

drauguos. Sėkr. V. Geraltaus- 
251-3

( ) j 'i CLIFFSIDE, N. J.
A. L.(D. Ų. D. 77 kuopa rėngia 

prakalbas subatoj, 25 spalių, M. Ma
žeikos svetainėj, 185 Jersey Ave. 
Prasidės 8 vai. vakarė. Kalbės Se-Se
nas Vincas (V. Jakštys). Gyvenime 
dabar yra labai svarbių įvykių, ku
riuos kalbėtojas aiškins. Todėl skait
lingai atsilankykite ir išgirskite drg. 
Jakščio prakalbą. Įžanga veltui.

» 251-3

GEORGE NOBILETTI

Jeigu jūs jaučiatės silpnas, sumenkęs, esa
te nerviškas, susierzinęs, negalite gauti' gero 
nakties poilsio, arba turite menką apetitą 
ir virSkinimo pakrikimus, ar kitas pana&ias 
ligas, paeinančias nuo abelno pakrikimo, pa
sidariusio i A priežasties konsti pači jos, im
kite NugatTone tik per kelias dienas ir 
pastebėkite kokis po to seks didelis page
rėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams Žmonių at
sikratyti savo virSkinimo pakrikimų ir su
teikė jiems puikų apetitą. Jis padidina ner
vines ir muskulines spėkas ir nugali tą 
nuolatinį jautimosi pavargusiu, nusikamavu
siu, nusilpnėjusiu. kas j>adaro gyvenįnfą taip 
skurdų. Jeigu jūs neesate taip s/cikas ir 
gyvas, kaip turėtumėte būti, arba ' jei esate 
pasenęs pirm laiko, būtinai imkite Nuga- 
Tone. Jūs galite pirkti jį kur tik vaistai 
yra pardavinėjami. Jeigu? jūsų pardavėjas 
neturi ju stake, paprašykite jį užsakyti jų 
del jūs iš savo džiaberio.

NOKW.OOD, M

Naujokaitis, kaip Sap 
da apie Sovietų Sąj 

Pilnas Pagiežos pri< 
bininkų ' Valdomą

BOSTONAS IR AP!

Bel!

Norintieji 
’eaų kuiną 
pu* intuic

«D
I'" 

aolihclw 
Pa* - 

(••tu* snt rtBoktų t*uinių »•• 
rle'o*. ir u? ž«mą ka)n«

Mt. Vernon Street

kMUilHU
v u;

Pianistas ir Mokytojas
1 . , f (

t įgaliotas ir Paliudytas
New Yorko Universiteto Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę)
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson G993

i 023
PHILADELPHIA, PA.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomii 
Į J Į J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Ca^- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa
darė maloniomis ir Zag e 
lengvai vartojamo- 
mis. Greitai praša- ® w ® • 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

g mass K g bandyk šiandie. Tri 
i • U iLJI -N dydžių vaistinė- 
® sfflE® (i£ 35c, 75c ir $1.50

GAUJAS

Kol Nąujokaitis tik 
burnos pagiežą leido 
vietų Sąjungą, tai m 
wppdo darbininkai, n 
mės kreipėme j p. h 
Čio pasakojamas ne 
Bet kada pradėjo 
tomis Naujokaičio m 
mis net spauda, kaip 
nė” ir “Keleivis,” ir 
priešdarbininkiški Ja 

Ar^šo tik tas Naujoka: 
T bos dalis, kurios žemir 
Aų Sąjungą, tai būtini 
tas nesąmones atremti 
miausia, kas buvo ir d: 
ponas Naujokaitis, ne 
da, ypatingai “Tevyn 
Naujokaitį priskaityti 
stų žmogum. Nai 
Norwood e išgyveno i 
metų ar daugiau, bet j 
šių ' Su komunistais r 
prie jokios komunistini 
hizacijos neprigulėjo, : 
jokius darbininkiškų oi 
pijų parengimus neatet 
nežinia, iš kur P. Pež 
randa ir “Tėvynės” s 
jus nori įtikinti, būk Ni 
tis buvęs artimas bolše 
Tai yra tikra nesąmonė 
ęivis” tikrai meluoja i 
mas, kad Naujokaičic 
yra Komunistų Partijc 
ir dirba valdžioj. Ni4 čio sesuo ir Švogeris k( 
Jiucionieriai—sesuo ir £ 
kariavo sykiu su kont 
cionieriais prieš darbi 
bet kada Raudonoji Ari 
taškė paskutines konti 
cionierių ginkluotas , 
tai Naujokaičio sesuo ir 
ris buvo paimti nelaisl 
Sesuo dirbo pas kontrevi 
nierius prie Raudonoje 
žiaus (ligoninėj), kaipe 
gė. žinoma, kont re v] 
nieriai, nematydami ki 
eities, turėjo pasiduoti 
davė ir Naujokaičio sc 
pasiliko ligoninėj kaipc 

* gė, ir dabar tą darbą
Maskvos ligoninėj. Ji 
vo darbą gauna,75 rų 
mėnesį, o švogeris, k ar 
kytas žmogus, gauna 21 

' lių į mėnesį. Laiko (s 
tarnaitę, kuriai moka 2 
liūs į mėnesį; turi du š 
vjeną myli Naujokaičio 
o kitą—švogeris. Tai 
fcaičio pasakojimas. O 
eivyj” jau rašo: “Vien 
ir tas kudlius.” Va 
Naujokaitis pats turinti 
lą kitus išnaudoti, ir m 
vęs į Maskvą pas ko 
liucionierius, kurie nors 
vena poniškai, nes s 
tarnaitę, del išdykavinv 
du šunis, bet vistiek t 
kad kas nors juos iš;

i nuo \ darbininkų dikl 
< Jie trokšta, kad vėl gal 
'darbininkų sprandų j 

jokio naudingo darbo 
darni. O dabar, mat, 
ninku valdžia priverči 
dykaduonius kokį nors 
gą darbą atlikti del v 
n ės. Tad ar galėjo Ns 
tis kitokius įspūdžius p; 
jti iš Sovietų Sąjungos?

Dabar eikim ii’ palj 
gyvenimą kad ir Nau; 
sesers ir švogerio su mū 
bininkų, gyvenimu čioi 
‘Sukso” šalyje. Jie< 
kaipo viena Šeimyna, 

į 325 rublius j mene 
\ I pasiklauskim patys si 

. daugelis iš mūs čion,
J&oj, galim po tiek ui 

Nau^okaitųs sako, kad 
maisto, ypatingai mės< 
sesuo gali išlaikyti di 4 o ju^ šunjuns šiaudų n 
si. Ir kada Naujoka 
klausęs, kam jums re 
tie šunes, tai švogeris i 
““Kaip ateis badas, tr 
sim ir valgysim.” Mat* 
jokaičio žiopli paša 
muša patys save. Vien 
jękaitis pasakoja, kad 
vių veik visai nėra, je 
tai tuščios, kitur jau pi 
kačių kailiniai 275 rul 
1*68 apykaklė 800 rubli 
ii parodo, kad Nauiok 
miegodamas sapnuoja 
nnau pasak’6, kad niel- 

