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Hankow, Chinijaj — Čia 
gauta pranešimas, kad Chi- 
nijos Raudonoji Armija pa
ėmė didelį ir svarbų miestą 
Kiang, Kiangsi provincijoj. 
Laukiama daugiau pasiseki
mu. Chiang Kai-sheko val
džia gavo užsienio imperia
listų $1,500,000 paskolos ko
vai su komunistais.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!
i •*

Jū» Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!

18-253) Friebnrg, Vokietija.—Su- 
. si kirtime tarpe komunistų ir 
t fašistų, sužeista 20. Fašis
tai buvo užpuolę komunistų 
susirinkimą.

r Street

pietų

Rio De Janeiro, Brazilija. 
—Valdžia suėmė 45 jūrei
vius, kaltina juos priklausy
me prie Komunistų Partijos 
ir skleidime komunistinės 
propagandos karo laivyne.
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27,000 KOMUNISTU SUSIRINKIME NEW YORKE
800,000 BEDARBIŲ 

NEW YORKE
Na, tai jau ir valdžia 

pripažįsta, kad New Yor
ko miestas dar nematęs 
tokios bedarbės visoj savo 
istorijoj. Taip vadina
mos “laisvos darbo agen
tūros” galva ponas Ry
bicki sako, kad New Yor
ke šiandien yra daugiau, 
negu 800,000 bedarbių. “O 
padėtis vis dar eina blo
gyn,” pripažįsta šitas val
dininkas. Jis ( sako, kad 
kasdien į agentūrą su
plaukia po 6,000 “despera
tiškų bedarbių,” kurie iš
alkę ir apdriskę, dirbtų 
bile kokį darbą ir bile už 
kokį atlyginimą, jeigu tik
tai gautų. O valdžios 
“laisva darbo agentūra” 
vis mažiau ir mažiau dar
bų begali surasti. Vadina
si, bedarbė New Yorke 
vis dar tebeauga.

KAUNAS.—Kariuomenės I 
I 

teismas pradėjo spręsti 13-' 
v kos plėšikų bylą.

s Kaltinamųjų suolan suso-, 
*dinta: 1) Pranas Kulisaus-

kas — atamanas, 2) Zigmas.
Milašauskas, 3) Mateušas 
Čėsna, 4) Motiejus Laba- 
šauskas, 5) Vytautas Gri
mas, 6) Juozas Uleckas, 7) 
Jonas Grinas, 8) Antanas 
Navickas, 9) Antanas Ta- 
maševičius, 10) Abelis Pe
ras, 11) Mone Maušius Rez- 
nikas, 12) Teklė Navickaitė, 
13) Antanina Kulisauskienė.

Teisiamuosius gina 5 ad- 
4».vokatai: VI. Požėla, Zymo- 

nas, Zarinas, Lastas ir Lu- 
/ kas.

Kaltinamasis aktas beveik 
toks ilgumo, kaip praloto 
Olšausko. Kaltinamojo ak
to skaitymas nusitęsė apie 
3 valandas.

Iš kaltinamojo akto pa
aiškėjo, kad ta gauja ištisus 
1928 metus ir pradžioj 1929 
metų Kauno ir Alytaus ap
skrity padarė daugybę va- 
gysčių-plėšimų.

Jie draskė svirnų stogus, 
laužė kambarių duris ir plė
šė ūkininkų lašinius, medų, 
sviestą, dešras, baltinius ir 

r -paltus; iš tvartų, spynas 
' nusukinėję, vedė karves, 

aveles.
Kališauskas visuose plėši

muose buvo ginkluotas pa- 
rabelium.

Daugiausia plėšė tai laši
nius ir lašinių vardas šiame 
posėdy buvo linksniuojamas 
ne mažiau, kaip lašinių sku- j įono dinamit0 susprogdini- 
timo byloje. 'mui. Bet šiomis dienomis

Policijai ir teismo tardy-įjaįvas į vjrgų# Sako- 
i 1111 r n n n r 011 n'n i1 r 1 "n I no i c

Bado Sūkuryje Tunka 
Amerikos Buržuazija

Nekenčia nuo krizio Ame
rikos kapitalistų pelnai. Iš
mestus darbininkus pava
duoja mašinos ir skubina
mas dirbtuvėse. Kuomet 
8,000,000 bedarbių vaikšti
nėja miestų gatvėse, tai ka
pitalistų pelnai auga. Štai 
faktai, kurie turėtų supur
tyti kiekvieną darbininką 
ir prikelti jį iš letargo mie
go.

Per rugsėjo mėnesį Ame
rikos pramonė išmokėjo ka
pitalistams $475,000,000 di- 
vidęndais. O per tą patį 
mėnesi metai atgal teišmo
kei o $339.000.000. Vadinasi, 
$13b,000,000 daugiau išmo
kėta šiemet, krizio ir bado 
sūkuryje.

Iškilo Nuskandintas Laivas
NEW YORK. — Nesenai 

f

tapo nuskandintas senas lai
vas vardu “Fort Victoria.” 
Buvo sunaudota pustrečio

PO PRIEDANGA TARIAMO GELBEJIMO 
BEDARBIU, VALDŽIA UŽSIMOJO ANT 

VISOS DARBININKU KLASES
Komunisty Partija Šaukia Amerikos Darbininkus Skelbti Ko

vą Hooverio Valdžios Nelemtiems Planams; Stokite į Be
darbių Tarybas; Glauskitės po Raudona Komunizmo Vė
liava Kovoje Prieš Kapitalizmą

a

tojui tardant sugauti plėši
kai prie savo darbų prisi
pažino.

Teisme taip pat prisipa
žįsta, tik viską maišo, pai- 
' nioja, vienas kitą beskųsda- 

mi.
Vienas plėšikas (Milą- 

47 šauskas) teismo tardomas 
prisipažino tik prie stambes
nių plėšimų, matyt, jam ne
smagu apie smulkmenas 
kalbėti.

O kitas kaltinamasis tei
sindamasis verkia.

Žydai visi neprisipažįsta.
Teisme stojo 20 nukentė

jusių nuo plėšikij rankos. 
Jie visi teismui patiekė civ.

ma, kad reikės apie 25 to
nus dinamito šio laivo ga
lutinam paskandinimui.

VAJUS UŽ 60,000 NAUJU SKAITYTOJŲ
KOMUNISTŲ ORGANUI “DAILY W0RKERIU1”

Amerikos valdžia daro 
konspiraciją prieš visą dar- 

Ibininkų klasę. O tai daroma 
ipo skraiste neva gelbėjimo 
bedarbių. Hooverio kabine
to komisija, paskirta ištyri
mui krizio, paskelbė savo 
planus. Paskirtas stambus 
kapitalistas Wood pirminin
ku tų planų pravedimui gy
venimam

Iš ko tie Hooverio val
džios planai susideda? Svar
biausias punktas tame, kad 
bus raginama darbdaviai 
darbą padalinti tarpe darbi
ninkų, tai yra vietoj atleis
ti iš darbo, duoti “visiems” 
dirbti po dalį laiko. Pavyz
džiui, jeigu iš tūkstančio 
darbininkų penkiems šim
tams tėra darbo^ dirbant 
pilną laiką, tai darbdaviai 
turės duot dirbt tik po tris 
dienas į savaitę ir tuo būdu 
neatleis penkių šimtų iš dar
bo.

Šis skymas gali apgauti 
dalį nesusipratusių darbi
ninkų. Jiems atrodys, kad 
ištikrųjų valdžia pagelbės 
bedarbiams. Bet tai baisi 
apgavystė. Tai niekas kitas, 
kaip nukapojimas algų ir 
numušimas skalės gyvenimo 
visos darbininkų klasės iki 
badavimo laipsnio.

Paimkime pavyzdį. Jeigu 
per savaitę darbininkas už
dirbdavo $25, tai į tris die- i 
nas • teuždirbs $12.50. Ar 
gali, darbininkas su šeimy
na pragyventi iš $12.50? Ne, 
negali. Vadinasi, bado sis
tema įvedama visiems darbi
ninkams, vietoj maitinti ir 
dengti bedarbius. Valdžia ■ 
ir darbdaviai mano, kad po ' 
truputi darbininkai pripras 
prie tokių žemų algų ir vilks 
kantriai kapitalizmo jungą. 
Gi pelnai kapitalistų nenu- ' 
kentės. Įvesdami tokią si-,prapuolė 5 briedžių medžio- 
stemą, jie dar daugiau vers | tojai.

■. ■ ■ i ’ ..................... »■■ ■ -1 ' ■ ■' - '.kaip niekur jie nepasirodo.
Manoma, kad jie pasiklydo 
miške. O gal žvėrys su: 
draskė.

darbininkus skubinti dirbti 
ir padaryti daugiau darbo, 
negu iki šiolei. <

Amerikos darbininkai ko
vos prieš šitą Hooverio val
džios užsimojimą. Jie atsi
sakys palengva badauti. Ko
munistų Partija ir Darbo 
Unijų Vienybės Lyga orga
nizuoja bedarbių tarybas. 
Kova už socialę apdraudą 
eis dar smarkiau. Šitas 
valdžios skymas turi būt 
sudaužytas.

SUŽEIDĖ 20 INDUSŲ 
DARBININKŲ

BOMBAY, Indija.—An
glijos socialisto MacDo- 
naldo valdžia tęsia savo 
kruviną darbą pavergtoj 
Indijoj. Spalių 21 d. mies
te Bombay indusai laikė 
susirinkimą po atviru 
dangum. Tai buvo prieš 
kruvinos valdžios įsaky
mą. Policija užpuolė su
sirinkusius darbininkus 
ir paleido buožes darban. 
20 žmonių sužeista, 4 su
areštuota.

Tuo tarpu Londone eina 
MacDonaldo s u š a u kta 
konferencija, kurioj susi
rinko Indijos liaudies par- 
davikai ir derasi su Angli
ja, kaip ilgiau palaikyti 
Indiją po Anglijos imperi
alizmo letena.

231 Žuvo Kasykloje
Tėvo Pasiutimas

MILFORD, Conn.—Joseph 
Whyland pasigriebė kūjalį 
ir pradėjo mušti savo pačią. 
Išgirdę sūnus ir duktė atbė
go motiną gelbėti. Tuomet 
tęvas pasigriebi 
juos apipjaustė.
perpjovė gerklę savo pačiai.

Whyland perpyko ant pa
čios, kuomet ji pervėlai at
sikėlė ir nespėjo laiku paga
minti pusryčius. Iš pykčio J 
jis neteko proto.

'Wrir 
Paskui

Nusižudė Bedarbiai,
New Yorke nusižudė Ir

vin Nederman, 21 metų am
žiaus, bedarbis. Negauda-. 
mas darbo ir neturėdamas 
duonos, įpuolė į desperaciją 

Į ir atėmė sau gyvybę, užsi- 
I troškindamas gasu. Paliko 
senutę motiną, kuriai taip 
pat badas žiūri į akis.

Chicagoj nusišovė lietuvis 
bedarbis St. Dijokas. Savo 
paliktam raštely j Dijokas 
sako, kad jis atima sau gy
vybę delei nedarbo.

Vis auga nedarbo aukos.

PHOENIX, Ariz,—Čionai

Jau savaitė laiko,

Iššaukta 14 liudininkų ir 
visus -teismas jau nuklausė.

Ir kaltininkų ir liudinin
kų parodymai vieni į kitus 
panašūs: praplėšti stogai, 
išlaužtos durys, išnešti laši
niai, sviestas, sūriai.

Komunistų Partijos orga
nas anglų kalboje — Daily 
Worker—pradėjo vajų,, kad 
surinkus 60,000 skaitytojų 
iki sausio 1 dienos. Iškel
tas obalsis taip pat, kad su 
gruodžio 1 d. Daily Worker 
pradėtų eiti kasdien 6 pus
lapių.

Komunistų Partijos Cen
tro Komitetas atsišaukia į 
visus revoliucinius darbi
ninkus padėti Daily Worke- 
riui atsiekt savo didelį tiks
lą. Ypatingai dabar svarbu 
išplatinti komunistų dien

raštį.
“Laisvė” sveikina Komu

nistų Partiją ir Daily Wor
ker! šiame svarbiame vaju
je. Mes raginame lietuvius 
darbininkus, kurie skaito 
angliškai, užsiprenumeruo
ti Daily Workerį. Kurie pa
tys negalite angliškai skai
tyti, užprenumeruokite savo 
pažįstamiems.: Ypati n g a i 
jaunuolius raginkite skaity
ti anglišką komunistų dien
raštį. Antrašas: Daily Wor
ker, 50 East 12th St., New 
York City.

BUCHAREST. — Valdžia 
suareštjavo 140 revoliucinių 
darbininkų. Oficialiam pra
nešime meluojama, kad taį 
esą Sovietų Sąjungos šni
pai. Jie užlaikę plačią or
ganizaciją, kuri veikusi So
vietų naudai Rumunijos ar
mijoj. Bet kaip dieųa aiš
ku, kad užpuolimas padary
tas ant komunistų. Visur 
buržuazija komunistus ap
šaukia “Sovietų, šnipais.”

Kaip visur, taip Rumuni
joj, komunistų judėjimas 
auga. Krizis revoliucioni- 
zuoja darbininkus.

MES REIKALAUJAME PRAGYVENIMO, 
0 NE ALMUŽNOS,” ŠAUKĖ 27,000 
MINIA NEW YORKO DARBININKU

Ir Buržuazinė Spauda Pripažįsta, kad dar Niekados Jokia 
Partija Neturėjo Tokio Didelio Rinkimą Kampanijos Mi
tingo; Tai Buvo New Yorko Darbininką Tinkamas Atsa
kymas Policijos Brutališkumui

ALSDORF, Vokietija. — 
Pasirodo, kad kasyklos eks
plozijoj žuvo 231 mainieris 
ir 150 tapo užgriūti, o ne 30, 
kaip buvo anksčiau praneš
ta. Be to, 75 randasi ligoni
nėj kritiškoj padėtyj. Mano- 
rna^ kad, daugelis jų taip pat 
mirs.

Darbo Partija Prakišo
OSLO.—Norvegijos Darbo 

Partija neteko 9 vietų par
lamente. Laimėjo konser
vatoriai.

Norvegijos Darbo Partija 
kadaise priklausė prie Ko-' 
munistų Internacionalo, bet 
jos vadovybė pateko į opor
tunistų rankas ir todėl ta
po išmesta laukan iš Inter
nacionalo. Oportun i s t a i 
džiaugėsi, kad jie, sutraukę 
ryšius su komunistais, lai
mės daug naujų pasekėjų. 
Bet rinkimai parodė, kad 
renegatai prakišo. Tuo tar
pu Norvegijos Komunistų 
Partija kasdien stiprėja.

Pirštai Išgelbėjo Mergaitę
■BELLVILLE, Ill.—Auto- 

mobilių nelaimėje, Josephine 
Jarvis, 9 metų mergaitei, 
tapo perkirsta rankos gysla. 
Kraujo bėgimą sulaikyt te
gali kietai prispaustas pirš
tas. Ligoninėje sįaugės, pa
sikeisdamos, virš dvi dienas 
išlaikė pirštais uždarę gys
lą. Manomd, kad1 tiipm ■ pa
vyko mergaitės gyvybę iš
gelbėti.-1 Gu 1 ?

NEW YORK.—Spalių 21. Raymondo ir 
d. Komunistų Partijos rin
kimų kampanijos susirinki
mas buvo istorinis. Darbi
ninkų susirinko daugiau, 
negu buvo tikėtasi. Milži
niška Madison Square Gar
den svetainė buvo užpildy
ta. Svetainėje buvo apie 
27,000 žmonių. O lauke dar 
keli tūkstančiai buvo polici
jos neįleidžiami į svetainę 
ir turėjo grįžti namo.

Ta didelė masė darbinin
kų garsiai reikalavo, kad 
valdžia ir darbdaviai aprū
pintų bedarbius pragyveni
mu. Jokios almužnos dar
bininkai nenori. “Jie nesu
tiks mirti badu,” sakė kal
bėtojai. “Darbininkai orga- 
nizuosis ir po vadovybę Ko
munistų Partijos kovos už 
*socialę apdraudą. Orgahi- 
zuota masių spėka, paklup
dys buržuaziją.”

Vienbalsiai susirinkę dar
bininkai prižadėjo visais bū
dais remti Komunistų Par
tiją ir jos kandidatus šiuo
se rinkimuose. Su didžiau
sia panieka jie atsinešė į 
kapitalistines partijas — de
mokratus, republikonus ir 
socialistus, kurios apgaudi
nėja bedarbius veidmainin
gais prižadais.
Kalbėtojai Tiesiai 
Iš Kalėjimo

Vyriausiais susirin k i m e 
kalbėtojais buvo dd. Foste- 
ris ir Amteris, Komunistų 
Partijos kandidatai. Jie tą 
dieną buvo paleisti iš kalėji
mo, kur juos laikė buržuazi
nė valdžia ištisus šešis mė
nesius. Darbininkai susi
rinko pasveikinti komunistų 
vadus ir išreikšti savo pri
tarimą Komunistų Partijai. 
Abudu draugai nurodė da
bartinę krizio padėtį ir ra
gino darbininkus kovot už 
socialę apdraudą bedar
biams, prieš algų kapojimą, 
prieš skubinimą dirbtuvėse. 
Kiekvieną išvadą, darbinin
kai' 'sveikino griausmingais 
delnų plojimais.

KUOMET VISUR SIAUČIA BEDARBE, 
TAI SOVIETŲ SĄJ. DARBAI EINA GERIAUSIA

Kuomet visam kapitalisti
niam Sviete siaučia nedar
bas, tai Sovietų Sąjungoje 
darbai piška visais garais. 
Auga milžiniški nauji fabri
kai. Esamieji didinami.

