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Anglijos MacDonaldo valdžia 
ragina visas šalis nebeminėti 
karo pradžios sukaktuvių. Gir-

ius ir pa- 
rint, o tik 
i nekenks- 
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paŠtą

be nkir- 
H manęs skir- 
mo ofisas at- 
inktj. Darbą 
letk^Ie kreip- 
j patarnausiu

Didėja Nelaimės Aukos

24 Valandų Streikas

Negalima pasiduot tai “filo
sofijai,” kad jau mes nebegali
me gauti Komunistų Partijai 
narių,lietuvių darbininkų tarpe. 
Mano supratimu, šaltinis dar to
li gražu neišsemtas. Turime 
pradėti generalį, neatlaidų, nuo
latinį vajų už Partiją. Visi ti
kri, sąžiniški kovotojai turi būt 
įtikinti, jog nusidėjimas pasi
likti už Partijos sienų ir tuo- 
mi prisidėti prie silpninimo mū
sų judėjimo. O kad judėjimas 
silpnėja, artinasi prie rimto 
krizio, delei sumažėjimo Par
tijos narių skaičiaus lietuviuose 
darbininkuose, tai mato visi.
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Pirmas bedievis, kurį krikšf 
čionių (katalikų) bažnyčia nu ■ 
žudė, buvo Priscilian. Tai bu 
vo 385 metais, mieste Treves 
O Priscilian dar nebuvo tikras 
bedievis. Jis buvo gnostikasA 
kuris tik atmetė katalikų baž- s 
nyčios dogmą, o tikėjo į kokį 
ten viršgamtišką dievą, 
čiaus ir jis buvo paskelbtas 
tiku ir nugalabintas.

Paprasti net ir katalikai 
sėjosi ir piktinosi šita žmogžu
dyste. Jie negalėjo suprasti, 
kaip gali būti, kad nesenai pa
tys krikščionys buvo baisiai 
persekiojami, o dabar jie žudo 
savo priešus. Bet “šventas” 
Augustinas raštu pradėjo tei
sinti bažnyčios kruvinus darbus 
prieš bedievius. Kiek vėliau 
popiežius legalizavo žudymą be
dievių. Ir taip prasidėjo gala- 
binimas tų, kurie drįsdavo 
skelbti mokslą.

Literatinis sorkininkas ir 
buržuazijos kojalaižys Heiwood 
Broun įstojo į Socialistų Parti
ją ir tuojaus tapo jos didele 
žvaigžde. Garbinamas tas žmo
gus visomis pusėmis.

Broun tinka Socialistų Parti
jai dar ir todėl, kad jis yra 
griežtas priešas juodveidžių 
darbininkų. Tūlas laikas atgal 
Broun rašė, kad jis nepritartų 
vykinimui gyveniman 14-to ir 
15-to pataisymo prie konstitu
cijos. O tie pataisymai liečia 
juodveidžių teises Amerikoj. 
Ten sakoma, kad juodveidžiams 
duodamos lygios teisės su balt- 
veidžiais.

Tai iš tokių elementų dabar 
susideda Socialistų Partijos va
dovybė.

Muštukai Amerikiečiai
Išvyti iš Sov. Sąjungos

BAKU. — Du amerikie
čiai inžinieriai, pasamdyti 
darbui prie Sovietų Alie
jaus Trusto, tapo išvyti iš 

’.Sovietų Sąjungos. Tai pa-
daryta del jų žiaurumo 
linkui kitų darbininkų. 
Vienas—Curtis Balding— 
apkaltintas u ž g a v i m e 
kumštimi vieno vietinio 
darbininko. A n tras — 
Lynd — sumušė šoferį. 
Nors jiedu yra ekspertai 
aliejaus traukime, tačiaus 
Sovietų vyriausybė negali 
ilgiau laikyti, nes jie žiau

driai elgiasi su darbinin
kais. Todėl abiem įsaky
ta apleisti šalį.