( o paskui ifidėAb kainas 
kės,—veikiausia k-n/4

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

KEARNY, N. J.
Labai svarbias prakalbas 

Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 136 kuopa pėtny- 
čioj, 24 spalių, Lietuvių Politinio 
Kliubo svetainėj, 134 'Schuyler Ave. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Kalbės 
Senas Vincas, pasižymėjęs lietuvių 
rašytojas ir bus kitas žymus kalbė
tojas iš< Newarko, kuris sakys pra- 

l.L , Gerbiami lietuviai

įtik galite. 'Darbo 1 Žmonių judėjimas 
eina kiekvienam; žemės kampely.’Vi
sur bedarbė ir krizis. Karo debe
sys pradeda niauktis ir bile laiku 
gali pasipilti švino lietus, skindamas 
jaunystes- žiedus.; Tarpe skurdžių 

i apsireiškia bado šmėkla, kuomet ne
išsemiamų gamtos turtų ir dirbinių 
I randasi didelis perviršis. Kas tą yis- 
■ ką pagamina? Prakalbose išgirsite, 

pilni ambicijos, Įžangą veltui. Visi atsilankykite.
Full o’Pep,” SU- KvięČJa rcn8'SJai. 250-2

grįžo prie darbo, nes jau žie-1-------- --------- ?----- -------- 1---------
1930-1931 m.1 
reiškia, sezo-1 
parodymo su- 
snūduriavimo. 
pranešti, kad 

pastaruoju laiku choras padi-! 
dėjo 12 naujų choristų. Tu-!
riu priminti, kad tarpe jų SU- Jis pilnas žinių apie Argentinos i 
grižo keli e.x-choristai, O kiti virf0.s PFtų Amerikos darbininkų _gj 
dainininkai, tai buvę nariais i 
žiburėlio (vaikų draugijėles). 
Mes turime juos pagirti už tai, 
kad paaugę nepabėgo nuo 
lietuvių ir nuo mūfeų, o persi
kėlė į AiŪo Chorą' ir liko ai- 

! , . _ . . . i i \ . diečiais. ;Wan ypatipgai pa-
l^iDaIiuS sunui ant Kaklo): didelį įspūdį tą vakarą,
uosiu tavęs užgauti... Mir- p<aip pamačiau pamokose, kad 

.Oh... Nedalaikysiu.. . žiburėlio nariai dainuoja 
Mariutė. Broleli... Nors tu pasilik su mumis/ 

mumis... Pasilik, pasigailėk mūs...
Scena Trečia

(Tie patys ir vokietys kareivis Jonas)
Vokietys (įbėgęs): A... 1 Tu čia, pra

keiktas ruse! Neištrūksi. (Nuduria Jo
kūbuką ir tas susmunka.) i ; .Ui 

Motina (atstačius krūtinę): žmogžudy! 
Nudūrei sūnų mano, nudurk ir mane... 

aš tave nu-

j (Visos klausosi. Šūviai aiškėja.) 
Motina. Kavokitės, vaikeliai, kavokitės...

Aš pasiliksiu čia ir mirsiu šalę tėvelio.
i Mariutė (verkdama): Mama... Einame 

• Katalikas Koks'su Skubėkime, kad nebūt vėlu...
po velniais, galiu būti katalikas?! (Dukteiys pastato motiną ir pra-

i'deda vesti durų Imk. Tuom tarpu Onute 
gauna kulką, susvyruoja, nusitveria abiem 

| rankom už krūtinės, parodo skausmą vei
do išraiškoj ir sudrimba. Motina ir Ma- 

iriutė ją sodina, bet ji numiršta ir šios dvi
■t • 1 t • \

širdis ir joms taip pat yra brangūs jų sū
nūs, kaip ir visoms motinoms. Už ką mes 
žudėme juos, o jie mus? Už ką? Ką jie
blogo mums, ar nies jiems padarėme? At- Paslėpkite mane 

(Užsikosti. Paskui atsisu- paskui.sakykite man.
ka į sūnų.) i Motina

Sūnau mielas. Jeigu dar turi laiko, tai Į Sūneli.
bėk, kad tavo akys nematytų ir ausys ne-;sjme įbu Jvkiu. 
girdėtų to pragaro, tų vaitojimų sužeistų- ------ 
jų... Nematyk, sūnau, kur gyvi žmonės, 
pačiame žydėjime, pačioj jaunystėj vyrai, j 

į motinų sūnūs, gyvi plėšomi į šmotelius iri 
; durklais varstomos jų krūtinės!... O už 
‘ ką tas viskas daroma? Už ką mes žūsta-

me ir žudome kitus?... Už ką? Atsaky-
- į kite man—už ką? (Užsikosti.)

Jonukas (atsisveikindamas). Likis svei-
i kas, tėveli... Sudie, motinėle... Sudie, O-j

nute. i
leidžiasi.)

Scena Antra
(Tie patys ir kareivis Jokūbukas) 

Jokūbukas (įbėgęs): Mama... Mariute...
nes vokiečiai atsiveja

____  ____  _______ _ _____  v Nudūrei sūnų mano, nudurk 
(Visi verkia, atsisveikina, uždanga Nudurk greičiau, o jei ne, tai 
* i____________ ■_______________ ' dėsiu.

Vokietys (atgavęs sąvoką):
VEIKSMAS II. i aš?... Mama, mamyte...

Scena Pirma. ! Mariutė. Kas... Jonas... brolis mano!
(Kambarys tas pats. Nuo pirmo iki an-1 Motina. Ką padarei? Nudūrei brolį ša

tram veiksmui prabėga 10 metų. Uždan- vo... Nudurk ir mane... Greičiau... Grei
čiau įsmeik durtuvą į mano širdį.

Vokietys (žiūrėdamas į nudurtą brolį): 
Kas... Brolis mano?... Jonas. (Klaupia
si): Oh, ką aš padariau?... Užmušiau 
tikrą savo brolį! Broli! Dovanok man... 
Atleisk man... ’Motin mano.Sesute mie
la... Atleiskite man.

Motina. Sūnau... Nedalaikysiu... Pri
baik mane. Tėti tėvo lavonas, čia sesers 
ir brolio... Oi tas karas, karas... Lavo
nai, lavonai ir lavonai. (Susmunka. Už-

Kas? Kur

rengia UAARLEM OIL

priešas darbininkų
Tad pagalvokite, _ _ _ ..... ..
neikite, prie savo įkalbą ąnglišįajA 

]ir liętuvaitės, visi, į prakalbas, kas 
i tik galite. Darbo'zr

WORCESTER, MASS
Aido Choras Darbuojasi
Ai d iečiai

kaip sako,

minis sezonas 
atsidarė. Tai, 
nas veikimo ir 
gabumų, o ne 
Linksma man

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos r •i ■ •

venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klases brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik-------$3; Pusei____$1.50
Pinigus siųskite American Express- 
money orderiais, juos išrašydami 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso

ant

gai pasikėlus, Jokūbas, suvargęs, pražilęs, 
sėdi priegalviais apramstytas krėsle, bailiai 
žvalgosi ir klejodamas kalba.)

JoLūbas. Bėgkime, bėgkime, japonai ve
jasi pankui!... Paskui mus bėga mirtis... 
Pragaras atsivėrė ir ryja gyvus ir negy
vus žmones... Oh!... Bombos drasko gy
vus žmones, plėšo jų rankas, kojas ir mė
to po laukus. (Užsidengia ranka akis ir 
susitraukia į krėslą.)

