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KRISLAI
Visai Nešaukite
Tik Padirbėja
A p rėdys Rykštėmis
Kitas Burbulas Sprogo

Rašo Senas Vincas

Chicagos nekaltai pradėtų pa
nelių organas, kunigų “Drau
gas,” praneša, kad į Aušr. Var
tų parapijos kleboniją įlindo 
bomas ir norėjo apkraustyti ku
nigėlio kišenius, bet...' kokio 
tai stebuklo delei (gal dvasios 

j įkvėptas?) kunigo lovoj gulėjęs 
' “D.” agentas ir, bomo užpultas, 
4 pradėjęs nesavu balsu rėkt, tai 

bomas išsigando ir pabėgo.
Šis įvykis taip išgąsdino tos 

parapijos kunigėlį, kad jis, už
miršęs savo visagalį dievulį, ku
ris apsaugoja žmogių nuo viso
kių nelaimių, pareiškia: “Prie 
progos primename, kad nakties 
laiku šaukiant kunigą pas li
gonį, reikia tą daryti per pa
žįstamą žmogų.”

Aiškiai pasisako, kad nakties 
laiku mirštančiųjų dūšias, nors 
ir patį dievą savo brusloto ki- 
šeniuj turėdamas, kunigėlis neis 
gelbėti iš velnio nagų, nes bi
josi “bomo.” Tegul velnias pa- 
rapijonij dūšeles tempia, kur tik 
nori, o kunigėlis savo kūną sau
go nuo “bomų!”

Susitikau vieną nesenai grį- j 
žusią iš Lietuvos “leidukę” ir 
pasiteiravau, kaip ten žmonės 

., gyvena. Atsakė, kad viskas ge- | 
rai. Nepasitenkinęs jos tokiu j 
sausu atsakymu, vėl paklausiau: Į 
“Na, o bežemiai ir mažažemiai 1 
iš ko gyvena?”

“Well,” numykė ji ir, susi
griebus, dadėjo: “Tai grabes 
kasa, tai kelius taiso, tai pas 

; ūkininkus kiek padirbėja ir gy- 
! vena.”

Tai sužinus ar nesužinus Lie
tuvos fašistinės valdžios teisini
mas, bet tiesa išsprūdo iš jos 
lūpų. Pas ūkininkus ne dirba, 
bet tik “padirbėja”. Ot ir visas 
Lietuvos bežemio pragyveni
mo šaltinis. Gi kuomet tik Į 
“padirbėja,” tai reikia žinoti, 
kad tik už “padirbėjimą,” o ne 
už darbą ir užmokestį gauna. 1

Prezidentas Hooveris, visą 
laiką deklamavęs apie prisiarti
nančią “prosperity,” pamatė 
bedarbius ir “susirūpino” jais: 
sušaukė pavyzdingus piliečius, 
išrinko komisiją, kuri suras be
darbiams darbo. Ar girdite, 
bedarbiai? 
darbus!

Bet ta 
jieškojimo 
bėti apie bedarbius, priėjo prie 
išvedimo, kad “prasikaltėlius” 
reikia plakti rykštėmis. Tai 
reiškia, kad ant gatvių, reika
laujanti darbo ar duonos be- 

t darbiai bus penimi švinu, o su
areštuotieji — dengiami rykštė
mis. Ot kokios “prosperity” be
darbių minios sulauks!

Ar
Hooveris suras jums

bedarbiams darbo 
komisija, vietoj kal-

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės’

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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Vienas Bilionas Dol. Karo Laivynui
DUG. I. AMTER 
CLEVELANDE!

Spalių 26 d., 2 vai. po 
pietų, Bricklayers Hall, 
2105 E. 21st St., įvyks pri
ėmimas drg. L Amtcrio. .

Organizuojama didžiulė 
automobilių demonstraci
ja po visą miestą.

Visi, kurie turite auto
mobilius, privalote daly
vauti. Kaip 1 vai: ar 
anksčiau pribūkite 1245 
Prospect Ave., ties Parti
jos raštine.

Dalyvaukime visi Cleve
land© lietuviai darbinin
kai pasitikime 110,000 be
darbių vado, kuris buvo 
įkalintas 6 menesiams už 
kovą del “Darbo ar Duo
nos” bedarbiams.

M—ka.

Austrijos Fašistai
Ruošiasi prie Sukilimo
VIENA, Austrija.—Fašis

tų galva Starhemberg tapo 
paskirtas vidaus reikalų mi- 
nisteriu. Jis išleido pareiš
kimą, kad Austrijos fašis- 

nušluoti

■t

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA VISUS 
DARBININKUS KOVON PRIEŠ HOOVE
RIO VALDŽIOS “BADAVIMO" PLANĄ
Tiktai Bedarbiu ir Dirbančiųjų Vienybė Sudaužys Valdžios 

Planus; Bedarbiai, Spieskitės į Bedarbių Tarybas, o Dir-
bantieji Stokite į Industrines Unijas.

val-

dar- 
turi

Nuožmus Hooverio 
! džios planas, kad visą 
zio naštą suversti ant 
bininkų klasės pečių, 
sukelti visus darbininkus.
Tai užsimojimas, kokio A- 
merika nebuvo dar mačius 
visoj savo istorijoj.

Bedarbiai visur bruzda ir 
reikalauja socialės apdrau- 
dos — reikalauja, kad val
džia ir darbdaviai duotų be
darbiams pragyvenimą. Kad 
apgauti darbininkus ir kad 
išgelbėti kapitalistus nuo ši
tos atsakomybės, Hooverio 
parazitų valdžia kėsinasi 
ant darbininkų, kurie dar- 
dirba.

Jeigu darbininkai nesu
kils prieš šitą planą, tai vi
sa darbininkų klasė bus pa
dėta gyventi iš pusės algų.. į tai yra pasirengę ,

' parlamentą ir įsteigti savo Vadinasi, į didžiausį skurdu 
diktatūrą, jeigu parlamento 
rinkimai neduotų jiems pa
geidaujamų pasekmių. Jis 
sako, kad fašistų “valstybė 
bus subudavota ant pelenų 
partijų politinio parlamen
tarizmo.”

Pasirodo, kad Austrijos 
valdžia fašistams padeda. Ji 
persekioja komunistus, už
darinėja laikraščius visų, 
kurie priešingi fašistams. Gi 
Austrijos' socialdemokratai, 
kurių rankose yra Austri-

SLA ponai buvo išpūtę muilo 
burbulą, kad besiorganizuojan
tis naujasai Darbininkų Susi
vienijimas negaus čarterio. šio
mis dienomis teko kalbėtis su 
drg. JeskeviČiūte ir ji pasakė, 
kad čarteris, išvaikščiojęs nuo 
Ainošiaus prie Kaifošiaus, tuoj 
bus gautas ir tvėrimo darbas 
pradės eiti visu plačiu frontu.

Vadinasi, dar kitas muilo bur
bulas sprogo. , Artinasi diena, 
rūsti diena pono Gegužio klh 
kai, ir Vitaitis su Jurgeliūte, 
pasilikę viename duete, į gaires 
užtraukti: i “We are forever 
blowing bubbles.”

bus įblokšta visa darbinin
kija, o kapitalistams .krizis 
nelėšUos nė vieno cento. 
Taip vadinama “darbo pa
dalinimo sistema” yra pra
keiktas išgalvojimas Ameri
kos buržuazijos paklupdyti 
ant keliu Amerikos darbi- v

ninkus.
Komunistų Partija šau

kia darbininkus paskelbt 
griežtą kovą '“darbo pada
linimo sistemai,” arba Hoo
verio valdžios “bado pla
nui.” Kaip niekados pir
miau, turi užvirti kova už 
apdraudą bedarbių, už So
cialės Apdraudos Bilių. “Ne
badaukite/ bet kovokite!” 
Štai mūsų šauksmas.

Šitas valdžios skymas vėl 
aiškiai parodo, kaip teisin
gas yra Komunistų Partijos 
nusistatymas, kad bedarbiai 
ir dirbantieji turi organi
zuotis po viena Darbo Unijų 
Vienybės Lygos vėliava. Be
darbiai stoja į bedarbių ta
rybas, o dirbantieji į revo
liucines darbo unijas ir ben
drai kovoja už socialę ap- 
drąųdą, prįeš^lgų. kapoįį-. 
mą, prieš skubinimą. Mes 
sakome, kad kova už pra
gyvenimą bedarbiams yra 
reikalas .visos darbininkų 
Ųasės. Hooverio “bado 
planas” turi atidaryti akis 
dar tebedirbantiems darbi
ninkams.

LAWRENCĘ, MASS.
KONCERTAS ir PRA

KALBOS įvyks nedėlioj, 
spalių 26, 1930, L. ū. K. 
svetainėj, 41 Blerkeley St. 
Prasidės 7 vai. vakare. 
Kalbės draugas A. Bimba. 
Programo išpildyme daly
vaus Liaudies Choras, se
serys Pauliukoniūtės, B. 
Petrukevičius (smuikinin
kas) ir kiti. Taigi visi 
lietuviai lawrencieciai bū
tinai ateikite į šias pra
kalbas ir koncertą.

Drg. Bimba kalbės apie 
bedarbę, kaip ilgai ji dar 
tęsis ir ką turi daryti 
darbininkai.

Komitetas.

Bjaurūs Buržuazinių
Laikraščių Išmistai

New York “Sun,” spalių
22 d., paskelbė, kad Chini- 
jos Raudonoji Armija paim
dama miestą Kian “pasker
dė 60,000 žmonių.” Spalių
23 d. New York “Times” 
skelbia, kad “raudonieji nu
žudė 8,000 žmonių.” T a i 
bjaurus melas,. leidžiamas 
tuo tikslu; kad sukelti vi
suomenės opiniją prieš Chi- 
nijųs revoliuciją. Matote, 
didlapiai meluoja nesusita
rę.

Bijo Hardingo Atminties
Jaunuoliai ant Laužo
MEMPHIS, Tenn. — Čia 

atsitiko negirdėtas dalykas. 
Vienoj didelėj pelkėj netoli

ios sostinė Viena faktinai mi.esto Jasta ,du Jaunuoliai
* . _ _ _ - . - lamvfYnnri nnr nnrzn .Iii nū-

PO ŠIŲ RINKIMU KAPITALISTAI ŽADA 
NAUJUS ALGŲ NUKAP0J1MUS IR

NAUJUS PUOLIMUS DARBININKU
Valdžia ir Darbdaviai Laike Rinkimų dar Laiko Paslėpę 

Savo Aštrias Iltis; Bet Darbininkai Turi Budėti; Jokiems 
Buržuazinių Partijų Prižadams Negalima Tikėti
Amerikos valdžia vakar 

paskyrė bilioną dolerių 
($1,000,000,000) karo laivy
no reikalams. Tais pinigais 
bus gerinami senieji laivai, 
tvirčiau apginkluojami, ir 
statoma nauji. Tai žygis 
prie naujo karo.

Tuo tarpu šita valdžia nė 
cento nepaskyrė 8,000,000 
bedarbių. Šimtai tūkstan
čių šeimynų jau dabar ba; 
dauja. Įpuolę desperacijon 
varguoliai žudosi, o valdžia 
nekreipia atydos.

Imperialistai rengiasi prie 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Darbininkai, budėkite! Sto
kite į Komunistu Partijos 
eiles. Orgahizuokitės į be
darbių tarybas. Tverkite 
revoliucines industrines uni
jas.

abelnai, atidėlioja savo žy
gį iki po rinkimų.” Vadina
si, po rinkimų prasidės vi
suotinas puolimas ant algų 
darbininkų, kurie dar dir
ba. *

Tai ne tuščias grūmoji
mas, bet tikras faktas. Re- 
publikonai ir demokratai bi
jo darbininkų sukilimo, bi
jo, kad masės vnepasvirtų 
komunistų pusėn laike rin
kimų. Bet praeis rinkimai 
ir visas valdžios aparatas 
bus paleistas kovon prieš 
darbininkus.

Tai dar vienas faktas, 
kuris kalba į darbininkus, 
kad jie neturi pasiduoti ka
pitalistinių partijų apgavys
tėms. Kurie balsuos už tas 
partijas, tegul supranta, jog 
jie balsuoja už algų kapoji
mą ir už bedarbę.

V
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Visi darbo žmonės, visi, 

kurie velka kapitalizmo 
naštą, kurie kenčia Šį krizį, 
privalo remti Komunistų 
Partiją. Tai vienatinė dar
bininkų klasės kovos parti-: 
ja. Balsas už komunistų 
kandidatus bus tavo balsas, 
už sukilimą prieš vargą ir 
skurdą.

-New Yorko “Journal of 
Commerce” atvirai pripa
žįsta. kad demokratai ir re- 
publikonai tiksliai daro 
veidmainingus prižadus be
darbiams. Tas kapitalo or
ganas taip pat sako, kad ka
pitalistai, “kurie yra pasi
ryžę nukapoti algas ir nu
mažinti gyvenimo skalę7

1-A

Rengiasi Į Streiką
HAGUE. — Olandijos 

spaustuvių darbininkai žada 
paskelbti streiką spalių 27 
d. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo algų ir sutrumpi
nimo darbo valandų. Laik
raščiai labai susirūpinę at
einančiu streiku.

MARION, O.—Čionai bur
žuazija pastatė nabašninkui 
Hardingui paminklą, kuris 
lėšavo'$700,000. Bet bėda 
tame, kad negauna kam jį 
oficialiai įšventinti. Mat, 
priimta yra, kad arba prezi
dentas, arba buvęs preziden
tas turi dalyvauti ceremo
nijose atidaryme paminklo 
buvusiam prezidentui. Ko
mitetas kreipėsi prie Hoo
verio, bet šis atsisakė. Pas
kui prašyta- Coolidge’aus, 
bet ir jis atsisakė. Mato
mai, republikonų vadai ne
nori susitepti rankas ■ Har
dingo atminčia.

Bet ar Hooveris su Cool- 
idge'uhr ’geresni? :Nė tru
pučio negeresni. Juk ir jie 
tuomet buvo valdžioje, kuo
met Hardingo administraci
ją buvo įvelta į šmugelį. 
Vadinasi, jie irgi dalyvavo 
tame šmugelyje.

, Neparduos Ginkhi Svarbu Philadelphiįos
- - - - Lietuviam Darbininkam

%

fašistams padeda įsigalėti, j spirganti ant laužo. Jų pa- 
__ _ _____ / & ivardes yra: W. S. Wilson 

'ir Burton Hensley; pirmas 
sūnus audėjo, o antras f ar
mėno. Abudu 17 metų am
žiau ir abudu vienos augš
tosios mokyklos studentai.

Hensley tuojaus mirė, o 
Wilson kovojo su mirčia. 
Matomai, piktadariai pirma 
jaunuolius sumušė, o pas
kui užmetė ant laužo sude
ginimui. . .

.............................................— —............... ... ■>

Vyrai Šnipinės Pačias , 
: COPENHAGEN.-^-lšdykę 
turčiai visokių triksų išgal
voja. čionai tūlas laikas at- 
f ai turčių moterys susior- 

anizavo, kad šnipinėti sa
vo vyrus, idant jie neitų pas 
svetimas pačias. Kad atsi
mokėti joms, dabar turčių 
vyrai įkūrė savo orgapiza- 
ciją, kurios tikslas bus šni
pinėti moteris ir pranešti 
jų vyrams apie jų pačių 
“paklydimus.”

Mirimai nuo Alkoholio
Dr. Hoffman paskelbė 

davinius, kurie parodo, kad

Laukia Sukilimo Aigipte
CAIRO, Aigiptas. — Par

lamentas tapo paleistas, bet 
nauji rinkimai nepaskelbti. 
Karaliaus Fuad valdžia, ku
ri yra globoje Anglijos 
MacDonaldo valdžios, ran
dasi krizyje. Miestas Cairo 
saugomas kareivių. Lau
kiama sukilimo prieš val
džią. Tai, žinoma, nebus 
sukilimas komunistu,- kol 
kAs, bet tam tikros dalies 
buržuazijos, kuri nepaten
kinta Fuado valdžia. Aigip
te dalykai vystosi panašiai, 
kaip ir Pietų Amerikoje.,

REIKALAUJA VISUOTINOS EKONOMINES ' 
BLOKADOS PRIEŠ DARBININKU RESPUBLIKĄ
NEW YORK. — H. N. 