Patys Misionieriai-Kunigai Skelbia, 
Kad Rašymas, Būk Komunistai Šaudą

Žmones Masėmis, Yra Neteisingas

BRAZILIJOS REAKCININKO W. LUISO 
VALDŽIA NUVERSTA IR PAVESTA 
M1LITARISTŲ GENERALEI TARYBAI

Baltosios Bangžuvės—
Pavojus Žuvininkams

NANTES, Francija.— 
Bratiny department© žu
vininkams atsirado nau
jas pavojus jų profesijoj: 
tai baltosios bangžuvės 
(belugos), kurių šitam 
pakraštyj labai daug pri
viso. Būdamos didelės ii* 
galingos, jos kaip įsivelia 
į žuvininkų tinklą, tai ima 
jį ir sudrasko, paleisda- 
mos kitas žuvis. Žuvinin
kai prašo vyriausybės 
leisti jiems naudoti kul- 
kasvaidžius kovai prieš 
baltąsias bangžuvės. Bet 
pastaroji nelabai nori su 
tuo sutikt, nes tuos gink
lus žuvininkai gali pavar
toti kitiem tikslam.

a

Masės Žmonių Demonstravo Gatvėse, Iškėlusios, Raudoną
sias Vėliavas; Šešių Laikraščių Išėjimas Sulaikytas

ŠANCHAJUS. — Pribuvo juos pasitiko nuolankiai ir> 
čionai iš Kian miesto (kurį noringai pasidavė naujai 
laiko paėmę komunistai) 'i valdžiai, 
francūzų katalikų misionie-' . i
riškas kunigas Jenlis. Jis, (Kaip matome, net kuni- 
pasakoja, kad žinios, būk'gas, kuris “buvo kankin- 

j komunistai Kian mieste nu-; tas,” pripažįsta, jog kapita- 
jžudę 8,000 asmenų, yra ne- ,'listinės žinių agentūros bai- 
į teisingos, nes labai perdėtos, i šiai perdeda ir meluoja apie 

Jis sako, kad spalių mėn. “komunistų žiauru mus.’’ 
5 d. į Kian miestą pribuvo Mes jau ne sykį esame sa- 
virš 20,000 armija komunis-j kę, kad komunistai, Chini- 
tų raudonarmiečių ir užėmė joj ar kitoj šalyj, jokio no- 
miestą, kuris dabar turi ro neturi žudyti “nekaltus 
apie 100,000 gyventojų. Kp- žmones, 
munistai, sako Jenlis, nėra zinė spauda. Jie rūsčiai ap- 
trokštakraujai. Jie žudo sidirba tik su tais gaivalais, 
Įtik tuos, kurie\kovoja prieš|kurie kovoja prieš darbinin-l 

kų ir valstiečių valią; kurie 
žudo revoliucionierius; ku
rie padeda kapitalistams ir 
imperialistams kautis prieš 
darbininkus. Su tais rau
donarmiečiai apsidirbo rūs
čiai Sovietų Sąjungoj; su 
tokiais apsidirbama rūsčiai 

Jų neglosto ir

Rochesterio Lietuviam
Darbininkam Svarbu! J//JT; JT J/ S!

bedar- 
dienos 

mieste, 
antra-

ROCHESTER, N. Y.— 
Tik paleistas iš kalėjimo W. 

! Z. Fosteris, 110,000 
bių delegatas 6-tos 
kovo, New York o 
kalbės Rochesteryj
dienį, 28 spalių, 8 vai. va
kare, Convention Hall, kuri 
randasi prie Washington 
Square Parko. Visi lietu
viai darbininkai ir darbinin
kės kviečiami atsilankyti į 
šias prakalbas. Kadangi d. 
Fosteris yra garsus kalbė
tojas ir kandidatas iš Ko
munistų Partijos į New

di, dėjimas kasmet vainiko antiYorko valstijos gubernato- 
nežinomo kareivio kapo vis rįUS) įaj visiems vietos pi- 
žmonėms primena buvusias jįe^įarris jr nepiliečiams bus 
skerdynes. MacDonaldas nori, i r
kad kuogreičiausiai žmonės, tai 
yra darbininkai, užmirštų tą 
kraujo puotą, nes Anglija vi
sais garais rengiasi prie naujo 
karo.

Tėmykite, MacDonaldas nesi
kreipia į darbininkus, kad jie 
minėtų karo pradžią demonstra
cijomis prieš naujo karo pa/ 
vojų.

ALSDORF, Vokietija.— 
• Jau mainų eksplozijos aukų 
skaičius pakilo iki 255 mai- 

me drąsiau traukti eilinius dar-j nibrių. Dar 16 numiiė nuo 
buotojus į atsakomingas vietas. I žaizdų. 
Perdaug trinamės apie tuos, ku
rie jau labai senai stovi orga
nizacijų priešakyje. Kai kurie 
iš jų jau “pavargo”—geriau, 
aptingo. O mes bėdavojame, 
kad stingame spėkų. Pavargė
lių vietas turime pavaduoti nau
jais kovotojais.