Pavyzdžiui, Maskvos elek
tros fabrike (“elektrozą- 
vod”) pernai dirbo 5,000 
darbininkų^ o šiemet dirba 
11,000. Ateinančiais metais

dirbs iki 18,000. Produktų 
verte šiemet sieks 60,000,000 
rublių. Ekspertai nutarė, 
kad ateinančiais metais tu
rės būt pagaminta produk
tų vertės 135,000,000 rublių. 
Ęlektrozavodo darbininkai 
susirinko ir nutarė, kad tai 
permažai. Jie nutarė pada
ryti produktų vertės 160,- 
000,000 rublių.

Minoro Laiškai
Didelį įspūdį į minią pa

darė dd. Raymondo ir Mi
noro laiškai, kurie buvo per
skaityti susirinkime. Drg. 
Minor sveikina susirinkimą 
iš ligonbučio, kur jam bu
vo padaryta operacija. Kvie
čia jis darbininkus suglaus
ti savo eiles ir kovoti prieš 
kapibalizmą.

Drg. Raymond, jaunas 
kovotojas, dar turi sėdėti 
keturis mėnesius kalėjime. 
Jis kviečia darbininkus vie
nytis po Komunistų Parti
jos vadovybe. Jis prižada 
stoti į kovos frontą taip 
greitai, kaip tiktai bus pa
leistas iš kalėjimo. Susirin
kimas vienbalsiai nutarė rei
kalauti d. Raymonda paliuo- v 
savimo.
Bedarbių Vadai 
Suskaldytomis Galvomis
• Susirinkime ,buvo ir spa
lių 16 d. bedarbių demons
tracijos delegatai, kuriuos 
baisiai sumušė policija New 
Yorko miesto svetainėje. 
Tai vis eiliniai darbininkai, 
ant kurių valdžia buvo pa
darius kruviną užpuolimą, 
įjie sakė, kad policijos buo
žėmis valdžia nenumalšins 
bedarbių. Kova eis—juo to
lyn, tuo aštryn. Bedarbiai 
balsuos už Komunistų 
tijos kandidatus.
Draugo Nessino 
Galva Suskaldyta

Ant estrados buvo 
Sam Nessinas, New Yorko 
bedarbių tarybos sekreto
rius. ' Kaip žinoma, jį dau
giausia policija sumušė. 
Drg. Nessino galva tebėra 
suraišiota; taip pat viena 
akis užrišta. Tas vaizdas su
kėlė darbininkuose didžiau-^ 
sį pasipiktinimą prieš val
džią. Pirmininkas buvo 
persta tęs Nessiną kalbėti, 
bet jis negalėjo nė žodžio 
ištarti. Vos ant kojų pasto
vi. Tai auka New Yorko 
žvėriškos policijos.
Kova Turės Eiti

Šitas milžiniškas 
Yorko darbininkų susirinki
mas aiškiai parodė, ‘kaip 
smarkiai kairėja, revoliucio- 
nizuojasi Amerikos darbi
ninkai, kaip greitai''‘auga s 
įtaka Komunistų Partijos. / 
Jis parodė, kad darbininkų 
kova auga.

Remkite Komunistų Par-

Par-
7’^™

New

didatus. Tai bus jūsų balsas 
prieš bedarbę, prieš krizį, • V *| • * • •
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Šundaktariški Politikierių Receptai
Dar po dieną kitą darbo atimti nuo dirbančiųjų, ir 

tuo būdu duoti bedarbiams padirbėti porą dienų į savaitę, 
tai yra naujas Hooverio vaistas “pagydyti” bedarbę. Tas 
receptas, jeigu ir būtų įvykdytas, reikštų, kad visai Ame
rikos darbininkų klasei lieka sumažinti uždarbiai dar ko
kiu trečdaliu; kapitalistai suverstų vięą bedarbes naštą 
ant darbo žmonių. Atsirastų jiems naujas argumentas: 
jeigu, sakysime, tris dienas į savaitę dirbdamas, “gali” 
darbininkas gyventi, tai jis gali dirbti ir visą savaitę su 
tiek uždarbio, kaip per tris dienas.

Net Wall Stryto kapitalistų organas “Journal of Commerce” 
netiki, kad Hooveris su savo prigavingais žadėjimais naujų 
darbų ir su paskirstymais senųjų darbų galėtų apčiuopiamai 
palengvinta bedarbę. Su tais visais savo humbugiškais suma
nymais Hooveris vien tik politikauja, gelbėdamas savo republi- 
konų partiją nuo susmukimo šiuose rinkimuose, kaip pastebi 
“Journal of Commerce”.

.Taip purvinai, iš antros pusės, politikauja ir demokratas New 
Yorko valstijos gubernatorius Franklin Roosevelt. Jis akėja 
Hooverį už nesirūpinimą bedarbiais; bet jis pats, turtingiausios 
valstijos gubernatorius, dar nepasiūlė nei cento bedarbiams iš 
valstijos iždo. Jis dar tebešneka tik apie “ištyrimą bedarbių 
stovio,” kuomet pačiame New Yorko 
žmonių be darbo, kaip kad pripažįsta 
“nemokamojo” darbo biuro, Rybicki, 
(World, spalių 22). šimtai tūkstančių
čiu stimpa; gubernatoriaus valdiška mašina skiria desėtkus mi- 
lionų naujiems kalėjimams ir kazokams prieš bedarbius ir dar
bininkus; o vienintelė pastariesiems “pagelba” tai tik tyrinėji
mas. ..

Sąmoningi darbininkai ir bedarbiai sako: šalin monus Hoo- 
Verių, Rooseveltų ir kitų (bedarbių marintojų! 
munistų Partijos bedarbių apdraudos bilių su 
vaitę kiekvienam bedarbiui!

Balsuokite už Komunistų Partiją lapkričio 4

NAUJI FAŠIZMUI
BENDRADARf

TROPINIAIDRAUGU ŽINIAIpo j imu kampaniją.:, Verčia 
darbininkus ktidskubiausia 
dirbti. , .. /

Kuomet kapitalistai krau
nasi sau didžiausius pelnus, 
tai milionai darbininkų su 
šeimynomis skursta, badau
ja.

Už tai darbininkai turi 
kovoti prieš kapitalistinę 
sistema. Kapitalistine sis
tema gimdo bedarbę, skur
dų milionams darbo žmonių. 
Tai yra beprotiška tvarka, 
ir darbininkai turi organi
zuotis ir kovoti po Komu
nistų Partijos vadovybe už 
tęs sistemos nuvertimą.

Remkite komunistų veda
mą kovą. Sekamuose rin
kimuose balsuokite už 1 ko
munistų kandidatus.

Ir socialfašišto Grigaičio 
“Naujienos” pagelbėjo fašisti- 

įnei “Vienybei” pavaryti pro
pagandą už Lietuvos fašistinę 
valdžią. Buvo lietuviškų fašis- 

“Lietuvos radio 
diena.” Per radio kalbėjo Sme-

Rašo P. Buknys
Pora savaičių atgal užėjo į 

“Laisvės” ofisą draugas F. ži-
Darbininkai abelnai, o k< 

justai ii’ jų simpatikai yp 
gai^fiino labai gerai apie f 
tinius žygius visų senų Ar 
kos darbo amatų unijų, tail 
ir Amalgameitų unijos. 
Amerikos Darbo Federa* 
taip ir Amalgameitų unijos 
dai vartoja prievartą ant i 
narių, kad 
tis, kurios 
la ir veda 
tikimybė s

jokios malonės. Jeigu nori
te pagerinti-savo būvį, turi
te kovoti. Tik per kovą 
darbininkai gali priversti 
kapitalistus sutr u m p i n t i 
darbo valandas, duoti ap- 
draudą bedarbiams. Bedar
biai darbininkai privalo or
ganizuotis į bedarbių tary
bas po Darbo Unijų Vieny
bės Lygos vadovybe. Dir
bantieji darbininkai turi 
organizuotis į revoliucines 
darbo unijas. Abelnai visi 
darbininkai turi remti Ko
munistų Partijos vedamą 
kovą už apdraudą bedar
biams, už sutrumpinimą 
darbo dienos, prieš algų nų- 
kapojimą, prieš mėtymą be
darbių iš stubų už negalėji
mą užsimokėti raudos.

Kapitalistai nori krizio 
naštą suversti ant darbinin
kų pečių. Jie neturi jokios 
mielaširdystės. Visu frontu 
jie ^eda ataką prieš darbi
ninkų klasę. Darbininkai 
kaipd klasė turi kovoti prieš 
kapitalistų klasę, jeigu jie 
nori turėti geresnį gyveni
mą.

“Draugas” Daugiau 
Tarnauja Kapitalistams, 
negu Savo Dievui

Kunigų organas “Drau
gas” taip susirūpino kapi
talizmo smukimu, kad jis 
net pamiršo savo dievų. Jis 
dabar daugiau rašo apie vi
sokias kapitalistų “galimy
bes” “pagerinti” padėtį, ne
gu apie “visagalį” dievų.

Kad sumulkinti darbinin
kus, kad nukreipti juos nuo 
kovos prieš bedarbę, nuo ko
vos už sutrumpinimų darbo 
valandų, nuo kovos už ap- 
drauda bedarbiams, tai 
“Draugas” No. 246 rašo:

Illinois valstijos gubernato* 
rius p. Emerson, kuris malo
niai sutiko dalyvauti Vytauto 
sukaktuvėse, Chicago j, rimtai 
susirūpino nedarbo pašalini
mu. Tuo reikalu buvo sušau
kęs svarbią konferenciją. Pa
skyrė specialę komisiją iš žy
mių pramonės ir biznio vadų, 
kuri rūpinsis suradimu žmo
nėms darbo, kad išvengus di
desnio krizio. Į tą komisiją 
įėjo ir mūsų tautietis banki
ninkas Jonas Brenza.
Tai „koks geras tas kapi

talistų tarnas, ponas Emer
son. Ne tik sutiko daly
vauti monarcho Vytauto su
kaktuvėse, bet “rūpinasi” ir 
darbo žmonių reikalais.

Bet ta pono Emersono 
d. rinkimuose! specialė komisija nieko ge- 

iro nesuteiks bedarbiams. 
“Draugas,” kaipo darbinin
kų mulkintojas, sako, kad

Toji komisija, rimthi ir nuo
širdžiai dirbdama, gali daug 
gero padaryti darbo žmonėms 
ir paties biznio pakėlimui.

''%

Bet ji mažai kų gero pa
darys—ypač kas liečia dar
bo žmones. Kų ta komisija 
mano daryti? Ogi ta patį, 
kų ir visos kitos kapitalistų 
komisijos, dabar organizuo
jamos įvairiuose miestuose. 
Sakoma, kaęl tos komisijos 
dės pastangas, kad viešieji 
darbai būtų pastūmėti pir
myn: tai yra, kad būtų tai
somi keliai, statomi tiltai, 
valdžios namai ir tt. Vie
nas dalykas, tai tiktai daug 
blofinama apie viešuosius 
darbus, o mažai kų daroma 
toj srity. O jeigu tie dar
bai ir būtų valomi smar
kiau, negu paprastųi, ir tai 
jais nebūtų galima suteikti 
užtektinai darbo aštuoniems 
ar devyniems milionams be
darbių. Jeigu milionas ar 
pora milionų gautų darbo 
prie viešųjų darbų, tai šeši 
ar septyni mili’onai darbo 
žmonių turėtų skursti be 
darbo, kaip skursta. O tos 
kapitalistų komisijos nei ne-s 
kalba apie sutrumpinimų 
darbo valandų; Tos komi
sijos nekalba apie jokių ap- 
draudų bedarbiams. ,Tos ko
misijos susideda iš kapita
listų ir jų tarnų, ir pirmoj 
vietoj joms rūpi kapitalistų 
reikalai. Jų svarbiausias 
tikslas, tai savo propagan
da, savo blofu “surasti dar
bų” bedarbiams, nukreipti 
bedarbių domę nuo kovos už 
apdraudų, nuo kovos už su
trumpinimų darbo dienos.

“Draugas” prisideda prie 
darbininkų mulkinimo. Jis ' 
bando darbininkams įpasa
koti, kad tokie. darbininkų, i 
priešai, kapitalistų tarnai, : 
kaip Illinois valstijos guber
natorius p. Emeršonas pa- : 
gerins jų būvį. . .. ’

Meš sakome: Darbinin- ’ 
kai, nelaukite iš kapitalistų

Raudonąjį Kryžių 
“Patiks Bedarbe?

džiūnas, iš Newark, N. J. Ap
simokėjęs bilas už savo skelbi- su!,en£/a diena.

tonos atstovas Washingtone, po- 
' nas Balutis, buvo ir muzikos.

Ilgiausią aprašymą, ir p. Balu
čio prakalbą, perspausdino kaip 
fašistinė “Vienybė,” taip ir so- 
cialfašistų .“Naujienos.” Viskas 
tas pat abiejuose geltonlapiuo- 
se. Tik del dienos nesusitaiko. 
“Vienybė” sako: “Tas įvyko 
spalių mėn. 12 d.” O socialfa- 
šisto Grigaičio organas sako: 
“Tas įvyko spalių mėn. 13 d.” 
. Nežiūrint to “nesusipratimo,” 
veikiausia fašistinė “Vienybė” 
už tai karštai pasveikins soci- 
alfašistą Grigaitį. Gal išprašys 
Smetonos suteikti tam socialfa- 
šistui medalį su monarcho Vy
tauto atvaizdu.

mus, davė dolerį “Laisvės” va
jaus reikalams. Jis išsireiškė: 

>S kaityto jų jieškoti laiko netu
riu, o prie vajaus prisidėt no
riu.”

Daugelis dienraščio prenume
ratorių, kurie nesirūpina sura
dimu naujo skaitytojo, galėtų 
primesti po doleriuką taip, kaip 
d. F. židžiūnas. Atsiminkite, 
kad “Laisvei” kaštuoja apie 
$1,000 prisirengimas prie va
jaus.

mieste randasi 800,00.0 
ir direktorius miestinio 
demokratų politikierius 
faktinai badauja ir šal-

Kaikurie wilkesbarieciai bando 
įkalbėti, kad mainieriam sunku 
užrašyti “Laisvę,” nes jie ma
žai tedirba. Jei Shenandoah ir 
Minersville apielinkėse draugai 
gauna saujom naujų prenume- 

'ratų, tai mums atrodo, kad ir 
Wilkes-Barre apielinkėje būtų 
galima gauti be didelio vargo. 
Aplankykite, draugai, savo kai
mynus, pakalbinkite juos, o pa
matysite, kad pasekmėm pasi
džiaugsime visi.

nelaimese.
“kryžiai”

Kovon už Ko- 
bent $25 į sa-

Indžionkšinų Laužymas, Kairiosios Darbo 
Unijos ir Rinkimai

JKapjtalistus labai baugina kairiosios darbo unijos. Nes 
vien tik jos griežtai kovoja už darbininkų reikalus strei- 

vkuose ir laužo teismiškus uždraudimus, taip vadinamus 
indžionkšinus. Jokių priešingų teisnlų patvarkymų ne-' 
paisydamos, kairiosios unijos veda darbininkus į. masi
nius pikietus, ir nežiūrint visų skerspainių, daro tikrų 
laimėjimų. Gerą tam pavyzdį suteikia kairioji Indus
trinė Maisto Darbininkų Unija New Yorke, komunistų 
vadovaujama.

Ši unija per ištisus mėnesius vedė viesulingą kovą.su 
valgyklų savininkais, faktinai sulaužė nugarkaulį teismiš- 
kų.’ indžionkšinų, ir visoj eilėj valgyklų iškovojo darbi
ninkams didesnį uždarbį ir trumpesnę darbo dieną.

Įsibėgėjus streikui prfeš Willow Cafeterias korpora
ciją, turinčią šiame mieste 23 valgyklas, jos Šerai nupuolė 
7-niais punktais. Streikieriams belaužant indžionkšinus 
per masinius pikietavimus, toliau tie serai taip nukrito, 
kad jie tapo visiškai išmesti iš Wall Stryto.

Tuomet, sulig bosų reikalavimų, teismai pradėjo nau
dot prieš streikierius begėdiškąjį įstatymų paragrafą 
600; streikieriai kasdien buvo šimtais areštuojami ir į 
kalėjimus grūdžiami. Valgyklų savininkai šimtais tūks
tančių dolerių pylė pinigus, tepdami teismų mašiną ir po
liciją, ir samdydamiesi gaujas ginkluotų gengsterių prieš 
streikierius. Patys juk valgyklų savininkai dabar pik
tai-aimanuoja savo laikraštyje “Restaurant Man,” orga- 
nėfJungtinės Valgyklų Savininkų Sąjungos, kad vien per 
du mėnesiu nuo to streiko pradžios išlėkė “visas miiio- 
nas dolerių” iš 60 New Yorko valgyklų bosų kišenių. 
Bet, kaip toliau tas savininkų organas rašo, bosai esą 
“pasiryžę kovoti iki pat paskutinio' dolerio,” kad tik su
laužyt kairiąją Valgyklų Darbininkų Uniją.

Gegužės 7 d., 1929 m., jie išgavo'net iš vietinio augš- 
čiapsio teismo uždraudimą, kuriuom buvo paskelbta, kad 
kairiajai unijai nevalia nei pasirodyti arti Joent kokių 

z valgyklų. Dabar jie pradeda apdirbinėti demokratus Tr 
republiGontis N. Y. valstijos seimo atstovus, kad strei
ko pikietavimas būtų įrašytas į įstatymus, kaip “‘tikras 
kriniinalis prasikaltimas,” baustinas ilgais metais kalė
jimo. Bet tuo pačiu daiku jie savo organe “Restaurant 
Man” duoda garbės žodį, kad nieko panašaus nedarytų 
prieš Amerikos Darbo Federacijos uniją.