Jokūbukas (įbėgęs): Tėveli. Jau renka 
visus jaunus vyrus iš kaimo ir varo į karą'dan^a nusileidžia).

su 
Linkįu, kad visi tos 

draugijėlės nariai ateityje pa
imtų pavyzdį Tr sektų tuo pa- 
|čiu keliu. Rodos, jau dainuo
ja drauge su murnis S) nariai 
tos draugijėlės.. Nors choras 
yra nemažas, įgalima sakyti, 
yra apie] 40\narių, bet turėtų 
būti . 1004 ųarių s pjioyęi pagal 
progresyviškų žmonių^skaičių. 
Bet kur jie ir kodėl neateina'? 
Pirmiausia, yra .priedermė, visų 
ex-choristų sugrįžti; antra, 
mūsų, progresyviški 
pilnai ir plačiai žiūri į dailę 
ir myli ją, nes galima lengvai 
spėti, kaip atsilanko į įvairius 
parengimus, ypatingai į kon
certus. Tad Jų ir yra prieder
mė palaikyti tokį chorą, kad 
visus kitus Worcesterio chorus 
pralenktų. Kaip < choras bus 
didelis — visiems ; bus links
miau; geriau dainubsijne, dau
giau nuveiksime ir,, žodžiu sa
kant, iš visų atžvilgių gėriau 
būtų.

Laike praktikos, komisijos-iš
davė kelis raportus. (1) Nu
tarta greitu laiku statyti ope
retę “Nebaigta Kova.” (2)

“RYTOJUS
Calle Montes dę Oca J 4G 
Avellaneda, Buenos Aires

Argentina \

Varpas bakuty.
M Ralchnnai

BUDAVOKITE!
THE

PLATINKITE!

antra, 
žmonės

VEIDO GRAŽUMAS
> J i : ' I I I j I '

ROJAUS -VEIDO’ GROŽY
BES LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do-1 
lerį! Ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie: pasiskubiųsit, 
sučėdysit ,$1.25.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybes Lašai su 

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

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

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
tnums)

Vardas Ji--------—.—A---------- -
No. ,ir gatvė------- - ------- ---------—
Miestas ir valst. .—

WORKING WOMAN
Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.

Darbininkės Moterys!
Buclavokite j j

moterų laikraštis, 
baltųjų darbininkių

kuris 
prieš

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siuskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.

NAME _•_________ .___________ ADDRESS------------------------------

CITY ___________ ______________ ________ STATE_________ —
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l IOJI

Puslapis Penktas
*■

NORWOOD, JVIĄSS.

woodieciams pasakojo,

riausio

naviino
GERAI ir pigiai

kainą,

NOTARY PUBLIC

INGĄ VAKARIENE

F. URBONAS, Aptiekorius'

Norwood© Proletaras.

PLATINKITE!

raipsnius, aukas

4

ubscription.

iTE___

t

BOSTONAS IR AP1ELINKE

Matot, Nau- 
pasakojimai 
Vienur Nau- 
kad krautu-

0 pa- 
Plano

rbininkų Pačios! 
eiskite Jj!

Drg. Klastauskiene Serga
Draugė Klastauskiene, A. L.

epenų ir Pūslės bėdomii 
ledai Haarlem Oil Ca^- 
moksle pažanga jas pa- 
0 bandyk šiandie. Tri 
a jų dydžių vaistinė
je se 35c, 75c ir $1.50

auga, 
dirbo

Jis ne tik sunkiausias
Bet tie, kurie vartoja po plačią

BERLYNAS. — Laikraš- ( 
ei ai patyrė ir paskelbė pi a-! 
nūs Vokiėtiios inžinierių,:

ateiti ir kritikuoti Bimbos pra
kalba.

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

su visiškai mažu atly
tai kun. šeštokas,

buvo skaitlingesnes 
Kalbėjo drg. Senas

s gyduoles. Ieškokite 
vardo kiekvienoje dė-

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

no!

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clcrrriorit Avenue) 

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

Taipgi panaikino slaugių

949-959 Willoughby Ave.
• 1 Tel., Stagg 8842

Urbo Lax Tabs
tai kanuolc prieš kitą amži- 
žmogaus priešą—vidurių už- 

pagami-

laikraštis, kuris 
darbininkių prieš

STATEN ISLAND, N. Y

ItMiri* Lulin

* opiniu 
m k>!n*

non Street
ILADELPHIA, PA.

( LIETUVIS
I __j Norintieji ge- 

patar- 

ir už

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis, 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO Š,\I.ČIO)

jokių šalčių nėbi.įo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino' priedo!

nų dalykus kišasi. Tuomet

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Seaview Ligoninės Darbi
ninkų Gyvenimo

Čia ligoninės bosai, tikslu

yra 
ną 
kietėjįmą—kuris žmogui 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stėičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ho- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

New Yorke Žinio?

1 1 d. lapkričio įvyks svar-ls’U ją laidojo.
i'bios prakalbos su gražiu kon- atsitiko pirmiaus, negu įvyko 
ceriu. Kalbės drg. A. Ęimba bįmios. ląidotuyės. Kftlp .drg. 
iš Brooklyn, N. Y.

Trečiadienis, Spalių 22, 1930
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JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

Tel.: So. Boston 0304-W
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Naujokaitis, kaip Sapne, Klie
dą apie Sovietų Sąjungą.— 

Pilnas Pagiežos prieš Dar
bininkų ' Valdomą Šalį

Kol Naujokaitis tik iš savo 
burnos pagiežą leido prieš So
vietų Sąjungą, tai mes, Nor-j 
woodo darbininkai, mažai __ 
mės kreipėme į p. Naujokai
čio pasakojamas nesąmones. 
Bet kada pradėjo naudotis 
tomis Naujokaičio nesąmonė
mis net spauda, kaip “Tėvy
nė” ir “Keleivis,” ir dar tie 
priešdarbininkiški j laikraščiai 

J rašo Kįk tas Naujokaičio kal- 
I bos daljs, kurios žemina Sovie
tų Sąjungą, tai būtinai reikia 
tas nęsąmopes atremti. Pir
miausia, kas buvo ir dabar yra 
ponas Naujokaitis, nes spau
da, ypatingai “Tėvynė” nori 
Naujokaitį priskaityti komuni
stų žhiogum. Naujokaitis 
Norwoode ' išgyveno apie 10 
metų ar daugiau, bet jokių ry
šių Su kombnistais neturėjo, 
prie jqkios komunistinės orga
nizacijos neprigulėjo, net gi į 
jokius darbininkiškų organiza
cijų parengimus neateidavo, ir 
nežinia, iš kur P. Peželis su
randa ir “Tėvynės” skaityto
jus nori įtikinti, būk Naujokai
tis buvęs artimas bolševikams. 
Tai yra tikra nesąmonė. “Kel
eivis” tikrai meluoja sakyda-l 
mas, kad Naujokaičio sesuo, 

' yra Komunistų Partijos narė] 
ir dirba valdžioj. 1

4čio sesuo ir švogeris kontrevo-j 
liucionieriai—sesuo ir švogeris 1 
kariavo sykiu su kontrevoliu- 
cionieriais prieš darbininkus, 
bet kada Raudonoji Armija iš
taškė paskutrhes kontrevoliu- 
cionierių ginkluotas gaujas, 
tai Naujokaičio sesuo ir švoge-

i___________ :__ _______ i •— = 1

kaičiui orlaiviui važiuojantį iš 
Maskvos į Kauną drūčiai atsi
liept į protą . .!. *

Naujokaitis tik ką sugrįžęs 
pasakojo, kad Sovietų Sąjun
goj ant kiekvienų dviejų Žmo
nių yra pastatytas,šnipas, bet 
į tai, matyti, netikėjo nęi‘“Kel
eivio” redaktorius,-nes “Kelei- 
vyj” jau rašo: “Kad ant kiek
vieno augšto, kur gyvena, trys 
šeimynos, yra vienas šnipas.” 