Komunistai kaltina darb
davius ir valdžią už nelai
mę. Kasykla buvo apleista, 
neprižiūrima, pelnas pasta
tytas aug^čiau mainierių 
gyvybės. Komunistų Parti
ja laiko masinius susirinki
mus. Buvo suruošus demon
straciją protesto prieš darb
davius ir valdžią, bet poli
cija išdraskė. Socialdemo
kratai padeda valdžiai mal
šinti mainįerius. >. i ■ < Į !

PARYŽIUS. — 300,000 
Ėrancijos mainierių streika- 
yo 24 valandas, kad priver
kus savininkus išpildyti mai- 

. /nierių reikalavimus. Reak-
Me-i ciniai vadai norėjo, kad mai

no Skyriuj tilpo Buolio Sūnaus j nieriai tą dieną užsilaikytų 
eilės “Būkime Smagūs.” Tik 
stebėtis reikia, kaip jos pateko 
j “Laisvės” špaltas. Juk ne po-i 
ezija, o nuodingas oportunizį 
mas. “Būkime smagūs,” šaut 
kia Buolio Sūnus — “būkime 
smagūs,” kuomet milionai beJ 
darbių, visur vaitojimas, šauks-' 
mas, darbininkų kovos, valdžios 
žvėriški puolimai ant darbinin
kų, mūsų draugai šaudomi gaU 
vgse!

ramiai ir “gražiai,” tai yra, 
kad jie jokių demonstracijų 
nekeltų. Bet komunistai iš
vedė darbininkus į gatves 
ir įvyko daugelis didelių de
monstracijų. Raudonas vė
liavas nešini mainieriai de- 
Snonstravo ir rodė savo re-

* *

komunistų žiauru mus.

” kaip rašo buržua-

sakosi jis pats buvęs “kan
kinamas,” bet koresponden
tas, kuris su juo kalbėjosi, 
pastebi, jog Jenlis “randa
si geriausioj sveikatoj ir ge
rai išrodo.”

Pasak Jenlio, komunistai
negalėję išžudyti daug svie- ir Chinijoj.
to, kaip skelbė pirmiau pra- negalima glostyt šilkinėmis 
nešimai, kadangi gyventojai'pirštinaitėmis.—Red.)

J. Šliupas Nubaustas del Knygos
KAUNAS.—“L. ž.” praneša, | bliką apleisti sal^. Publika ne- 

kad spalių 6 d.' Šiaulių apygar-1 noromis apleidžia .salę. Korido-
dos teismas nagrinėjo dr. Jono 
šliupo bylą del knygutės “Tikri 
ir Netikri šventieji.” Iš pat 
anksto šiauliškiai susitikdami 
gatvėse kalbėjo apie dr. J. šliu
po bylą ir visi skubinasi teis
man. Kalbų, nuomonių įvairių 
įvairiausių. Daugumoj visuo
menė dr. J. šliupą teisina, kiti 
laikosi kiek pasyviau, primesda
mi šių dienų apystovas.

Prieš 9 vai. salėj jau publi
kos pilna: visuomenės veikėjai, 
advokatai, pirkliai, studentai, 
vienas kitas provincijos klebo
nas ir tt. Pirmame suole 
sėdi dr. J. šliupas, toliau eks
pertai varto bylą ir skaito už
draustą knygą ir kalbasi. Iš
eina teismas: pirm. p. Einoris, 
nariai: p. Bortkevičius ir p. 
Stanevičius, kaltintojas valst. 
gyn. pad. p. Nutautas, sekret. 
p. Domeika, ekspertai p. 
Totoraitis ir kun. Česnys.

Teismas skelbia, kad dr. 
po byla bus nagrinėjama 
uždarų durų ir prašo visą pu-

Vokietijos Bedarbių 
Armija Auga

kun.