Žymėtina,' kad Darbo Federacija su savo samdytais padaužo
mis buvo ir tebėra veikliausia valgyklų bosų talkininkė prieš 
kovojančią, kairiąją uniją. O su fašistuojančia Federacija stoja 
ir “socialistai”. Social fašistiniai advokatai yra naudojami, kaip 
specialistai išgauti teismų drausmes prieš streikierius. O ir drg. 
Stovą Katovisą policija nužudė būtent tos rūšies streike, prieš 
kurį teismo indžionkšiną išgavo stambus “socialistų”’ veikėjas, 
advokatas Charles Solomon.
/Panašus juodašimtiškų ir “socialistinių” gaivalų -knibždynas 

i veikia ir prieš čeverykų darbininkų kairiąją Nepriklausomąją 
Uniją, ir prieš Adatos Darbininkų Industrinę Uniją. Bet kad ir 
kažin kokios kliūtys yra statomos, vis dėlto kairiosios unijos čia 
Įvairiose darbavietėse laimi kovas, per masinius pikietavimus ir 
indžionkšinų laužymus, ir per pasiryžimą sutrupinti patį įsta
tymų paragrafą 600, padarant jį nieko nereiškiančiu popiergaliu.

Varomoji gi tokios; kovos pajėga, vyriausia jos spr.enžina, yra 
Komunistą partiją ir revoliuęinę Darbo Unijų Viepybės Lygą.

Vytautas Pagelbėjo Atidaryti 
Tamsiy Katalikų Kišenius

Bostono klerikalų “Darbi
ninkas” No. 80, prisiminęs 
apie tuos laikus, kada buvo 
lengva prieiti prie patriotiz
mu sumulkintų lietuvių dar
bininkų kišenių, apgailes
tauja:

Tiesa, jau praėjo' tie triukš
mingi pokarinio entuziazmo 
laikai, kad, giliai širdyse auk
lėjamas amerikiečio lietuvio’ 
patriotizmas, ,atidarė jo kiše
nių gausioms aukoms...
Girdi, *
Taip atrodė, jog tie laikai 

jau nebegrįš. ’ Tačiau sugrįžo.
Ir toliaus '“Darbininkas” 

džiaugiasi, kad minėjim\i 
fnonarcho Vytauto mirties 
sukūktuvių pavyko sukelti 
patriotizmą tarp daugelio 
tamsių lietuvių. Tuo būdu 
Vytautas pagelbėjo klerika
lų vadams atidaryti tamsių 
katalikų darbininkų kiše
nius aukoms.

Tai kas, kad Vytautas, 
priėmęs katalikų “vierą,” 
buvo ją pametęs, ir kad du 
sykius krikštijosi. Jis vis- 
tiek geras kunigams, nes su 
jo pagelba jie gali atidaryti 
tamsių savo pasekėjų kiše
nius.'

Kapitalistų Didesni Pelnai
Šiomis dienomis “New 

York Evening Journal” edi- 
toriale padavė sekamą fak-

Amerikos

jos išmo-

Pereitą mėnesį 
pramonės išmokėjo $4/5,000,- 
000 dividendais.

Metai laiko atgal 
kėjo $339,000,000. šiemet iš
mokėjo $136,000,000 daugiau, 
negu pereitais "metais.
Reiškia, kapitalistai šie

met padarė didesnius pel
nus, negu pereitais metais, 
nepaisant krizio. Tas paro
do, kad jie krizio naštą su
verčia ant darbininkų pečių.

Kaip jie tą padaro? Nu- 
kapojant darbininkams alr 
gas, ‘ verčiant juos skubiau 
dirbti; įvedant darbo taupy
mo mašinas ir tt.

Vien tik rugsėjo menesį 
117 didžiųjų įmonių, nukapo
jo darbininkams algas su
virs 10 nuošimčių.
- Kapitalistai tęsia algų ka-

kart nuo karto 
prie panaikiniml 
ir vergiško nu( 

Ulinio valdančiai darbdavių 
sai. Atkartot inai, šykii
Wais, Amalgameitų unijos 
davikai vadai rankomis sar 
tų razbaininkų (gengsterių’ 
policijos pagelba slopino ki 
čiu darbininkų protestą j 
įvedimą bjaurių sąlygų dir 
vėse. Ne vienam darbini 
ir darbininkei buvo suskato 
galvos ir suardyta sveikata 
del, kad jie drįso skelbt 1 
darbdaviams ir sykiu parsid 
liams unijos vadams. Lieti 
kriaučių darbininkų tarpe 
ne vienam prisiėjo nukentėt 
lei to.

Amerikos Darbo Federac 
prezidentas Green, Mat 
Woll, Amalgameitų prezidei 
Hillman, Mainierių unijos 
zidentas Lewis ir visi kiti 

^pasižymėję kruvinais faš 
niais darbais prieš darbiniu 
<risi gi tie, kurie remia ir 
taria darbus Greenų, W 
Hillmanų, I^ewisu ir kitų, 
kiomis ličynomis jie nesida 
tytų ir kokiais vardais jie i 
vadintų, jie yra sėbrai tos 
čios fašistinės šaikos.

A. Jankauskas, Amalg. 1 
mano fašistinės klikos “Dai 
redaktorius, gynėjas ir ūžt 
jas juodų tos klikos darbų, 
tinai yra fašistu. “Laisvi 
antradienį, 14 d. spalio, ti 
si iš Baltimorės koresponde 
ja tą patvirtina.

“Darbo” No. 13, š. m. bi 
Uio 13 d., A. Jankauskas ba? 

|^i, kad da ne fašistas, kad < 
nuoširdus prieš-fašistas, o 
Baltimorės augščiau minėta 
respondencija praneša apie i 
kausko nuoširdumą fašistą 
nes su pikčiausiu komun 
ėdiku socialfašistu P. Grigą 
mitinge sutartingai gyrė ir 
nė Hillmano klikos fašistii 
darbus ir šmeižė ir purvino 
munistus.

Nieko nuostabaus, kad 
Jankauskas nudardėjo pas 
šistus, nes jis ten ėjo jau 
senai. Jo buvimas komun 
eilėse tiktai žemino pastai 
vardą darb:ninku tarpe, lygi 

i u siir

Rusai kohtr-revoliucionieriai 
savinasi lietuvių klerikalų gar
binamą vyskupą Bučį, buvusį 
“Draugo” redaktorių. Rusų 
kontr-revoliucionierių laikraštis 
“Rul,” išeinantis Berlyne, seka
mai rašo apie tą “augštąjį” 
“dievo agentą”:

“Vienlaik rytų apeigomis 
įšventintas į vyskupus katali
kų marijonų ordeno genero
las tėvas Pranas Bučys, im- 
sas, lietuvis kilme, buv. Ry- 
mo-katalikų akademijos pro- 
fes. Petrapily.

“Naujas vyskupas, nežiū
rint į lietuvišką kilmę, yra 
rusų patriotas ir priešininkas 
pretenzijų į pravoslavų cerk
vių turtus Lenkijoj.”

nvU rr-”’" . i Kokios rūšies jis rusas patrio-
; tas ? Kaipo kontr-revoliucionie
rių rėmėjas, jis yra rusų žlugu
sio carizmo patriotas. Bučys, 
apsivilkęs vyskupo rūbais, dabar 
netik meldžiasi, kad dievas su
grąžintų carizmą Rusijoj, bet

Pasiskaitykime laiškelį iš an- 
gliakasyklų, kur darbai eina la
bai prastai:

“Shenandoah, Pa. — Drg. A. 
Pajaujis atsinaujino ‘Laisvės’ 
prenumeratą ir $2.00 aukojo 
‘Laisvės’ reikalams. Sako: ‘Gal 
kada negalėsiu dirbti, tai lais- 
viečiai mane neužmirš.’

“Drg. A. Pajaujo ‘L.’ prenu- j 
merata baigsis pabaigoj lapkri-| 
čio, o jau dabar atsinaujino.

Kiekviena kapitalistinė šalis 
turi savo įstaigą, užvardytą 
“Raudonasis Kryžius.” ši įs
taiga neva rūpinasi pagelbėti 
žmonijai įvairiose 
Tie kapitalistiniai
daugiausiai darbuojasi laike ka-r 
rų. Visi prisimename laike di
džiojo pasaulinio karo kaip to 

Į “kryžiaus” nariai darbavosi, 
I kaip jie vertė darbininkus pirk- 
I ti karo paramai bonus, aukoti 
pinigus ir tt. 
iškilus, 
nieji kryžiai, neva po labdarin
ga ja vėliava, daugiausiai rūpi
nasi kariniais reikalais, dau
giausiai darbuojasi, kad pradėti 
karai tęstųsi. Tuomet tos įstai
gos turi darbo ir, žinoma, ne
mažai įplaukų. . .

Pastaruoju laiku Europoje 
buvo suvažiavimas Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atstovų. 
Ir štai Francijos mokslininkas, 
žinoma, buržuazinis, profesorius 
Mayer, nusiskundė, kad1 sekan- bininkuofee yra g 
čiuose karuose Raudonasis Kry- mo, paramos, ir platinimas ne‘Prieš Sovietų Sąjungą, 
žius jau neturės darbo. Jis nu-. taip jau sunkus, kaip tūli įsi-]

Vadinasi, karui
kapitalistiniai raudo-

na ‘Laisvei’ skaitytoją ii’ sakė !
dar gausiąs ne mažiau du. O 
ką veikia kiti ‘Laisvės’, skaity
tojai? Shenandoriečiai, į dar- j 
bą! . 5. V. Ramutis.

Perskaitęs tokį laišką žmogus i taipgi, kaipo popiežiaus agen- 
jautiesi, kad mūsų spaudai1 dar-• tas, aktyviai darbuojasi su ru- 
' ■ ■ 1 gilaus pri jauti- !«ais kontr-revoliucion i e r i a i s

žius jau neturės darbo. < 
rodė, kad visos šalys dabartiniu 
laiku rūpinasi daugiausiai pasi
gaminti nuodingųjų gazų. Ir 
kuomet iškilsiąs naujas karas, 
tai Raudonasis Kryžius būsiąs 
nereikalingas, nes prieš tuos 
gazus nepajėgsiąs kovoti. Jis 
nurodė,, kad sekamuose karuose 
gazais bus išžudytos ne tik ar
mijos, bet visi kaimų ir miestų 
gyventojai.

Tas ponas, baigdamas savo 
kalbą, labai nedrąsiai prabilo, 
kad reikia sulaikyti karus, 
kia įvesti “amžiną taiką.” 
kiu užgyrė tų visų planus, 
rie ir dabar darbuojasi 
“amžinos taikos”. Girdi, 
bartinius karus būtinai reikia 
paskelbti už įstatymų sienų ir 
tuomet ant zeroes jau būsiąs 
ro j us. > ■

Taip kalba buržuazinis mok
slininkas ir sykiu Raudonojo 
Kryžiaus veikėjas. Panašiai 
kalba visi imperialistai, kurie 
apsiginklavę, nuo galvos iki'ko
jų ir vis dar ginkluojasi ir is- 
dirbinėja nuodinguosius gazus..,

Ir kuomet tas Francijos mok- 
slinitikįs sako, kad dabartinius 
karus, reikią skaityti už įstafy-4i v . . .mų sienų, & pačios Fran uzs‘mokate prenumeratą 
valdžik; sąmatoj ,pastoj *•

Z j neuząipąi^ią. ( Mes laukiąrųę ,is
jūs nors tujino naujų prenume- 
ratu.

vaizdiname.

Daugelyje vietų susiorganiza-į bo 
vo komitetai rinkimui “Laisvei” 
ir “Vilniai” n^ujų prenumera
tų. Daugelis jų veikia labai 
gyvai ir jau surinko po keletą 
desėtkų prenumeratų. Ale yra 
ir tokių, kurie moka mandagiai 
pasiteisinti, užklausus, kodėl 
besidarbuoja. Lai kalba, kaip 
kas nori, aš visvien manau, kad 
sarmata draugams būti taip 

. svarbiame komitete ir negauti 
$ y- Į nei vienos prenumeratos savo 
---■ laikraščiam!

rei-

ku- 
del 
da-

Eikime vėl prie laiškų:
“Camden, N. J., Rugsėjo 16, 

1930. Brangūs Draugai: Mano 
prenumerata už “Laisvę” yra 
pasibaigus su No. 25,-1930. Ta
riu širdingą ačiū už • siuntimą 
‘L.’ per tą laiką veltui. Mat, 
būnant man per t8 mėnesius be 
darbo, kiekvienas centas buvo 
brangus. Šiuomi prisiunčiu 
$12. Tai bus ‘už prenumeratą 
už šiuos metus ir už 1931 me
tus..

“Draugiškai,, 4- J- Pranuitįs.” 
Gerai, drauge Pranaiti, .kad 

už du

A

Labor Herald,” geltonųjų 
darbo unijų organas Rochester, 

; N. Y., rašo, kad Amerikos Dar-
Federacijos konvencijoj 

“įvairūs delegatai privatiškai 
išsireiškė nepasitenkinimą delei 
veikimo vice-prezidento Mat
thew Well National Civic Fede
racijoj. . .” Ta organizacija yra 
fašistinė. Tačiaus niekas iš 
delegatų viešai nepasisakė, kad 
Woll turėtų būt prašalintas iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
viršininko vietos. Ir “progre- 
syviškesni” elementai sutinka 
bendrai dirbti (kapitalistų nau
dai) sykiu su atvirais fašistais.

Aprokuojama, kad Jungtinė
se Valstijose 2 nuošimčiai žmo
nių turi 60 nuošimčių visos ša
lies turto. Gi 98 nuošimčiai gy
ventojų turi tik 40 nuošimčių 
šalies turto. Reiškia, turtas yra 
sukoncentruotas į mažos parazi
tų grupės rankas.

Brazilijos Sukilėliai

kaip komunistų arba 
tiku draugavimas su 
žemina juos.
W Bet man i.uo.-trdn;

biai ir nekurie komunistai I 
tam fašistin: 

Aš tikiu, kad Se 
Mislinčius, Buivydas 
kiti nesąmoningai 
vardus “Darbe” ir

400 mi lion ų dolerių m-m i, 
kariiiiaiyis reikalams. Ka< 
šalies: '^štįoyas^-kal^'l apie 
žiną: taiką”;? lapje tkad 
doną$$ t Kėpius’ -neteks darbdį 
tai jo išąlis vįsais įąr^iį- 
ginkįuojaisi. Ar tailreikįa dides
nės iįoiiijos? ; . T ' N

' t ’ t; j £ " ", < ' ’• ' ; l'
Kudihėt buržuązijA ir jos at

stovai; pradeda daugiau kalbėti 
apie taiką, tai reikia žinoti, kati 
ji pati jau rengiasi prie kaTo; 
kuomet pradeda kalbėti apie nu
siginklavimą, tai žinokite, kad 
visais garais ginkluojasi, 
nuo to, darbo buržuaziją ir 
peiJalistūs'S gali sulaikyti tik 
viena* jėga—tai darbininkai, 
vodami po komunistine vėliava. 
Kitos tokios jėgos nėra. Pakol 
patys darbininkai snaus, pątol 
buržuazija kalbės apie įvedimą 
amžinos taikos,..o pati rengsis 
prie naujų skerdynių.

- * v švenčioniškis.'

“Drauge P. Bukny'. Šiame 
laiške rasite $2.00. Vienas do
leris už knygutes, o antras :— 
tai auka ‘Laisvei’.

“Draugiškai, Martin Sellers. 
Pittsfield, Mass.”

Draugas Sellers jau kelintu 
kartu išmeta gražių aukų. Tas 
svarbu žinoti visiem dienraščio 
skaitytojam, o ypatingai tiem, 
kurie dirba pilną laiką.

Brazilijos “revoliucionie
riai” praneša, kad ištisa 
Matto Grošso valstybe pri
sidėjo prie jų. Federalė ar
mija esanti grūdama atgal 
visu frontu. Neužilgo suki-, 
lėliai pulsią Brazilijos did
miestį Sao Paulo. "

taip, kaip augščiau minėta kuo
pa. i

dradarbiauja 
abazui. 
Vincas, 
gal būt 
šia savo
deda Hillmaniadai ir visam 
Šizmui kovoj prieš visą kaii 
darbininkų judėjimą abelnai 
prieš komunistinį ypatinj 
kur kiekvienas žingsnis rei 
lauja taip daug tų aukų ir 
stambių iš kairiųjų dar1 inii 
pusės, nekalbant jau apie 
munistus.

Pakelt Komunistų Parti 
djfctcritetą tarpe darbiniu 
uudavot Darbo Unijų Vieny 
Lygą ir industrine 
unijas,

^duo fašistų įtakos

im-

ko-

“ Draugai: Už taip gerą gar
sinimą ‘Laisvėj’ mūsą išvažiavi
mo, kuris įvyko 7 rugsėjo, AL- 
DLD 231 kuopa paskyrė ‘L.’ 
$5.00 auką.

/ “Drąugiškdi, O. Gaškauskie- 
nė.” f • . i ■

Neabejojame, kad visos drau
gijos, kurtom “Laisvi” patar
nauja, pasirūpins jos reikalais

Daugiau aukų gavome iš:
E. Slesoriunienė, Los Ange

les, Cal.........................$1.50
A. Daugirda, Phila., Pa. 1.00 
J. Rutkus, Phila., Pa. ... 1.00 
A. Alekna, Waltham, Mass. 1.00 
A. K. Valukas, Chicago Ill. 1.00 
A. Sireika, Hudson, Mass. 1.00 
A. Petruškevičius, Scranton,

Pa.....................,/...............4.00
S. D., Brooklyn N. Y. ... 1.00 
A.L.D.L.D. 7 Apskritis 10.00 

Draugai, kubie šiuo sunkiu mo
mentu atsimeną savo dienraštį, 
pasiliks ilgoje atmintyje visų 
skaitytojų. ► * » •

darbini] 
atit raukt darbiniu 

;, numušk 
'niekšus ir parodyt darbi) 
kams jų tikrą fašistinį ve 
Tai tokios priderystės ne 
komunisto, o ir kiekvieno 
simpatiko. šalin fašizmas! 
gyvuoja Komunistų Partija 
revoliucinis darbininkų jud 
mas!