Lawrie, buvęs stambus val
dininkas, reikalauja, kad 
Amerika tuoj aus pradėtų 
kampaniją už generalę eko
nominę blokadą prieš Sovie
tus. Jis tvirtina, kad So
vietai grūmoja visai pasau
lio piniginei sistemai. Law
rie sako, kad Sovietų pini- 

, gų, sistema yra tokia, jog 
auksas nieko nereiškia. Ir, 

/ esą, “vienatinė išeitis, tai

griežčiausias ekonominis 
Rusijos atskyrimas. Jungti
nės Valstijos turi padaryt 
pradžią įsteigimui ekonomi
nio saugumo sienos.”

Patersono Darbininkam
PATERSON, N. J.—Tūlas 

laikas atgal valdžia buvo 
davus leidimą Komunistų 
Partijai laikyti rinkimų 
kampanijos susi rinkimą 
.augštosios mokyklos audito-1 
rijoje.,. Tas susirinkimas tu-* 
Tėjo įvykti lapkričio; 2 d. 
ir jame buvo pakviestas kal
bėti d. Tosteris.; Bet dabar 
leidimas tapo atšauktas. Va
dinasi, valdžia leidžia kapi
talistų partijoms susirinki
mus laikyti,; bet uždraudžia 
darbininkams.- ' .

Patersono komun i s t a i 
ruoš protesto mitingą. ’ Tuo 
tarpu bandoma ■> gauti kita 
svetainė ant lapkričio 2 d., 
idant d. Fosteris galėtų pa
sakyti prakalbą Patersono 
darbininkams.. , ,

WASHINGTON. — Ame- 
rikos valdžia nusprendė ne
leisti iš Amerikbs gabent 
ginklus i Brazilijos sukilė
liams. Tatai daroma pagal 
Brazilijos valdžios prašymą. 
Tas parodo, kad Washing- 
tonas nusprendė remti val
džią, o ne sukilėlius, nors 
pats sukilimas buvo paaks- 
tintas Amerikos kapitalistų. 
Mat, Brazilijos valdžia dau
giau glausdavosi prie Ang
lijos imperializmo. Bet da
bar, matyt, Apierika papir
ko Brazilijos valdžią ir da
bar ją palaikys prieš sukilė
lius.

Sekantį šeštadienį, spalių 
men. 25 dM Lietuvių Tautiš
koj Svetainėj, 928 Moya- 
mensing Avė., Philadelpfti- 
joj, įvyks labai gražus kon
certas ir prakalbos. Kalbės 
vienas “Laisvės” redaktorių 
R. Mizara. Dainuos žymusis 
dainininkas F. Stankūnas 
(iš Brooklyno), Lyros Cho
ras, Jeckevičienė su Vai- 
džiulienej etc. Pradžia 8 v. 
vakare.

Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas privalo' dalyvauti, 
nes bus svarstomi labai 
svarbūs reikalai. Prie to, 
išgirsite gerą koncertą!

V-

Pasikorė Bedarbis CHIANC KAI-SHEKO. KAREIVIAI ATSISAKO 
KARIAUT SU (MINIJOS RAUDONĄJA ARMIJA

į

Vadinasi, pirmiau kapita- nuo įvedimo prohibicijos mi- 
listai rėkė, kad Sovietų pra
monės produktai grūmoja 
pasauliui, paskui pakėlė 
triukšmą delei kviečių, o da- 
bar pradėtaš puolimas (ąnt 
Sovietų piniginės sistemos.

rimai nuo svaigalų pakilo 
ant 300 nuoš. Jeigu prieš 
prohibiciją nuo alkoholio 
mirdavo vienas iš 100,000 
gyventojų, tai dabar miršta 
keturi.

30,000 Galionų Raugo
CAMDEN,sN, J.—Policija 

užėjo ir iškrėtė didelį bra
vorą, iš kurio plaukdavo 
mūnšainas į visas Camdeno 
apielinkes. Rasta 30,000 ga
lionų raugo. Visas įtaisy
mas vertas $200,000.

LYNN, MASS. — George 
Buinske, 40 metų amžiaus, 
bedarbis, nuėjo į mišką ir 
medyje pasikorė. Buinske 
dirbdavo prie odų, bet jau 
senai neteko darbo. Ilgai 
jieškojo darbo, bet veltui. 
Nuo alkio neteko sveikatos, 
ir vietoj kovot su kitais be
darbiai už pragyvenihią, 
jis pasirinko klaidingą kelią 
saužudyštės.

SHANGHAI.—-Čia gautos 
žinios sako, kad Kiangsi 
provincijoj 3,000 Raudono
sios Armijos kareivių už
puolė staiga ir paėmė mies
tą Pengtse. O Chiang Kai- 
shekas turi bėdos su savo 
kariuomene. Patys karei
viai iškėlė obalsį: .“Karei
viai nekariaus su kąrei- 
viais.” Sakoma, kad jie lei- 

I do be mūšio Raudonajai Ar-

mijai paimti miestą.
Pranešimas sako: “Tai 

nelauktas įvykis, kuris pa
sirodė pasekmė komunistų 
propagandos tarpe Nankin- 
go valdžios kareivių. Kad 
Nankingo valdžia turės ne
girdėtai sunkaus darbo nu
galėti komunistus Centrali- 
nėj ir Pietinėj Chinijoj, tai 
sutinka visi.

H
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‘Ogiiieni i Mieąem’—Ugnim ir Kardu
. Spaudžia Lenkijoj lietuvius, baltgudžius, rusus, žydus 
jr kitas tautas fašistinė valdžia dvarininkų ir buržuazi
jos. Bet dauginusia nuo jos kenčia tai'ukrainiečiai, kū
nų milionaį Jyra po Varšavos jungu. Jie nuo pirmiau jau 
bruzda pmš tą “šlėktos” jungą. Prislėgtieji Ukrainai 
darbininkai ir vargingieji valstiečiai jau nuo seniau žiūri 
į Sovietų* Sąjungą. Paskutiniais gi metais krizis Lenkų 
ptamonėj ir lauko ūkyj, sykiu su politine priespauda, pa
žare ukrainams būklę visiškai nepakenčiama. O Varša- 
V0s valdžia, iš savo pusės, juos “ramindama,” daro tokius 
žygius, įurie žiaurumais pralenkia ir kruvinąsias ablavas 
Rūsijds Mikės Antrojo.

/ I Žiniomis iš pačios Varšavos, nuolat tarp Lenkijos ukra- 
iįių darbuojasi baudžiamosios raitelių ir pėstininkų kuo
pos; jau nebe pavienius jie žudo, bet ištisus būrius ukrai- 

va- 
pa-

nų užklumpa, sušaudo, kardais iškapoja. Ukrainų 
rymas lazdomis per šerengą ir plakimas pasidarė 
prasta kasdieninė istorija.

Lenkų socialfašistų organas “Robotnik” irgi sako,Lenkų socialfašistų organas “Robotnik” irgi sako, kad 
reikia numalšinti ukrainiečius, bet “teismiškai-baudžia- 
mais būdais, sutinkančiais su 20-tojo amžiaus dvasia.” 
Tačiaus ir jis “nenorėtų tikėti,” kad Lenkų vyriausybė 
vartotų tokius masinius žvėriškumus prieš ukrainus, kaip 
kad patvirtina kasdieninės žinios.

Bombos, Ugnis ir Kardas prieš Ukrainų Kooperatyvus 
Ir Kultūros Įstaigas

Lvovo mieste lenkai bomba išsprogdino ukrainų lauko 
ūkio kooperatyvą, nors fašistinė Varšavos laikraštija at
kreipia įvykį atbulon pusėn ir pasakoja, būk Ukrainai 
kooperatyvo name turėję sprogstamųjų medžiagų sandė
lį, kuris “savaime” eksplodavęs. Radiličų mieste buvo 
numestos dvi kariškos bombos į ukrainų kooperatyvą. 
Sokale sudeginta ukrainų skaitykla “Prosvita” (Apšvie- 
ta) j jManajever išsprogdinta ukrainų knygynas ir tuo pa
čiu sykiu nušautas jų valstiečių darbuotojas Vasilij Toš- 
čanec. Danilovcuose ir Tarnopolyj suardyta ukrainų 
skaityklos. Lvove išdaužyta larigai visose sankrovose 
jjkrainų Pienininkų Sąjungos ir ukrainiškame viešbutyje, 
kurio vieną tarnautoją peiliu subadė Jenkai juodašimčiai. 
Išdaužyta ukrainų knygynai šilo ir Lisineco miesteliuose; 
padaryta pogromas prieš ukrainų liuosnorių gaisrininkų 
centrą ir iki pat pamatų nugriautas paminklas garsiausio, 
ukrainų poeto Ševčenko.

i

Kas, tačiaus, yra bjauriausia, tai kad Lenkų vyriausy
bės agentai, naikindami kultūrines ir kooperatyves ukrai
nų įstaigas, skelbia, būk “patys Ukrainai deginą savo 
knygynus, kooperatyvus ir kitokius centrus.” Tai esą 
“gerieji” Ukrainai, kurie, matydami atkeliaujant baudžia
muosius kariuomenės ir policijos būrius, patys naikiną 

^“maištingus” savo tautiečių centrus ir palieką kareiviams 
ii* policijai tiktai “užbaigti” malšinimo darbą...

Lietuvos Klerikalai 
Kaltina Smetoninius del 
Šmugeliavimo Vytautu

Smetonos fašistinės
džios organas “Lietuvos Ai
das” rugsėjo 27 d. laidoj pa
rašė ilgą editorialą apie tai, 
kaip eina aštrūs kivirčiai 
tarp smetoninių ir klerika
linių fašistų. .

Tas fašistų lapas pirmiau
sia nusiskundžia, kad kleri
kalai neteisingai primeta 
smetonininkams “kovą prieš 
tikėjimą.” Esą,

Visi žino, jog dabartinė Lie
tuvos vyriausybė niekad neve
dė ir neveda jokios pplitikos 
prieš tikėjimą ir prieš Bažny
čią. . . Niekas nei nemano ant 
tikėjimo laisvės, ypač ant ka
talikų bažnyčios, kėsintis. 
Valstybė ne tik morališkai, bet 
ir grynai materiališkai remia 
tikėjimo uždavinius, palaiko 
bažnyčią. Tik atsiminkime, 
kad* iš valstybės biudžeto dva
sininkams yra mokamos algos, 
kad maldos namams statyti 
dažnai duodamos didelės pašal- 

1 pos.
Taigi, smetoniniai fašistai 

taip geri “dievo agentams,” 
o pastarieji dar vis zurza 
prieš juos. “Liet. Aidas” de
juoja, kad .kunigai ir tūli 
vyskupai dar tuomi nepasi
tenkina ir kelia “revoliuci
ją.” Girdi,

šių metų rugpjūčio mėn. 31 
dieną Ukmergėj įvyko K. V. C. 
skyriaus kongresas, kuriam 
leidimą davė vietos karo ko
mendantas. Į šį kongresą bu
vo atsilankę vysk. Reinys ir 
kun. Krupavičius. Abudu šie 
Bažnyčios ir krikščionių demo
kratų partijos atstovai kon
grese pasakė kurstančias kal
bas, už kurias, teismo organų 
manymu, abudu turėtų atsaky
ti pagal B. St. 263 str. 4( Va
dinasi, kurstė savo pasekėjus 
prie krikščioniškos 
jos 
jus

tonos valdžioj sutartim su 
popiežium), nųro'do, jog tuo 
konkordatu gali pasinaudo
ti ir smetoniniai fašistai, ir 
sekamai grąsina zurzančius 
klerikalus: :

Parapijų negalį gauti be vy
riausybės sutikirpo tie asme
nys,. kurių veikimas yra buvęs 
priešingas valstybės saugumui. 
Savaime suprantama, kad pa
rapijos turėtų būti atimtos iš 
tų klebonų, kurie patys arba 
jų vikarai.'.. kursto prieš val
džią ir tuo pačiu nusideda 
valstybės ■saugumui. Todėl ir 
be atodairą prieš valdžią veik
dami klebonai ir vyskupai pir
miausia turėtų gerai išstudi
juoti konkordato 18 straipsnį. 
Tada jie nebus nemaloniai nu
stebinti, jei vieną gražią dieną 
Respublikos ministeris per 
vyskupą pareikalaus; iš jų pa
rapijas atimti.

Tai taip čęlasi to paties 
dievo garbintojai, klelokali
niai ir smetoniniai fašistai, 
del valdymo * “tėvynes” Lie
tuvos. Ėdasi' del valdžios, 
nes, mat, būnant valdžioj 
galima daugiau plėšti' kraš
tą, galima didesnį šmugelį 
varyti. Klerikalų vadai, ku
nigai ir vyskupai, kurie per 
kiek metų valdė Lietuvą, 
-puikiai žino, kad apsimoka 
■ “vargti” del “dievo ir tėvy- 
Inės’1 būnant valdžioj. Už 
tai jip vardan “dievo”7 ir 
“tautos” labo nori išvyti iš 
valdžios plėšriuosius smeto
ninius fašistus, kad patiems 
būtų galima naudotis pro
ga, kad būtų galima plėšti 
Lietuvą, spausti ir išnaudo
ti Lietuvos darbo žmones, 
kaip kad dabar daro smeto
niniai fašistai.

reikalus aprūpint, daryt tarpu- 
savias sutartis, sutartinai ma- 
žint gamybą ir kartu kelt kai
nas. Lietuvos buržujai imąsi 
sindikąfe I<a(l J M pagelba nors 
šiek tiek' gintis nuo ekonomi
nio krizio. Kas nori, kad Lie
tuvoj nebūtų sindikatų su jų 
pasekmėmis darbininkams, tas 
turi kovot del viso buržuazinio 
surėdymo nuvertimo Lietuvoj.

Kartu tai būtų žalinga ko
va prieš sindikatus, nes vieton 
to, kad kovot del fašistų val
džios nuvertimo ir darbininkų 
valdžios pasiekimo, arba bent 
kovot prieš didelį išnaudojimą, 
būtų sėjamos vien iliuzijos, 
kad sindikatus pašalinus gali 
pagęręt dąi-bįninkų padėtis. 
Buržujai, kol jie gyvuoja, vis 
naujus ir naujus būdus išgal
vos, kaip darbininkams naudo
jimą didint. Buržuazija be 
naudojimo , dĮarbininkų ir jo 
didinsimo negali gyvent. Rei
kia kovot ne del sindikatų pa
naikinimo, bet del visos nau
dojimo tvarkos panaikinimo ir 
kartu kovot prieš sindikatų at- 
našas. Kovoti del vistį .bedar
bių draųdinį'o, del didesnio už- 
mokeąčip už darbą, prieš šali
nimą darbininkų iš įmonių ir 
tt.

Jei mes pripažįstam, kad 
uždarbių didumą nusako klasių 
kovos procesas, jeigu jau taip, 
tai, aišku, mes turim tą kovą 
aštrinti ir plėtoti iki gąlo, kad 
tinkamai valandai atėjus bū
tum tąi kovai pasiruošę ir iš
eitume iš jos laimėtojais.

Gana būt kerpamomis ave
lėmis! Nelaukime malonių iš 
dangaus. Tai kiekvieno ir vi
sų pareiga. Suglauskime savo 
eiles po LKP vėliava, po ti
krojo darbininkų kelio gaire!

DETROIT, MICH.
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Trejetas šimtu nauju
Skaitytoju dar mažai

Viso naujų skaitytojų šiame vajuje gavome 
dar tik trejetą šimtų. Tai labai mažai. Ver
kiant reikia gauti dar*>nors tris sykius tiek. 
Tas turi rūpėti visiem draugam, visuose mies
tuose.

Kuomęt. Philadęlphijoje vienas draugas jau 
turi 19 skaitytojų, tai žingeidu žinoti, ką veikia 
kiti draugai ten, kurie sudaro komitetą rinki- - 
mui naujų prenumeratų? > . • i

Tur būt niekam nėra taip saldu miegoti va
jaus metu, kaip Wilkes-Barre’iams ir Pitts- 
burghui. Tai ne įžeidimas, ale tikra teisybe.

• , Ta pastaba tinka ir Newarkui.

Vajaus rezultatai tokie:
* SHĘNANDOAH-MINERSVILLE, PA.

A. B. D. L. D. Devintas Apskritys.

NEW YORKO APIELINKĖ
A. L. D. L. D. Antras Apskritys

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

Pavieniais gauta ..

Viso Philadelphia turi....