Šliu- 
prie

rius pilnas publikos, kiti ant 
suolų pasistoję per salės durų 
langą žiūri, kad nors pamačius 
kaltinamąjį, ką išgirdus.

a
Kiek teko nugirsti mieste 

kalbant ir iš teismo kuluarų, 
tai į klausimą, ar dr. J. šliupas 
prisipažįsta kaltu, atsakęs: Jei
gu 1 pas mus nėra galima mo
kintis, šviestis ir istorijos moks
lą žmonėms skelbti—esu kaltas, 
o jeigu galima mokintis ir 
mokslą žmonėms skelbti — esu 
nekaltas! . •

/

Valst. gyn. pad. p. Nutautas 
prašęs dr. J. šliupą pripažinti 
kaltu ir nubausti. Teismas iš
nešė sprendimą, kuriuo dr. J. 
šliupą pripažino kaltu ir nu
baudė 1 mėn. paprasto arešto 
sąlyginiai, jei metą bėgy panca- 
šaus turinio raštą neparašys— 
atleisti nuo {bausmės, o knygu
tę panaikinti ir uždėti jam teis
mo išlaidas ir ekspertams kun. 
Česniui ir Totoraičiui sumokėti 
po 150 litą.

Anglijos Prekyba su ' 
Argentina Smunka .

Visa Eilė Perversmy 
Lotynų-Amerikoj

WASHINGTON. — Šie
met Lotynų Amerikoj įvyko 
visa eilė perversmų. Vis tai 
dėka imperialistų “įtakom.” 
Pirmiausiai jis įvyko Domi
nican Respublikoj; paskui 
Bolivijoj; vėliau Peru, Ar
gentinoj, dabar Brazilijoj. 
Laukiama panašių pervers
mų Kuboj, Čilėj, Equado-! 
riuj ir kituose kraštuose. 
Kaip sakyta, šitie pervers
mai nėra socialiai, bet tai 
vis delei imperialistų inte
resų daromi žygiais. Kuo
met, sakysim, Jungtinių 
Valstijų imperialistai užsi
mano išmušt iš katros šalies 
interesus Britų imperialis
tų, tai jie daro visokias 
kombinacijas, kad nuvertus 
esamą valdžią ir ją pakeitus 
savais bernais. Britai daro j 
tą patį. ,

Darbai Vėl Sumažėjo
WASHINGTONAS.—Val

džia paskelbė raportų už 
rugsėjį menesį. Per tą mė
nesį visuomet gerai eina se
zoniniai darbai — ypatin
gai drapanų gaminime. 'Bet 
nežiūrint to, net ir per rug
sėjį mėnesį, net pačios val
džios pripažinimu, darbai 
sumažėjo ant pusės nuošim
čio.

RIO DE JANEIRO.—Per- sės darbininkų nešė iškėlę 1 
eitą penktadienį Brazilijos raudonas vėliavas, šaukda- , ]
federalė valdžia, vadovauja- mi darbininkus kovoti. Še- j 
ma reakcininko prezidento 
Washingtono Luis, tapo nu
versta ir šalis paimta į ran
kas “revoliucinės tarybos.” 
Pastarąją valdo generolai. 
Greit po to, kuomet Rio de 
Janeiro mieste liberalų par
tijos šalininkai laimėjo, gau
ta pranešimai iš San Paulo 
ir kitų miestų, kad ir ten 
tas pats: visur federalistai

šių laikraščių, kurie gynė 
federalę valdžią, spaustuvės 
išardytos ir laikraščiai su
laikyti.
Nepasitenkinimas
Virė Jau Senai

Washington Luiso režimu, 
nepasitenkinimas jau senai 
virė. Nors andai buvo pa
daryti rinkimai naujo pre-

tapo nugalėti. Kaip žino- zidento, tačiaus jie buvo 
ma, tūlos valstijos ir mies- taip suvaržyti, _kad priešin
tai jau senai buvo rankose 
liberalų (“revoliucionierių”) 
armijos.

Washington Luiso likimas 
kol kas nežinomas. Tiek ži
noma, kad jis randasi be
laisvėj. Iš pat ryto pas jį 
apsilankė pora generolų — 
Menna Barreto ir Tasso *
Fragosso r— su savo šalinin
kais ir pareikalavo • Luisą 

(pasitraukti iš vietos, kad 
tuo išvengus kraujo pralie
jimo. Jis nepaklausė. Tuo
met palocius buvo apstaty
tas kareiviais ir greit jis 
tapo suimtas ir įnelaisvin- 
tas. O tuo tarpu generolų 
taryba padarė’ pareiškimą, 
kuris, tuojau buvo atspaus
dintas laikraščiuose ir la
peliuose, šaukiantį “liaudį 
prie taikos.”