Dimas

Kiekvienas sąmonin 
lietuvis darbininkas turi 
ginti piliečius darbinini 
balsuoti už Komunistų F 
fijos kandidatus.

e

kov%25c4%2585.su
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NAUJI FAŠIZMUI DETROIT, MICH. CLIFFSIDE, N. J.

• i g a i č i o 
jo fašisti
ni ryti pro- 
; fašistinę

BENDRADARBIAI A p L us ir Narių

•>me-
po-

ilapiuo-

jvyko i
ialfa-

Vajus prasidėjo su spalių 1 
Narių pareiga—stoti dar

ban, kalbinti naujus narius ra
šytis į A. P. L. A. ši drau- 

tinius žygius visų senų Ameri-į^Ja’ tai vienintelė tarpe lietu- 
kos darbo amatu unijų, taip pat VWJ centralizuota pašelpos or- 
ir Amalgameitų unijos. Kaip iganizacija, kurią kontroliuoja 
Amerikos Darbo Federacijos, j Patys darbininkai, h’šioj drau- 
taip ir Amalgameitų unijos va- Į 
dai vartoja prievartą ant unijų ! 
narių, kad 
tis, kurios 
la ir veda 
fikimybės

Darbininkai abelnai, o komu-i d. 
nistai ir jų simpatikai ypatin
gai, žino labai gerai apie fašis
tinius žygius visų senų Ameri

Susirinkimo “Laisvės” 
“Vilnies” Skaitytojų

15 d. spalio Čia įvyko susi
rinkimas dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojų. Gra
žus būrelis skaitytojų dalyvavo 
šiame susirinkime.

Drg. P. Buknys,

Tai bus dailės kupinas parėti-Įčia susiorganizavo Nat. Tex* 
girnas. įWork. Union* Išsykio apie

Maspetho 
loš labai žingeidų veikalą 
“šliūbinės Iškilmės.” Tas vei-

atnno, 
ienybe” 
is soci-

Rusų

mgštąjl

apeigomis

n z>U“
yra 

i n kas 
cerk-

kis hucy-s 
buv. 

cadeni i jos

ką kUnn-,
ir priešini
avoslavų 1
ikijoj.”

to-
ru-

rusas patrio- 
revoliucionie-

iotas. Bučys, 
> rūbais, dabar 
<ad dievas su-

Rusijoj, bet 
Vėžiaus agen- 
>uojasi su ru- 
cion i e r i a i s 
ingą.

gel t on ų jų

Amerikos Dar- 
konvencijoj 
privatiškai 

nkinimą delei 
jidento Mat- 
11 Civic Fede- 
janizacija yra 
s niekas iš 
pasisakė, kad 
prašalintas iš 

Federacijos 
Ir “progre

mtai sutinka 
pitalistų nau- 
rais fašistais.

:ad Jungtinė- 
ošimciai žmo
nėm visos ša- 
luošimčiai gy- 
40 nuošimčių 
[ia, turtas yra 
mažos parazi-

kilėliai
jvoliucionie- 
kad ištisa 
alstybe pri- 
?ederalė ar
dama atgal 
tužilgo suki- 
azilijos did-

i minėta k uo

avome iš: 
uos Ange- 
.......... $1.50 

a.. Pa. 1.00 
Pa. ... 1.00 
m, Mass. 1.00 
cago III. 1.00 
i, Mass. 1.00
Scranton, 
............. 4.00

:ritis 10.00 
io sunkiu mo- 
.vo dienraštj, 
lintyje visų

sulaikyti bile kliu 
kart nuo karto ky 
prie panaikinimo iš 
ir vergiško nuolan 

Jkumo valdančiai darbdavių kla 
sui. Atkartotinai, sykių-sy-1 
Wais, Amalgameitų unijos iš
davikai vadai rankomis samdy
tų razbaininkų (gengsterių) ir 
policijos pagelba slopino kriau
čių darbininkų protestą prieš 
įvedimą bjaurių sąlygų dirbtu
vėse. Ne vienam darbininkui 
ir darbininkei buvo suskaldytos 
galvos ir suardyta sveikata to
dėl, kad jie drįso skelbt kovą 
darbdaviams ir sykiu parsidavė
liams unijos vadams. Lietuvių 
kriaučių darbininkų tarpe irgi 
ne vienam prisiėjo nukentėt de
lei to.

gijoj nebus vietos jokiems u- 
zurpatoriams, kaip S. L. A.

Nekurie mūsų žmones, pasi- i 
Jpiktinę skilimu S. L. A., moja. 
Iranka ant visų lietuviškų orga- 
inizacijų, sakydami: “Verčiau 
prigulėti prie kokios inšiurens 

'kompanijos, negu, prie mūs, 
lietuviškų.” Tie draugai klys
ta, taip sakydami. Prigulinti 
prie inšiurens kompanijos, rei-j 

jkės dvigubai ar trigubai duo-j 
kliu sumokėti, ir mokėdamas1 
duokles nebūsi savininku savo 
įmokėtų pinigų, o už mažiau- 
žiausį užvilkimą duoklių ne-i 
tekši teisių.

J Prie inšiurens prigulėdamas Į 
1 darbo žmogus moka metus, ki- ’ 

'tus, ir žiūrėk, apleidžia, įmo- 
.kėjęs gerą sumą pinigų. Pa- ' 
Isirodo, jog darbo žmogus ne-j 
Įgali išlaikyti, išmokėti didelių 
duoklių.

Buvo daug žmonių, įsirašiu-l 
šių į įvairias inšiurens kompa
nijas, bet šiandien, pasidėka-

juoko ir žingendumo bus ga
lybės. Bus dainų, muzikos ir, 
tikimės, prakalbos pasakymui 
turėti drg. Leo. Pruseiką, seną 

“Laisvės” cliffsidiečių draugą. t 
gaspadorius, irgi čia dalyvavo Mes niekados nepraleidome 

prakalbėlę saVo skaitlingu dalyvavimu di- 
; darbininkiškos dosnių parengimų Brooklyne, 
Susirinkusieji vi- Maspethe, Yonkerse, 

nuoširdžiai svarstė ir darė City> patersone ir kitur.

ir pasakė puikią 
apie reikšmę 
'laikrašti jos. I I .
SI ]

į planus gavimui naujų skaityto
jų mūsų dienraščiams.

Kalbėta ir apie mūsų darbi
ninkiškų laikraščių turinį, 
susirinkę draugai 
nuomonės, kad

:žvilgsniu “Laisvėj’

iWork.
Teatralė Grupė uniją bosai nieko nežinojo, o 

kai sužinojo, jau buvo susi-i 
rašę apie 50 ir norėjo nužiū-' 

kalas taip yra suderintas, kadjtėtus išvaryti, bet pasirodė, 
Į kad jau bosas neturi i 
išvaryti, nes apie 50 darbinin
kų sustojo dirbę ir pasitarę,! 
bosą pasiuntė prie šapos komi
teto. Tadą pamatė, kad jis 
bejėgis ir apsimalšino. Po to 
įvykio tuojaus per poriZ dienų 
prisirašė iki šimto į uniją, ži
noma, vis tiek gal būtų išva
rę, bet čia tokis darbas, kad 
nemokančio negali pastatyti 
į tą darbą, o kita, jeigu dar-' 
bininkai eitų į streiką ai* mes-

Mes niekados nepraleidome

Yonkerse, Jersey 
• Tad 

dabar ne prašome, bet reika
laujame, kad jūs su mumis 
bent dalinai atsiteistumėt ir 
jau išanksto rengtumėtės į šį i 
mūsų iškilmingą dailės vaka-j 
rėlį. Smulkmenas pranešime Į 
vėliau. i

Orėjus.

čia 
buvo tos 

technikiniu 
šiuomi lai

ku telpa perdaug ilgos žinios
pirmame puslapyje, ir delei to 
dienraštis darosi ne tokis įvai
rus, kokis galėtu būti.

Abelnai imant, susirinkimas j LAWRENCE, MASS, 
buvo geras.' Keturios (trys Į  
nauji 
vės 
čia

I 
Keturios (trys j 

ir vienas senas) “Lais- 
metinės prenumeratos j 

ant vietos priduota drg.
Bukniui ir suvirš $20 skelbimų 
“Laisvės” kalendoriui.- Gauta 

i ir “Vilnies” du metiniai skaity
tojai. Reiškia, pradžia pada- 
jryta gera. Dabar tik reikia 
[nuoširdžiai ir atsidavusiai 
įdirbti ir dirbti visiems. Tie, 

Mninierin uniinq nip 1 '- N 5 • • • • ' * v . .kurie fikcijiniai nuo darbo iš-Mainienų unijos pie-|VOjant krizini, jau mažai ra-i • , • • fik, i ičmislio-
zidentas Lewis ir visi kiti yrA sįme lietuviu darbininku ap- fls.ukn?_ej.a v .

•- ... time lietuvių uaiuuiuiKų, <ip p]usta uz neveikimą, tai
'ant tokių tik nusispjaut. Jo- 
jkiems pliuškiams neturime jarba keletą valandų padirbti 
įduot progos mūsų vienybės ir į savaitę, o kitiems visai nie- 
Iveikimo sukompromituot.

Iš

tu darbą, tai daug padarytų, PH1LADELPHIJ0J “CHINA 
blėdies pačiai kompanijai, to- ----------------
del nieko nedarė, ir unija ten | 
yra.

SETINS dirbtuvė beveik 
s^k.os kaip ir uždaryta. Nors nela- 

...... ’įbai didelė dirbtuvė ir nedaug [St- prasideda rodymas naujos 
darbininkų tedirba, tai kada Sovietų filmos, 
kompanija gauna keletą kavai- press, 
kų, tada paleidžia dieną 
naktį. Užbaigus 
išvaro darbininkus 
kompanija didelių 
ir negauna, tik po 
valkų.

Šį penktadienį, 24 d. spalių, 
'Little Theatre, 2222 Market

China Ex
Tai yra puikus revo

lt' liucinio pobūdžio veikalas, ku
li žsakymą, rj turėtų Philadelphijos dar- 
namo. Ta |3jnjnj<aj pamatyti, nes yra 
keletą ka- aaug ko pasimokinti, ir dat

ulės žvilgsniu taipgi yra kuom 
pasigėrėti. Reporteris.Eglaitė.

PRAKALBOS
Su Koncertine Programa
Rengia Tarptautinio Darbininku 

Apsigynimo Fondas
SUKATOJE

25 <1. Spalio-October, 1930

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green, Mathew 
Woll, Amalgameitų prezidentas 
Hillman,

rpasižymėję kruvinais fašisti- 'sidraudusių inšiurens kompa-1. 
ęiais darbais prieš darbininkus. jnjjose> nes nepajėgė išsimokėt u 

uz- mokesčių ir nustojo teisių.
štai pavyzdys. Kada 'Š. L. ’ 

pažangesni nariai per ke- 
kiomis ličynomis jie nesidangs-[liolika metu auklėjo, dėjo pa-: 
tytų ir kokiais vardais jie nesi- įStangas išauklėti S. L. A., tail, 
vadintų, jie yra sėbrai tos pa- tuo pačiu sykiu visokie Gegu-Į 
čios fašistinės šaikos. ižiai, Vitaičiai ir kiti, įvairiais j

A. Jankauskas, Amalg. Hill- (asmeniniais ir politiniais išro-1_ 
mano fašistinės klikos “Darbo” j 
redaktorius, gynėjas ir užtarė- i 
jas juodų tos klikos darbų, fak- 
tinai yra fašistu. “Laisvėje” 
antradienį, 14 d. spalio, tilpu
si iš Baltimorės korespondenci
ja tą patvirtina.

“Darbo” No. 13, š. m. birže- jgresyvių buvo didžiuma. 
. lio 13 d., A. Jankauskas bažija- j p, 
į kad da ne fašistas, kad esąs [tyta konstitucija ant 

nuoširdus prieš-fašistas, o iš'darbininkiškų pamatų, 
Baltimorės augščiau minėta ko-! 
respondencija praneša apie Jan
kausko nuoširdumą fašistams,! 
nes su pikčiausiu komunistų j 
ėdiku socialfašistu P. Grigaičiu j 
mitinge sutartingai gyrė ir gy-1 
nė Hillmano klikos fašistinius j 
darbus ir šmeižė ir purvino 
munistus.

Nieko nuostabaus, kad 
Jankauskas nudardėjo pas 
šistus 
senai, 
eilėse tiktai žemino pastarųjų 
vardą darbininkų tarpe, lyginai 
kaip komunistų arba jų simpa- 

I tiku draugavimas su Jankausku ! 
a žemina juos.
T 5 Bet man nuostabiausia 

tas, kad “Laisvės” bendradar- jaučias 
biai ir nekurie komunistai ben-'stoti į A. P. L. A. 
dradarbiauja tam fašistiniam 
abazui. Aš tikiu, kad Senas leiskit .progos, 
Vincas, M.islinčius, Buivydas ir yra nupigintas; rašykitės prie > 
gal būt kiti nesąmoningai ter-'A. P. L. A.
šia savo vardus “Darbe” ir pa- į A. P. L. A. 47 kuopos spalių i 
deda Hillmaniadai ir visam fa-, mėnesio susirinkime J. Vaitke-' 
šizmui kovoj prieš visą kairųjį vičius ir G. Mikšis jau prira- 
darbininkų judėjimą abelnai, o šė po vieną narį. Turėtų ir 
prieš komunistinį ypatingai, kiti A. P. L. A. 47 kuopos 
kur kiekvienas žingsnis reika- nariai neatsilikti tuo reikalu., 
lauja taip daug tų aukų ir da 
stambių iš kairiųjų darbininkų 
pusės, nekalbant jau apie ko
munistus.

C’isi gi tie, kurie remia ir 
taria darbus Greenų, Wollu, j 
Hillmanų, Lewisu ir kitų, ko- a

—o---

Darbai Eina Silpnyn
WASHINGTON MILLS.— 
pavasario buvo gavę užsa

kymų tai dirbo apie 4-5 savai
tes, bet jau darbai tai baisiai 
buvo blogi: galėjo užsidirbti 
vos tik $13, kiti ir tiek nepada
rė, kada biskuti pagerino, tai 
nekurie jau buvo įsivarę iki 
$20; bet už 5 savaičių pabai
gė ir visus vėl paleido namo. 
Tai dabar labai silpnai dirba; 
nekurie dar gauna po dieną

I Dainuos F. Stankūnas, Lyros Choras, 
j Jeckevičienč su Vaidžiuliene ir t. t. 

Pradžia 8-tą Valandą Vakare

! Liet. Tautiškoj Svetainėj 
928 Moyainensing Avenue 

Philadelphia, Pa.
Kalbės “Laisvės” Redaktorius 

R. MIZARA

Bėk _______
Keystone__

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
. Main 1417

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
ko. Viršminėtos dirbtuvės 
komrūmio skyriuje jau prade
da įvesti darbą nuo šmotų, 
nors darbininkai visados kal
bėdavo, kur ne kur, bet jau 
komrūmyj tai nuo šmotų ne
padarys. Bet dabar pasirodo, 
kad jau tas įeina į galę ir įve
da nuo šmotu. Kitose dirb- 
tuvėse jau bandė anksčiau, 
bet jiems nepasisekė. Tai da
bar čia daroma. Ant gilbok- 
sių tai moka nuo kamuolių, 
o ant komų katrie dirba, tai 
mokėsią tiek, kiek komas apsL 
suks, kurį parodys' tam tikri 
laikrodžiai. Beje, seniau vi
sur dirbdavo ant dviejų komų 
bei vieno, bet dabar jau dirba 
ant dviejų (bet jau mažai 

tik bloga vilna), d dau

Rengiama Didelės Prakalbos 
Senam Vincui

25 d. spalio vietos A.L.D.L. 
kavimais, sulindo į.viršūnes ir|D. 77-ta kuopa rengia dideles

S. L. A. or- prakalbas, kurios bus Mažei
kos salėj, 185 Jersey Ave., 8 
vai. vakare. Kalbės visiems 
lietuviams darbininkams žino
mas beletristas ir gabus apy
sakų rašytojas, Senas Vincas- 
Jakštys.

Tai svarbu ne tik vietos, bet 
Pasirodo, kad nebuvo pasta-Įir čia apielinkių .lietuviams 

darbininkams ir darbininkėms 
susirinkti Į šias svarbias pra
kalbas.

Didelę užduotį atliksite, kad kur, 
ateidami į šias prakalbas, pa- giausiai ant trijų komų,tai ga- 

ir kalbinsite ir atsivesite savo na dikčiai darbininkų išmestai 
dar ant galo, kaip minėjau, su draugus bei pažįstamus. Ne- iš darbo.

pavertė “Tėvynę,
i ganą, į tautišką mazgotę, pasi
tikdami centro valdyboj am- 
Ižinais “carukais,” ir ant galo, 
'laike seimo Chicagoj, su poli- 
Icijos buožėmis išvaikė progre- 
■syvius delegatus, norint pro-

go r ų 
tai ir 

sulindo visokie smetonlaižiai į 
S. L. A. draugiją, ir nesiskai
tė su darbo žmonėmis, kurie 
dirbo ir. auklėjo S. L. A.,

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy
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

F. STANKŪNAS
Gerbiami Draugai ir Drauges! šios 

prakalbos rengiamos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Fondo, kad 
supažindinti darbininkus su šių dienų 
apsireiškimais, kaip tai: Kongreso 
paskirta Fišes komitetas, oficialis 
kalbėtojas J. V. kongreso, kad išvys
čius propagandų kampanijai prieš 

. . įkovingus darbininkus, kad patiesus 
Audimo skyriuje, j pamatų legislatūrai išleidimui prieš- 

i įstatymų, ypatingai 
vadinai mnfrayine I Prieš a^ivius. Tų nuodingų propa- vaamasi magazine gandų ^rieš darbininkus jau pra(iėjo 
ant tų darbininkas varyti visu smarkumu. Indžftinkši- 

I nai, deportacijos. Teismų nuospren- 
' džius seka ilgiausi terminai kalėjimo 
I (Gastonia, Imperial Valley, New 
(York ir Milwaukee). Bedarbių lyde- 
i riai—aukos tųip vadinamo Sedition 
'Law (Pennsylvania, California).
Tuo pačiu laiku paskutinio karo ka-I 
liniai (Mooney ir Billings, Centrali-| 
jos aukos) vis dar už geležinių groti], j 

; įsakymo didžiojo biznio intere- Į

ĮŽANGA 25c ir 50c 
Kviečia KOMITETAS.