72

34 V2

19
6

Laike pasaulinio karo, 
kuomet Jungtinės Valstijos 
įstojo ton baisiojon skerdy- 
nėn, tai jaunos, dailios mer
ginos, užsidegę patriotizmu, i 
agitavo vaikinus rašytis į 
armiją, siūlė bučkius, kurie) 
tik užsirašvs. 
bučkiai nieko
tuomet valdžia išleido įsta
tymą prievarta imti armi- 
jon ir žmogiena šerti kanuo-

Kada jau
negelbėjo,

Tautų Klausimas Kitur
Bet ne vienoj Lenkijoj taip sprendžiamas tautų klau

simas. Vokietijoj fašistai galvažudiškai užpuldinėja žy
dus. Rumunijoj nesiliauja mirtini žydų pogromai. Eina 
prieš žydus tautinė kampanija ir Lietuvoje. Anglijos 
“socialistų” valdžia tūkstančius gyventojų Indijoj išga- 
labijo, desėtkus tūkstančių suvarė į kalėjimus ir katorgi
nes stovyklas. Italija valdiškai, oficialiai ir slaptai žudo 
jugoslavus, patekusius po mussoliniška letena. Taip ar
ba panašiai elgiamasi su “svetimšaliais” ir visose buržu
azinėse pasaulio šalyse.

Sovietų Sąjunga—Vienintele Išimtis
Vienintelė išimtis tuo žvilgsniu tai tik Sovietų Sąjun

ga. Tik Sovietuose visos tautos turi pilną politinę lygy 
bę ir laisvę šviestis ir kultūrintis savomis “gimtomis” 
kalbomis. Ne veltui ir trys Anglijos $ęim0' nariai “sofį- 
aldarbiečiai,” apsilankę Sovietuose,'buvo priversti pripa
žint-tą* faktą, jog kiekviena Sovietų ribose esanti tauta 
nuoširdžiausiai darbuojasi, kad Sovietų Respublikos 
P.enįmętines Kūrybos Plano darbas pramonėje ir lauko 
ūkyje būtų įvykdytas gyvenime į kėtverius metus arba 
dar .greičiau., Įvairios tautos Sovietuose, vadinasi, vi
somis pastangomis dirba už bendruosius šalies pasise- 
kįmus. ' \ .

Antra vertus, buržuazinė, imperialistinė politika kito- 
sp šalyse verčia prispaustąsias tautas bruzdėti ir kilti 
prieš pavergėjus ir paniekintojus; o tai yra svarbus re- 
vpliuciiiis veiksnys, prisidedantis prie revoliucinių darbi
ninkų judėjimo delei sunaikinimo buržuazijos viešpatavi
mo taip Lenkijoj, taip kitose kapitalistinėse šalyse.

Iš’ visų politinių partijų taipo pat tik komunistai teko- 
voja už visų tautų darbininkų lygybę ir jų vienybę im
tynėse prieš bendrąjį priešą, prieš buržuaziją; už lygy
bę negrų su baltaisiais, ateivių su “tikraisiais” ameriko
nais, u* tt. '

Lietuviai darbininkai, todėl, turi balsuoji lapkričio 4 d. 
Įtjktai ųž Amęrįkos Kopiunistų Partįijos programą ir jos 
kandidatus, * ’ :., , .

revoliuci- 
prieš “tautos išgelbėto- 
— smetoninius fašistus. 
Red.) Ofcialiai-nustaty? 

ta, jog tą dieną vysk. Reinys 
šventoriuje ir vėliau pulko 
aikštėje daugiausia kalbėjo 
apie tai, kad, tik krikščioniš
koms organizacijoms iškovojus 
valdžią, Lietuva tapsianti lais
va, iš kalėjimų būsią paleisti 
kaliniai ir ištremtieji; kurie 
nukentėję del katalikiško vei
kimo, būsianti grąžinta garbė 
j os nustojusiems katalikams. 
(Čia vyskupas, matyt, turėjo 
galvoje krikščionių demokratų 
ekonomiškų organizacijų suk
tybes, už kurias kai kurie jų 
veikėjai teismo buvo nubaus
ti.)

O klerikalų lyderis kun. 
Krupavičius labai užrūstino 
smetoninius fašistus, pri
mesdamas jiems negarbingą 
šmugeliavimą Vytautu. “L. 
Aidas” sako:

Apie ką tame katalikų kon
grese kalbėjo krikščionių de
mokratų partijos lyderis kun. 
Krupavičius? Pirmiausia jis 
įrodinėjo., jog dabartinė vy
riausybė negerbianti Vytauto 
Didžiojo. Esą Vytauto at
vaizdas • atiduotas įvairiems 
šmugelninkams, kurie iš to tu
ri nemaža pelno. Jo paveiks
las papieštas ant įvairių puo
dų, kortų ir tt. .. Jis ragino 
dėti pastangas, kad Lietuva 
būtų valdoma krikščionių ka
talikų.
Ir ‘toliaus Smetonos val

džios organas sako, kad ne 
tik tame kongrese klerikalų 
vadai ‘-kurstė*’ savo pąseke- 
jųs prieš “tautos išganyto-^ 
jus,” bet kad įvairiose pa
rapijose kunigai per pa
mokslus “atakuoją” smeto
ninių vyriausybę. Ir “įiet. 
Ąidąs”, aiškindami kad 
vysk. Reinys, drąsindamas 
savuosius konkordatų (Smę-

Lietuvos Trustai Lupa 
Dideles Kainas

Lietuvos revoliucinių dar
bininkų laikrašty “Balse” 
Edg. Šębeltis sekamai rašo 
apie Lietuvos sindikatus 
(trustus):

Įsikūrė tabako sindikatas. 
Tuoj papirosų kainos pašoko 
daugiau kaip 10 nuošimčių, o 
tabako kokybė žymiai pablogė
jo.

Benzino 1 kaina už litelį se
niau buvo 60—70 centų. Įsi
kūrė benzino ir žibalo sindika
tas, tuoj benzino kaina už li
terį pašoko iki 90 centų. '

Įsikūrė geležies sindikatas. 
Ir vėl kainos pašoko.

Arba imam alaus sindikatą. 
Miežiai 1930 metais vasarą 
buvo tris kartus pigesni, kaip 
1929 metais, o alus pasiliko 
maž daug prie senos kainos.

Tai dar neviskas. Kiekvie
no' sindikato ątsiradimas didi
na bedarbių skaičių.

Kad lengviau eitų kainas ga
miniams kelt, sindikątai maži
na' gamybą, išmeta iŠ įmonių 
daug darbininkų, likusiems žy
miai numuša,; užmokestį už 
darbą. Vadinas, sindikatų įve
dimas atneša ne tik didesnes 
kainas.gaminiaips, bet ir apla
mai sunkesnę ^Lietuvos darbi
ninkų klasei p^dętį. Ant dir
bančių darbininkų sprhndo,—o 
jie dabar uždirba mažiau ne
gu seniau,—krinta vis dides
nis bedarbių skaičiaus užlaiky
mas. Kuo daugiau bedarbių, 
tuo sunkesnė visos darbininkų 
klasės padėtis. K

Kai kas galį pakelt klausi
mą, kad reikią kovot prieš 
'naujų sindikatų įvedimą. Tai 
būtų bergždžia ir žalinga ko
va. Bergžd|i^J pės sipdįkatų 
atsiradimas dabdr yrh neišven
giamas. SMįatų Lietuvoj 
reikalauja kdpĮįąHštinė racio
nalizacija. Į^as įietyvos kapi
talistus nėra’ kapitalų, kad 
įvest naujas mašinas, statyt 
naujus, fabrikus su naujais ga
mybos bųdaįs: jiems lengviau
sias kejias, kąjl JT.ąriąĮU savo

Drg. L. Prūseikos Prakalbos

Spalių 5 d. čia buvo drg. L. 
Ęrūseikos prakalbos, kurias 
surengė A. P. L. A. III Ap
skričio kuopos bendrai su A. 
L. D. L. D. Dešimto Apskričio 
kuopomis. Drg. Prūsėika bu
vo Detroite dvi dienas. 5 
d. spąlių kalbėjo abiejų orga
nizacijų reikalais. Labai aiš
kiai dėstė naudingumą A. P. 
L. A. ir A. L. D. L. D. Taipgi 
plačiai kalbėjo apie darbinin
kišką spaudą ir dabartinę dar
bininkų padėtį—bedarbę ir 
kaip darbininkams iš to blo
gumo pasiliuosuoti. Antra te
ma buvo apie Vytautą Mažą
jį: kas jis buvo ir kaip jo gar
bintojams turime atsakyti mes, 
darbininkai. Drg. Prūseika tą 
dalyką išdėstė labai aiškiai ir 
plačiai.

Aukų surinkta lėšų paden
gimui $8.14. Ačiū visiems au
kotojams.

Tą vakarą prakalbos buvo 
labai žingeidžios ir klausyto
jai pilna“i pasitenkino, žmo
nių buvo pilna svetainė.

Antros Prakalbos Drg. L. 
Prūseikos

Spalių 6 d. drg. Prūseika 
kalbėjo 9219 Russell St., ryti
nėj dalyj miesto, Hamtramck, 
A. L. D. L. D. 188 kuopai, 
čia drg. Prūseika kalbėjo 
daug smarkiau, negu Detroite; 
palietė dar plačiau darbinin
kų gyvenimą ir kovas,, prezi
dento Hooverio “prosperity,” 
unijų veikimą ir tt. Šios pra
kalbos pridavė vietos drau
gais daugiau energijos dar
buotis ir kovoti už savo teisės.

Kalbėjo ir Dr. Palevičius, 
apįe S. L. A. bosų daromus už
metimus progresyviams dar
buotojams ir fašistų melus. Jis 
nurodinėjo labai faktiškai, 
kad darbininkams kitos išei
ties nėra, kaip tik tvirtai sto
vėt su naujai tveriamu Susi
vienijimu.

Antru atveju drg. Prūseika 
kalbėjo apie A. P. L. A. ir 
delko turi lietuviai dėtis į tą 
organizaciją. Nes Hamtramc- 
ke mandnia sutverti A. P. L. 
A. kuopą, tai ir buvo proga 
sužinoti tos organizacijos tik
slą.

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir visi, matyt, buvo Užganė
dinti prakalbomis. Aukų"’ su
rinkta $8.28 lėšų padengimui.' 
Visiems aęiu; ' • ' i ?

Bostono Komitetas . . •...........................20 !/>
A. L. D. L. D. 11 kp., Worcester, Mass. 12
Baltimore, M d........................................... 9^/2
Cliffside. N. J. . ......................................
P. Namikas, Waterbury, Conn..............
Geo. Shimaitis, Montello, Mass..............
L. Prūseika .....................•......................
J. Gabužis, Binghamton, N. Y..............

Tūbelis, Montreal, Canada..............
Briedys, Brooklyn, N. Y............ . . . .

J. Urbanavičius, St. Boniface, Canada.
F. Arbačauskas, Lowell, Mass.. .......
S. Gendrenas. Rochester, N. Y..............
J, Johnson, Easton, Pa......... •. ........

z Visai kitaip yra su buč-p 
udais Japonijoj. Ten nuo 5 
senų laikų buvo įstatymais^ 
uždrausta bučiuotis. Ir to-L 
del bučkiai veik buvo iš ma-'č 
doš išėję. Ar jie buvo taip J 
išnykę, kaip Jungtinėse J 
Valstijose girtjbė, ne mano i® 
dalykas spręsti. Tik tiek L 
turiu pasakyti, kad dabartį->b 
niąis laikais ir Japonijos; 
gyventojai užsikrėtė buč- 2 
kilį epidemija. Sakoma, pa
kol Japonijoj nebuvo rodo
mi europiniai ir amerikoniš
ki judžiai, pakol Japonijos 
jaunimas, o prie jų ir se
niai, tuose judžiuose nema-

► tė: bučkių, patol ir ta 
kių epidemija nebuvo 
krėtę. Bet kaip greit 
do judžiuose bučkius, 
greitai ir patys jais 
krėtė.

' Su bučkių epidemija 
dėjo kovoti Japonijos
džia, kaip Jungtinių Valsti
jų valdžia * kovoja prieš 
munšainą. Ir juo valdžia 
labiau kovoja prieš bučkius, 
tuo labiau jie plėtojasi.

Kaip Jungtinėse Valstijo-' 
se butlegeriai daro gerą! 
biznį iš blaivybės, taip Ja-; 
ponijoj atsirado tokių, ku- 
rię pradėjo gerą biznį dary-, 
ti į iš bučkių. Pavyzdžiui, I 
restoranuose merginos
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KAIP STOVI BOSTONO VAJININKAI?
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Naujų Skaitytojų Gavo
A. Buivydas .............. .
A. Taraška ............ ..........
P. Niukas ...........................
J. Peldžius ............ ............
Ig. Kubiliūnas ............ ..
P. Traupys .......................
A. Jankevičius ................
P. Jackson ir A. Warniene po

4i/2
4
4
3
3

2
2

1

Šiomis dienomis prisiuntė naujų skaitytojų:
A. Buivydas, Dorchester, Mass., 4; K. Stepo
navičius, Cliffside, N. J., 3; M. Burauskienė, 
Waterbury, Conn., 2i/>.; F. Klastow, Great 
Neck, N. Y., 2i/>; E. Dovidonienė, Worcester, 
Mass., 2; J. Tumavičius, Cliffside, N. J., !*/>;
L. Jonikas, Detroit, Mich., lįX2; J- Urbanavi-

> čius, St. Boniface, Canada, l1/?* Po vieną skai
tytoją: F. Grybas, Hudson, Mass.; J. J. Dulkis, 
Paterson, N. J.; J. Beržinis, Hartford, Conn.;
M. Vaikys, Edgewater, N. J.; M. Bartnikienė, x 
Akron, O.; J. Mažeika, Cleveland, O.; P. Stu- 
kas, Montreal, Canada; S. Eonik, Easton, Pa.

MŪSŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ

Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. Is daugelio tūkstančių skai
tytojų dar tik apie šimtas draugų išpildė mū
sų prašymą. jTuomi negalime pasitenkinti. 
Ačiuodami pasidarbavusiems draugams dar 
kartą primename tai, kad laukiame iš visų 
skaitytojų draugiško atsakymo į mūsų prašy
mą.

PUIKIOS DOVANOS KONTĘSTANTĄM
* “Laįsvęs” direktoriai kviečia draugus į kon- 

' testą rinkime prenumeratų’ A. L. D. L. 1 D.
Antras Apskritys kontestantam skiria sekamas 
dovanas: ' ' ' ,

dovaną 
dovąna 
dovana

Pirma
Antra
Trečia
Ketvirta dovana
Penkta dovana 
Šešta dovana . .

. .$30

..$25

. $20
• .$15
. .$10
.. $5 ;

Darbuokitės, kad gauti dovanas ir kad su
rinkti savo dienraščiui nors 2,000 naujų skaityt 
tojų, šis darbas yra labai svarbus darbinin
kiškos ajpšvietos atžvilgiu. Platindami ‘‘Laįs* 
vę,” platinsite klasinį susipratimą proletarinėse 
masėse.

LAISVE
46 TĘN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

tarnautojos paduoda sve
čiams valgius. Bet jeigu 
svečias nori, tai užsigarduo- 
ti gali gauti nuo patarnau
tojos bučkį, užsimokėdamas 
tam tikrą mokestį ne mer
ginai, bet restorano savinin
kui. .

Tarpe restoranų savinin
kų ir kitų panašių įstaigų 
prasidėjo konkurencija. At
sirado ir tokiu, kurie isakė4. 7 i-

patarnautojoms duoti
i valgių bučkius dykai. Į to- Ji 
takius restoranus pradėjo 

plaukti žmonės. Mat, atsi
rado labai daug norinčių 
gauti užsigardavimą dykai. 
Bet ir valdžia nesnaudžia. 
Ji kaip tik suseka, kad ko
kiame nors restorane ar pa
našioj įstaigoj vartojami 
bučkiai, tuojaus daro ant tų 
įstaigų užpuolimus, areš
tuoja savininkus, bučkių 
dalintojas ir priėmėjus, bau
džia juos ir net pačias įstai
gas uždarinėja.
Juo policija daugiau pra

dėjo darbuotis prieš buč- 
pkius, tuo ant jų kainos kilo, 
ypatingai tose vietose, kur 
turčiai gyvena. Pavyzdžiui, 
r.’.ieste Tokio, turčiais apgy- 

* ventose dalyse, privačiai 
bučkiai buvo pardavinėja
mi po vieną dolerį, bet da
bar jų kaina pakilo iki de
šimties doleriu. Ir visgi 
žmonės bučiuojasi.