Keleivis” turi iš

VIETOS ŽINIOS
-V- n ■> 1' i

Prakalbos Pavyko
19 d. ‘spalių, svetainėje 

2075 Clinton Ąve., B,ropxę, į- 
įrąkalbos,

. ’jTai kam gi “Keleivis” turi iš- - . ,
1 ( °" i kreipti, juk Naujokaitis nor- vyko prakalbos.

woodiečiams pasakojo/ kad palyginant su pirmiau įvykd
ant kiekvienų dviejų žmonių šiomis, buvo _ skaitlingesnes 
yra šnipas. Aš labai abejoju, publika. Kalbėjo drg. Senas 
ar atsiras nors vienas Norwoo- Vincas apie bedarbę iy jos pa
de beprotis, kuris tikėtų to- naikinimą.'Klausimus rišo rim- 
kiems kvailiems pasakoji- tai, ir klausytojai lik,o paten- 
mams. -Na, ar pagalinus tokis kinti. Buvo ir iš publikos 
Naujokaitis gali ką nors rim- klausimų, biskųtis diskusijų, 
to ir teisingo papasakoti apie (Vienas argumentavo, kad vie- 
Sovietų Sąjungos ' darbininkų (natinis būdas panaikinimui be- 
padėtį, kuris paskendęs buržu-1 darbės, tai uždarymas rube- 
aziniam egoizme ir rūpinasi žiu įvežimui tavorų, padirbtų 
patsai praturtėti, išnaudoda- (kitose 'šalyse. # žinomaj tokia 
mas kitus. Jis taip kalba, i mintis yra klaidinga ir buvro 
kaip biznio reikalai diktuoja, j atsakytą, įš kįtps; pų^ės, kaip 
Ar Naujokaitis rūpinasi apie. dalykai-turėtų būti.. Aukų pa- 
Norwoodo darbininkų būklę, dengimui lėšų surinkta $6.15.
tų, kurie skursta čia ant vie
tos? Visai ne. Jam darbinin
kų reikalai nerūpi ir jis jų ne
mato. Čia darbininkai, ypa
tingai bedarbiai, badauja, žu
dosi bado kankinami, kuomet 
šalis paskendus turtuose. O _ _ 
Sovietų Sąjungoj, jei didmies- lšUsirinkimO 
čiuos kiek trūksta iš mėsiško 
maisto, tai trūksta visiems.

,O čia ir visam kapitalistiniam 
'pasaulyje—vieni, tai yra, ma- 
Įžuma, dykaduoniai, turi pa- 

m°5 • IvU-e Ikankamai ir persiėdimui, o1 
Naujokai-jjar|;)įnjri|<ų didžiuma turi ba-1 

dauti. Bet Naujokaitis dar-j 
bininkų nemato, jis mato tik | 
tuos, kurie dar išgali automor | 
ibiliais važinėti.

Po $1 aukojo-: Ą. Jaskevičius, 
M. Vąruškęvięius ir > V. Urb- 
ša; po 50c: B. Baleišis, M. 
Bekešius, V. Baleišienė, J. Ba
kutis. Už aukas tariame šir
dingai ačiū.
Iš A. L. D. L. D. 23 Kuopos

Pasibaigus prakalboms ir 
geram būriui esant kuopos na
rių, įvyko minimos kuopds su
sirinkimas. Iš komisijų rapor
tų pasirodė,’kad rengiama te- 
atras-koncertas ir šokiai 23 d. 
lapkričio, svetainėje 2075 
Clinton Ave., Bronxe. šiame pa

dengime dalyvaus Lyros Miš- 
I rus Choras ir Lyros Vyrų Cho- 
iras iš Maspetho. Taip pat 
bus sulošta juokinga komedija 

j “Vienas Numirė.” Aktoriai— 
'draugai maspethiečiai.

Diskusijos ir Prakalbos
A. L. D. L. D. 9 kuopa nu

ris buvo paimti nelaisvėn; jo'tarė surengti* diskusijas, už- 
sesuo dirbo pas kontrevoliucio- ikviečiant ir p. Ch. "Naujokaitį, 
nierius prie Raudonojo Kry-! Diskusijose bus nurodyta So- 
žiaus (ligoninėj), kaipo slau-(vietų Sąjungos padėtis. Taipgi 
gė. žinoma, kontrevoliucio- bus duota atsakymai į Naujo- 
nieriai, nematydami kitos iš-j Haičio plepalus apie Sovietų 
eities, turėjo pasiduoti; pasi- Sąjungos blogumus. Kada tęs 
davė ir Naujokaičio sesuo ir'diskusijos įvyks—bus prjineš- 
pasiliko ligoninėj kaipo slau- ta vėliau, 
gė, ir dabar tą darbą dirbai ; • ' 

y Maskvos ligoninėj. Ji už sa-,! 
vo darbą gauna- 75 rublius' į Į 
mėnesį, o švogeris, kaipo mo
kytas žmogus, gauna 250 rub
lių į mėnesį. Laiko (samdo) 
tarnaitę, kuriai moka 25 rub
lius į mėnesį; turi du šunis,— 
vieną myli Naujokaičio sesuo, 
o kitą—švogeris. Tai Naujo
kaičio pasakojimas. O “Kel- 
eivyj” jau rašo: “Vieną šunį 
ir tas kudlius.” ‘Vadinasi, 
Naujokaitis pats turintis tiks
lą kitus išnaudoti, ir nuvažia
vęs į Maskvą pas kontrevo- 
liucionierius, kurie nors ir gy- nesibijom, visuomet leidžiam 
vena poniškai, nes samdosi atvirai kritikuoti mūsų kalbė- 
tarnaitę, del išdykavimo laiko tojus, 
du šunis, bet vistiek trokšta, i 
kad kas nors juos išgelbėtų ( 
nuo darbininkų diktatūros.'

• Jie trokšta, kad vėl galėtų ant 
T darbininkų sprandų jodinėti, i' 

jokio naudingo darbo nedirb-! 
darni. O dabar, mat, darbi-1 p 
ninku valdžia priverčia visus 
dykaduonius kokį nors naudin
gą darbą atlikti del visuome- ( 
nes. Tad ar galėjo Naujokai- numušti slaugėms algas, pra-! 
tis kitokius įspūdžius parsivež-(dėjo atleidinėti baltveides prabaščiui kas nors biznį ga- 
ti iš Sovietų Sąjungos? (slauges ir jų vieton priiminėti dina

Dabar eikim ir palyginkim juodveides.- Mat, tos vargšės, ginimu, 
gyvenimą kad ir Naujokaičio per .laikus neigiamos, nepri-inors ir senas žmogus, kreipia- 
sesers ir švogerio su mūsų, dar- imamos į švaresnius darbus, 
bininkų, gyvenimu čionai, šioj eina už pigiau dirbti: kur pir- 
“■aukso” šalyje. Jiedu du, miau baltveidėm slaugėm mo- 
kaipo viena šeimyna, uždirba 'kėdavo $100 į mėnesį, tai 
325 rublius į mėnesį, tad juodveidėm dabar moka tiktai 
pasiklauskim patys savęs ar ($90. ' ‘ >'
daugelis iš mūs Čion, Amęri-