.v . v'k-7 i' į io ucnuu. xxuumiv onj.iiujv, ■ p d, ril cl 14

pagelba policijos buožės išvai- atsidėkime vien ant prakalbų i kur yra įvesta naujos sistemos 1 darbininkiškų 
Ikė progresyvius delegatus iš i rengėjų, bet dirbkime visi, ir [staklės, “ ‘
(seimo. ' įtik tuomet matysime pasekmes 1 loom, tai

Pasirodo, kad darbo klasės! iš savo darbo darbininkų kla-i turi po šešerias stakles ir dii
[žmogus negali ir negalės veik-lsei. |ba neprastai ir nuolačiau, bet i
iti išvien su buržuaziška klase, | __ į tik keli darbininkai.
i nes jų reikalai skirtingi. j 0

A. P. L. A. kaip tik ir yra Rengiamasi prie Milžiniško
[darbo žmonių kontroliuojamai Vakaro
jdraugija, jai priklauso darbo „ _ , , , ,v. . ,
'žmonės ir visi lygūs nariai.'.’8/1- lapkričio Įvyks vienas
Darbo žmonių klasė moka su- ’,s , zingendziausių vakarėhų, 
siorganizuoti ir palaikyti savo lc°kls kada galėjo čia įvykti, 
(draugijas, ir būtina pareiga -..... ................... ........ —~

yra kiekvieno lietuvio, , kuris tik
esąs darbo žmogus, I ik ® m fh ® H J

ko-

A. 
fa

nes jis ten ėjo jau nuo 
Jo buvimas komunistų Paleido 150 Darbininkų 

iš Printwork

150 
tam

šios dirbtuvės paleista i sulig 
darbininku neaprubežiuo- ,sų- 
laikui. Vienam skyrių*o

Užlaiko
A. LUTVINAS

LINKSMIAUSIA ELIZABETHE

Dabar, vajaus laiku, nepra- i 
nes įstojimas,

RENGIA SIETYNO CHORAS 69

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi 
lę svetainę, 
iną baliams, 
r a m s, 
sporto 
maras ir 
žingsniai 
žios

žai tų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už- 

dide- 
tinka- 
teat- 

vestuvėms, 
pa rengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra

in a u d y n ė s 
(swimming pool).

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

A. bC 1 V

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

ELIZABETH, N. J.

Kuopos organizatoriai—J. če- 
banauskas, J. Galinskas, R.' 
BeniuŠis ir J. K. Alvinas irgi Į 
turėtu sukrusti gavime narių.! 
Girdėjau, jau organizuojamai 
nauja A. P. L. A. kuopa Ham
tramck, Mich.

Gaila, kad mūsų darbuoto- į 
jas Ed. Šeputis šiemet negalės; 
dalyvauti A. P. L. A. vajaus 
darbe, iš priežasties ligos, ku
ri vargina jį jau nuo gegužės

Pakelt Komunistų Partijos 
dfctoritetą tarpe darbininkų, 
būdavot Darbo Unijų Vienybės 
Lygą ir industrines darbininkų 
unijas, atitraukt darbininkus

^mio fašistų įtakos, numaskuot
^niekšus ir parodyt darbinin

kams jų tikrą fašistinį veidą, mėnesio.
Tai tokios priderystės ne tik
komunisto,
simpatiko.
gyvuoja Komunistų Partija ir išrinktas naujas 47 kuopos fi- 
revoliucinis darbininkų judėji- nansų raštininkas, J. K. Alvi- 
mas!

Spalių mėnesio susirinkime 
° ir kiekvieno jų prjimta 'rezignacija finansų 

šalin fašizmas ! fe paštininko J. Vaitkevičiaus ir

Dimas Bena/mis.

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

nas; Reikalui esant, 47 kuo
pos nariai kreipkitės žemiau 
nurodytu antrašu: J. K. Alvi
nas, /2322 Scatten Ave., De
troit, Mich.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, 

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

V. Donaven, 182 First St.
Ir pas Singer j.

N.

ĮŽANGA

$1 00 ir 75c

Vaikam 25c

M. E. Česnavičiūtė
Puikus Lyriškas Sopranas.

Tik į šokius—50 centų

iš

“Sietynas visuomet paren
gia puikius balius ir koncer
tus; šis—bus vienas iš ge
riausių." Užkviečiame visus 
atsilankyti.

šokiams grieš /Collegiate 
Club Revelers Orkestrą 
Patersono.

' B. Šalinaitė
mokytojauja Sietyno Chorui 

Newarke, Aido Chorui Brook- 
lyne ir Aido Choro Merginų 

Sekstetui.

Ji

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

Gerbiamieji! šiame koncerte, apart Sietyno, dalyvaus Aido Choras, vadovaujamas B. šak
naitės iš Brooklyn©; Bangos Choras, vadovaujamas O. Eremino, 
vadovaujamas E. Retikevičiūtės iš Maspetho; M. česnavičiūtė, 
smuikininkė ir Aido Choro Merginų Sekstetas.

iš Elizabetho: Lyros Choras, 
sopranas; O. Stelmokaitė,

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su gnsiniu automobiliu; didinat Į tris dalis:

1. Mechanizmas. Kai;) sustatyti sulig plant); 
kaip surasti sug-edimus; kaip išardžius at
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų stu
dentą .praktiškai, iki priežiūra instruktorių.

2. Kloki ra ir Magnetizmas. Tai reikalin- 
giausrM prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu 5ofe- 
rhi.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progų pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama laia- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvis* 
kai ir angliškai. Kaina priinam'a visiems.

Mokytojom yra žymus eksportas r„ TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis Ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldleniais nuo 10 iki 2 P. M.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate tiuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Uęų, visokiu Chrąnlžku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nušnainimo, Qalvosvai- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir JMėšlažčirnes Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, PadidSjųšiu Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 

Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 
I m0. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai jums 
/ galiu Pa£elb8ti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok- 
slimais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. j

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

D R. Z1N S 110 EAST 16th ST. N. T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOSt » A. M, iki I P. M. NeiiHoJ • A. M. iki 4 P. M. 
, ... ..... ______________________ ____ ____ ________ Į ____ ________

(Tarpe 4th Avė. Ir Irving PL;
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A. D. F. Feikeriai Parsi
davė Tammany Saikai

DETROIT, MICH
New Yorko valstijos Dar

bo Federacijos apgavikiški 
vadai pasisakė už rėmimą

liai daugiau supranta tą kvai
lą Vilniaus atvadavimo pučia
mą burbulą,/ tai ir išėjo, nors 
buvo išanksto prašyti, kad su
giedotų himną.

Prakalbose Buvęs.

Žingeidžios Prakalbos
Spalio 24 d., kaip 7 :30 vai. 

vakare, bus didelės prakalbos, 
Lietuvių svetainėj, apie Mažą
jį Vytautą. Kalbėtojas bus iš 
iChicagos d. J. Gasiūnas, “Vil-

Tammany (demokratų šai-!nies” redaktorius. Bus muzi- 
kalė programa, dainuos Aido 
Choras. Pertraukoj kalbės 
Dr. Palevičius. Ateikit skait
lingai į prakalbas, o sužinosi
te daug naujo apie Vytautą ir 
kitus dalykus. Įžanga veltui.

—o—
Nedėlioj, spalio 26 d., 7-tą 

vai. vakare, bus šokiai Drau
gijų svetainės naudai. Bus ge
ra orkesta šokiams, taipgi ir 
gerų užkandžių. Įžanga tik 
25 centai. Atsilankykit skait
lingai.

kos) tikieto. Tokią liniją 
užima tie apgavikiški vadai 
laike veik kiekvienų rinki
mų; jie darbuojasi kapita
listų naudai, parduoda dar
bininkų balsus kapitalistų 
partijoms.

WHEELWRIGHT, KY

ninku (New Yorke) šiomis 
dienomis tapo pranešta, kad 
“socialistų” grupė, vadovau
jama Benjamin Schlessin
ger ir kitų “Socialistų” Par
tijos narių, sutinka darbuo-

—o—
Tarp. Darb. Aps. 46-tos

tis UŽ gavimų, kuodaugiatl- kuopos susirinkimas bus 26 d. 
šia balsu del demokratu sPalio nedėlioj, 10-tą vai. ryte, 
kandidato į gubernatorius. ■ v.---- , . .. ,
Vipn-is navv-zdžiu “hnmani klt sla org’ daugiau’ nes •" lo' V ienas pavyzdžių numani labaį svarbia roIę tarpe 
tansko’’ rekordo gubernato- ;darbinink 
naas Roosevelt ir leitenan-' __0__
to gubernatoriaus Lehman, | Detroito A.ž.V.D. pamokos 
kuo labai didžiuojasi New latsibūna kas subatą 1-mą vai. 
Yorko valstijos Darbo Fe-[po pietų, Draugijų svetainėje, 
deracija, tai pagelba, kuria .Turim visus gerus mokytojus, 
tiedu New Yorko valstijos [Dainas ir žaislus mokina d. O. 
demokratų valdžios virsi- Gudaitienė. Tėvai, leiskit sa- 
ninkai suteikė “socialis- vo 
tams” feikeriams jų kovoje | 
prieš eilinių narių pramoni-| 
nę unijų adatos pramonėj.
Schlessinger ir jo grupė da-Į 
re viską, kad parodyti, jog 
Roosevelt ir Lehman esą 
“darbininkų draugai.” Laike i 
apgavikiškų streikų, ku
riuos vedė ta “socialistų”-

' Draugijų svetainėj. Susidomė- 
kit šia org. daugiau, nes ji lo- 

Pšia labai svarbią rolę tarpe

Tėvai, leiskit sa- 
januolius į pamokas.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.
Fašistai Tik Verkti Moka 

Vilniaus
Spalių 9 d. buvo surengę, 

, ... t . kaip jie vadina, gedulių dieną,
grupe rnoteiiskų diabuzių Vilniaus pagrobimo len- 
pramonėj liepos menesį, !kais. žmonių susirinko Jpie 
1929 metais, ir pereita va-* 200. Adv. Milerius tiesiog ku- 
sario mėnesį, Roosevelt irmigišką pamokslą drožė, labai 
Lehman kiekvienų kartų dirbtinu karštumu, 
buvo pakviesti kaipo taiky-įtik stebėtis reikia, 
tojai “pagelbėjimui 
ninkams.” Jų 
pasekmės yra 
darbo sųlygos 
mones darbininkų pablogo- :maVosi, karštai rėkavo, ranko- 
jo, išnaudojimas padidėjo, mjs mosikavo, stala daužė; Jk 
bedarbė padidėjo. Roose-j jo dar laimė, kad A. A. Žuko 
velt ir Lehman suteikė “so-,nebuvo; jei būtų buvęs, tai ir 
cialistams” feikeriams teis-1 būtų betraukiąs ’į teismą už 
mų ir policijos patarnavimų, j Pasikėsinimą ^ant nosies.. . 
kad pagelbėti jiems kovoti' 
prieš eilinių narių pramoni-: 
nę unija.

“Socialistai” feikeriai ada-t j 
tos amatų kompaničnose ,taip skaisčiai švietė; vieversio 
unijose veik kiekvienuose balsas netaip skambėjo; karo 
rinkimuose darbuojasi UŽ i paskelbto Lietuvos žmonės ne- 
Tammany — demokratų šai-'žinojo—iš kur ir ėjo apleisda- 
ką. Laike prezidentinių rin- mi savo namelius su ašaro- 
kimu 1928 metais “socialis-Imis, nežinodami kur eina; Lie- 
tas”“’ Schlessinger sudarė ituvos širdyje, Vilniaus stotyje, 
sutartį su Herbert Lehman,ant. cementiniu grindų vaiku- 
remti'jį rinkimuose, už ka ciai >.>■ moterys išbadėjusios ii- 
T i ‘■ sejosi. lai viskas. TiesiogLehman suteikė jo kompa-L-• v . ... Snrr. ri/xn f isielvaitmgos raudos spjaudomimenai unijai $b0,000 pasko- !sakiniai> kad sugraudinus pub-į

Ištikro, 
besiklau- 

darbi- sant taip biednos prakalbos 
1 “Daselbos” apie Vilniaus pagrobimą per 
” tnkiną km! (Želigovskį 1921 metais, nors 

i , ’ Želigovskio vardą kalbėtojas adatos pra- lnesuminėjo. 0 tiek daug ka-

Argi nestebėtina: nič nieko 
detalaus, nieko panašaus į 
faktus apie Lietuvos praeitį 
nepasakyti, o taip sau parė

kauti, padūsauti: saulutė ne- 
: vieversio 

; karo

Čionai Inland Steel Kompa
nija turi pristačius virš 3,000 
stubų. Stubos po 3 ir 4 kam
barius. Darbininkai gyvena 
kompanijos stubose ir randos 
moka nuo 18 iki 24 dolerių 
į mėnesį. Apart randos, dar
bininkai priversti mokėti: už 
elektrą ir atmatų nuvežimą 
$3.60; už atvežimą . anglies— 
$2, nepaisant, veš ar ne tą mė
nesį; charity fund—$1; ligo
ninės fondan—$3.50; kalviui, 
kuris pataiso darbininkų įran
kius—$1.80. Viso į mėnesį 
kompanijai turi sumokėti $37.- 
10. Pavieniai darbininkai ant 
kompanijos burdo. Jie moka 
kompanijai už valgį ir kamba
rius; taipgi turi mokėti už vis
ką atskirai: drapanų plovi
mas, muilas, rankšluosčiai, 
daktaras, ligoninė, apdrauda 
ir tt, kas viskas sudaro $53.50.

čia kompanijai viskas pri
klauso ir nieko niekas iš kitur 
negali gauti—viską turi imti 
iš kompanijos. Krautuvėse 
nieko negausi ant kredito. Ka
da esti uždirbtų pinigų, tai 
kompanija išduoda kvitas ir 
su tomis kvitomis gali krau
tuvėse pirkti. Ne kompanijos 
krautuvės tų kvitų nepriima, 
tokiu būdu kompanija nusta
to savo kainas ir turi mokėti.

Čia—minkštosios anglies ka
syklos. Darbininkai apmoka
mi pigiai: prie vagonėlių mo
ka $4.40 į dieną; motormanui 
—$4.80; molderiui ir runeriui 
—po $4.40 ; breikmanui—$4.- 
16; track-helperiui — $3.20; 
slate-cleaneriui ir kitiems—po 
$2.88 už 8 vai. darbo dieną.

Anglies lioduotojai už to
ną anglies gauna 46c; už 
išrinkimą netinkamos anglies 
ir akmenų, kur darbininkai 
kartais turi 
ryto iki 12 vai. dieną,—nieko 
negauna.

i šiai turi lioduoti anglį iki ko-! 
kios 8-9 vai. naktį, kol šiaip 
taip uždirba $5. Unija čia se
nai pakriko, o kompanija dar
bininkų interesų nepaiso. Ku
ris darbininkas prasikalsta 
kompanijai, tai arba nubau
džia pinigiškai, arba išmeta iš 
darbo. Darbininkas, netekęs 
darbo, ypatingai /turintis šei-

dirbti nuo- 6 vai.

Darbininkai turi vesti ko
vą prieš streiklaužišką Tam
many politikierių saiką, ku
ri policijos buožėmis daužo
bedarbiams galvas; darbi- i Lygą 
ninkai turi kovoti prieš tos[Lenkų, 
šaikos rėmėjus —r__ „,L_
tus” feikerius.

Darbininkai, balsu o k i t e 
už komunistų kandidatus 
d/lapkričio.

PITTSTON, PA.

dienas j savaitę. Spalių 1 d. 
atleido 183 darbininkus iš mai
nų, o gruodžio 1 d. dar atlei- 
sią 114 dirbančius lauke. At
leisdami darbininkus, visiems 
liepia grįžti 1 d. balandžio, o 
darbininkai iki sulauks 1 d. 
balandžio gali sau dvėsti ba
du.

Aš čionai dirbu nuo 1916 
metų. Dirbau įvairius darbus, 
o dabar lioduoju į tavorinius 
vagonus įvairius daiktus. Dar
bas nepakenčiamas, bet kur 
dingsi.

Kompanijos bosai laiko kas 
pirmadienį mitingus ir dau
giau nieko negirdėsi kalbant, 
kaip tiktai tą, kaip daugiau 
prispausti darbininkus ir iš jų 
prakaito išsunkti daugiau pel
no kompanijoms. Darbininkai 
neorganizuoti ir be galo tam
sūs, tai kompanija laiko juos 
vietoje paprastų darbo gyvu
lių ir kaip su tokiais elgiasi.

Čia ne tik baudžiava kve
pia, bet ir vergija bujoja.

Tom Kalka.

per visą pasaulį. O “brolis” 
tautietis nežino ką reiškia. . . 
Tai prasti pietūs, “broli.”

Vienas žmogus, iš publikos, 
atsistoja ir klausia tų įkaitu
sių “brolių,” kodėl Gegužis ne
įsileido į mandatų komisiją 
vieno pažangiųjų narių? Tau
tietis atsako: Na, kad jeigu-jį 
būtų įsileidęs į mandatų komi
siją, tai jis būtų nuvertęs visą 
S. L. A. valdybą, ir būtų po 
viskam buvę.

Čia tai jau ištikro pasirodo, 
kad tie ponų apgynėjai ne 
galva, bet kulnimis protauja. 
Jeigu jūs, ponai, norite ką 
nors suprasti apie draugijos 
reikalus ir jos tvarką, ateikite 
į susirinkimą blaivais protais, 
tai išnyks barniai ir nesutiki
mai.