Ar ilgai Japonijoj vieš
pataus toks kvailas įstaty
mas, draudžiantis bučiuotis, 
nežinia, bet bučkių epidemi
ja jau išsiplėtojo ir ją jo
kie įstatymai negalės sulai
kyti. Juk sakoma, kad už
draustas vaisius visados bū
na sl/anesnis. Taip yra ir 
su bučkiais.

švencioniškis.,
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gi 
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PASIRENGĘS KELIONĖN

HARTFORD, CONN.

PHILADELPHIA, PA.

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
kių epidemija nebuvo užsi-11>500 darbininkų. Dabar pami-
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pasimokinti labai daug.
Kp. Org.

kad tau, Jonai, |

Koncertas ir Prakalbos

Koncertą ir prakalbas ren- 
Tarptautinio'’ Darbiilinkų

monė.
chorą
dviem
vardas
nas iš

Darbininkai dar visgi stovi
ant gana-žemo laipsnio klaV-

savo darbo nebaigia, ir 
neliks nei

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Pasiūlymas užvadint 
“Kibirkštis” neperėjo 
balsais, nors toksai 

darbininkų chorui vie- 
eilės tinkamų vardų.

A. L. D. L. D. 72 kuopos su- 
—o— , isirinkimas įvyks antradienį, 4

Drg. A. Bimba kalbūs Wa-|d. lapkričio, Straukaus svetai- 
. Visi 

i 103 Greeh St., vakare. Visi (nariai būtinai turi būt į laiką

iš 6-šių, 
Georgia valstijoj

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO J AS
Laisniuotas New Jersey, 

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

kreiptis prie manęs.

tų į šį susirinkimą pasiklau- (tinis veikimas daug labiau pa- 
£"’< ...... iš kurių bus ga-įkilęs, negu keli metai atgal.

.katrie pavieniai, ar katrie nė-j 
turi savo namo nusipirkę, tai I

Protesto Prakalbos prieš Kėši-1 
nimąsi Nužudyti Šešis Dar
bininkų Organizatorius At~ 1 
lanta Mieste, Georgia Vals-[ 
tijoj.—Kalbės Viena iš Tu 15 dieną, Straukaus svetainėje, 
Šešių—Drg. Anna Burlack 
19 Metų Mergina.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell   Oregon 5136
Keystone Main 1417

Pavyzdžiui, [Negana to, dar ir mašinom už- 
reštoranuose merginos pa- l^ėj0 didesnius ratus, kad grei- 

x ♦ i, i U ciau suktųsi. Darbininku ai- tarnautojos paduoda .sve-j g0S $20 62 . savaitę

prasidėjo konkurencija. At- įrniimdinėja, tai $16 ir daugiau 
sirado ir tokių, kurie įsakė ji savaitę, čia “specialistai” 
patarnautojoms duoti prie dar savo darbo neužbaigė, 
valgių bučkius dykai. Į to- Jau. senai suka savo gal-

—" į.

Spalių 24, 1930
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BIZNIS ■ IŠ BUČKIŲ [ Iš American Woolen Co:
1 Specialistų Darbuotes *

a
1(7:30 vai. vakare), nes šiame'kad nęturi laiko, užsiėmę su 

susirinkime bus , diskusuojama (visokiais kitais darbais (tur 
“rasių lygybės” klausimas. ,būt su kazyrėmis ar kitais ga- 
Geistina, kad ir nemariai atei-jai. . .). Bet abelnas tarptau- 

11 1 Či aiiairibilznv) o nocilzlnii- L* • _ ______ J___ ■
syt diskusijų 
Įima

liet, darbininkai kreipkit aty- 
dą.’ ' Drg. A. Bimba šiuo lai
ku apvažinėjo po įvairius Am
erikos kraštus,—jis yra daug 
ko patyręs apie šį baisųjį be
darbės krizį. Jis aiškins, ar 
šis bedarbės krizis baigsis ka
da nors. Ar Hooverio prana- 1 
šystės pildosi apie “prosperi-l 
ty.”

Kodėl po visą Ameriką vi
suose didesniuose miestuose 
tiek daug darb. demonstraci
jų? Ką tos demonstracijos 
duoda darbininkams? ir ką 
jos reiškia? Taip pat prisimins 
apie S.L.A. ir apie Darb. Nau
jąjį Susivienijimą. Bus pami
nėjimas ir Sovietų Sąjungos 
13 metų gyvavimo. Visi dar
bininkai garsinkit šias prakal
bas. Darb. priešam šios pra
kalbos nepatiks, bet jos pa
tiks darbininkams. Praneškit 
ir katalikams darbininkams 
apie šias prakalbas. Draugai 
“Laisvės” skaitytojai, visi pa
sidarbuoki! del šių prakalbų. 
Užeikit pasiimti pagarsinimu 
[išplatinimui. Galima užeiti 
Į po num. 774 Bank St.; kas va
karas atdara.
; Darb. Koresp.

Audėjai. čia jau “specia
listai” dirba savo darbą. 'Jie 
sudėjo didesnius ratus, kad 
greičiau suktųsi. Dirbo ant 
vienų ir dvejų staklių, bet da- 
|bar jau pertaiso į magazine 
[stakles, tai ir nemažai bus au
dėjų išmesta laukan. • Čia ir 
audėjai priklauso unijai, bet 
gal ne visi.

Bet kad šita unija nieko ge- 
Į ro darbininkams nepadaro ir 
i nepadarys, tik duokles tai mo
ka imti.

Kitą kartą parašysiu apie 
finishing room, ir ką šita unija 

i finishing rūme padarė.
A. W. Darbininkas.

Laike pasaulinio karo, 
kuomet Jungtinės Valstijos,1 
įstojo ton baisiojon skerdy-i 
nėn, tai jaunos, dailios mer-; 
gihos, užsidegę patriotizmu 
agitavo vaikinus rašytis 
armiją, siūlė bučkius, kurie kiar 
tik užsirašys. Kada jau ti. 
bučkiai nieko negelbėjo, Į Kur tik užeik, ką sutik, visur 
tuomet valdžia išleido įsta-(išgirsi nusiskundimų, kad spe-( 
tymą prievarta imti armi- |cialistai visą dirbtuvę sugadi-; 
jon ir žmogiena šerti kanuo-1 Į10, . Ir kas ?u.s toliaLl\ Dar* TA <1 vi r\ VA i o i n v» bnfi’in va A I 
les.

Visai kitaip yra su buč- tie bile clien4 laukia, kada bo- i 
rpen nuQ sas pasakys, kad tau, Jonai, | 

| jau darbo nėra ir pasijieškok i 
sau kito darbo, o kur tu jį ( 
gausi, kad čia tik yra ta viena i 
dirbtuvė. Tai turi kraustytis i . 
iš čion. Bet katrie turi savo ^ia . . . . , , ± .
nameli įsigiję, kas jiems daryt Apsigynimo 9 kuopa, subatoj, 

atsižadėti 25 d- SP«!'V .(0c‘0ober?- J;letu-
Bet ko !V1U Svetainėje, 928 E. Moya- 

mensirig Avė.

MAYNARD, MASS.

Dabar mėginsiu biskį pla- 
i čiau parašyti iš šitos dirbtu- 

•;vės ir iš specialistų darbuotės 
L ir ką jie darbininkams šutei-:

, ir ką jie dar žada suteik-1

pkiais Japonijoj.
senų laikų buvo įstatymais 
uždrausta bučiuotis. Ir to
dėl bučkiai veik buvo iš ma- 
dos išėję. Ar jie buvo taip 
išnykę, kaip Jungtinėse 
Valstijose girtybė, ne mano 
dalykas spręsti. Tik tiek 
turiu pasakyti, kad dabarti
niais laikais ir Japonijos | 
gyycntoj-ai užsikrėtė buč- žmonių, 
kių epidemija. Sakoma, pa
kol Japonijoj nebuvo rodo
mi europiniai ir amerikoniš
ki judžiai, pakol Japonijos 
jaunimas, o prie jų ir 
niai, tuose judžiuose nema- j 
te- bučkių, patol ir ta bu

įsu tuo nameliu, ar 
jvisų pinigų įmokėtų? 
|jie čia paiso—tų biednų dar- 
’bininkų, ir dar neorganizuotų.

šitoje dirbtuvėje dirba apie i 
, bet atvažiavę 

“specialistai” (jie patys save 
vadinasi official) pasakė, kad 
jie turi sumažinti iki 1,500 
žmonių. Ir tas jiems sekasi 
neblogiausiai. Jau jie per me-I 

se-[tus laiko išmetė virš kokius j 
. j 500 darbininkų ant visados ir 
'dar 
i ligi pabaigs, tai

Bet kaip greit išvy- mėšiu, nors paviršutiniai, kiekį 
taip kur dirbo pirmiau ir kiek pa- 

UŽsi-'ūko dabar darbininkų.
j Picking room, kur maišo vil- 
Įnas. Pirmiausiai Ant grindų su

pra- |daro krūvą: vieną eilę deda; 
vai-i j uodos vilnos, kitą baltos arba |

Ikitokios, žinoma, kokia rei-[ 
(kalinga; ant viršaus apipila 
(tam tikru aliejum ir leidžia 

Ir 'JUO valdžia jper mašiną; mašina sumaišo;
kai kurias vilnas reikia mai
šyti kelis sykius. Darbas yra 
labai nešvarus ir ne vienas 
gauna kraujo užnuodijimą nuo 
to aliejaus, čia dirbo nema
žai darbininkų, bet dabar pa
liko tik pusė ir alga ta pati. 
Reiškia, alga numušta 50%

do judžiuose bučkius, 
greitai ir patys jais 
krėtė.

Su bučkių epidemija 
dėjo kovoti Japonijos 
džia, kaip Jungtinių Valsti- ( 
jų valdžia ■ kovoja prieš! 
munšainą. 
labiau kovoja prieš bučkius, 
tuo labiau jie plėtojasi.

Kaip Jungtinėse Valstijo
se butlegeriai daro gerą 
biznį iš blaivybės, taip Ja
ponijoj atsirado tokių, ku
rie pradėjo gerą biznį dary
ti i iš bučkių.

čUms valgius. Bet jeigu 
svečias nori, tai užsigarduo- 
ti gali gauti nuo patarnau
tojos bučkį, užsimokėdamas 
tam tikrą mokestį ne mer
ginai, bet restorano savinin
kui. .

Cord room.—šitan skyriun 
ateina vilna iš picking rūmo 
ir leidžia per cordus ir pada
ro čia storus ir nedrūtus siū
lus. Čia dirba vyrai ir mote
rys. Moterys iš vieno galo 
meta vilną, o iš kito galo taip- 

įgi moterys nuimdinėja špūlias.
Tarpa restoranų savinin-!Darbas moterims yra sunkus į 

kii ir kitu nanašin isfaip-n lir nešvarus. Algos tų, katros ir—. ------Ktj ii Kitų panašių jsiaig-ii|mgto vilnas_ yra $19. o katr0S|kad liepsna nepasiekė gazo, lllstl,ni! zver>U nagų.

Iš Darbininkų Judėjimo

šiuom laiku lietuvių tarpe 
matosi biskį apsnūdimo. Dau
gelis draugų, kada prisieina 
atlikt bent kokis darbas, tai 
vis atsisakinėja, sakydami,

Pa vyzdžiui, rengimas įvairių 
masinių prakalbų ir demon
stracijų gatvėse.

Dabar yra rengiamas dainų 1 
kontestas, susidedantis iš pen
kių ar daugiau chorų, kur da
lyvaus keletas ir lietuviškų 
chorų. Tai, vadinasi, bus tarp
tautinis parengimas. , Įvyks 
lapkričio 2 d., 3 vai. po pietų, 
Unity Hall, 64 Pratt St.

B. M.
A, Bimbą

WATERBURY, CONN
GREAT NECK. N. Y.

RENGIA SIETYNO CHORAS ELIZABETH, N. J.

iš

Vaikam 25c

Tik j šokius—50 centų

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PL;

. I

Susitvėrė Choras “Pirmyn

ją drg. Bim- 
Taip pat bū- 

rinkti - naujus 
dienraščiui.

Pasirodo, kad

ĮŽANGA 

$1.00 ir 75c

ta

HMM!

■

Drg. A. Bimba rytoj1 išva
žiuoja į Bostono apielinkę su 
prakalbom. Ten jis aplankys 
visas didesnes lietuvių koloni
jas. Rengėjai turi būt apsirū
pinę su .literatūra ir kuo dau
giausia platinti 
bos prakalbose, 
kite prisirengę 
skaitytojus savo

/ 4 x R. Mizara

Kur eisite spalių 25 dieną? 
Eikite į koncertai nes ten dai
nuos drg. F. Stankūnas; kal
bės drg. R. Mizara; dainuos 
Lyros Choras; bus rusiška ba
lalaikų orkestrą; klasiški šo
kiai, ir taip toliau. Jurčiuko
nis mokina Lyros Chorą “Du- 
binušką” ir keletą dainiais 
operetės “Pepita.” . Tai Ubus 
tikra mūsų šventė ir kartu 
protestas prieš siaučiantį bosų' 
terorą: prieš įkalinimą mūsų 
geriausių draugų, prieš kėsi
nimąsi ant ateivių ir tt. . Atsi
lankiusieji praleisite smagiai 
laiką, o kurie nebūsite—gailė- 
sitės.

Įžanga 50c ir 25c.
Kviečia Komitetas.

Užsidegė Autobusas
CAMDEN, N. J. 

smarkiai bėgdamas 
užsidegė autobusas, 
me buvo 25 žmonės.

Trečiadienio vakare, spalių 
įvyko darbininkų—vyrų, mote
rų ir merginų—susirinkimas, 

Tarp. įkuriame sutverta . choras iš 25 
rengia 'narių.

šio | Apkalbant choro vardo 
[klausimą, nekurie progresyviai 
1 padavė sumanymą užvardint 
“Great Necko lietuvių” cho-

WATERBURY. - 
Darb. Apsigynimas 
prakalbas 24 d. spalio, 
penktadienio vakare, “Venta” 
svetainėje, 103 Green St. Kal
bės Anna Burlack, 19 m. mer
gina, talentinga kalbėtoja* ir ru ir dar buvo pasiūlyta ki- 
darbininkų organizatorė. Tai|tokių vardų. Pasirodo, kad 
ta pati Anna Burlack, viena .yra žmonių mūsų tarpe, kurie 

kuriuos Atlantoj, dar nėra galutinai persiėmę 
kapitalistai darbininkiška dvasia ir nenu- 

ir valdžia stengiasi nužudyti sikratę tautiško patriotizmo, 
elektros kėdėj už organizavi-1 Vardas “Pirmyn” nėra tikęs, o 
mą darbininkų. Ji dabar po jau vien tik “lietuvių choras” 
didele kaucija. Anna Burlack pasivadini stačiai būtų nesą- 
ir jos draugų veikimas darbi
ninkų judėjime drebina vergų 

.savininkus pietinėse valstijose 
ir jų, tarnaitę valdžią; jie nori 
būtinai juos atsikratyti, pa- 
siunčiant elektros kėdėn arba 
pigiems metams kalėjimai!, bet 
darbininkai to nedaleis. Visur :nio susipratimo; net savo or- 
darbininkai rengia protestus. Iganizacijoms tinkamų, darbi- 

; reikšmės turingų 
vardų nesugebi parinkt.

Chorą apsiėmė mokint jau

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 pąreiškė, jog pilnai 

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

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway, Brooklyn, N. Y.jWaterburio darbininkai taip j ninkiškoš 

j pat neatsilieka. Lietuviai dar- 
įbininkai, -mes irgi skaitlingai ____ _ ............
[dalyvaukime protesto prakal-Įnas darbininkas, rodos, Pakai 
[bose šios pėtnyčios vakare, niškis. 
Reikalaukime, kad tie jauni 
darbininkų organizatoriai

Kiekvieno darbininko ir dar- 
ir bininkės pareiga turėtų būt į- 

kovotojai už darbininkų reika- traukt į chorą kuo daugiau 
lūs tuojau būtų paliuosųoti. vietinio jaunimo, kuris neturi 
Tik darbininkų masiniai pro- jokio užsiėmimo. I—ša.