X^oj, galim po tiek uždirbti? darbą naktimis; į tas vietas 
Naujokaitis sako, kad “stoka dabar stato vyrus pridaboto- 
maisto, ypatingai mėsos,” bet (jus, kuriems moka tik $60 į 
sesuo gali išlaikyti du šunis, mėnesį, o valytojams tik $40. 
o jul^ šunims šiaudų nepaduo- Kada išdirba du mėnesiu, tai 
si. Ir kada Naujokaitis už- gauna $60. bet mažai kas iš
klausęs, kam jums reikalingi'dirba, iki pakėlimui algos, nes 
tie šunes, tai švogeris atsakęs: .........................
“Kaip ateis badas, tai pjau- 
sim ir valgysim.” 
jokaičio žiopli 
muša patys save, 
jękaitis pasakoja, 
vių veik visai nėra, jei ir yra 
tai tuščios, kitur jau pasakoja: 
jkačių kailiniai 275 rubliai, la
pės apykaklė 800 rublių. Tas 
ir parodo, kad Naujokaitis į\e 
miegodamas sapnuoja^ Pir
miau pasako, kad nieko nęjr^, 
o paskui išdė&d kainas už prę- 
kes.—veikiausia, kad Nįujb-

Kaip Tikrai Buvo
Tūlas laikas atgal buvo vi 

no reporterio rašyta “Laisve-1 
je,” būk drg. Mingila savoj 
moterį palaidojo su bažnytinė-1 
mis ceremonijomis. Tačiaus į 
reporteris pranešė sulig jo 
gautų žinių, dieną pirmiau, ne-;

Bet i štai, . kas

___ _ . K(iip -drg.
Reikia teį- Mingila aiškina ir kiti, buvo 

sybę pasakyti, kad darbiniu- itaip: ,
kų judėjimo priešai Bimbos i Svetimtautis kunigas sutiko at- 
nelaukia, už tai darbininkai įsilankyti į namus atlikimui ce- 
jau senai kalba apie 1 d. lap-Įremonijų už $10, bet lietuviu 
kričio, laukdami Bimbos. To-i^un. šeštokas sužinojo, kad 
del mes turime dėti didžiau-(kitos tautos kuiligas gadina jo 
sias pastangas, kad sutraukti! biznį. Tai šeštokas, kaip anas 
plačiausias darbininkų minias, kunigas pasakoja, mušė tele- 
O taipgi yra gera proga darbi- gramą vyskupui, kad kitos pa- 
ninku-komunistų priešininkams rapijos kunigas į jo parapijo- 

nU dalykus kišasi. Tuomet 
Nes mes, komunistai, vyskupas davę įsakymą tam

kunigiu, kuris sutiko atlikti 
ceremonijas UŽ- $10, kad jisai 
neturi teisės lįsti į šeštoko pa
rapijos dalykus. Svetimtautis 
kunigas atsilankė į Mingilos 
namus ir, pasakęs dalyką, su
grąžino Mingilai tą dešimtinę, 
kurią buvo paėmęs. Mingila, 
pasipiktinęs tokiu šeštoko pa
sielgimu ir vaikams sutikus, 
palaidojo savo gyvenimo drau
gę laisvai, be jokių bažnytinių 
ceremonijų.

Išeina taip. Kada lietuvių

si į vyskupą prieš tuos dvasiš
kius, kurie sutinka pigiau at
likti ceremonijas, šeštokas gi 
reikalavo $70 už minimas lai
dotuvių ęęremonijas. O kada 
jisai nęgavb iš, Mingilos $70, 
tai šeštokas koją pakišo taip, 
kad visai neįvyko jokios cere
monijos. Tas turėtų atidaryti 
akis kiekvienam tikinčiam 
žmogui, kad bi kokia kunigo 
malda bi kokioj nelaimėj yra 
paremta doleriu. Neturi do
lerių, negausi kunigo palaimi
nimo.maistą duoda labai prastai pa

gamintą, tai darbininkai nega
li ilgai atlaikyti ir meta.

Gydytojai, slaugės ir prida-
botojai gauna geresnį maistą, D. L. D. ir L. D. S. A. narė, ir 
o visi kiti darbininkai laikomi 
paprastų gyvūnų vietoj. Nes 
bosai žino, kad dabartiniu be
darbės laiku ikvaliai darbinin
ką laukia ūž vartų, ir 
nepaiso, čia dirba yirŠ 1400 
(Jarbininkų ir visiems algas 
pukapojo; aš manau, taip’pa
sielgė ir kitose ligoninėse. O

sau algą $15,000. Darbinin
kai turi organizuotis ir bend
rai, nesiskirstydami į juądUs 
ir baltus, kovoti už pagerini
mą savo būvio. Visi ligoninių 
darbininkai privalo susiorgani
zuoti, tuo kart bus galima iš
reikalauti geresnes sąlygas.

Seaview Lig.- Darbininkas.

vėl serga ta pačia liga, kuria 
sirgo pora' metų atgal. Dak
taras specialistas pasakė, kad 
gyvybei nėra pavojaus ir yra 
viltis jai pagyti. Tie mūsų or
ganizacijų nariai, kuriems lai
kas leidžia, galite aplankyti. 
Visiems yra žinoma, kad ligo
je geriausias ligonio draugas 
yra, kuris jį aplanko. Klas- 
tauskų gyvenimo vieta yra 840 
Forest Ave. Dz. Rep.

MASKVA, ,-r. Milžiniška 
motorų dirbtuvė “Amo”, su 
kaupu’ išpildė Penkių -Metų 
Planą. Pirmais 'dviem me
tais ji padarė 12 nuošimčių 
daugiau, negu buvę skirta.

Fabrikas smarkiai, 
18 mėnesių atgal čia 
tik 3,500 darbininkų, 
bar jau dirba 7,000. 
baigoje Penkių Metų 
dirbs 13,000.

• Darbininkų sąstatas toks: 
15 nuoš. moterų1 ir 40 jaunų 
darbininku. Beveik visi 
jauni darbininkai priklauso 
prie Jaunųjų Komunistų j 
Lygos.

kurie,, , bųdavo^ą
naują orlaivį. "Tai būsiąs 
naujas “stebuklas.” Orlaivis 
galėsiąs išsikelti nuo 35,000 
iki 40,000 pėdų augščio ir 
lėkti 500 mylių į valandą. 
Jeigu jiems planai pavyks, 
tai naujas orlaivis galės at
lėkti iŠ Berlyno į New Yor- 
ką Į 6 valandas. O karo 
reikalams tokio orlaivio 
naudingumas negali būt 
abejojamas.

Telephone, Stagg MIILORIMER RESTAURANT
v <

' LieiuviŲ Valgykla
VISOKIŲ KOŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS
LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAIJORIUS
DARB4 ATbJKKA

Nufotografuoja Ir 
numnliavoja vijo
te i u h paveikslu* 
įvairiomis » p h )• 
romia. Atnaujina 
senus ir krajnvus 
(r b u d n r n *u 
anaerikonifikal*.

TELEFONAS: 
triangls; i 4K-.

Kreipkite* list 
adresu >

JONAS

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

•Brooklyn, N. Y. F
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbarjįį.