Šiuos žodžius rašant dar 
nežinoma, kas bus daryta 
su Luisu. Tiek težinoma, 
kad sudarytoji taryba Rio 
de Janeiro, taipgi sudaryto
sios panašios laikinosios 
valdžios San Paulo ir kito
se valstijose, šaukia savo 
bendrą suvažiavimą greitoj 
ateityj ir ten bus sudaryta 
bendra centralinė valdžia. 
Taip bent skelbia Rio de Ja
neiro revoliucionieriai.

Rio de Janeiro mieste 
šaudymųsi labai mažai te
buvo, bet po suareštavimui 
reakcininko Luiso, tuojau 
iškilo nepaprasta demons
tracija miesto gatvėse. Ma-

H

BERLYNAS. — Tartum 
kokia epidemija, nuolatos 
vis plačiau skleidžia savo 
sparnus bedarbė Vokietijoj. 
Paskutinės skaitlinės paro
do, kad valdžios biuruose 
užsiregistravusių bedarbių 
armija jau pasiekė 3,116,- 
000. O bedarbių, žinoma, 
yra daug daugiau, nes juk 
ne visi užsiregistruoja.. Be 
to, milionai dirba tiktai da
lį laiko. Jie neskaitomi 
prie bedarbių, nors ir jiems 
grumoją badas. '

LONDON/—Anglijos bur
žuazija • labai susirūpinus 
prekyba su Argentina. Nau
ja Uriburu: valdžia, kurią 
faktinai įsteigė ; Amerikos 
kapitalistai, jau numetė už 
tvoros padarytą senosios 
valdžios prekybos sutartį su 
Anglija. Vien tik plieno 
pramonė delei to anglams 
davė $40,000,000 nuostolių. 
Vadinasi, Argentinos nauja 
valdžia prekybą nukreipė į 
Ameriką. Tai stambus su
sikirtimas tarpe Anglijo^ ir 
Amerikos imperializmo.

10,000 BEDARBIŲ REIKALAVO DARBO ARBA 
DUONOS IŠ DETROITO MAJORO

DETROIT, Mich. — Virš 
10,000 bedarbių minia susi
rinko į Grand Circus Parką 
(pereitą penktadienį), ten 
išrinko iš vienuolikos asme-

; ga sriovė negalėjo nieko pa
daryti: išrinktu tapo Luiso 
dešinė ji ranka Prestes, kitas 
reakcininkas. Liberalai skel
bė, kad rinkimai nebuvo at
likti legaliai, ir todėl nutarė 
nuversti esamą Luiso val
džią pirmiau, negu Prestes 
bus inauguruotas preziden
tu. Jiems tas ii* pavyko. 
Sakoma, Prestes orlaiviu 
kažinkur išlėkęs.

Prieš kelias dienas Jung- , 
tinių Valstijų valdžia nuta
rė sulaikyti pardavimą gin
klų liberalams, bet už tai 
Luiso valdžiai, suteikė už 
apie $15,000,000 amunicijos 
ir ginklų, tačiaus ir tas nie
ko negelbėjo.

(Ar laimėjimas liberalų, 
pąrtijos bus kiek švelnesnis, 
ar darbininkai galės lais
viau organizuotis ir kovoti;” 
ar jie sugebės išsikauti sau 
tas teises dabar, — kol kas h 
sunku pasakyti. Brazilijos 
Komunistų Partija jau se
nai buvo nelegalė ir žiau
riai persekiota. Kad ji vei
kia ir veiks, to niekas neuž
ginčys. Washingtono Luiso 
valdžia buvo reakciningiau- 
sia visoj Pietų Amerikoj. 
Pereitą vasarą buvo pada
rytos ir ant lietuvių komu
nistų ablavos ir ištremta 
apie aštuoni draugai į Eu
ropą. 'Laimėjimas liberalų 
partijos veikiausiai susti
prins britų imperialistų in
teresus. Amerikos imperi
alistai, aišku, nesnaus: jie 
viską darys, kad pastačius 
tokią valdžią, kuri - ranka 
rankon eitų su jais. Todėl 
ramybės Brazilijoj nereikią 
tikėtis patol, pakol joje vieš
pataus imperialistai ir bufj 
žuazinė Valdžia.—Red.)

»
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(Bernardsville, N. J.—Virš 
100 darbininkų, dirbančių 
prie statymo J. V. Vetera- 

^oliucinį pasiryžimą kovot nų Ligoninės, išėjo į strei- 
prieš darbdavius ir valdžią, ką delei didesnių algų.