HAMTRAMCK, MICH. GEORGE N0B1LETTI HARTFORD, CON

Buvęs Parapijonas.

SKAITYKITE “LAISVĘ”

YOUNGSTOWN, OHIO
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR

T. D. A. 72 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, 26 spalių, Rusų Svetai
nėj, ant Yemans St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių reika
lų. Atsiveskit ir nauju narių. B. V.

251-2

Milijonai

i pačių žmonių kalba 
k nfra kito tiokio linimento, ku
li ris veiktų taip urnai, taip pa- 
p tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
įį PELLERIS. Jie naudoja jį nuo g Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 

Galvos Skaudėjimų, Pečių Gėli- 
’ ino, Skaudamų Muskulų, Sustin- 
> gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu
lį simusimų, Reutnatiškų Skausmų, I Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie į susilaukia neįkainuojamos pa- 
q galbos.
U Tik persitikrinkite, kad gauna-
W te tikrąjį. INKARO vaisbaženklia 
tt- nnt pakelio yra just; apsaugotoju. 
JĮ Savo turiniu brangi ir įdomi kny- 
įf, gutė yra Įdedama su kiekviena 
& PAIN-EXPELLERIO bonka. 
rs Parsiduoda visose vaistinėse,
ra Kaina 35 ir 70 centų bonka.

b 77?«* Labor a foF
F.Arf. R.GCMTER. CO.

£ SERRVAND SOUTH FIFTH 3TS. 

BROOKLYN, N.V

Pianistas ir Mokytojas*-
Įgaliotas ir- Paliudytas L 

New Yorko Universiteto Mokinti'
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993
Vietinė A. L. D. L. D. 24 

kuopa buvo surengus prakal
bas drg. L. Prūseikai, kurios 
įvyko 12 d. spalių, Lietuvių 
Kliubo svetainėje. Man pir
mu kartu teko girdėti kalbant 
drg. L. Prūseiką. Jo kalba su
sideda ne iš kokių pasakaičių, 
bet iš tikrų faktų. Pirmoje 
kalbos dalyje n u rod ė ■'"daug į- 
vairių faktų iš ekonominio šių 
dienų gyvenimo, kaip tai, be
darbės, tarptautinės politikos, 
kapitalistinių varžytinių už 
rinkas. Taipgi davė gerų pa
lyginimų, kuo skiriasi Sovietų 
tvarka nuo buržuazinių vals
tybių. Man rodos, kad kalbė
tojas labai teisingai nupiešė 
tų dviejų gaspadorysčių su
tvarkymą. Pavyzdžiui, Sovie
tų Respublika tik apie 13 me
tų kai susitvėrė ant griuvėsių 
išardytos kapitalistinės tvar
kos .ir šiandien tvarkosi daug! 
pavyzdingiau, negu kapitalis-1 
tinęs valstybės, kurios turi su- j 
grobusios milžiniškus i 
o milionai darbininkų skurdą!į?.J\ ,1 Kliubo svetainėj, 134 Schuyler Ave.

'Prasidės 7:30 vai. vakare. Kalbės 
kad i Senas Vincas, pasižymėjęs lietuvių

tojas iš Newarko, kuris sakys pra- 
.. . Gerbiami lietuviai

ir lietuvaitės, visi i prakalbas, kas 
tik galite. Darbo žmonių judėjimas

NASHUA, N. H.
Prakalbas ir koncertą rengia A. L. i 

D. L. D. 42 kuopa ir Tarpt. Darb. i 
Apsigynimo 74 kuopa nedėlioj, 26 
spalių, O’Donnel svetainėje, 20 High 
St. Pradžia 1:30 vai. po pietų. M u- ' 
zikalę programą išpildys: smuikinin
kas Petrukevičiukas ir pianistė Bal
čiūnaitė; taipgi- bus nashujiečiams 
gerai žinomas komikas Ig. Kubiliū- ' 
nas, kuris dainuos pats sau akom- : 
panuodamas gitara. Prakalbą sakys 
drg. A. Bimba svarbiais dienos klau
simais, kaip tai: apie bedarbę, apie 
darbininkų kovas Azijoje ir Europo
je, 
kos

Jis nurodys, kas laukia Amcri- 
darbininkus šiame krizyje i r tt. 

252-3

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

susirinkimas bus- nedėlioj, 26 spalių, 
Lietuvių Svetainėj, 25th St. ir Ver- 
nor Highway. Pradžia 2 vai. po pie
tų.- Visi nariai malonėkit ateiti, yra 
daug svarbių reikalų1 aptarti, 
pamirškite ir 
žįstamus ‘ pakalbinti prisirašyti prie 
šios draugijos.

I).

I kas.

Ne- ! 
savo draugus bei pa-|

k
Sekr. V. Geraltaus-

251-3

Labai
KEARNY, N. J. 

svarbias prakalbas rengia
mi bu- | merikos Lietuvių Darbininkų Lite- 
tui’tus, ratūros Draugijos 136 kuopa petny- 
skurda čioj, 24 spalių, Lietuvių Politinio

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

Tikrą naturaliską veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybes Lasai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums) j

Vardas_________________________
No. ir gatvė____________________
Miestas ir vaisi--------------------------

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS ■
G R ABORIU S- UNDERTAKER

Itbaltaxnuuja ir .aiaojn uuainuloi *nl 
viaokių kapinių. Nyrintieji «eriaonio p*- 
tara avimo ir už žemą kainą, nuliūcliaio 
valandoje fioukilnc pn» mane. P*» 
Kalite i^nuvi lotuu aut viaokių Lapiniq kuo- 
■įteriauuioau vietoto ir v* žetn< kaina.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Skaitlinga ir Gyva Bu* 
darbių Konferencij

Bedarbė šioj valstijoj 
tančius palietė, o per v 

| Jį 8,000,000, kurie slegia 
tiek, kad dalis iš bedarb 
po, jau netekę kantrybe 
nokiu ar kitokiu būdu 
sau atsiimti gyvastis. 3 
lis, kurioje yra didži 
korporacijos, daugiausia 
onierių ir bilionierių, be 
vargšam darbininkam, ti 
nintėlė paliko priemonė 
kovą už gavimą darbo 

• 4duonos, o jeigu ne, tai 
’įnirtis iš bado.

Šiuo momentu bosų p 
vadovai ir jų išstatyti 
rinkimais kandidatai tk 
niai nenori kalbėti apij 
darbių sunkią padėti. J 
kalba apie tokius dalyku 
rie nieko bendro neturi i 
dienų darbininkų likimu, 
čiai, būdami sotūs, negs 
jausti alkanų bedarbių 
keldami didžiausias oi 
negali atminti, jog beda 
išbadėję, be pastogės : 
apvalkalų, kenčia didži 
vargą. Tačiaus, ne via 
darbiai taip jau be viltie 
visi noriai kenčia tą ne 
liamą vargo naštą; dal 
jau šliejasi ir aktyviai p 
da dirbti po vadovybe 1 

L U. L. ir Komunistu Pa 
' už socialę apdrauda h 

ibiam ligoje bei senatvėje 
■jau matėme, kaip bed 
minios susirenka prie va 
rūmų ir griežtai išreiškiž 
j autinius reikalavimus— 
arba duonos. Tai pirmu 
bedarbių reikalavimas, 
valdančioji klasė dar ja 
stipri ir galinga, tol ji t 
kalavimų tartum negirdi, 
bedarbiai ir dirbantieji, 
padėtis vis blogėja, nes d 
vietėse Įvedama skubos 
ma, algų kapojimas,—pi 
prie supratimo, kad rei 
išvien su bedarbių minia 

. organizuotai į kovotojų 
mir daryti neatlaidų spaud 
g, turčių klasę, idant ji b T duotų bedarbiam apdrai

Todėl šioj valstijoj 1 
Union Unity League su 
bedarbių konferenciją 
bimui planų kovai už s- 
apdrauda, $25 algos ko 
bedarbiui savaitėje ir 
bei senatvėj esantiem, 
gatų buvo apie 190 m 
darbininkiškų organiz 
Beveik visi delegatai išsir 
kokiais būdais turi būt 
ma kova už tuoj autinio 
darbių reikalavimus, 
tame reikale tinkamas r 
cijas. 
imta
Partijos 
kita 

|, kad 
y viniai

LŠalis
| komitetas iš 16 ypatų. 
I ši konferencija atlaik; 
I d. spalių, svetainėj 2003

St., Hartforde. Delegai 
vo daugiausia iš Hart 
daug ir nuo lietuvių c 
zacijų; buvo ir bridge] 
Čiai draugai atsiuntė dai 
legatų nuo Įvairių orgai 
ju ir net nuo susišelpimo 
gijų; waterburieciai irgi 
jo gerą dali lietuviui č

Paskiau angliaka- i h’ vargą kenčia, 
j Niekas negali įrodyti, naaioenas Vincas, pasižymėjęs lietuvių 
Amerikoj trūksta bent kokiui*’

i , . , . , . . . _ tojas iš Newark“produktų, kaip tai, maisto, ru-jka]bą angliškai, 
bu ir pastogių, bet buvo laik
raščiuose matyt paveikslai, ■. . . , . v. . v. . , i , . ema kiekvienam žemes kampely. Vi-
kuį' tūkstančiai bedarbių nak-|SUr bedarbė ir krizis. Karo debe- 
VOja patiltėse ir išmatų krū-jsys pradeda niauktis ir bile laiku 
vose, šašlavynuose. čia, tik Kali pasipilti švino lietus, skindamas 
nnmklimm darnai hoi«n<j no (jaunystės žiedus. Tarpe skurdžių pamisimus, aaiOSl oaisus pa ( apsireiškia bado šmėkla, kuomet ne
veiksiąs prieš akis, koks da- j išsemiamų gamtos turtų ir dirbinių

> bedarbio, I randasi didelis perviršis. Kas tą vis- 
kuris jau turi gyvent net iš-lį^l- pagamina? Prakalbose išgirsite.

, , _ VL . , , , l Įžanga veltui. . Visi atsilankykite,matų krūvose. Phmislyk, bro-I Kviečia rengėjai. 250-2
Ii darbininke! Nei vieno dar-j 
bininko nėra užtikrintas ryto- ■ 
jus, kad kuriam neprisieis taip i 
gyventi prie kapitalistinės si's- 
mos.

Antroje dalyje biskį kalbė
jo apie S. L. A. skandjdą, ku
rį iššaukė S. L. A. fašistai, kad 
sugriauti S. L. A. iš pat pama
tų. Kalbėtojas sakė, kad fa
šistai tą ? griovimo darbą dir
bo nuo senai. Tik atsiminkim 
p. Vitaičio darbuotę dar prieš 
35-tą seimą, kuomet jis važi
nėjo po S. L. A. kuopas ir jas 
griovė, skirstydamas S. L. A. 
narius į gerus ir blogus. 35-tas

Kadangi seimas dar šiaip taip praėjo, 
darbininkams prisieina dirbti bet fašistų klika tuomi neuž
tiktai už pavalgymą ir dar už siganėdino; tad po 35-tam sei- 

uži- mui fašistai paleido darban 
kitą S. L. A. grioviką—Žuką, 
ir užbaigė privesdami S. L. A. 
prie skilimo, prie katastrofos. 
Daug dabar girdėti tautininkų 
apgailestaujant skilimo pasek
mes, bet jie dar palaiko fa
šistų pusę, kurie buvo tikrie
ji S. L. A. griovėjai, o kaltina

myną, neturi kur dingti—turi p)ai\ Vra padėjimas

Graf onol-RadioIos, Atwater-Kent Radios, Vic trola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

išsinešdinti iš šios apielinkės 
arba mirti išmestas patvoryj. 
Nes kompanijos yra patvarky
mas, kad pavarytas darbinin
kas iš darbo turi apleisti mies
telį į 3 dienas, nes po trijų 
dienų negaus nei krautuvėj 

nei kamba- 
esti išde-

<CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopa rengia 

prakalbas subatoj, 25 spalių, M. Ma
žeikos svetainėj, 185 Jersey Avė. 
Prasidės 8 vai. vakare. Kalbės 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.

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Avenue, kampas 12th Street, New York 

Telefonas: Stūyve.sant 0177
RUSIŠKAS KAMPELIS NEW YORKE

VALGIAI ŠOKIAI ’ PAMARGINIMAI
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Svarbūs rusai artistai, kurie garsus tarptautiniai.
Specialiai priruošimai del bankietų ir parių. 
Už staltieses nerokuojama

Viena rezoliucij: 
užginanti Kom 

rinkimų platf 
griežtai reikalai 

rengiami politiniai 
išdeportuoti Į faš: 
būt* paleisti. Išr

negaus 
maisto pasipirkti 
rio gyventi—tiesiog 
portu o j amas.

Į čia traukiniai 
kartu į dieną ir du 
leidžia. Kada ateina trauki
nys, tai jį pasitinka šerifas su 
pagelbininkais ir jeigu suran
da atvažiavusį darbininką, tai 
jį nuveda į raštinę ir liepia 
pasirašyti, kad eis dirbti ir 
pristato jį į kompanijos boar- 
dinghousę-buvainę.

ateina du 
kartu ap-liką, kad nukreipus jos domę 

nuo tikrųjų faktų.
Skaitė ir priėmė rezoliuciją, 

raginančią Lietuvos vyriausy
bę daryti žingsnius per Tautų 

atėmimui Vilniaus iš 
Ar bereikia didesnių 

“socialis-!nematėlių ? Juk Lietuvos fa
šistinė vyriausybė visai arti 
'prie atidavimo Lenkams visos 
Lietuvos. Tik nepersenai nu
skambėjo amerikoniškoj spau
doj, kad Danzigas Vokiečiams, 
o Lietuva—Lenkams. Be to, 
juk diktatorius Smetona prin- 
cipialiai eina tais pačiais ke;-. 
liais, kaip ir' Vytautas,- kuris 
atkartotinai pardavė Lietuvą 
Lenkams.

4

sū
ri, 
ir

su

prastą, tai daugelis jų/ 
noję apie gyvenimo sąlygas, 
naktimis pabėga iš šios vergi
jos ir tas daugiau negrįžta 
darbo jieškoti čionai. O jei
gu atvažiuoja kokis organiza
torius, tikslu organizuot dar-

Jeigu Patrukęs I
Išbandyk Šitą Uždyką

A. L. D. L. D. 12 kuopa 
rengė prakalbas spalių 8 
Kalbėjo drg. Krasauskas 
drg. žaldokas; pertraukoje 
dainavo keletą dainų Aido
dubeltavas kvartetas ir drg. 
Anelė Valinčiūtė paskambino 
ant piano, žmonių buvo susi
rinkę neperdaugiausia. Gal 
būt, kad buvo nepergeriausia 
išgarsinta.

Kaip prakalbos, taip dainos 
ir muzika publikai patiko.

Padengimui lėšų aukų su
brinkta $6.60. Aukojo šie drau- 

Baltrušaitienė, J. 
A. Valinčius, O.
K. Spūdys; O.

gai po 50c:
Marcelionis,
Kolizevičius,
Zinkevičienė $1; smulkių 

‘rinkta $3.10.
Prakalbų rengimo komisija 

visiems aukojusiems taria šir
dingą ačiū. Pittstonietė.

su-

Štai ką sako svar- bininkus, tai tokį uždaro į ka
biausias Horodlio suėjimo Vy- Įėjimą iki traukinio išėjimui;

paskui įsodina į traukinį ir iš-j pažangiuosius S. L. A. narius, 
veža, įsakydami daugiau ne-Į 
grįžti.

Bet jeigu atvažiuoja kokiė 
darbininkų mulkintojai, tai tie 
vaikščioja liuosai ir daro, ką 

i nori.
garbina čia 75 nuošimčiai darbinin

kų gyvena visai pusbadžiai. 
Vaikščioja basi, daugelis eida
mi į darbą visai neturi ką įsi
dėti pietums; sugrįžę namo 
taipgi alkani dantis į dantis 
kalena.

Šios kasyklos dirbdavo visa
da po septynis mėnesius į me
tus, 5 dienas į savaitę, o da- 
jbar dirba tik po tris dienas.

* ^..„....Sakoma, iki 1 d. balandžio,
Matomai, jaunuo-11931 m., dirbsią tik po tl-2

tauto dokumentas 1401 m.: 
“Incorporatio terrarum Litua- 
niae regno Poloniae.” Lietu
viškai išvertus bus: “Lietuvos 
žemių prijungimas prie Len
kų karalystės.”

Labai patartina lietuviškiem 
tautininkam, • kurie
Vytautą, pasiskaityti A. L. D.
L. D. leidinį num. 30, “Vytau
tas Mažasis.” Sužinosite, kaip 
ir nuo kada Lietuva su Lenki
ja pradėjo susijungti, ir kas 
tą darbą varė.

Vakaro pirmininkas, | užda
rydamas susirinkimą, dar pa
aimanavo, kad Aušrelės Choro 
jaunimas išsiskubinęs gulti, tai 
negalėsiu nei Lietuvos himną 
sudainuoti.

“Broliai” tautiečiai 
manydami.

Laike prakalbos 
čiai pasielgė gana 
tas jiem garbės nedaro: abu 
kėlė triukšmą laike prakalbos. 
Juk visados, kada kalbėtojas 
kalba, tai publika klausosi ir 
gaudo jo sakinius, o prakalbai 
pasibaigus duoda jam klausi
mus ar daro užmetimus.