J;

i
STOKES

17X Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORWS 
t UNDERTAKER)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del marięs sklr* 
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiat • '

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Vardas.
No___
Miestas

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingaa Kliubus 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rfl
muoso, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviS- 
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOiĮN’Š po 10c Visi rankoihis pa-riai užlaiko JOIĮN’Š po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Ųrooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur Rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant parertiavimo 
visur Amerikoje išsiuntinejam per paštą. Ad
resuoki!:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBeJAJ 
«67 DIVI$W. AtfcNUE.: : ' BROOKLYN, N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
:■ : V'i> »■,; '11 ■ " •

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. OiiTO
2220 A^ęn.ue J Brooklyn, N.. ¥•

Teir Midwood $2j61

O

o

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

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

Mes

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue • Brooklyn, N. Y.
^Kamp. N. 4-tos gatvės Tek, Greenpoint 2017-2360-3514

Iskirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.



šv. Tre-

rupino-

lai prieš fašizmą daugiau ben- ALDU) I Kuopos Vakarėlis!

(248-253

Tel., Stagg 7057

Tel., Juniper €776

ALDLD 1 Kuooos J. WANNA, JRRidgewoodieciai, Ryt VakarąĮ Susirinkimas Rytoj

arės-

PAJIEŠKO.IIMAI

Meldžiu
pra-

Maspeth, N. Y

|[ MIRTYS—-LAIDOTUVESJ Lietuvius

Bronislaw Valaitis, 58 metą, 
133 Ainslie St., mire spalių 17

Atsišaukimas j 
Dainininkus

A. L. I). L. D. 1 kuopa re n 
r linksmą vakarėlį sekma- būkite pamokose,

o

7

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

'išmokti dainas, kad galėtume 
žavėti susirinkusią publiką.

Choro Valdyba.

ww«e' -t

Spalio 26 Diena, Sekmadieni kare> National Hali, 91 cim- 
ton Avė., Maspethe.

Gerbiamieji, 
dainininkai ir 
jais, stokite į Lyros Chorą,.nes

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(WilliftmeburR Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 ryt® iki 6 no pietų

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

Tel.: Juniper 6776

kurie esate 
manote būti

Fronto Konferencijoje i 
Lenkijos fašizmą.

V. Bovinas.

EITRA

.riMl’fįidžl&foii

■NBmm ■

Puslapis šeštas

IJ?
V IF T O S ŽINIOS'V 1L 1 V D LI ii IV O jLenkijos Fašizmą

i
i Siautimas fašizmo Lenkijoj 
(yra dalis to fašizmo, kuris 
(siaučia Lietuvoj ir kitose ša- 

fse. Ypatingai lietuvių ir 
x. ,. , , , [lenkų darbininku kovos reika-
šiandie vakare įvyksta pro- !| t - - 

■ letarinis bankietas pagerbimui !^rj 
Idrg. Fosterio, Minoro ir Am- -- 
terio, Irving Plaza Svetainėje, I 
15th St. ir Irving PI., N< 
Yorke. Rengia Tarptautinis;- “ 
Darbininkų Apsigynimas. Mi-i 
nimi draugai ketina pasakyti j 
po trumpą prakalbėlę. Pr°-i Fronto 

, be kitko, dainuos 
įGastonijos darbininkų dainas j-- 
idrg. J. Burck, Ryan Walker 
Daily Workerio piešėjai, ir 
drg. Margaret Larkin. Tikie- 
to kaina 50 centų. Tikietais 
apsirūpinti reikėtų kaip galint 

(anksčiau. Jie gaunami Work
vers’ Bookshop’ėj, *50 E. 13th 
iSt., New Yorke.

Ištikro linksma ir įspūdinga 
bus artimai matyti ir girdėti 
šiuos draugus, paleistus iš ka
pitalistinio baudžiamojo urvo | 
ir parodyti, kad mes giliai į- 
Ivertiname jų darbus. “Lais- 
Ivės” skaitytojai, patys važiuo- 
ikite į šį bankietą ir vežkitės 
savo draugus bei pažįstamus.

Drg. Fosterio Prakalba Šiandie Bankietas Draugams j y.1 

Brooklyne Spalių 31 d. Tosteriui, Minorui ir Amteriuipj
Drg. Wm. Z Foster kalbės! 

Brooklyne, Miller’s Grand As
sembly svetainėje, Grand i 
Hftvemeyer Sts., spalių 31 d 
8 vai. vakare. Drg. Fosteris! 
yra Komunistų Partijos kan
didatas į New Yorko valstijos, 
gubernatorius. Jis su kitais! 
trimis draugais buvo nusmerk-i 
tas trims metams kalėjiman už 
vadovavimą kovo 6 d. demon- 
stracijai. Bet buržuazija, pa-! 
bugusi vis didesnių masinių [ 
protestų su griežtais reikala
vimais paliuosuot tuos drau-| 
gus,' išrokavo, kad jai būsią 
geriau nelaikyti tuos revoliu
cionierius kalėjime visą pažy- i 
mėtą laiką, ir todėl nutarė pa- | 
leisti po šešių mėnesių baus-1 
mės.

Apart drg. Fosterio, tame 
masiniame mitinge įkalbės ir 
keli kiti. Svarbiausia tema, 
suprantama, bus dabartinis ne
pabaigiamas krizis, iš jo besi
skleidžiantis smarkesnis revo-' 
liucinis judėjimas, kova už ap-' 
draudos pensijų įstatymą be
darbiams, ypač sąryšyje su 
Komunistų Partijos rinkimų 
kampanija.

Kiek 
Partijos 
sekcija 
Chorą, 
tame 
me mitinge, 
organizacijos yra prašomos 
neturėti jokių savo parengimų 
spalių 31 d. vakare, taip kad 
visi jų nariai galėtų išgirsti 
tas prakalbas.

d.; palaidotas spalių 20 d. šv. 
(Trejybės kapinėse.

Louis Dugan, 54 metų, .77 
(Gold St.,, mirė spalių 18 d.; 
j palaidotas spalių 20 d.
Ijybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom 
si graborius J. Garšva.

nes čia įeina ir Vilniaus 
jklausimas, Pilsudskio nauji 
pasikėsinimai ant Kauno, aš-1 

(tikėjimas karo pavojaus prieš i',.;
.(Sovietų Sąjungą ir tt.

| Kovai prieš Lenkijos fašiz
Imą yra šaukiama Suvienyto1 
___ ) Konferencija. šion ' 

jkonferencijon yra kviečiama ir 
(lietuviai ir kitų tautų darbi- 

!’ įlinkai. Konferencija įvyks 2
d. lapkričio, 10 vai. ryte, Man
hattan Lyceum svetainėje, 64 
E. 4th St., New'Yorke.

Konferencijon gali siųsti po
2 delegatu kiekviena organi
zaciją. Organizacijos, kurios 
turi daugiau negu 50 narių, 
gali siųsti po 1 delegatą nuo 
kiekvienų 50 narių.

Mes raginame visas j-"~- 
organizacijas dalyvauti Suvie- į 
nyto 
prieš

Lyros Chore yra gražus būre
lis jaunimo, su kuriais ir jums 
bus smagu sykiu dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti. Dar 
ir už tai yra smagu būti Lyros 
Choro nariais bei dainininkais, 
kad choras dalyvauja įvairiuo
se parengimuose ne tik New 
Yorke, bet ir jo apielinkėje ir 
net tolimesnėse valstijose.