Grenoble, Franci j a, spa
lių 24 d. mirė geologistas 
Pierre Termier. < r

i®’■ i ’fe

man pasibriežtus užsimoji
mus. Po to bedarbiai mar- 
šavo Detroito miesto gatvė
mis į miesto rotušę. Ten 
laikytas kitas susirinkimas,

nų komitetą, kurį pasiuntė Ten išlaukė apie valandą 
majorą laiko, žiūrėdami, ką pasa- 

darbp kyS jų išrinktasis komi tex 
tas. Kuomet pastarasis iš
ėjo iš miesto rotušės ir pra
nešė, ką jis girdėjo, tada bu
vo nutarta ateiti į miesto 
rotušę pirmadienį ir prista-' 
tyti savo reikalavimus mies
to tarybai.

Visi Detroito bedarbiai 
kviečiami susirinkti prie 
miesto rotušės pirmadienį.

su ko- 
“Šitie

pas liberalą miesto 
Murphy reikalauti 
arba duonos.

Majoras kalbėjosi 
mitetu ir pasakė:
reikalavimai .nėra praktiški 
todėl, kad jie suverčia visą 
naštą ant darbdavių. Aš ne
noriu to daryti.”

Nors, miesto valdyba ne
davė leidimo susirinkti be
darbiam,, bet pastarieji ne
paisydami to vykdė gyveni-

IH
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Amerikos Kapitalistai 
Išsigandę Sukilimu

Pasirodo, kad šios šalies 
kapitalistai laukia ir bijo 
darbininkų sukilimų. Bijo 
jie taip pat sukilimų kolo
nijose. Ir štai pirmu sykiu' 
Amerikos 'kapitalistai pra
dėjo apdrausti savo nuosa
vybę nuo sukilimų. Tatai 
pranešami iš Londono, nes 
jie Anglijos bankuose apsi 
draudžia.
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Skaitant, kad vidutinis uždarbis aštuonių milionų A- 
merikos darbininkų, dabar bedarbių, buvo tik $20 į sa
vaitę; kol jie turėjo darbo,—tai per vienus bedarbės me
tus jie visi sykiu praranda $8,320,000,000.

New Yorko “American” sako, jeigu-tik po penketą do
lerių į savaitę būtų skiriama pensijos kiekvienam bedar
biui, ir tai! susidarytų bilionai dolerių išlaidų kapitalis
tams. Su. tuom niekad nenorėsią sutikti kapitalistai.

Bet dirbantieji ir bedarbiai turi priversti išnaudotojus 
sutikti ne tik su mizerna penkine, bet su $25 į savaitę 
kiekvienam, bedarbiui, sulig Komunistų Partijos biliaus.

Ne darbjninkai kalti, kad jie neturi darbo; kalta grobi
kiškai, pelnininkaujanti. kapitalistų tvarka. Todėl darbi
ninkai ir turi prispirt kapitalistus ne,šti jų pačių kaičios 
pasekmes.

Nežiūrint krizio, pereitą mėnesį stambių kapitalistų 
grupė įavo $136,000,000 daugiau gryno pelno, negu per
nai metais tą patį mėnesį. To jie pasiekė per didesnio 
skubinimo įvedimą darbuose ir per uždarbių kapojimus.

Visą krizio naštą suversdami ant bedarbių ir dirban
čiųjų, kapitalistai, kaip matome, vis labiau tunka iš dar
bininkų nelaimių net šiuo baisiojo krizio metu.

Per neatlaidžią masinę kovą už apdraudą bedarbiams, 
prieš paskubos sistemą, prieš uždarbių kapojimus ir už 
7 valandų darbo dieną, 5 dienų darbo savaitę, vadovau
jant Komunistų Partijai ir Darbo Unijų Vienybės Ly
gai,—bedarbiai ir darbininkai turi perkelti tą naštą nuo 
savo pečių ant kapitalistų ir jų valdžios.

Balsuokite lapkričio 4 d. už kandidatus Komunistų 
Partijos, kuri stovi tos kovos priekyje.