Laimė, [testai juos išgelbės iš kapita-1

— Čia 
staiga 
kuria-

kol keleiviai spėjo paspruk- Į
ti. Visi galėjo žūti eksplo- !terb^iry 9 (Į. lapkričio (Nov.),[nėj, 139 Steamboat Rd. 
zijoj ' • ■ ~ “■

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

vas, kaip čia ką padaryti, kad 
sumažinti darbininkų skaitlių. 
Vyrų darbas — tai šukuoti 

, kai perdaug prisive
lia dratiniai roliai. Pirmiau 4 
darbininkai ant 17 cordų bu-

kius restoranus pradėjo 
plaukti žmonės. Mat, atsi
rado labai daug norinčių cordus, 
gauti užsigardavimą dykai. 
Bet ir valdžia nesnaudžia.
Ji kaip tik suseka, kad ko- vo’ ir \tie darbininkai laukda- 
kiamp nors rpqfornnp ar na- v0’ kada rūmo bosas PasakYs> Kiame nors restorane ar pa. |kad eikite h. šukuokite tą ir tą 
našioj įstaigoj vaitojami jcorc^ įr pabajgę vai laukia, 
bučkiai, tuojaus daro ant tų,kada juos pašauks. Kai kada 
įstaigų užpuolimus, arės-j per dieną gauna du ar tris, ka- 
tuoja savininkus, bučkių dieną tai dirba sukaitęper 
dalintojas ir priėmėjus, bau
džia juos ir net pačias įstai
gas uždarinėja.
Juo policija, daugiau pra- dabar paliko 20 darbininkų, ir 

dėjo darbuotis prieš buč- tai dar rokuoja, kad perdaug.
% žinoma, jie dabar daugiau už- 

k dirba, bet niekad neišdirba 

turčiai gyvena. Pavyzdžiui, vietas,
• i rri • . sz • • '

jkius, tuo ant jų kainos kilo 
ypatingai tose vietose, L„i

Didelis Koncertas ir Balius

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

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

21. LUI V IiNAtS

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

I dieną. Jų algos buvo $21.62. 
Bet “specialistai” padarė nuo 
šmotų dirbti. Pirmiaus dirbo 
ant to darbo 38 darbininkai, o

pilno laiko.

švenčioniškis. vyrai.

30 
25 
20 
15
10 
$5

kad su- 
1 skaity- 
arbinin- 
i “Lais- 
tarinėse

Pirmiau turėjo 
o dabar to nėra, 
ten ir siunčia, o 

Katrie

[TAM 
s į kon- 
K L. D. 
sekamas

MMi

šokiams grieš /Collegiate 
Club Revelers Orkestrą 
Patersono.

r/iieste Tokio, turčiais apgy- 
' ventose dalyse, privačiai 
bučkiai buvo pardavinėja
mi po vieną ęlolerį, bet da
bar jų kaina pakilo iki de
šimties dolerių. Ir visgi 
žmonės bučiuojasi.

Ar ilgai Japonijoj vieš
pataus toks kvailas įstaty
mas, draudžiantis bučiuotis, 
nežinia, bet bučkių epidemi
ja jau išsiplėtojo ir ją jo
kie įstatymai negalės sulai- 

la, kad už- 
visados bū

na skanesnis. Taip yra ir 
su bučkiais.

kur reikia, 
pabaigę, eikit namo, 
vilnas atveždinėjo į cordrūmi 
iš storehouses, ten dirbo 20 
darbininkų, o dabar paliko 6 
darbininkus. Kožnam rūme 
yra bosas, ir dar. pagalbinin
kas ir du, katrie mieruoja siūl
ius, kad būt lygūs.

Verpėjai, čia prie verpėjų 
“specialistai” dar neprisika
bino, nes nuo senai dirba nuo 
šmotų, tai dar jie ir nesiskubi
na, o antra, tai visi verpėjai yra 
unijistai, tai gal ir del to jie 
bijos. Verpėjai turi po vieną 
mašiną (miul) ir turi pagelbi- 
ninkus, katrie atveža špūlias 
pilnas ir katrie parinkdinėją 
tuščias ir t. t. Čia dirba visi

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

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

Gerbiamieji! šiame koncerte, apart Sietyno, dalyvaus Aido Chorai, vadovaujamas B. šali- 
naites iš Brooklyno; Bangos Choras, vadovaujamas O. Eremino, iš Elizabetho; Lyros Choras, 
vadovaujamas Ę. Retikevičiūtės iš Maspetho; M. česnavičiūtė, sopranas; O. Stelmokaitė, 

] smuikininkė ir Aido Choro Merginų Sekstetas.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas į tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plan*; 
kaip surasti sugedimus; kaip (Kardžius au- 
statyti. Tas viskas mokinama kipkvitaą stu
dentą praktiškai, po priežiūra Instruktorių.

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

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Beta
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama tale
ntus ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priinam’a visiems, 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėkiieniais 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 j DR. ZĮNS, jeigrti kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, viSjOjdų Chrųniiku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Qaivusyai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, GalrcJa 
Skaudėjimo, _ Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių^ Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir (jj^ridU 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai turns 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingą! pagydoma nąujausiais, užgirtaia mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZI NS 110EAST 16th ST.N.Y
Specialistas Jau 25 Metai



Paliktos Roges

Darb.

ant

VEIDO GRAŽUMAS

J

Darbiniiiky Pačios! 
Skleiskite Jį!

prie 
Sekr.

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 26 
d. spalių, 10:30 vai. ryte, Lietuvių 
Svetainėj, šis susirinkimas bus la
bai svarbus, todėl prašom visus na
rius dalyvauti. Sekretorius.

mes turi- 
aptarti. 

Sekr. M.
253-4

(ibalzamuoja Ir laidoja nomlruilu® 
visokių kapinių. Norintieji tferUnaio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, null&aiaso 
valandoje Šaukitės pas mane. Paa want 
Salite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Raudonojo Ar to j aus”

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 26 spalių, pas 
drg. Klimkevičių, 211 E. Mam St. 
Pradžia/2 wal. po pietų. Visi na
riai ateiki 
ja knyga _ . _
senai atėjo, bet dar nevisi nariai at
siėmė. 
Sekr.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GR ABORTUS- UNDERTAKER

BRIDGEPORT, |CONN.
A. L. D. L. D. 63 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 26 spalių, po 
num. 407 Lafayette St., pO vai. ryte. 
Visi nariai ateikit laiku, nes vėliau 
bus kitas susirinkimas, o 
me daug svarbių reikalų 
Atsiveskit ir naujų narių.
K.

wal. po pietų.
yra svarbių reikalų. Nau- 
“ Vytautas Mažasis,” jau

Tat ateikit ir atsiimkit.
M. Stanislovaitienė. 253-4

Vėjais

WORCESTER, MASS.

vokiečių (pavolgeje) ir ka-

durnių, aš nieko nesuprantu.

ginti Sovietų Sąjungų. Da-

Ar Skaitai

DETROIT, MICH.

(Tąsa bus)

APIE SSSR GYVENTOJUS

žydai 8%, rusai 7.7% BUDAVOKITE!

WORKING WOMAN

I

64-ta kp., Great Neck, N. 
per d. N. Kainauskaitę,

Jei pas jus kr: 
čeverykų, tai re 

per C. O.

me pulke kas kuopa tai 
i žmones,

Mūšų Vajus
Detroite nemažas skaičius 

draugų ir draugių darbuojasi 
tame darbe, bet kas laimes 
pirmą praizą, dar negalima 
sakytų nes aną dieną, pasiti
kus drg. Joniką ir užklausus, 
kaip su vajum,—jis pakraipęs 
galvą sako, kad labai sunkiai 
einasi, kad žmonės tiek su
varginti bedarbės, jog ir su ži
buriu negali rasti dolerį.

Kaip ten nebūtų, nors sun
kiai, bet vis viena darbas eina 
pirmyn.

Vaizdelis
Pagal A. Jakovlevą, paraše F. Sodainis

Vaikų draugijėlės 
^komisija pranešė, 

viskas rengiama ati- 
mokyklėles dainų ir 
Priešfašistinio veiki- 

raportavo, kad

Iš S. L. A. 200 Kuopos Fašis
tai Pabėgo

Spalių 5 d. S. L. A. £00 kuo
pos susirinkime ponai fašistai 
bandė išgąsdinti senąją kuo
pos valdybą su P. Jurgeliūtės 
laišku ir patys užimti valdybos

dalykai pagi 
dar abejotina

A. L. D. L. D. 52 Kuopos Su
sirinkimas

Jau buvo pranešta per spau
dą, kad A. L. D. L. D. 52 kuo
pa perkeitė susirinkimų dieną. 
Vietoj trečią nedėldienį, dabar 
bus kas trečią subatą, draugi
jų

Prie RSSFR yra net vie
nuolika autonominių respu
blikų, būtent: baškirų, buri- 
atų-mongolų, dagestaniečių, 

, krimie-

!ja tarptautiškumas. Laikui 
Įbėgant jis užviešpataus vi
same pasaulyje.

žiai. Užkaukazijos Fedei

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją,_ industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrines revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

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

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

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

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k.
Užsienyje......................2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. Sovetskaja No. 68, 
Red. Lit. Gaz. . v

“RAUDONASIS ARTOJAS”
...... ■■■■■■......... ■ ............  .......... .. .

ir sta
ir lan-1

Baltarusių Sovietinė Soci
alistinė Respublika užima 

1126,792 keturkampius kilo- 
tūkstančio “etrus. Jos teritorijoj gy- 

5,300,000 gyventojų.

Pereitą vasarą drg. J. Stoč- 
kus žvejodamas Quinsigamond 
ežere dingo, tik ant rytojaus 
rastas tuščias laivelis, su ku- 
riuomi jis žvejojo. Drg. J. 
Stočkus prigulėjo’ prie penkiv 
draugijų Worcesteryje. Poli
cija, kiek nejieškojo, bet jc

bridi

svetainėj.
J. K. Alvinas.

. v . | bet jie visi sujungti vienu 'nesurado, o draugijos iki šiol
Andrius piktai žvelgė tai į vieną^ tai i .bendru klasiniu pasiryžimui jokios domes nekreipė. Kaip 
ta ir pagalios tarė sūnui: V. !

Puslapis Ketvirtas

Temo. Jau grįčioje uždegė šviesą, o Mo
tiejaus vis dar nebuvo. Senis jau kelintą 
kartą užsivilko kailinius, užsimovė ant sa
vo žilos kudlotos galvos ausuotinę kepurę 
ir išėjo už vartų pažiūrėti, ar nevažiuo
ja... Ir greitai sugrįžęs grįčion piktu 
gergždžiančiu balsu tarė:

—Prapuolei *
Tuo tarpu iš užpečkio iškišo galvą senu

tė ir raminančiu balsu kalbėjo:
—Kur jis tau prapuolė? Ką tu čia, tė

vai, prasimanai? Motiejus ne toks vyras, 
kad prapulti.

Neužilgo iš kiemo sugrįžo pamilžus kar
ves Motiejaus motina Barbora.

—Tu, tėte, regis, už vartų buvai? Ar 
nieko nematyt parvažiuojant?

—Ne.
Senis susirado kampe mažą suolelį, pasi

statė jį prie pečiaus ir atsisėdo. Paskui 
nuleidęs savo kudlotą galvą ir sudėjęs ran
kas ilgai sėdėjo ir ką tai mąstė. Buvo 
matyti, kad senis yra labai susirūpinęs.

Už lango švilpavo vėjas ir klibino langi
nes. Senis pakėlė galvą ir atydžiai klau
sėsi, ar nebraška vartai. Paskui atsiduso 
ir tarė:

—Niekaip nesuprantu, kas su juo galė
jo atsitikti. Dar šviesoj turėjo grįžti. Ar! 
tik su arkliu kas nors neatsitiko?

—Neduok, dieve, visaip gali atsitikti!— 
atsiliepė iš užpečkio senutė.

—ššš!—sudraudė Barbora,—klausykit,
rodos, vartai sugirgždėjo? Kas tai eina...

Visi nutilo ir nekantriai laukdami žvel
gė į duris. Po kiemą kas tai vaikščiojo ir 
buvo aiškiai girdėti, kaip sniegas girgždėjo 
po kojomis. Netrukus priemenėj subildėjo 
žingsniai ir kas tai daužė sniegą nuo batų.

rusai 5 nuoš, kazokai 2 
nuoš., kirgizai 2 nuoš. ir tt.

Turkmeniška Sov i e t i n ė 
Socialistinė Respublika uži
ma plotą 491,216 keturkam
pių kilometrų; gyventojų — 
1,200,000. Jie priguli 78 
skirtingoms tautoms. Turk
mėnai sudaro 72 nuoš.; iš jų 
kazokai ir kirgizai — 11 
nuoš. ir tt.

Tai matome Kokis gyven
tojų susimaišymas, ir ke
liant vieną tautą, pjudant 
vienus prieš kitus, amžinai 
viešpatautų nesutikimai. Gi 
prie proletariato diktatūros 
Sovietų valdžios formoje su
teikta tautinė ir kultūrinė’ 
pilna laisvė visoms tautoms.

Užkaukazijos Federacijo
je yra trys respublikos: 
Azarbaidžiano, Armėnija ir 
Gruzija. Taipgi tr^s' ten 
autonominės respublikos ir

ką, ir virvę, ir roges. Privažiuok, pasikin- 
ikyk ir važiuok sau, kur nori. Na kogi tu
ir pakinkymo nepalikai? Vagims būt bu- 

j vę daug lengviau. Viskas jau ant vietos.
Motiejus žvelgė į senį per petį:
—Ko gi tu pyksti?
Senis skėsterėjo rankomis.
—Na, žinoma! Ko čia pykti?

eina visas geras,—lai sau eina.
—Kas tau ims? Ir kam reikalinga?— 

tarė Motiejus nusivilkdamas kailnius.
Senis nieko nelaukdamas nusikabino nuo 

vagio savo kailinius, užsitraukė ant ausų 
kepurę ir priėjęs prie senutės tarė: , ,

—Nėra ko kalbėti. Nubėk, motin, į seL 
sovietą Andrių pašaukti. .

—Tai tau ir naujiena... O kam jis tau 
reikalingas?—nustebusiai paklausė senutė. '‘ .......

—Reikia važiuot daiktų gelbėt. Rogės, 
lankas ir virvė. Dabar tai da gal rasime, 
o iki ryto nieko neliks. Ar tai girdėta, ar 
tai regėta palikti šeštokų pakalnėj roges kareliečių, kirgizų, 
ir lanką, kur aplinkui vieni vagys gyvena?! čuvasų, totorių, jakutų, 
Eik, motin, negaišuok.

Staiga prasivėrė durys ir į grįčią įėjo 
aukšto ūgio vyras. Tai buvo Andrius— 
Motiejaus tėvas. Jis nusiėmė kepurę ir 
pradėjo segioti kailinių knypkius, bet se
nis jį sulaikė:

—Palauk, nesirenk, tuojaus eiti reikia.
—Kur?—nusistebėjo Andrius.
—Matai, vis sūnelis tavo gerasis... Ar 

girdėjai tokį šposą? Numetė vidury kelio 
roges, lanką ir virvę ir tuščiomis namo pa
rėjo. Nieko jam nereikia. <

—Tai kaipgi, ar roges sulaužė?
—Tame ir dalykas, kad nesulaužė, o taip 

sau numetė ir gana.
—Kaipgi taip, Motiejau?
—Na, jeigu arklys neišveža, tai ką da

ryti? Negi nakvosi ten. Niekur jos ne-
Staiga atsivėrė durys ir jose pasirodė Mo-1 prapuis> rytoj parvešiu.
tiejus^ Jis buvo visas nuo galvos ligi ko- —Tai kvailys!—piktai skėsterėjo ranko- 
___ t • * V , * — • V • • • | 1*1 U ' mis senis.—Jau devynioliktus metus eina,
net pasviro is baimes ir nejučiomis rikte-10 proto pas .jį, kaip'pas mažą vaiką. Juk

•F
—O arklys kur dingo?
Motiejus nusitraukė nuo galvos ausuo

tinę kepurę ir vos krutančiomis nuo šalčio 
lūpomis tarė:

—Kieme arklys.
—O rogės?
—Roges laukuose palikau.
Senis piktai susiraukė ir pažvelgė į Mo

tiejų tamsiomis, kaip debesys, akimis:
—Sulaužei?
—Ner rogės sveikos, bet...arklys neiš

vežė. 79 A €« W V" V I
pakalnę, tai prieš kalną, ką nori daryk, ar- I 
klys neišvežė. Jau šiandie trečia tokia vie-! 
ta pasitaikė. Tai lengva manai? 
dar pūga prisidėjo. ' 
ir prisiėjo roges palikti...