Choro pamokos būna kiek
vieną ketvirtadienį, 8 vai. va-

- I Taipgi, ir choro nariai, visi 
, nes žinote, 

Įdienį, spalių (October) 26 d., jkad choro metinis parengimas 
(“Laisvės” svetainėje, kampas,visai netoli, tad gerai turime 
i Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
: Brooklyne.

Į tą vakarą tikimasi su
braukti kuo daugiausia publi
kos, nes turime puikiausią 
programą.

Brooklyno ir apielinkės pub
lika senai yra matę šokant 
“broliukus” Margaret Skučiū- 
tę ir Edvarduką Skučą. Jiedu 
gerai žinomi amerikiečių vode- 
viliniuose teatruose. Bet atei
nantį sekmadienį jiedu šoks 
'mūsiškėje pramogoje. Dainuos 
! Aido Choro merginų seks- 

.. - (tetas, linksmins naujomis dal
inėmis. Bus ir solistų, kurių 
(yra užkviesta net iš kitų ko- 
lloniįų. Visiems akompanuos

Ex-Policmanas Plėšikas
Mineoloj, L. I., ex-policma- 

nas Julius Ilerber, sūnus Nas
sau pavieto valdininko, teisme 
prisipažino, kad jis išplėšė iš 
turčių namų “fornišius 
tus brangius daiktus, 
$2,000, ir p’adovanojo juos sa
vo mylimai Marei O’Donnell, 
viešosios mokyklos mokytojai.

žinoma, Komunistų 
šešta brooklyniškė 

žada kviesti Aido 
kad jis padainuotų 

nepaprastai svarbia- 
Darbininkiškos 
yra

Bedarbių Delegacijos 
Nariai Apie Kraujo 
Pirtį City Hali

Ne mažiau 50 policmanų 
mušė buožėmis ir blekdžekiais ! 
tris bedarbių delegacijos na-1 
riųs City Hali, pereitą ketvir-

ir Milton Stone, kurie- 
kaip ir drg. Nessin, buvo f 

ten primušti. Jie tvirtina, kad 
majoras Walkeris buvo išank-l 
sto specialiai prirengęs polici
nius mušeikas. Kaip tik be
darbių delegacija pradės kri
tikuoti grafterišką miesto val
dybą, majoras duos ženklą, ir 
prasidės kruvinas darbas. Ir 
iŠtikro, vos majorui Walkeriui 
galvą linktelėius, tuojaus su
puolė kraugeriai ir čia pat sa- 
lėie. po majoro akimis, smū-Į 
giais paklojo tris bedarbių de
legacijos narius. išmušant 
jiems sąmonę. Paskui tie drau
gai be žado buvo paritinti 
laiptais žemyn: bet viršuj 
laiptų stovėjusieji budeliai su
riko žemiau stovintiems: “Ne- 
paleiskite!” ir tie žemutiniai 
visu žvėrišku įnirtimu tęsė 
kruvinąją šerengą bedarbių 
delegatams. Ant žemės par- 
kirstiems kulnimis lipo ant 
veidų ir sukinėjo kulnis, 
“gręždami.” Kuris tik galvą 
pakėlė, ant jos krito naujas 

, lietus kelių desėtku policma- 
nų buožių ir blekdžekių. O 
po tokio kraugeriško ansidir- 
bimo dar areštavę jau beveik 
negyvą drg. Nessina, sudarė 
prieš jį kaltinimą už “sukili
mą prieš valdžią.”

Žymėtina, kad “socialistų” 
vyriausias vadas, presbyterio- 
nų kunigas Norman Thomas, 
ramiai sau knygą skaitė, kai 
komunistiniai delegatai statė 
bedarbių reikalavimus miesto 
valdybai, ir jis sklandžiai šyp
sojosi,) kai majoro Walkerio 
uniformuoti mušeikos kapojo 
bedarbių delegatams veidus ir 
Skaldė jiems galvas.

“Muilo Pardavinėtojai 
Plėšia Namų Rakandus

'Po Brooklyno miestą pasku
tinių laiku auįpmobiliais va
žinėja tūli žulikai “muilo 
pardavinėtojai.” Kai šeiminin
kė sutinka pigiai pirkti gabalą 
kitą muilo, ir nueina pinigų at
sinešti, tie Šuleriai skubiai gro
bia radio, siuvamąsias mašinas 
ir kitus turinčius vertės daik
tus, sųsikradna į automobilį, ir 
nuvažiuoja.

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 

.t 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

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA. keturi JorniŠiuo- 
! ti kambariai porai arba pavie
niams. Yr^t visi naujausios mados 
įtaisymai ir palankumai.’ Randa pi- 

• į •_ gi. Kreipkitės nuo 7 iki 9 vai. va
karais. G. Baronas, 146 S. 3rd St., 

vertės Brooklyn, N. Y. 251-6

PAJIEŠKOME partnerio pirkimui 
farmos, kuri turi 217 akrų žemės. 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris prižiūrėjimui 

sergančios moters. Delei mokes
čio susitaikinsime. Atsišaukit tuo
jaus vakarais, po num. 477 Lojran 
St., Apt. 3-A, East New York, N. Y.

251-3
REIKALINGAS tinkamas angliškai 

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

Hankow, Chin i ja. - 
gauta pranešimas, kač 
nijoš Raudonoji Armij 
ėmė didelį ir svarbų n 
Kiang, Kiangsi provir 
Laukiama daugiau pas 
mų. Chiang Kai-shek< 
džia gavo užsienio im' 
listų $1,500,000 paskok 
vai su komunistais.

Frieburg, Vokietija.- 
* sikirtime tarpe komuni; 

' y fašistų, sužeista 20. I 
^ai buvo užpuolę komu 

susirinkimą.

Rio De Janeiro. Bra; 
—Valdžia suome 45 ■ 
vius, kaltina juos prikl 
me prie Komunistų Pa 
i-r skleidime komunis 
propagandos karo laiv

PASIRANDAVOJA 3-4-5 ir 6 kam
piniai kambariai su maudynėmis ir 

elektra. Randa nuo $15 iki $35.00 
į mėnesį. Kreipkitės pas: A. B. 
ZlNIS, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonai: Stagg 8383—Ja
maica 7394 (248-253)Peršovė už Mergaitės 

Žaginimą
Norman Goldstein, Bronxe, 

peršovė apdraudos kompanijų 
kolektorių D. Piconę, kada 
Goldsteino duktė pasiskundė 
tėvui, kad kolektorius pasi
griebęs ją žagino.’ Picone li
goninėje, o Goldsteinas

13 Organizuotų Plė 
BylaPASIRANDAVOJA 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. rvto iki 10 
vai. vakare. K. Petronis, 7415—13th 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Beach
view 8085. (247-252)

T šį vakarą* yra kreipiama 
[atyda viso Brooklyno ir aplin- 
jkinių kolonijų. Publika turės 

d., |progos pasimatyti su savo pa- 
sve-jžistamais bei draugais ne tik 

D. L. D. i vietiniais, bet ir iš svetur, bent

Ketvirtadienį,, spalių 23
8 vai. vakare, “Laisvės”
tainėje, įvyks A. L. L. L. .........
1 kuopos mėnesinis susirinki-i jau iš N. J. valstijos. Tai srna-jtuotas. 
mas... Visos komisijos būkite [giai laiką praleisite ir sykiu 
prisirengusios išduoti rapęrtus. iparemsite Darbininkų Litera- 
Finansų sekretorius drg.. Ta-;tūros Draugiją.