štai kokį klausimą davė vie
nas tų įkaitusių tautiečių 
“Kas .tai < yra' bolševikas ?”' 
Rodosi, ši’andięn ant mūsų že
mės skritulio nėra tokios ša
lies, tokios tautos ar tautelės, 
kur nebūtų bolševikų ir tas 
žodis, “bolševikas,” skamba

klysta taip

du tautie- 
prastai ir

Seno ar Naujo, Didelio ar Mažo, 
o Jūs Būsite Kelyje, Kuris 

’Pertikrino Tūkstančius 
Panaudokite tatai prie Bile Patrūkimo, 
Prisiunčiama Uždyką, Kad Tatai 

Įrodyt ♦
Kiekevienas patrukęs vyras ar moteris 

turėtų tuojaus parašyt laišką W> S. 
Rico, 759-S Main- St., Adams, N. Y., dė
lei išbandymo uždyką tos stebėtinos Prie-, 
monės. Tiktai uždėkite ją ant patrūki
mo, ir kiauruma užsidaro natūraliai, taip 
kad su laiku pasidaro nereikalingas pa- 
raištis arba nuveikiantis tam diržas ar 
kitoks prietaisas. Nepamirškite pareika
lauti uždyką išbandymui šios Stimuliuo
jančios Priemonės. Kam nešioti viso
kius paraiščius visą savo amžių, jeigu 
nėra reikalo? Kam rizikuoti gavimu 
gangrenos ir kitokiais pavojais del mažo 
ir nekalto patrūkimėlio, kuris tūkstan
čius patiesė ant operacijos stalo? Dau
gybė fvyrų ir moterų kasdien tuomi ri
zikuoja vien todėl, kad jiems patrūkimai 
neskauda arba nesuturi nuo paprastų 
darbų. Tuojaus parašykite reikalaudami 
išbandymui uždyką, nes tai tikrai yra 
stebėtinas dalykas ir yra padėjęs' užgyti 
tokiems dideliems patrūkimams, kaip du 
vyro kumščiai daikte. Išbandykite, ir 
tuojaus rašykite W. S. Rice, Inc., 759-S 
Main St.» Adams, N. Y.

'WR0IT0 LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

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

Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

vos du : nuo
pos ir nuo A 
pos. Girdėta, 
ras buvo iš

ffjet jie nepasirodė—t 
kiausia, kaltė tvarkym 
sijos.

Darbininkų Pačios!
Skleiskite Jį!

Remkite Jį!
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. • Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Nors daug daugiau 
būti delegatu nuo liel 
organizacijų šioje kent 
joje, bet, kaip ten 
vien šį kartą bu ve 
giau. negu buvm 
rencijose. Vadin 
povaliai. bot lietui 
išsijudinti Į bendi

Mūs 
jų ko 
turėtų 
vienas

ant dieno

Enclosed find 50 cents for one year's subscription.

„NAME__ į___ ______________ ADDRESS—___________

CITY ŠTATE—

lietuvių j ūdoj in
•y m as 
e turi

planas 
ruožtu

iri būt pradėt 
ykinti gvvenin 

A. L. D. L. D., L. 1 
ir chorų konferencijos
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HARTFORD, CONN
Skaitlinga ir Gyva Buvo Be

UdMAWlHa

Bedarbė šioj valstijoj tūks
tančius paliete, o per visą ša
lį 8,000,000, kurie slegiami ant 
tiek, kad dalis iš bedarbių tar
po, jau netekę kantrybės, vie
nokiu ar kitokiu būdu bando 
sau atsiimti- gyvastis. Tai ša-1 the, buvo 
lis, kurioje yra didžiausios j 
korporacijos, daugiausia mili-trečiadienį, apie 1:30 vai. po j 
onierių ir bilionierių, bet tiem Į vidurnakčio. Plėšikai, Martu-j 
vargšam darbininkam, tai vie-jšauskams bemiegant, 
nintėlė paliko priemonė vesti i užpakalinį langą, pro kurį 
kovą už gavimą darbo arba'susikraustė vidun. Nukarpė j

• Xduonos, o jeigu ne, tai gręsia jelektrikinių skambučių vielas,: 
’mirtis iš bado. kad kas pajutęs nepaskambin- Į

šiuo momentu bosų parti jų j tų ir tuo plėšikai nebūtų su-1 
vadovai ir jų išstatyti šiais. turėti. i11
rinkimais kandidatai tiesiogi-l — ----- -
niai nenori kalbėti apie be-j kosėjus, vienas plėšikas, kuris! 
darbiu sunkia padėti. Jie tik! klupsčias darbavosi prie 1 ,
kalba apie tokius dalykus, ku-įmodės, pabėgo pilvu šliauž- Rainie, 
rie nieko bendro neturi su šių darnas bei ant visų keturių ; 3 e <G’ 
dienu darbininku likimu, 
čiai, būdami sotūs, negal 
jausti alkanų bedarbių; jie, 
keldami didžiausias orgijas, 
negali atminti, jog bedarbiai, 
išbadėję, be pastogės ir be 
apvalkalų, kenčia didžiausią 
vargą. Tačiaus, ne

Apiplėšė J. Martnšausko
j Butą Maspetbe

Juozas Martušauskas (Mar- 
|tin), 56-36—61st St., Maspe- 
| me, ouvo dikčiai apvogtas 
■naktį iš pereito antradienio Į

^as, taipgi’ ateikite* 'atsiimti, 
lengvai darbininkui su-‘nes vėliaus galės'jų nelikti.

; dienraštis, atspin- Dabai' naujiem nariam yra

[niais laikais yra ypač populių-1
,’riškas, 1
įprantamas dienraštis, atspin-j
d i utis* darbo žmonių vargus, [nupigintas įstojimas. Pasinau- 
svarbiausias jų kovas ir niobi- dokite. Taigi nauji nelaukda- 
lizacijas už tuojautinius ir to-jmi Įstokite, o senieji nariai vi-

langą, antras pro.biu' r<'.jkajUs. 
to ant grindų ras-j
revolverio
tyčia ar

dėsnius dirbančiųjų ir bedar-isi užsimokėkite už 1930 me- 
Org. J. Jankūnas.; Lus.

kos, kądji tikisį būti pa
karta už nužudymą savo kū
dikio. Jokios priežasties sa
vo šitam baisiam žygiui ne
paduoda.

LIETUVIS
Norintieji ge

riausio
navimo

patar-

ir už

GRABORIUS

:Lėgo pro 
Į duris. Po 
tas didelė 
nežinia ar 
piktadario palikta.

Viską tiedu plėšikai 
;sė,-išvartė. Pasičiupo 
išausko $150, ir net vaiko ban- 
• kutę ištuštino, išsiimdami de- 

išdaužė i vynetą dolerių ir palikdami ją 
ir'tuščią ant laiptų. Bet prie 

Į laikrodėlio ir tūlų kitų bran- 
Igesnių daiktų neprisitaikė, nes 
j trūko jiems laiko.

Martušauskas yra bedarbis 
išstatyti šiais i turėti. i"’ ‘f il”iplSšimiis jam

Martušauskui išbudus ir su-i.VP<}c skaudus, 
nenori kalbėti apie be-|^°s^jus Dvi 

ko- i paties.

, n . i Lietuviai darbininkai turėt
i daugiau “Daily Workeri 

nc yci<l jskaityti ir veikliai'ji platinti.

Martu-lSeno Vinco Prakalbos
!Williamsburge Spalių 27..

savaitės atgal, kuomet 
Martušausko nebuvo 
atėjo vienas vyras su 
pasivadinęs “gaisriniu 

I inspektorium”; apžiūrinėjo 
'viską,, ypatingai tą langą, kū
jų išmušę plėšikai dabar ir su
lindo. Martušauskienė tuo 

i laiku nei nemanė, kad tai gali 
ibūti plėšikų žvalgas, persista- 
J.ęs inspektorium. Bet tokiu 
žvalgu tas “inspektorius,” ma
tomai, ir buvo. V. Rp.

gūžtai nemato reikalo dalyvauti 
LJ,tokiose konferencijose, kaip ši, 

. _ __ _________  Kam patin-

pabėgo pilvu
visų

Tas šliaužymas 
kaip ir vengimas , 
kas pradėtų šau- 
plėšikas triūsėsi

Fur- 1 rėpliodamas. 
at- matyt, buvo 

kulkų, jeigu 
dyti. Kitas 
kitame kambaryje. Vienas pa-1

A. L. D. L. D. 1 kuopa ren
gia Senam Vincui prakalbas 
27 d. spalių, Ukrainų Salėj, 
101 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Senas Vincas (Jakštys) yra 
gerai žinomas kaipo rašytojas- 
jumoristas ir kalbėtojas. Ku
rie atsilankys į šias prakalbas 
galės išgirsti daug žingeidaųs. 
Apart prakalbų, bus dar ir 
dainų, nes Aido Choras priža
dėjo mums ir šį kartą patar
nauti ir palinksminti publiką.

Rengimo Komisija.

, gai nepamirškite tą. Jeigu 
visi be-,j<urie cjar vįs bando Įkalbėti, 

darbiai taip jau be vilties, ne,kad jie nemoka anglų kalbos, j 
visi noriai kenčia tą nepake-' 
liamą vargo naštą; dalis jų jokiose konferencijose, kaip ši, 
jau šliejasi ir aktyviai prade-itai tik nonsensas. T' 
da dirbti po vadovybe T. U. jka> kam nc> bet tokiais posa

kiais tik sužiniai pakenkiama 
darbininkų judėjimui.

Kol darbininkai išsidalinę i 
grupeles, tol bosai nepaiso jo
kių darbininkų reikalavimų, 
nepaisant, kaip menkos vertes 
jie būtų. Ten, kur masės, kur 
griežtas reikalavimas, ten 
kova lengviau laimima.

Vikuti

U. L. ir Komunistu Partijos 
už socialę apdraudą bedar

biam ligoje bei senatvėje. Mes 
"jau matėme, kaip bedarbių 
minios susirenka prie valdonų 
rūmų ir griežtai išreiškia tuo- 
jautinius reikalavimus—darbo 
arba duonos. Tai pirmiausias 
bedarbių reikalavimas. Kol 
valdančioji klasė dar jaučiasi 
stipri ir galinga, tol ji tų rei
kalavimų tartum negirdi. Tad, 
bedarbiai ir dirbantieji, kurių 
padėtis vis blogėja, nes darba
vietėse Įvedama skubos siste
ma, algų kapojimas,—prieina 
prie supratimo, kad reikalas 
išvien su bedarbių minia stoti 
organizuotai j kovotojų eileV 
,ir daryti neatiaidi! spaudimą j 
turčių klasę, idant ji būtinai 
duotų bedarbiam apdraudą.

Todėl šioj valstijoj Trade 
Union Unity League sušaukė 
bedarbių konferenciją išdir- 
bimui planų kovai už socialę 
apdraudą, $25 algos kožnam 
bedarbiui savaitėje ir ligoje 
bei senatvėj esantiem. Dele
gatų buvo apie 100 nuo 66 
darbininkiškų organizacijų. 
Beveik visi delegatai išsireiškė, 
kokiais būdais turi būt veda
ma kova už tuojautinius be
darbių reikalavimus, 
tame 
cijas.
imta
Partijos 
kita 
kad 
ziiai 
ršalis 
komitetas iš 16 ypatų.

Ši konferencija atlaikyta 19 i 
d. spalių, svetainėj 2003 Main 
St., Hartforde. Delegatu bu
vo daugiausia iš Hartfordo. į 
daug ir nuo lietuvių organi-j 
zacijų; buvo ir bridgeportie- 
čiai draugai atsiuntė daug de- > 
legatų nuo Įvairių organizaci- j 
ju ir net nuo susišelpimo drau- [ 
gijų; waterburieciai irgi turė
jo gerą dalį lietuvių delega
tą; tik iš New Britaino 
vos 
pos 
pos.
ras 
į^et 
/dausia, 
sijos.

Nors 
būti delegatų nuo lietuviškų 
organizacijų šioje konferenci
joje, bet, kaip ten nebūt, vis- 
vien šį kartą buvo daug dau
giau. negu buvusiose konfe
rencijose. Vadinasi, kad ir 
povaliai, bet lietuviai pradeda 
išsijudinti į bendrą veikimą.

Mūs platesnių organizaci
jų konferencijose šiuo laiku 
turėtų būti ant dienotvarkio 
vienas* iš pirmutinių klausimų 
apkalbėtas, tai tas, kad mūs 
galutinas užsidarymas vien tik 
lietuvių judėjime turi būt iš
blaškytas, o bendro veikimo 
planas turi būt pradėtas visu 
ruožtu vykinti gyvenimam

A. L, D. L. D., L. D. S. A. 
Ir chorų konferencijose drau-1

Priėmė 
reikale tinkamas rezoliu- 

Viena rezoliucija pri- 
užgirianti Komunistų 

rinkimų platformą;
griežtai reikalaujanti, 

rengiami politiniai kali- 
išdeportuoti į fašistines 
būt* paleisti. Išrinktas

buvo 
kuo- 
kuo-

du : nuo L. D. S. A. 
ir nuo A. L. D. L. D.
Girdėta, kad Vilijos 
buvo išrinkęs delegatus, 
jie nepasirodė—tai, vel- 

kaltė tvarkymo komi-

daug daugiau galėjo

Nauja Priespauda 
lietum Kalėjimuose

KAUNAS. — Jau ir taip 
nepanešama politinių kali
nių padėtis, nuo dabar bus 
dar daugiau pabloginta Lie
tuvos kalėjimuose.' Kruvina 
fašistų valdžia nusprendė 
įvesti eilę “reformų.” Iki 
šiol politiniai kaliniai galė
davo pasirinkti savo užsiė
mimą, darba. Nuo dabar 
ta teisė panaikinta, Iki šiol 
jie nebūdavo verčiami nešio
ti kalėjimo drapanas, dabar 
bus verčiami žeminti save 
fašistu uniformomis. Iki 1 v

! šiol politiniams kaliniams 
'dar būdavo leidžiama kele
tas privatiškų daiktų pasi- 

i laikyti kalėjime, nuo dabar 
' viskas iš jų busWtimama.

Pasmaugė Savo Kūdikį
READING, Conn.—Spalių

121 ck A. Mortensenienė, 42

S Už iki 60,000 Skaifytoiy
Komunistų Partijos centro 

organo “Daily Workerio” va
jus už pakėlimą skaitytojų iki 

j60,000 jau prasidėjo. Iki gruo- 
idžio mėnesio bus stengiamasi 'Taigi, jeigu nenorite, kad bū- žiausį kūdikį, 14 mėnesių 
įgauti 15,000 naujų skaitytojų, jtų jūsų vardas “ant listo,” at-1 
'o-iki sausio t d., 1931 motų, Įeikite anksčiau ir užsimokėki- 
turi būt dasivaryta iki 60,000 Įte, ir būsite vėl pilnas narys, j 
išviso. kaip ir kiti.

Daily Workeris” paskuti- Kurie dar

i Susirinkimas Šiandien
Šiandien, spalių 23-čią d. 

j 8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, įvyks A. L. D. L. D 
1 kuopos mėnesinis susirinki-1
mas. Visos komisijos būkite i 
prisirengusios išduoti raportus, j 
Finansų - sekretorius drg. Ta-’ 

Imošiūnas skaitys sekančiam j x v. 
[susirinkime tų vardus, kurie!metų amžiaus, 3 vaikų mo- 
Ineužsimokėję už 1930 metus, tina, pasmaugė 
I'ToUv; i/yUvtt ■> ■ ‘ ~ ■ ■ ■ -■* ‘

savo ma-

I berniuką. Vyras aiškina, 
|kad jo pati buvus įpuolus į 
laikiną beprotystę. Pati 

ncatsiėmėte kny- Mortensenienė tik tiek sa-

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pašakarnis, O.D
Optometras 

Optikas

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

ir

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

kainą,žemą
nuliūdimo va-

landoj- šauki

tės pas: — _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W
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Ultra Violet Ray 
'Spraginti' Lucky 
Strike cigaretus

Sako

CLEMENT O 
MINIGER

įžymus išdirbystės vadas ir filantropas. 
Electric Auto-lite Kompanijos Prezidentas 
Willys-Overland Kompanijos Direktorius.

“ Amerikonų reikalavimas daugiausia sma
gume, patogume ir saugume Electric Auto- 
lite padare pavyzdiniu isrengimu puikiau
siuose amerikoniškuose automobiliuose. 
Naudojime Ultra Violet Ray ‘Spraginti’ 
LUCKY STRIKE tabaką, jūs padėjot tvir
čiausią pamatą jūsų produkto pasisekimui. 
Užtai, kad jūs suteikiat amerikonams lokį 
patarnavimą kurį jie labiausiai įvertina ——• 
moderniško mokslo naudą.

Sutinką su

Visi žino, kad saules šviesa išnokina -— užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra Violet Ray. LUCKY 

i wSTRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus kada rūket, 
pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso tabako 
Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTI” Visi žino, kad 
karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus!

‘It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsauga—-Prieš knltejlmus—prieš kosulį

žvmSIusiu asm.n,. r. 3 '* *r0^l'mu publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Clement O, Miniger asmeniškai liudyti ir pereiti pasi- 
portus, kurie liudijo LUCKY STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Miniger pranešimas yra šianvpuslapy. K

------- --- ----------------— . - ♦> • 'v © 193Q, ’The American Tobacco Co.. Mfri

0_

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO
J. YURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVE.

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 

miBBBIIBM Kampas Manjer St. Brooklyn, N. Y,

iiiiDHieineiiiGiiioiiiBiiifliiiBiueiiiGHieiiieiiieiiioiitaiiieiiio HEEIIIGIIIGIIIGIIICIIDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis, 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Las Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagarbi
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę.

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių rehijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo ant- 
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas
No---- -
Miestas

Street or Avenue

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes lietuvil- 
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

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

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

NAIVOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
1 <67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.
v. .. • U.U »,

ŽODIS NUO DR. MENDWWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

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

- OR. H. MENDLOWUZ
2220 Avenuė J Brooklyn, N. Y

TeL: Midwood 6261

■



Ketvirtad., Spalių 23, 1930Puslapis šeštasVIETOS ŽINIOS
ičiais yra ta, jog kuomet pa
kalbini užsirašyti ’ “Laisvę,” j Prie 

! ga u n i a ts ak y m ą : Yra vien a sk a i ty to j ų
“Laisvės” stotis ir tenai nusi
perku. Reiškia,

Central Brook lyne. Kur pra
puolė Weiss, Juška, Byla ir 

(visa eilė kitų? Nejaugi jūs, 
draugai, šį vajų pramiegosite, 
negaudami nei vieno “Laisvei” 

Įskaitytojo?
New Yorko draugai eina 

užbaigos gavime naujų 
kvotos, paskirtos

Antro Apskričio. Jau jei pusę

i

po vieną iš svarbiausių daly
kų. Per šias dvi savaites mū
sų veikėjai turi padvigubinti 
naujų skaitytojų armiją. Tei
sybe, jau iki šiam laikui esa
me gavę 15 naujų A. L. D. L. 
D. narių, bet jų skaičių turime 
dar kita tiek padidinti.