—Ir virvę ten palikai?
—Ir virvę. Juk neatraišiosi gi. 

tiktai parsivežiau.
—Ir lanką palikai?
—Lanka po rogėmis pakišau.
Senis piktai nusišypsojo:
—Tai tau ir šeimininkai, tai tau 

tytojai! Kaip stovi, viską paliko:

Taipgi yra 13 laisvų sri
čių (“oblasčių”). Paskiau se
ka laisvos teritorijos ir tt. 
Taipgi kiekvienoj respubli
koj ar tai teritorijoj yra pil
na laisve tautų mažumoms, 
niekas jas neslegia, niekas 
nepersekioja, niekas nesi
stengia jas surusinti arba 
kitokį kokį tautizmą užkar
ti.

Nyksta' tautinis šoviniz
mas, auga tarptautiškumo 
dvasia, stiprėja ryšiai tarpe 
darbo klasės, auga neapy
kanta linkui likučių išnau
dotojų1 klases ir abelnai ka
pitalistinių elementų ir taip
gi linkui užsienio išnaudo
tojų. Tauta su tautelė, kal-

į ten aplinkui vieni vagys gyvena. Jie tavo 
roges po šiupulėlį išsinešios.

—Kam jiems nešioti? Juk jie visvien ba su kalba sugyvena gra- 
viską į kolchozą atidavė. O vogtų daiktų
j kolchozą nepriima—aiškino seniui Motie- cijos kartais armijos viena- 
jus. _ _ j- _ ;__

—-Taip, taip, sūnaiti, mokyk mane, seną skirtingos tautos

kitą ir pagalios tarė sūnui:
■, svcinuo, uvu...ai 1 Tu verčiau būtum malkas iškrovęs, oipap SSSR teritorijoj gyvuo-
Kaip nusileidau į didžiąją šeštoku' r°£es parvežęs. L_ x------- V _ _n _ _•

Motiejus pasikasė pakaušį:
—O aš maniau, kam čia bereikalo iš-

‘ "* O čia j krauti ir paskui vėl atgal sukrauti. Juk 
Tampiausi, tampiausi ne toks dabar laikas, kad kas vogtų tokius 

daiktus.
Išgirdęs tai senis net sudrebėjo iš piktu- 

Kirvį mo:
—Ne žmogus, o kelmas. Nėra ko čia 

•kalbėti, einam, Andriau!
Andrius stovėjo užsimąstęs ir galų gale 

tarė:

SSSR užima 21,342,572 ke
turkampių kilometrų plotį. 
Nėra kitos pasaulyj valsty
bės, kuri užimtų tokį plotį. 
(Anglija užima didesnį, bet 
tai ne pati Anglija, bet jos 
pavergtos kolonijos, kurios 
yra net 149 kartus didesnes, 
negu pati Anglija.) SSSR 
teritorijoj, pagal paskuti
nius apskaitliavimus, 1930 
m. gyvena 157,000,000 gy
ventojų. Išviso yra suregis
truota 182 skirtingos tautos. 
Visų gyventojų rusai suda
ro 53 nuošimčius; ukrainie
čiai 21 nuoš.; baltgudžiai 
daugiau kaip 3 nuoš.; kazo
kai veik 3 nuoš.; uzbekai du 
ir pusę nuoš.; totoriai du 
nuoš.; žydai veik du nuoš.; 
armėnai vieną'nuoš., ir tt. 
Veik ant kiekvieno ketur
kampio kilometro yra 7 gy
ventojai. Kasmet priauga

ant kiekvieno 
(1,000) gyventojų 16 gyven-i vena . .
tojų daugiau. baltarusiai sudaro 80

... nuoš., žydai 8%, rusai 7.7%
Rusų Sovietinė Socialisti- įr yįso BSSR teritorijoj 

nė Federatyvė Respublika. yra sięirtingU tautų gy- 
Užima 19,758,953 keturkam-^entojų 
pius kilometrus ir turi gy- Užkaukazijos Sovietinė 
ventojų 108^ milionus. Tai Federatyvė Socialistinė Res- 
didžiausiais SbSR respubli- puį)Į£Į<a ugįma 184,492 Įte
ku, užimanti 92.5%( visos te-, turkampių kil. plotį. Gyven-

Žinutes j
Jau prasidėjo pamokos A. I 

ž. V. D. ir turim gerus moky
tojus del visų pamokų: lietu-j 
vių rašybos, dainų ir klasinio! 
supratimo. Bet nežinia delko ' 
taip nerangiai lankosi jaunuo-j 
liai į pamokas, rodosi, lyg kad■ 
kitiems kokią malonę darytų, I 
kurie leidžia savo jaunuolius 
mokintis. Rodos, nereikėtų ra
ginti prie tokio dalyko.

Pamokos atsibūna kas suba
tą, 1 vai. po pietų, draugijų 
svetainėj. Dirbkim sykiu ir 
suaugę su jaunuoliais, ■ tada 
bus pasekmės.

■j Penktad.,; Spalių 24,, 1930

■vietą. Bet nepavyko tą;atsiek-patarlė sako: “Geriau vėliau, 
ti. Nerinktasis “pirmininkas” negu niekados.” Tad L. S. ir 
p. šnuolis ir “finansų sekre- D. B. Draugija padarė suma- 
torius” Lankioms, išlieję gau-nymą ir išrinko komisiją, kad 
sias ašaras ant tų narių, ku- kreiptųsi į kitas draugijas ir 
rie eina su progresyviais, pa- darytų kokį nors tyrinėjimą 
siėmė apie desėtką narių ir iš- kas link žuvusio draugo. Ko- 
prunkštė iš svetainės. Dabar kios bus pasekmės, pranešiu 
aišku, kur didžiuma ir k as , vėliau..
skaldo S. L. A. kuopas. L. S. ir D. B. Draugijos Kor.

- > CLIFFSIDE, N, J.
A. L. D. L. D. 77 kuopa rengia 

prakalbas subatoj, 25 spalių, M. Ma
žeikos svetainėj, 185 Jersey Ave. 
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 prakalbų. įžanga veltui.

WORKING WOMi
VAJAUS EIGA

L. S. ir D. B. Draugijos Kor. GEORGE NOBILETTI
PRANEŠIMAI 

IŠ KITUR

ritorijos. Ant.jos teritori
jos rusai sudaro 74 nuoš., 
ukrainiečiai 7 ir tt. 170 
skirtingų tautų arba kalbų 
yra RSSFR teritorijoj.

Ukrainų Sovietinė Socia
listinė Respublika užima 
451,731 keturkampius kilo
metrus ir turi 31, milioną 
gyventojų. Jos teritorijoj 
gyvena 80 skirtingų tautų 
arba ^skirtingai kalbančių. 
Ukrainiečiai sudaro ant tos 
teritorijos 80 nuoš., rusai 
9% ir tt.

tojų yra 6,300,000. Viso toj 
teritorijoj yra 99 skirtingų 
tautų arba kalbų gyventojų. 
Gruzinų kilmė sudaro 30%, 
turkai ir azarbeidžianiečiai 
28%, armėnai 22%, rusai 
5%, osetinai 1% ir tt.

Uzbekiška Sovietinė Soci
alistinė Respublika užima 
plotą 340,388 keturkampių 
kilometrų ir turi 5,650,000 
gyventojų. Yra toj'terito
rijoj 89 skirtingų tautų. Uz- 
bekiečiai sudaro 35 nuoš. 
gyventojų, tadžikai 18 nuoš.,

Visko po Truputį
Spalių' 7 d. L. S. ir D. B. 

Draugijos įvyko mėnesinis su
sirinkimas, 
žiburėlio 
kad jau 
darymui 
rašybos,
mo komisija 
turėjo surengę pikniką, bet la- 
jbai mažai telaimėjo. Sake, 
kad dabar pradės daugiau 
veikti ir susirinkimus laikyti 
reguliariai. Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo naudai rengtas 
piknikas 24 d. rugpjūčio, ko
misija raportavo, davė pelno 
$15.39.

12 d. spalių L. S. ir D. B. 
Draugija turėjo šeimynišką va
karienę, užbaigimui vasaros 
sezono ir uždarymui vasarna
mio. Svečių buvo gana skait
lingai, na, ir vakarienė buvo 
puiki. Kaip yra sakoma: 
“Daug, pigu ir gardu.” Ta-' 
taip tikrai ir buvo. Už tai rei
kia paačiuoti tiem biznieriam, 
kurie aukojo, su kuriais drau
gija per vasarą darė bizni, bet 
komisijai daugiausia, kuri pa
sidarbavo draugijos labui; 
dargi reikia tikėtis, kad ii’ pel
no liks keli doleriai. Varde 
draugijos, didelis ačiū. .

SCRANTON, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 83 kuopos nepaprastas susirin
kimas bus nedėlioj, 26 spalių, M. 
Grudžio svetainėj, 1610 Washburn St. i 
Pradžia 10 vai. ryte. Turime labai 
svarbių reikalų aptarti, todėl visi 
nariai ateikite. Taipgi kviečiame ir 
pašalinius atsilankyti ir prisirašyti 

šios darbininkų organizacijos. 
F. M. I. 253-4

NASHUA, N. H.
Prakalbas ir koncertą rengia 

D. L. D. 42 kuopa ir Tarpt. 
Apsigynimo 74 kuopa nedėlioj, 26 
spalių, O’Donnel svetainėje, 20 High 
St. Pradžia 1:30 vai. po pietų. Mu
zikalu 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 Ameri- 
darbininkus šiame krizyje ir tt.

252-3

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

susirinkimas bus nedėlioj, 26 spalių, 
Lietuvių Svetainėj, 25th St. ii’ Ver- 
nor Highway. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Visi nariai malonėkit ateiti, yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Ne
pamirškite ir savo draugus bei pa
žįstamus pakalbinti prisirašyti prie 
sios draugijos. Sekr. V. Geraltaųs- 
kas. , 251-3

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse t*rijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

^ANDIMPRoj^

HAARLEM
c P S UjJfe.Js J

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

Bėgiu paskutinių 
savaičių 
bet vis 
mums skirtą kvotą išj
sim, o tai būtinai reiki 
likti. Prenumeratų jai 
rim didesnę pusę, bet | 
mažiau pusės skirtos su 
Draugės, tik savaitę ’ f turim. Kad tinkamai 
baigti, reikia smarkiai 

^brusti. Kurios turit iš 
paskyrę ar iš pavienių 
rinkę aukų, siųskit tuc 
Dar svarbiau ilgai nelai 
atsiųsti prenumeratas, 
pridavus antrašus k 

i prenumeratoriai turės 1 
ti dar kito mėnesio laid( 
rūgęs, kad ilgai laikra 
nesiunčia.

Be pirmiau paskelbtų, 
gavome prenumeratų ir 
kų sekamai: LDSA 3- 
rajonas, Chicago, 111., pe 
A. Andriulienę, $10 ai 
Drg. Ch. Kiselis, Rac 
Wis., 1 prenumeratą ir 
auką. 66-tos kp. narė d. 
Sliesoriūnienė, Los Ange 
CaL, 4 prenumeratas, $z 
aukų ir $1 už pundą sp 
alės laidos. 12-ta kp. A 
terbury, Conn., per d. 
Vąitonaitę, 3 prenumera 
ir $3 aukų. 1-ma kp., Bro 
lyn, N. Y., 3 pren. 121 
kp., Linden, N. J., per d. 
Vertelienę, 4 prenumera! 
23-čia kp., Binghamton,

York, N. Y., per d. A. R 
nienę, 2 pr. ir $2 auką, 
tos kp. narė, d. Z. C. 
že&ienė, Cleveland, O., 4 
48-1A kp., per d. A. Kas; 
riūtę, $2.15 aukų.

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

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

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

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

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas ___________
No. ir gatve---------
Miestas ir valst------

PLATINKITE!

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį «.

Remkite Jį!
kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite^ kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon-*: 
dentes iki lapkričio Linai dienai!

Orderiuokitė pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents, for one year’s subscription. ‘
NAME ___________________  ADDRESS______
CITY-------- x-------------------------------------; STATE

DAR
LTžI

Boot & Shoe W 
ir ant virš

KO-OPE
42 Spring S
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vė_____
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PLATINKITE!

laikraštis, kuris 
darbininkių prieš

arbininkų Pačios!
<leiskite Jį!

e, kad gauti $2,000— 
teris, kaipo korespon-*

imo!

straipsnius, aukas

subscription.

TA TE

-r>...[■■■•! .-j . ........................................... .-y u

sekančiu antrašu: A. Veliyis, 
11339 Dequindre, Hamtramck, 
Mich.

Nepamirškit augščiau minė- 
itą dieną bedarbių baliaus, nes 
!ryt-po-ryt ir mes galim atsi
durti į bedarbių eiles ir bū
sim

.................................................M in IUW . ...................■ Į. irt ................ .

šiame koncerte, tai: “Sveiki, 
Gyvi, Mūs Svečiai” ir “Vaka
rinė Daina”; daluavo ir kele
tą senų dainų. Choras sudai
navo geriau, nekaip praeityj, - 
tai vis mokytojos rūpestingų-' 
mas ir sugabumas.

Julia Rainard, Adelė Mic
kevičiūtė, P. Banlis gerai pa
žengę nuo pereitų metų/ kas 
duoda suprasti, kad, nepaisant 
siunkių kasdieninių darbo są
lygų, neapleidžia ir dailės.

E. Sidariūtė iš Hudson, 
Mass., pirmą kartą bostonie
čiams dainavo keletą daigelių; 
tai lengvas, jausmingas sopra
no balselis. Kuomet ji dainuoja, 
tai, rodos, ir vaizdą piešia. Tai 
dailės dvasią turinti mergaitė.

Scenos mėgėjas Ig. Kubiliū
nas sudainavo “Vėzdelis” ir 
keletą komiškų dainų, kurioms 
žmonės plojimu išreiškė7 pasi
tenkinimą ir reikalavo, kad 
Kubiliūnas dainuotų daugiau.

Taipgi buvo ir svetimtaučių. 
Stygų orkestrą, vadovaujama 
prof. Mazza, suteikė 'keletą 
gražių muzikos dalykėlių.

Dar turime darbščių kuo- Į ti $1.50, gaudamas knygų ver- 
ipų ir draugių kituose mies- ^s Penkių ar šešių dolerių. Pas 

| tokius žmones lankytis, geriau
sia, po du, nes tuomet geriau 
bus varyti agitaciją. Atsilan
kius pas juos, nereikia užmirš
ti ir mūsų darbininkišką spau
dą, neaplęidžiant ir anglų kal
ba leidžiamo dienraščio “.Daily 
Workerio.”

Draugai ir draugės, laiko ne
daug pasiliko ir 
smarkiau subrusti. 
me, kad snaudžiant 
bus. Tik dirbant ir 
gingai, galima bus 
siekti.

Šiais mętais knyga 
Ekonomijos Pamatai 
gėlė “Vytautas Mažasis

[tuose, tai tikimės, kad jos 
: taipgi prisidės su darbu ir 
laukomis. Vajus baigsis 1 
id. lapkričio. Draugės, mes 
dar galime užbaigti šį vajų 
sėkmingai.

S. Sasnauskienė, 
LDSA C. Sekr.

savaičių 
bet vis dar abejotina, 
mums skirtą kvotą išpildy- 
sim, o tai būtinai reikia at
likti. Prenumeratų jau tu
rim didesnę pusę, bet aukų 
mažiau pusės skirtos sumos. 
Draugės, tik savaitę 

i turim. Kad 
i baigti, reikia 
-4brusti. Kurios turit iš iždo 

paskyrę ar iš pavienių su
rinkę aukų, siųskit tuojau. 
Dar svarbiau ilgai nelaukus 
atsiųsti prenumeratas. Ne- 
pridavus antrašus laiku, 

. prenumeratoriai turės lauk
ti dar kito mėnesio laidos ir 
rūgos, kad ilgai laikraščio 
nesiunčia.