[mošiūnas skaitys sekančiam! Sake, drauges gaspadinės— 
į susirinkime tų vardus, kurie .Mikalauskienė ir Garbačaus- 
1 (neužsimokėję už 1930 metus. • kienė, kad jos turės namie
(Taigi, jeigu nenorite, kad bū-}keptų ir virtų valgių. Taip pat 

“ant listo,” at-pjus ir minkštų gėrimėlių.
[eikite anksčiau ir užsimokėki-. Grieš Jaunų Darbininkų Orke-

Visi į Seno Vinco Prakalbas!
Rytoj, ketverge, 7:30 vai. 

vakare, Degulio-šapalo salėje, 
147 Thames St., visiems ži
nomas rašytojas Senas Vincas 

lir E. Butkus sakys prakalbas. 
įBus ir koncertinė programa, o j 
įžangos nebus jokios. Taigi, 

■visi ridgewoodieciai naudoki-} 
itės šia proga ir skaitlingai su |tu j- vardas “ant listo,” at-ibus 
(sirinkite. Išgirsite daug jdo-| ‘ ' - -
mių dalykų. Ypač visi turėtų' 
stengtis išgirst kalbą to “fun-| 
ny žmogaus” farmerio, Seno į 
Vinco. Jis kupinas visokių! 
žinių, kurias aiškiai išdėstys i 
susirinkusiems. Nesilikit na
mie nei vienas ketverge vaka
rą, 23 d. spalių, o eikite į 
kalbas. Nesivėluokite!

Nužudė Mylėtinj
Margie Griffo, Mineoloj, L. 

L, atrasta kalta nušovime sa
vo mylėtinio, su kuriuo kelis ( 
metus gyveno kaip su vyru. | 
Bet ji nebus mirčia baudžia
ma.

to, ir būsite vėl pilnąs narys, Igfra, vadovybėj A. Sinkevičiu- 
Ikaip ir kiti. į’

Kurie dar neatsiėmėte kny- j]<us šokius. 
Igas, taipgi ateikite atsiimti,}pietų, 
(nes vėliaus galės jų nelikti.

Dabar naujiem nariam yra 
nupigintas įstojimas. Pasinau
dokite. Taigi nauji nelaukdar 
mi Įstokite, o sėnieji nariai vi
si užsimokėkite už 1930 me
tus. Org. J. Jankūnas.

j ko,—lietuviškus ir amerikoniš- 
’ ’.... Pradžia 5 vai. po

Įžanga tik 35c. Kvie-* 
čiame visus atsilankyti; esame 
tikri, kad gausite gražaus pa
sitenkinimo.

Vakarėlio Rengėjai.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Daugiau Skurli, o
Mažiau j Juos Kalbėti
ST. LOUIS, Mo.—Ameri- 

kos Association Master 
Barbers (Barberių Susivie-. 
nijimo) vice-pirmi n i n k a s 
Warmelin išleido barberiam 
(skutėjam; ir kirpėjam) pa
tarimus.. Tarpe kitko jis ra-

(gina juos mažiau šnekėt į 
isdVo kostumerius, kada jie 
sėdi kėdėje, o geriau skusti. 
Atėję apsiskusti asmenys, 
dažnai norį pasilsėti, relak- 
suoti, todėl į juos kalbėji
mas tik suerzina.

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatykite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “jie patenkina’/.
Jums patiks Chester
field geriau, negu by 
koks kitas 'cigaretas.

švelnesnis
ir

geresnis 
skonis

© 1930, Liggett & M Verš Tobacco Co.

DRAUGŲ-GIMINIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu, kad spalių 2 die

ną mirė Elzbieta Dargienė, gyve
nanti Lietuvoj, pargių kaime, Viek
šnių parapijoj. Norintieji (jaugiau 
žinių, kreipkitės pas mane. Ig. 
Dargis, 61 Scholes St., Brooklyn, N.

AŠ, Albina, Morkevičienė, po tėvais 
Juškytę, iš Griškabūdžio, pasilikus 
našlė, pajieškau savo pažįstamų ir 

kurie randasi Jungtinėse 
valstijose; taipgi pajieškau Antano 
Suodaičio, pirmiau gyveno ant Sac
ramento St., Chicago, Ill.
atsišaukti šiuo adresu: A. Morkevi
čienė, 10157—108th St., Richmond 
Hill, N. Y. • 251-3
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

O

o'

riephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ direktorium

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

įiismamsHiaHiaiHaiiiomoinamamaiiiatiiatiiaiHsmsiiiamaiiiamaiiiaiiiaiiiomams

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. TURGELIS IR 1. J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ.

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

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Maujer SI. Brooklyn, N. Y.

BIIIBIH

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

J. ir O. VAIGINIS
214 Peny Avė., Maspeth, N. Y.

KAUNAS.—Kariuon 
teismas pradėjo spręst 
kos plėšikų bylą.

Kaltinamųjų suolan 
dinta: 1) Pranas Kuli 
kas — atamanas, 2) Zi 
Milašauskas, 3) Mat( 
Čėsna, 4) Motiejus I 
šauskas, 5) Vytautas 
mas, 6) Juozas Ulecka 
Jonas Orinas, 8) Ant 
Navickas, 9) Antanas 
maševičius, 10) Abelis 
ras, 11) Mone Maušius 
nikas, 12) Teklė Navick 
13) Antanina Kulisausk

Teisiamuosius gina "J 
vokatai: VI. Požėla, Z; 
nas, Zarinas, Lastas ir

Kaltinamasis aktas b( 
toks ilgumo, kaip pr; 
Olšausko. Kaltinamojo 
to skaitymas nusitęsė 
3 valandas.

Iš kaltinamojo akto 
aiškėjo, kad ta gauja iš 
1928 metus ir pradžioj 
metu Kauno ir Alytaus 
skrity padarė daugybę 
gysčių-plėšimų.

Jie draskė svirnų st( 
laužė kambarių duris ir 
še ūkininkų lašinius, n 
sviesta, dešras, baltinu 
paltus; iš tvartų, sp; 
nusukinėję, vedė ka 
aveles.

Kališauskas visuose į 
muose buvo ginkluotas 
rabelium.

Daugiausia plėšė tai 
nius ir lašinių vardas š 
posėdy buvo linksniuoji 
ne mažiau, kaip lašinių 
timo byloje.

Policijai ir teismo t: 
tojui tardant sugauti ) 
kai prie savo darbų } 
pažino.

Teisme taip pat ori 
-žįsta, tik viską maišo, 
nioja, vienas kitą beski 
mi.

Vienas plėšikas ( 
šauskas) teismo tard 
prisipažino tik prie štai 
nių plėšimų, matyt, jai 
smagu apie smulkn 
kalbėti.

O kitas kaltinamasis 
sindamasis verkia.

Žydai visi neprisipa
Teisme stojo 20 nu k 

jusiu nuo plėšikų ra 
Jie visi teismui patieki

Iššaukta 14 liūdininl 
visus -teismas jau nukl

Ir kaltininkų ir liūc 
kų parodymai vieni Į 
panašūs: praplėšti st 
išlaužtos durys, išnešti 
niai, sviestas, sūriai.
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