Vajaus Kapitonas.

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

Telephone, Stagg Ml*

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

PAJIEŠKOME partnerio pirkiniui 
farmos, kuri turi 217 akrų žemės. 

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

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAM) 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekuiiuoti 

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Drg. M. Garrisonas Lankėsi 
“Laisvėje” ir Paaukojo $20 
Agitacijos Fondui

šiomis dienomis Brooklyne 
lankėsi drg. M. Garrison iš 
Buffalo, N. Y., su kai kuriais 
reikalais. Užėjęs į “Laisvę,” 
jis apžiūrėjo spaustuvę ir, su
sipažinęs su kai kuriais mūs 
judėjimo svarbiaisiais reika- elektra 
lais, paaukojo Agitacijos Fon
dui $20. Už tai jam didelis 
ačiū !

perku. Reiškia, “Laisvės” sto- kvotos išpildė,, tai esu tikras, 
tis—tai priežastis, kuri kliudo kad išpildys visą jiems skiria- 
užsirašyti laikraštį, kad į na- kvotą su "kaupu. Drg. Kve- 
mus ateitu kiekviena diena. (deriūtė savo pareigas atliko. 
Tačiaus, yonkersiečiaf turi pa- prg. Kraučiukas nuvyko į 

N. |Newarką ir paglemžė vieną iš 
(pašonės drg. Kuntz ir Dobi- 
nio.

Įčiai, 
mais 
note, 
atlikote ? 
Jūs turite 
stovite' nuo 
tos.

“Laisvės” 
pond enci joj 
Y., matosi 
jie tikrina 
kad savo kvotą pilnai išpildy- 

Tai džiuginančios žinios.

policiniai j daryti ablavą į Irvingtoną 
ketvirta-1'Y-> nes ir tenai yra keletas šei- 
pačiame į mynl-‘ lietuvių.

K a-i Brooklyno 1 kuopos komisi- 
pri-lja, kuri liko išrinkta gavimui

Tarpt Dark Apsigynimas 
Šaukia Majorą Walker; 
Teisman Liudyti

New Yorko miesto majoras 
Walkeris turi būti t teisme 
kaip liudininkas, kada bus tei
siami bedarbių delegatai, ku
riuos Walkerio 
gengsteriai pereitą 
dienį subudeliavo
miesto valdybos rūme, 
dangi drg. Sam Nessin, 
muštas pagal paties majoro!naujų A. L. D. L. D. narių ir 

‘“Laisvei” skaitytojų, miega.
1 kuopai skirta gauti 25 nau
ji nariai, o skaitytojų nėra ap- 
rubežiuota. Tačiaus trys sa
vaitės vajaus 1 kuopai bei jos 
išrinktai komisijai yra visiškai 
prastos. Per tris savaites te
gavo 1 narį ir 1 skaitytoją,

Walkerio komandą, yra pa
trauktas teisman už “sukili
mą,” tai teisme turi asmeniš
kai paliudyti pats Walkeris, 
kaip būtent Nessinas ir kiti 
bedarbių delegatai kėlė tą 
‘.‘maištą.” To ię teisėjo parei
kalavo Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas per savo ad- kuomet drg. Briedis, kuris nė- 
vokatą Josephą Brodskį per- ra kuopos komisijos narys 
eitą antradienį: tur būti iš- naujiems skaitytojams, vienas 
duotas majorui Walkeriui teis- 
miškas pašaukimas (subpoe
na), kad ateitų paliudyti. Bet 
demokratų mašinos peniukšlis 
teisėjas Stern išsikalbinėjo, 
kad negalima esą išduoti to
kio pašaukimo majorui Walke
riui, nes jis esąs “perdaug už
siėmęs.” Teisėjas supranta, 
kaip Walkeriui būtų riestai iš
siaiškinti,—kaip iš bedarbių 
delegatų reikalavimų jis pada
rė “sukilimą” ir už ką Walk-; 
erio žandarai taip sub .delia-1 
vo tuos žmones, reikalavusius 
bedarbiams tuojautinės para
mos.

Po įvairių magistrato-teisė- 
jo mikčiojimų, taip ir 
atidėtas teismas iki spalių

Na, draugai newarkie- 
ar jau pamigote su pir- 
laimikiaiš? Ar jūs ma- 
kad jau savo pareigas 

Anaiptol, draugai! 
atminti, kad toli 

i jums' skirtos kvo-

num. 247 kovęs
is Great Neck, N. 
puikios mintys ir 
Vajaus Kapitoną,

šią.
Bet, draugai, nelaukite pabai
gos vajaus. Mat, jūsų kolo
nijoj gauta dar tik 2 metiniai 
skaitytojai, ir esate skolingi 
dar 8 skaitytojus ir 7 naujus 

'narius.

gavo 3 metinius skaitytojus ir į 
ketina 1 kuopos komisiją visą! 
suvaryti į ragą, kaip miega
lius.

Well, ir Central Brooklynas 
atsiliepė. Drg. Baltaitis atšo-l Su 19 d. spalių prasidėjo 
vė vieną skaitytoją ir jų A. L. Įdrg. Seno Vinco prakalbų

D. būrys susideda iš 48 (maršrutas, ir jis baigsis su 3 
nors fnisė na- d. lapkričio. Laike prakalbų 

rių pasirūpintų gauti po vieną turi būt sumobilizuotos visos 
skaitytoją, tai tiem draugam spėkos gavimui naujų narių į 
paskirta kvota būtų dvigubai Į A. L. D. L. D.

(išpildyta. Nežinau, ‘ 
(darė su sekamais draugais kite literatūros platiaimą, kai-

D. I 
narių, ir jeigu

u v u <j<u >-ty. aj. u. u. t ', ir Laisvei 
kas pasi- skaitytojų. Taip pat nepamirš-

ALDLD 1 Kuopos Vakarėlis !?riiJ)';. .Xisiems akomPa™os
_ _ _ _ _ __ _ _ _ 13 • O £* 1111 et 1 L •

buvo Spalių 26 Dienų, Sekmadieni į Į ši vakarą yra kreipiama
28 d.' ” atyda viso Brooklyno ir aplin-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA keturi fornišiuo- 

ti kambariai porai arba pavie
niams. Yra visi naujausios mados 
įtaisymai ir parankumai. Randa pi
gi. Kreipkitės nuo 7 iki 9 vai. va
karais. G. Baronas, 146 S. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. 251-6

ALDLD II Apskričio 
Vajaus Kampelis

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

Randa nuo $15 iki $35.00 
j mėnesį. Kreipkitės pas: A. B. 
ZTN1S, 121 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Telefonai: Stagg 8383—Ja
maica 7394 ■ . (248-253)
PASIRANDAVOJA vienas s 

kambariai del vieno arba 
vyrų ar merginų, gali būti 
su vienu ar dviem vaikais, 
riai garu apšildomi, šiltas

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką 

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

tik susitarus. j

Telefonas Stagg 2812FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.

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

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

arba du 
dviejų 

ir vedę 
Kamba- 
vanduo, 

telefonas, kurį irgi galima naudoti,

Šį Vakarą Visi j Seno Vinco 
Prakalbas Ridgewoods

Ridgewood,o kolonijos, lietu
viai darbininkai jau senai yra 
turėję tokias prakalbas, ko
kios įvyks šiandien pusė po 
septynių vakare, Degulio-Ša- 
palo svetainėj, 147 Thames 
St. Visiems žinomas Niudžer- 
zės farmerys ir geras rašytojas 
Senas Vincas (V. Jakštys) 
žada mums išaiškinti reikšmę 
dabar vedamų mūsų organiza
cijų vajų ir kokie šiuo tarpu 
uždaviniai stovi prieš mus. Se
ną Vincą visi mes pažįstame, 
kaipo gabų plunksnos darbi
ninką, kuris mirtinai akėja 
dirbančiųjų žmonių išnaudoto
jus ir kelia aikštėn visus rank
pelnių gyvenimo opiuosius 
vaizdus. Bet dabar tas žymus 
rašytojas bus pas mus asme
niškai ir gyvu žodžiu papasa
kos tą, kas šiuo laiku svarbu 
mums žinoti. Apart to, kalbės 
ir E. Butkus. Pertraukoje 
dainuos L. Kavaliauskaite.

Tai bus visiems mūsų kolo
nijos lietuviams darbininkams! 
įdomi ir sma£i valanda, kurie I 
tik ' ateis paskirtu laiku. Bū
kite patys ir pasakykite savo 
draugams.

Ridgewoodietis.

..... t --o- .....  ....... ;--- 7 
gražioj vietoj ir netoli nuo tremų. 

•Atsigaukit nuo 10-tos vai. ryto iki 10
vai. vakare. K. Petronis, 7415—13th 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. Beach
view 8085. (247-252)♦

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS apysenis žmogus ja- 

nitoriaus pagelbininku. Atsišauki
te 85 Devoe St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA moteris .prižiūrėjimui 

sergančios motel's. Delei mokes
čio susitaikinsime. Atsišaukit tuo- 
jaus vakarais, po num. 477 Logan 
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.

(248-253)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viao- 
k i u s paveikslu* 
Įvairiomis b p a 1- 
romi*. Atntfujina 
«enu* ir krujavu* 
ir sudaro *u 
amerikohižkai*.

TELEFONAS j 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* 11 u • 
adresu i

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

GERAI IR PIGIAI

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

STOKES

«Tel., Stagg 7057A. L. D. L. D. 1 kuopa ren- kinių kolonijų. Publika turės 
gia linksmą vakarėlį sekma- progos pasimatyti su savo pa
dienį, spalių (October) 26 d., žįstamais bei draugais ne tik 

(“Laisvės” : 
(Lorimer ir 
IBrooklyne.

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

Brooklyno ir apielinkės pub
lika senai yra matę šokant .nep 
“broliukus” Margaret Skučiū- bus 
tę ir Edvarduką Skučą. Jiedu (Grieš Jaunų Darbininkų Orke- 
gerai žinomi amerikiečių vode- 
viliniuose teatruose. Bet atei-

C A kA A 11V UI Ak

svetainėje, kampas |vietiniais, bet ir iš svetur, bent
Ten Ęyck Sts., jau iš N. J. valstijos. Tai sma

giai laiką praleisite ir sykiu 
paremsite Darbininkų Litera
tūros 'Draugiją.

Sakė, draugės gaspadinės— 
Mikalauskięnė ir Garbaęaus- 
kienė, kad jos turės namie 
keptų ir virtų valgių. Taip pat 

i ir minkštų gėrimėlių.

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

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

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

Tel.: Juniper 6776

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

Jau Vajininkai įsismagina į
Darbą

Antra savaitė vajaus mūsų 
II Apskričio ribose buvo pras
ta. Antrą savaitę gauta tik 
pustrečio skaitytojo, tai visiš
kai mažai. Tačiaus trečią sa
vaitę jau draugai įsismagina, 
ir paaugome nuo 15 skaitytojų 
iki 23. ir per praėjusį šešta
dienį ir sekmadienį mūsų dar
buotojai, be abejo, kiekvieno- i nantį sekmadienį jiedu šoks 
je; kolonijoje bus padarę pir- (mūsiškėje pramogoje. Dainuos 
mynžangą gavime skaitytojų. (Aido Choro merginų seks- 

' Visuomet, kada Cliffsidės (tetas, linksmins naujomis dai- 
draugus sueidavau ir primin- inomis. Bus ir solistų, kurių 
davau apie naujus A. L. D. L. yra užkviesta net iš kitų ko- 
D. narius ir “Laisvei” skaity-j 
tojus, būdavo atsakymas: ma
ža kolonija, mažai lietuvių gy
vena ir nėra iš kur gauti. Ta
čiau, kuomet sukruto prie dar-1 
bo, tai iš karto atšovė tris j 
skaitytojus. Bravo, draugai!! 
Jūsų kolonijai II Apskričio 
konferenciia skvrė gauti 5 Į 
naujus A. L. D. L. D. narius ir 

'7 metinius “Laisvei” skaityto
jus, ir kuomet iūs gavote tris 
skaitytojus, tad iki paskirtos 
kvotos trūksta tik 4 skaityto
jų. Bet tuom pačiu tarpu ne
pamirškite gauti ir A. L. D. L. 
D. nariu.

Huntington, N. Y., 231 kuo
pa šiame vajuje pasižymėjo 
tuomi, kad, apart gautų dvie-1 
jų metinių skaitvtoju. paau
kojo iš kuopos iždo $15 dar-1 
bininkiškiems 'reikalams. Au-! 
kos dalinasi sekamai: $5 II 
Anskričio bylos vedimui su fa- i 
šistiniais gaivalais, kurie į-; 
skundė mūsų spaudos pikni
ką; $5 padengimui lėšų Seno 
Vinco prakalbų ir $5 i Apsi- ( 
gynimo Fondą. Reiškia, ge- ( 
ri darbuotojai ir u ri rėmėjai I 
darbininkiškų reikalų. Tuo ( 
pačiu kartu jie ketina padary
ti ablavą E. Setaukete, N. Y.,, 
o drg. Paulius turi jiems pa
gelbėti gavime naujų skaityto- 

,y
Tuckahoe, N.-Y., yra Yon- 

kerso priemiestis. Ten gyvena 
geras drg. Ig. Kartonas, A. L. 
D. L. D. 172 kuopos sekreto
rius. Jisai prisiuntė 1 metinį 

aitytoją ir 2 A. L. D. L. D. 
rius. Bet kur mūsų kiti 
ikersiečiai? Sabaliauskas, 
rbutas, žurinskas, Siurbis ir 
i? Teisybė, bedarbė Yon- 
se didelė, ir kaip vietiniai 

.ba, tai iš 300 lietuvių gy- 
entojų tedirba tiktai kokie 

25. Bet bėda su yonkersie-

stra, vadovybėj A. Sinkevičiu- 
ko,—lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Pradžia 5 vai. po 
pietų. Įžanga tik 35c. Kvie
čiame visus atsilankyti; esame 
tikri, kad gausite gražaus pa
sitenkinimo.

Vakarėlio Rengėjai.

Daugiau Vielos Žinių 
Penktame Puslapyje

PRAMOGOS
SVARBIOS SENO VINCO 

PRAKALBOS RIDGEWOODE
Šį ketvergą, 7:30 vai. vakare, De-| 

gulio-Šapalo salėjo. 147 Thames St.,1 
kalbės visiems žinoTV1')s rašrtoi'’'-1 
Senas Vincas (V. Jakštys) ir E. 
Butkus. Bus ir koneeriĮnė progra-, 
rna. Visi šios aniel’nV^s lietuviu: i - 
darbininkai kviečiami atsilankyti, nes , - 
daug ko žingeidaus išgirsite. Įžan- 1 
ga visiems veltui. Rengia A. L. D ■ 
L. D. 55 kuopa. 250-3 I

Į PAJIEŠKOIIM m
AŠ, Albina, Morkevičicnė, po tėvais i 
Juškytė, iš Griškabūdžio, pasilikus ; 
našlė, pajieškau savo pažįstamų ir Į 

Jungtinėse j 
> i 

ant Sac- 
Melclžiu 

Morkevi- 
Richmond 1 

251-3

giminių, kurie randasi 
valstijose; taipgi pajieškau Antano 
Suodaičio, pirmiau gyveno 
ramento St., Chicago, Ill. 
atsišaukti šiuo adresu: A.
čienė, 10157—108th St., 
Hill, N. Y.

PLATTNKIT
“LAISVE”'

Tel., Juniper G77G

1 WANNA, JR.
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspcth, N. Y.

2sa>

GIUBO1UUS
UNDERTAKER

i.Alboil v'l ID h rJxTORI J8

uuiaįlzainuoja ir laidoja numirusius 
ait visokių kapinių; pmsanKto au 
■•ųnohilius ir karietas veselijoms, 
Krikštynoms >r ji.i.siviržinėjimamH

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

416

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN. N. Y

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ I

Artistiški šokikai Skučiuk ai, kurie šoks A.L.D.L.D. 
1-mos kuopos vakar ėlyj, ateinantį sekmadie
nį, spalių 26 d., “Lai svės” svetainėje.

CHILDREN of THE NEW DAY
(NAUJOS GADYNĖS VAIKAI)

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
b’us, 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 Perry Ave., Maspeth, N. Y„

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

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

65c

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių, 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Kiekvieną

Stebėtina sudėtis 
nuo 3 iki 8 me
lš valkų aktorių 
tų amžiaus.

Rodoma nuo 1 vai.

Vaikų gyvenimas 
Naujojoj Rusijoj, 
suorganizuotas į 
Jaunųjų Pionie
rių Judėjimą.

107th St. & Park Ave.
SPALIŲ (OCTOBER) 26-tą

Įžanga 50 centų
Vaikams 15 centų

dieną iki 11 vakare be perstojimo.
Pelnas eina Vaikų Kempės palaikymui.

Rengia WORKERS INTERNATIONAL RELIEF 
Local New York——10 E. 17 th St.

If\'-MbT;WAtJKUS, įFotog^afaĄ 
214\fiediorfl Ave,, Brooklyn

■ Tet. Greenočmt- 9-7831 '
Geriausia Studija lirooklune. . ■ Ateikit Persitikrinti
. : j V • t.;■ ..'G?;. ‘ ''-..Ji', V»'.kr-

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 4

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 2
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu. | (
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