Be pirmiau paskelbtų, dar naujų narių 
gavome prenumeratų ir au- Veikiausiai ' 
kų sekamai: LDSA 3-čias taip daro, 
rajonas, Chicago, Ill., per d. i Kiekvieni metai mes gaudavo- 
A. Andriulienę, $10 auka. me aPie tūkstantį naujų narių. 
Drg. Ch. Kiselis, Racine/ teisybe, šiemet aplinkybes sun- 
Wis., 1 prenumeratą ir 50c1L 
auką. 66-tos kp. narė d. E. sąlygos lengvesnės. 
Sliesoriūnienė, Los Angeles, ras panaikino laike vajaus mė- 

J Cal., 4 prenumeratas, $2.35 j nėšio įstojimą. Vadinasi, pir- 
auku ir $1 UŽ pundą speci-'miau nauJai istojantis narys tu-' 
ales laidos. 12-ia kp. Wa- \ f? “ “į'
tertary, Conn, per ii. M. |(.—i seniau išleistų i 
Vąitonaitę, 3 prenumeratas .knygų ir kiekvienam prisirašau- ; 
ir $3 aukų. 1-ma kp., Brook
lyn, N. Y., 3 pren. 129-ta 
kp., Linden, N. J., per d. A. buoti.

Bet gal kai kurie 
kaip reikia darbuotis?

Kuopos valdybos turi 
šaukti narių susirinkimus, 
reikia visiems nariams perkra
tinėti savo’ pažįstamus, neprie- 
šingus darbininkų judėjimui. 
Ant vietos reikia padaryti su
rašą tokių žmonių ir paskui, 
pasiskirsčius juos, nueiti į stu- 
bas ir pakalbinti prisidėti prie 
Draugijos. Juk jeigu žmogus 
nors kiek interesuojasi skaity-1laiką sumokino dvi naujas dai- 
mu, tai lengvai galės užsimokė-!nas, kurios buvo sudainuotos

laiko
Kad tinkamai už-

, smarkiai su

Vertelienę, 4 prenumeratas 
23-čia kp., Binghamton, N 
Y., per cl. O. Girnienę, 4 pr

per d. N. Kainauskaitę, $3 
aukų. 111-ta kp., East New 
York, N. Y., per d. A. Rai
nienę, 2 pr. ir $2 auką. 24- 
tos kp. narė, d. Z. C. Ma
žeikienė, Cleveland, O., 4 į>r. 
48-ta kp., per d.: A. Kaspa- 
riūtę, $2.15 aukų.

H

reikalingi pagelbos.
L.A.P.K. Nut. Rast.

Ar Atsieksime Savo 
Tikslą?

mes turime 
Atsiminki- 
nieko ne- 
dar ener- 
tikslą at-

IŠ LIETUVOS
Naujos Priemones Fašistų 

Valdžios ir Dvarininkų 
Prieš Darbininkus

Jau virš dviejų trečdalių va
jaus mėnesio praslinko, o dar 
apčiuopiamai negalima pasaky
ti, kaip dalykai stovi su gavi
mu naujų narių į ALDLD. Mū
sų organe “Laisvėje” irgi nesi
mato kuopų pranešimų, kokios 
pasekmės iš vajaus. Todėl pri
sieina manyti, kad kuopų na
riai dar vis snaudžia ir laukia 
pabaigos vajaus. Pavyzdžiui, 
kuopa, kurioj aš priklausau, tik 

, 16 d. spalių pradėjo svarstyti •' 
naujų narių gavimo klausimą. Haitis.

ir daugelis kuopų į kalas, nes palies religiją,

“Politinės 
’ ir kny- 

- . j” Jau
iš spaudos išėjo. Dalis vertimo 
(apie pusė).jau gatava trečios 
knygos “Aliejus” arba “žiba
las”. ši knyga, apysakos for
moj, bus labai įdomi. Pats ver
tėjas daktaras Kaškiaučius, sa
ko, kad labai įdomus veikalas. 
Visa tai nariai gauna tik už 
$1.50. Tuo tarpu anglų kalbo
je knygos “Aliejus” kaina 
$2.50. : 
gamina knygą daktaras Matu- 'ter, Mass., tarp kurių buvo ir 

gerų dainininkų. J. Sąbaliąus-
, jos kas su Paraliūte sudainavo 

atsiradimą ir kitus galus. Va-.labai puikiai; pianu pritarė 
dinasi, jeigu mes narį kalbinda- Worcesterio Aido Choro mo-

Pradžiai sekančių metų i Buvo svečių net iš Worces- 
Ir- aa tr< dnLl-niiHn T\/TrtLii 4 nv TM a c? c Loi’n Ir 11 v» i 11 Paiiyzm n’

Ten bus irgi puikus vei-

Kad atsikratyt nuo susi
pratusių darbininkų, fašistų 
valdžia ir Simanėliškių dva- v 
ro savininkas sugalvoję iki 
šiol dar negirdėtas priemo
nes. Savininkas parnešė iš 
policijos raštą, kuriame reL 
kalaujaųia kėlę tai šeimynų 
visiškai išsikraustyti iš dva
ro arba kad jos atsiskirtų 
nuo tų šeimos narių, kurie 
nepatinka fašistų valdžiai ir 
dvarininkui. Be to, rašte 
dar pasakyta, kad jeigu prie 
kurių butų bus rasta atsi-

miešto policijos nariai, visa tai 
tėmija. Paskui tie maklioriai 
pareikalauja iš prasikaltėlės 
užmokėti jiems didelę sumą 
pinigų, kad užtylėtų jų “grie- 
kųs”; o kad ne, tai išduosime 
tavo pasielgimą tavo vyrui, 
vaikinui bei mylėtiniui.

Kreselis tvirtina, kad tiems 
maklioriams padeda tokį biznį 
varyti įvairūs magistratų teis
mų raštininkai, valdininkėliai 
ir policija.

Keli įtariami grafteriai areš
tuoti. Bet vyriausybė dar “ne
gali” surasti Marty Bootho ir 
kitų tokių, kurie iš to biznio 
turėdavo net po $200,000 pel
no per metus.

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio
navimo

patar-

ir už

kainą,ž e m ą

va- '

tos pas: — _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

"TeL: So. Boston 0304-W Vi

■

patenkinti, tai savo prižadą ir 
i kesnės, siaučia didesnė bedarbė, išpildysime—-neapvilsime. vxvii/A Irn/d
i bet už tai naujų narių gavimui 

Juk cent- I

mi prirašyti žadame knygomis kytoja Meškienė. Kaip ren- Šaukimai, tie tuojaus tūlės 
. . — • • i ■ • • • v • v ? • ’ Y - * 1_____ _ J____J • _ Y. JI_ __ T'Y — Ygėjai, taip ir publika išreiškia 

jiems gerą simpatiją, kad ne-
Taigi, prie darbo, kad ir šie- sididžiavo, kaipo netikėti sve- dalykų.

met galėtume 
naujų narių! 
me atsiekti.

gauti tūkstantį 
Savo tikslą turi-

V. Paukštys.

BOSTONAS IR APIELINKĖ

čiai, dalyvauti programoje.
Pirmininkas drg. L. žilaitis

išsikraustyti iš dvaro. Raš
te yra ir daugiau panašių 

Dvare galės pasi
likt tik tie, kurie pasirašys

per pertrauką perstatė pakai- P° tuo raštu, o kurie nepasi-

knygų ir kiekvienam prisirašau- ;
Čiam duoti po vieną
Tik kuopų nariai turi

dovanų.(
pasidar-I

i Darbininkiškos Spaudos Nau
dai Koncertas Pavyko Puikiai

Sekmadienį, 19 d. ' spalių,

SO. BOSTON, MASS.

bėti drg. Klines, kuris buvo 
nuo Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimo. Po trumpai kalbai, 
žmonės sumętė $19 Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui.

P. K.

pasakys,

su- 
čia

Laisyes Choro Vakariene

Vakarienė įvyks- nedėlioj, 
spalių (Oct.) 26 d., 7:30 vai.
(vakare, 376 Broadway, South 

Lietuvių Svetainėje, įvyko dar-(Bostone. j_ ______ _
bininkiškos spaudos naudai kietu—matvkite .choro narius.

Kurie neturite ti- 
_naudai j:ietų—matykite .choro narius, 

koncertas, kurį surengė yisos būsite aprūpinti; kaina tik 50 
South Bostono progresyviškos centu, 
draugijos.

Koncertas dailės 
pavyko labai gerai, 
moj dalyvavo: Laisvės Choras, 
vadovaujant naujai mokytojai 
Alice Niukiūtei, kuri į trupipą

DARBINIAI CEVERYKAI
UŽLAIKOMI VISOSE KRAUTUVĖSE

KAINOS: 
$2.50, $3.00, $3.50, $4.00

Boot & Shoe Workers Unijos ženklas No. 170 yra ant vidpadžio 
ir ant viršaus pado yra uždėta, kad OVER GLOBĖ 

dirbtuvėje daryti.

Jei pas jus krautuvininkai atsisakytų duoti OVER GLOBE 
čeverykų, tai reikalaukite iš dirbtuves. Užsakymus prisiusime 

per C. O. D. Jei čeverykais nebūsite patenkinti, 
jums bus sugrąžinti pinigais

BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVE DRAUGOVE

42 Spring Street, Bridgewąter, Mas,.

1

t.

rašys, tie turės aplęist dva
rą. Daugelis darbininkų 
jau pasirašė. Kumiečių dva
re, kaip girdėt, irgi tas pats.

Darbininkai neturi pasi
rašyt po tokiais raštais,, yi- 
si kaip vienas tuti išstot 
prieš tokias fašistų ir dva
rininkų priemones ir atremt 
jų puolimus. Visiems nepa- 
sirašyt ir neit iš butų, jeigu 
ir varytų. O jeigu darbi
ninkai laikysis vienybės, 
dvarininkas nieko, nepada
rys, negalės visų išvaryt. 
Kas japi turtus bekraus, jei i 
pavarytų visus. 4ąrįįinin- 

ikus ?
Kad pasekmingiau atremt j 

dvarininkų puolimus, darbi
ninkams reikia organizuo
tis, kurt dvaro darbininkų 
komitetus, žemės ūkio dar
bininkų profsąjungas ir ki
tokias darbininkų organi
zacijas. Jei fašistai neleis 
toms organizacijoms 
legaliai, tada reikia veikt 
nelegaliai. Turi būt pada
lytas galas fašistų ir dva- 
[rininkų puolimams ant dar-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA H

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

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami-

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiąuž ką gausite puikią 

vakarienę ir gražią programą 
, nes rengėjai įvairu- 

. Cho
ro nariai, kurie buvote paėmę 
minėtos vakarienes tiki'etų par
davinėti, grąžinkite komisijai, | 
nes ji turi žinoti, kiek valgių! 
gaminti.

Iš toliau atvažiavusiems sve
čiam bus galima gauti tikietai 
ant vietos.

Tad visus kviečia dalyvauti, 
Laisves Choras.

žvilgsniu girdėsite,' j ~ J ' 
Progra- m.ų prirengė užtektinai. Urban’s Cold Powders

(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 
I

jbki® fišalčių nebijo. Už 75c’ už

f

n

o

HAMTRAMCK, MICH veikt

na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius ■
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Iš Lietuviu Amerikos Piliečiu i 
Kliubo Darbuotės

L. A. P. K. susirinkime, spa-, . . 
lių 5 d., padarė žingsnį pir-1 bininkų. 
myn, nutardamas surengti del 
bedarbių balių. '‘Tam tikslui 
išrinko iš 5 narių komisiją iš 
sekančių ypatų: K. Morkūno 
(Martin), A. J. Levulio, V. 
Kuklio, P. Venslovo ir A. Ve- 
livio.

Balius įvyks laprikčio 8 d., r ei n 
subatos vakare, Polish Falcons LspCiŠy 
Hali, 10330 Jos. Campau 
ir Caniff Streets. Durys at
sidarys 6 vai. vakare; progra- 

lygiai 7 vai. va-

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

Du Areštuoti už Bedarbiu

nariai stropiai 
renka apgarsini-

ma prasidės 
kare.

Komisijos 
darbuojasi: 
mus programai ir kvies ga
biausius. artistus iš visos apie- 
linkės, idant sudarius milžiniš
ką balių naudai alkanų: bedar
bių, kuriuos išmetė kapitalis
tai iš darbo bado likimui.

Daug gerų biznierių ir pro
fesionalų ipteligentų, kurie gy
vena iš darbo žmonių, prisi
deda su pąjeąipm

Taipgi žpgsęiau • minėto 
kliubp' komisiją kreipiasi Į vi
sus liėtūvių laikraščius, idant 
pagarsintų (šį pranešimą vel
tui. ; '•«

Hanityąmcko ir apielinkės 
draugijų taipgi prašom, kad 
tą dieną nerengtų jokių paren
gimų. Taipgi komisija, var
dai) L. A. P. K., kviečia visus 
dalyvauti baliuje, idant sutei
kus pagelbą tiems žmonėms, 
kątrię laukia ištiesę rankas su 
ma^ai^ kūgiais, ų.ęfų rędąmi 
pastogės nuo šaltos žiemos. 

>Taįpgį katrie turite atliekam ii 
įreu^užijį' ir npri-
te paąukdtj. bedarbiams, pra-

K. komisijai

Tony Movello ir Harold 
I Nielsen, Bedarbių Tarybos na
triai, buvo trečiadienį areštuoti 
ir vienai dienai kalėjimai! nu
teisti už skleidimą lapelių. La
peliuose yra šaukiama, kad 
bedarbiai nekentėtų bado ir 
šalčio, bet stotų į' griežtą ko
vą ir per, prievartą išreikalau
tų . iš valdonų tuoj autinės pa
ramos bedarbiams ir valdiško 
bedarbių apdraudos įstatymo.

Vardas
No___
Miestas

Street or Avenue
, State---------- ---

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 švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiantieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavinjo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!; i

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyne,

pešk'iU' Į

Milionai Dolerių Išveliami 
iš Poniu už Laikymą .Sekretų 
Apie Ją “Griešną” Meilę

Penkis milionus dolerių per 
metus pasidaro šaika žulikų, 
kurie tuos pinigus išveržia iš 
milionierkų, aktorkų ir šiaip 
gražių moterų ir merginų New- 
Yorke, sako apeliacijos teismo 
paskirtas tyrinėtojas advoka
tas I. J. Kresępis. Tai poniu
tės, kurios nesitenkina savo re
gu lįariaįs vyrais, mylėtiniais 
bei vaikinais ir naujais “mei
lės lašais” smaguriauja poniš
kuose naktiniuose kįiųhųose, 
visokiuose madin^uęse" šutimo 
ir paleistuvystės urvuose.' O 
minėti žulįkai bizpieriai arba 
j H pasamdyti d e leki y v a i, net

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
r67 DIVISION AVENUE, ’ . BROOKLYN, N. X.

ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

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

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenup J Brooklyn, N. Y.

TeL: Midvyood 6261 i
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VIETOS ŽINIOS
Turiningas Programinis Vakarėlis ALDLD 

Pirmos Kuopos Ateinantį Sekmadienį
A. L. D. L. D. 1 kuopa ren

gia linksmą vakarėlį sekma
dienį, spalių (October) 26 d., 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne.

Apart kitų, yra kviečiama Įjau iš N. J. valstijos. Tai sma- 
tą vakarą padainuot solo irigiai laiką praleisite ir sykiu 
Višniauskas ir Lillian Kava- paremsite Darbininkų Litera- 
lįauskaitė.j itūros Draugiją.

Brooklyno ir apielinkės pub-| Sakė, „draugės gaspadinės— 
lika f senai yra matę šokanti Mikalauskienė ir Garbačaus-

| Į šį vakarą yra kreipiama 
|atyda viso Brooklyno ir aplin
kinių kolonijų. Publika turės 

Į progos pasimatyti su savo pa- 
(žįstamais bei draugais ne tik 
i vietiniais, bet ir iš svetur, bent

kienė, kad jos turės namie 
keptų ir virtų valgių. Taip pat 
bus ir minkštų - gėrimėlių. 
Grieš Jaunų Darbininkų Orke
strą, vadovybėj A. Sinkevičiu-

“broliukus” Margaret Skučiū-
tę ir; Edvard ūką Skučą. Jiedu 
gerai žinomi amerikiečių vode- 
viliniuose teatruose. Bet atei
nantį sekmadienį jiedu šoks ------ -------—j - -----------------------------

. mūsiškėje pramogoje. Dainuos'ko,—lietuviškus ir amerikoniš- 
Ąido Choro merginų seks-Įkus šokius. Pradžia 5 vai. po 
telas, linksmins naujomis dai- pietų. Įžanga tik 35c. Kvie- 
noipis. Bus ir solistų, kurių jčiame visus atsilankyti; esame 
yra užkviesta net iš kitų ko-jtikri, kad gausite gražaus pa- 
lonijų. Visiems akompanuos ;sitenkinimo.
B. Šalinaitė. I Vakarėlio Rengėjai.

Raudonojo Kongreso 
Atstovai Kalbės N. Y
Metalistam

Amerikos Metalo Darbinin
kų Industrinė Sąjunga šį va
karą laiko mitingą, 8 P. M., 
.16 W. 21st St., New Yorke, 
kur išduos raportą amerikiniai 
delegatai,sugrįžę iš Raudonojo 
Darbo Unijų Internacionalo 
kongreso. Be kitko, bus nu
šviesta ir dabartinė 1 10,000 
Vokietijos^ metalistų smarki 

“socialistiniai” 
parduot meta- 
bet nepavyko

Miestinės Gulyklos Būsią <

kova, kurioje 
vadai stengėsi 
listus bosams, 
pardavikams.

kur jam gręsė mirties bausmė.! 
Jį išvadavo Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas.

Fosteris, be kitko, papasa
kojo apie sąlygas Welfare Is
land kalėjime, kur jis buvo 
pasodintas su trimis kitais va
dais kovo 6 d. demonstracijos, 
žiauri priespauda prieš pa
prastus ir politinius kalinius ir 
karališkas gyvenimas didžiau- 
siems plėšikams politikieriams. 
Vienas tų politikierių, Con
nolly, Queens pavieto buvęs 
prezidentas, nuvogė miestui 
$16,000,000; buvo nuteistas 
tik 10 mėnesių kalėjimai^ bet 
ir kalėjime buvo laikomas 
kaip puikiame viešbutyje.

Margaret Larkin su Daily 1 
Workerio piešėjais R. Walke- , 
riti ir J. Burke dainavo Gas- į 
tonijos audėjų .dainas, para
šytas Elios May Wiggins, strei- 
kięrių .vadovės, kurią pernai 
nužudė fabrikantų samdyti : 
padaužos. ,

Kalbėjo ir J.

Ežerenai.—Ant Ežerenų--' 
Utenos plento prie Švento
sios upes tilto darbų dirba 
apie 150 darbininkų, dviem 
pakaitom. Daugiausia dir
ba moterys. Uždirba po 50 
centų į valandą, dirba po 12 
valandų į dieną. Darbinin
kai neorganizuoti, niekas jų 
reikalais nesirūpina.

Telephone, Stagg 9111

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

Prieplaukose ir Marketuose
Miesto majoras Walkeris į- 

sakė visiems policmanams su
rašinėti vardus ir adresus 
kiekvieno bedarbio, kuris pa
sisakys policmanui, kad neturi 

' darbo. O majoro paskirta spe- 
cialė komisija “rūpinsis” su
rasti jiems darbų.

Kai kam gal tas patvarky
mas atrodys geradarystė, bet 
ištikro taip nėra, 
tvarkymu norima 
bedarbius, norima 
juos, kad nesidėtų 
bendras Bedarbių Tarybas ir 
per jas mitinguose ir demon
stracijose nekovotų už reikia
mą bedarbiams tuojautinę pa
ramą. Apart to, majoras 
Walkeris stengiasi sumažinti 
tas tūkstantines minias, kurios 
dabar kasdieną susirenka apie 
miestinį “nemokamąjį” darbo 
biurą, Lafayette ir Leonard 
Sts., New Yorke. Dienomis irldahl, komunistų kandidatas į fa’rais^ 
naktimis ten laukia darbo ir 
negauna, keikia tokią tvarką, 
murma ir bruzda; o kada Be
darbių Taryba apie tą vietą 
surengia mitingą su komunis
tiniais kalbėtojais, tai šimtai 
ir tūkstančiai iš tų bedarbių 
sueina į mitingą ir klausosi 
prakalbų apie kovą už bedar
bių reikalus; 'daugelis paskui 
eina į Bedarbių Tarybos cen
trą ir įstoja į tą organizaciją. 
Tokie dalykai, žinoma, labai 
nepatinka majorui Walkeriui!

PAJIEŠKO.TIMAI
Tuom pa- 
suvedžioti 

sulaikyti 
j dideles

Aš, Albina, Morkevięiene, po tėvais 
Juškytė, iš Griškabūdžio, pasilikus 
našlė, pajieškau savo pažįstamų ir 
giminių, kurie randasi Jungtinėse 
valstijose; taipgi pajieškau Antano 
Suoclaičio, pirmiau gyveno ant Sac
ramento St., Chicago, 111.ramento St., Chicago, Ill. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: A. Morkevi- 
čienė, 10157—108th St., Richmond 
Hill, N. Y. 251-3

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA keturi fornišiuo- 

ti kambariai porai arba pavie
niams. Yra visi naujausios mados 

Loni<; Fno’- įtaisymai ir parankumai. Randa pi- 
Kreipkitės nuo 7 iki 9 vai. va- 

______ G. Baronas, 146 S. 3rd St., 
N. Y. valstijos leitenantus gu-j Brooklyn, N. Y. 251-6
bernatorius, centralinis sekre-' pT^A^^VOjrTrrtrGU^T- 
torius Tarptautinio Darbiniu- piniai kambariai su maudynėmis ir 

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

kų Apsigynimo.

Reikalauja Visiems Pusiau 
Numušti Darbo Laiką, Neva 
Gelbėdami Bedarbius

VISOKIŲ ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekuMuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išnąušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

ST.,

1

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKAREIKALAVIMAI

REIKALINGA moteris prižiūrėjimui 
sergančios moters. Delei mokes

čio susitaikinsime. Atsišaukit tuo- 
jaus vakarais, po num. 477 Logan

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GERAI IR PIGIAI

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viuo- 
k i u a Daveikalus 
Įvairiomia e p a 1- 
vomii. Atnaujina 
lenus Ir krajavui 
ir sudaro su 
aaterikohi Skals.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

KrelpkiWs Slue 
adresu i

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

Y
Myron C. Taylor, pirminin- 

ikas <Jungtinių Valstijų Plieno ] st- Apt. 3-A, East New York, N. Y. 

ir visai grafteriškai miesto vai- Korporacijos, 
dybai. Todėl Walkeris dabar kapitalistų New Yorke suorga- 
ir skelbia, kad kiekvienas be- nlzavc> komitetą, kuris žada 
darbis gali užsiregistruoti pasisĮJ^e^^ $5,000,000 delei savo- 
bile policmaną, sėdėti sau kurdiškos “paramos bedarbiams, 
kampe arba stipti lauke, pasi- Komitetas, parūpinsiąs, įvairių 
tikėdamas, kad jam bus per 
policiją surastas jdarbas.

Majoras Walkeris, toliau, į- 
sakė, kad kiekvienas miesto 
valdininkas bei tarnautojas 
turi mokėti po dolerį taksų per 
mėnesį 
fondą. 
40,000 
dinasi, 
miestinio 
gaunantis $35,000, duos irgi 
dolerį ; bet tiek pat į bedarbių 
fondą reikalaujama ir iš kiek
vieno pigiausiai 
miestinio darbininko, 
čio kad ir $20 bei I 
vaitę. Tai “lygybė” 
jų valdininkų pusės!

Dar vieną dalyką 
darbiams majoras 
Tai įtaisyti benamiams gulyk
las miestui priklausančiose 
prieplaukose ir marketuose. 
Ten jieškanti prieglaudos be
darbiai, suprantama, būtų lai
komi kaip kokie areštantai; ir 
iš tų gulyklų būtų greit imami 
ir siunčiami laužyt streikus 
arba už skebines algas užimt 
vietas pavaromų iš darbo dar
bininkų, turėjusių geresnes al
gas.

Bet reikia tėmyti štai kas. 
Kol bedarbiai, su komunistais 
priešakyje, nestojo į griežtas 
demonstracijas, tol apie jokią 
pašelpą bedarbiams nebuvo 
nei kalbos pas majorą Walke- 
rį. Tik po užpereito ketvir
tadienio smarkiai demonstraci
jai ir po to, kai Walkerio ka
zokai primušė ir areštavo be
darbių delegacijos narius, jis 
dasiprotėjo, kad reikia numest 

’i kokis trupinys bedarbiams, 
kuriantiems pragarą prieš ka- 

jpitalistinę valdžią. Tik po to< 
buvo paskirta ir tas> milionas 
dolerių, iš> skurio, beje, išeina 
tiktai po $1.25 kiekvienam iš 
800,000 bedarbių New Yorke;1 
tik po to dabar majoras Walk
eris kalba ir apie įsteigimą 

tre_'bedarbiams tų mizernų pašiū-

Gar su pimtu kitų
dybai.

REIKALINGAS tinkamas angliškai 
kalbantis vyras prisidėti prie geso- 

linp biznio su mažu kapitalu. Užtik
rintas darbas. Kreipkitės pas V. 
Podziūną, 354 Highland Ave., Kear
ny, N. J.

(248-253) STOKES

vaikščioti ir 
Bet kaires- 

nepaiso, /ką 
socialfašis-

Masinis Mitingas Apginti 
Ateivius nuo Registracijos 
ir Deportavimo {statymų
t'.Lapkričio 2 d., sekmadienį 
pp .pietų, bus masinis mitin
gas, Central Opera House, su
šauktas apgynimui ateivių dar
bininkų, protestui prieš suma
nymus, reikalaujančius sure
gistruoji ateivius bei deportuo-' 
ti juos iš Amerikos už darbi
ninkišką veikimą. Sakys pra
kalbas J. L. Engdahl, komu
nistų kandidatas į šios valsti
jos Įeit. gub.; Olginas, Frei
heit redaktorius; S. L. Darcy, 
sekretorius padėjėjas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo. ir kt.

Spalių 25 d., šeštadienį, 
Brooklyne ir New Yorke įvai
riose vietose bus laikomi atvi
rame ore mitingai prieš fašis
tinius sumanymus, kuriais ka
pitalistų politikieriai stengiasi 
visiškai, suvaržyti ateivius ir 

už da- 
darbi-

“Socialistai” ILGW Unijos 
Vadai Liepia Klausyt 
Policijos Patvarkymų

International Ladies
ment Workers (moteriškų dra
bužių) Unijos 38 lokalo strei
kuojantiems darbininkams už
draudžia “socialistiniai” vadai 
Schlessingeris ir Dubinskis 
“kelti triukšmą” prieš užstrei- 
kuotas dirbtuves. Tie ponai 
sako, jeigu ir pikietuojate, tai 
turite ramiai sau 
klusyti policijos, 
nieji streikieriai 
jiems uždraudžia
tai. Jie patys demonstraci
niai pikietuoja prieš bosus, 
ypač prieš Milgrim Brothers 
siuvyklą, 57th St., New Yor
ke. Už tai, pagal pačių “so
cialistinių” vadų nurodymą, 
policija areštavo kelis kairiuo
sius darbininkus, kurie sklei
dė kovos dvasią tarp kitų uni
jos narių.

Streikierių apmaudas paki
lęs prieš jų vadus Dubinskį ir 
Schlessingerį labiausia už. tai, 
kad jie bosams leidžia vežti 
darbus į-kitas dirbtuves ir tuo 
būdu padeda laužyti streiką.

į bedarbių šelpimo 
Walkeris, kuris gauna 
dolerių į metus, va
duos dolerį į mėnesį;

iždo kontrolierius,

apmokamo 
, gaunan- 
$18 j sa- 
iš didžių-

žada be- 
Walkeris.

lengvai juos deportuoti 
lyvavimą kovojančiame 
ninku judėjime.

Seno Vinco Prakalbos 
Brooklyne

Williamsburgo ir apielinkės 
lietuviai darbininkai, pasižy- 
njėkit ant kalendoriaus 27 d. 
spalių (October), kad nepa- 
mirštumet tą. vakarą 7 :30 vai. 
ateiti į Ukrainą Svetainę, 101 
Grana •, St., kur išgirsite pra
kalbą vieno iš geriausių mūsų 
rašytojų, draugo Seno Vinco.

Be to, dar išgirsite Aido 
Chorą dainuojant naujas, dar
bininkų dvasią pakeliančias 
dainas.
’ Nepraleiskite šios progos, 
nes kita tokia gal greitai ne- 
pasitaikys.

Rengimo Komisija.

Kairiųjų Kriaučių Svarbi 
Konferencija Šį Vakarą

.Veiklieji nariai kairiosios 
Adatos Darbininkų Unijos turi 
svarbią konferenciją šį vaka
rą, 6:30 vai., Manhattan Ly
ceum svetainėje, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Tai yra viena iš 
tų konferencijų, per kurias 
ruošiamas platus susirinkimas 
darbininkų atstovų iš įvairių 
siuvyklų, unijinių ir meuniji- 
nių. Tas susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d., Irving Plaza 
Svetainėje, New Yorke.

Ketvirtadienį buvo atlaikyta 
eilė mitingų vyriškų ir mote
riškų drabužių darbininkų, 
kaip svetainėse, taip atvirame 
ore, New Yorke ir Brooklyne.;

Per tuos mitingus ir konfe
rencijas kairioji unija rengia, 
siuvimo darbininkus prie 
suotino streiko.

darbų atvirame ore, kur dar- 
ibininkui nebus daugiau moka
ma, kaip $3 į dieną. Tie lab
dariai, tačiaus, nesidrovės siū
lyti ir po dolerį arba net po 
pusdolerį už darbo dieną. Juk, 
pavyzdžiui, Calif ornijoj to
kiuose atsitikimuose darbinin
kui siūloma viso labo tik “kvo- 
deris.”

Minimas Plieno Korporaci
jos pirmininkas, be to, varo 
kampaniją, kad visiem dirban
tiem pilną laiką būtų pusiau 
sumažintas darbas, taip kad 
dirbtų tiktai tris dienas į 
vaitę, o kitoms trims būtų 
imti bedarbiai.

Sąmoningi darbininkai 
bedarbiai negali su tuom 
tikti. Nes reikštų uždarbio 
nukirtima pusiau visiems.

Darbininkai ir bedarbiai, 
dėkitės į bendrąsias Bedarbių 
Tarybas' ir reikalaukite regu- 
liario darbo arba $25 pensijos 
į savaitę kiekvienam bedar
biui. Lapkričio gi 4 d. bal
suokite už kandidatus Komu
nistų Partijos, kuri taip nar- 
siąi kovoja už jūsų reikalus.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

SUSIRINKIMAI

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Stagg 4409

sa- 
pa-

ir
su-

PROLETMENO CENTRO 
BIURO NARIAMS

Šį sekmadienį, 26 d. spalių, 10 Vai. 
ryte, įvyks Centro Biuro susirinki-, 
mas.. Visi būkįte, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui. > J. Nalivaika, 
sqkr. , I ' 253-4

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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

Tel., Juniper G776

J. WANNA, JR
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
<rrikitynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
- BROOKLYN, N. Y.

416

Tel., 0783 Stagg

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Ti

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

<

VI-

65c

Mes

KUNDROTO APTIEKAtre-

229

Local New York

Stebėtina sudėtis- 
nuo 8' iki 8 me
lš vaikų aktorių 
tų amžiaus.

i,

Į •£i.

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

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

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

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

Alei. Cirppn not n r 9-7811
(leiiu'iMii Sluilim ii: Airihit Persitikrinti

CHILDREN of THE NEW DAY
> > ' (NAUJOS GADYNĖS VAIKAI)

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

Įžanga 50 centų 
Vaikams 15 centų

Rodoma nuo 1 vai. dieną iki 11 vakare be perstojimo.
Pelnas eina Vaikų Kempės palaikymui.

( J . Rengia WORKERS INTERNATIONAL RELIEF
■10 E. 17th St.

HmI

Anvogė Drg. Norkų 
Woodhavene

Naktį iš antradienio į tre- i bedarbiams tų mizernų pasiu- 
čiadienį ’plėšikai įsiveržė į rių-gulyklų marketuose ir mie- 
drg. Norkaus namą Woodha
vene ir padarė $40 vertės va+ 
gystę. Bet ant kitų grindų ta
me pačiame name jie laimėjo 
iki $700. B. R.

•etinėse prieplaukose.
Tąja ubagiška labdarybe 

bedarbiai nepasitenkins. Jie 
reikalaus ir kovos už $25 sa
vaitinės pensijos kiekvienam 
bedarbiui, sulig Komunistų 
Partijos biliaus.

Tūkstantis Darbininkų 
Buvo Fosterio Bankiete

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
b’tts, 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.

Tūkstantis darbininkų 
čiadienio vakare entuziastiškai 
sveikino drg. W. Z. Fosterį ir 
Salvatore Sallustio, raudona
jame bankiete, Irving Plaza 
Svetainėje.

Sallustio buvo ^paskirtas de
portavimui j fašistinę Italiją,

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
10^61=7 JOE3OEO
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