Prezidentas Hooveris padarė skaudžią pats sau klaidą. Ke
letas iš jo laiškų, kurie buvo taikomi tiktai ištikimiausioms re- 
publikonų partijos vadams, per apsirikimą buvo Hižadresuoti 
tuliemd laikraščių korespondentams. Tuose laiškuose Hooveris 
bapędė* perstatyti savo artimiesiems, kad ir Jungtinėse Valstijose 
gali išdygti revoliucijos pavojus iš dabartinio krizio, kuriam ne
simato nei galo nei krašto. Be kitko, jis ten sako:

“Per ekonominius vargui išsiplėtojo revoliuciniai veiksmai Pie
tų Amerikoje, Chinijoje ir ^Indijoje. Kitoms valdžioms taipgi

• grūmoja komunizmas ir diktatūros. Daugiau kaip pusė pasau
lio’'randasi revoliuciniame stovyje šiuo laiku.. .visas ekonomi
nis ir politinis pasaulio subudavojimas yra drebinamas ir tam
pomas.”

Hooverį ima baimė, kad tas pat neateitų ir Jungtinėms Vals
tijoms. Bet jis pataria savo partijos politikieriams, kad aiš
kintų žmonėms, būk pačioje Amerikoje būtų “viskas gerai,” jei
gu būtų tvarka užsieniuose... Vadinasi, mulkinkite svietą, 
paslėpkite didžiausią, pamatinę krizio ir bedarbės priežastį 
Jungtinėse Valstijose. O kiekvienas mąstantis darbininkas su
pranta, jog ta priežastis—tai kapitalistinė sistema, kuriai pavo
jų numato jau ir Washington© imperialistų valdžia.

Popiežiaus Atstovas Drąsina 
Lietuvos Klerikalus

{Lietuvos klerikalų orga
nas “Rytas” spalių 9 d. lai
doj, aprašyme apie Katalikų 
Veikimo Centro konferenci
ją, sako, kad popiežiaus at
stovas drąsino klerikalus į 
“nebijoti audrų”; reiškia, 
ragino smarkiau darbuotis 
už paėmimą valdžios galios. 
“Rytas” sako:

X E. arkv/ Bartoloni ilgoj 
itališkai p'asakytoj kalboj pir-i 
miausia apsidžiaugė tokiu gy
vu suvažiavimu... Jis linkėjo 
katalikams leistis tolyn į gyve
nimo gęlmęsJ Nebijant vėtrų 
nei addrtj 'dirbti tą šventą 
KVC darbą. J

O pries smptoninius fašis
tus popiežiais atstovas ne
tiesioginiai nukalbėjo, drą
sindamas klerikalus:

Su jumis Cezaris, ko bijote? 
pa&akė aųuorrjet Cezaris audrų 
pabugusiems laivininkams. Ka
talikai taip pat neturi bijoti, 
nee su jais y*ra Kristus. KVC 
nariai per kunigus ir vyskū- 
pi|* susieina su Kristaus Vie
tininku Popiežium, o per Po
piežių su Jėzumi.
Su - Krk’.taus “pagelba”

Lietuvos klerikalai nori pa
tapti krašto valdonais. Bet 

i smetoniniai fašistai sako, 
kad Kristus taip pat yra ir 
su . Jais. Kol kas Kristus 
“pagelbsti” smetoninia m s 
fašistams valdyti Lietuvą, 
terorizuoti kovojančius dar
bininkus, piešti Lietuvą, 
krautis sau turtus, tarnauti 
imperialistams.

Del Kapitalistų Pelnų Turi 
Žūti Tūkstančiai Darbininkų

Alsdorf kasykloj, Vokie
tijoj, įvykusioj eksplozijoj 
žuvo suvirs 200 darbinipkų. 
New York World < parašė 
tuo klausimu editorialą. Jis 
primena, kad tai buvo dide
lė katastrofa, ir toliaus sa
ko:

Mūsų pačių šąly nuo 1900 
metų mes turėjome devynioli- 
ką didžiųjų kasyklų nelaimių, 
kiekviena kainuojanti dau
giau kaip 1,000 gyvasčių. 1 Nei 
vienais metais nuo 1910 metų 
nežuvo mažiau kaip 2,000 to
kiose nelaimėse, mažose ir di
delėse, Jungtinėse Valstijose.
Ir toliaus tas kapitalistų 

geltonlapis pripažįsta, kad
Faktas, jog tokios nelaimės

atsitinka, dar neįrodo, kad: prezidentas Hooveris 
reikalinga joms įvykti. T* 

priežastis, tai eksplozija ka
syklos viduje. . .Tokių eksplo
zijų pilnai galima išvengti.
Taip, daug pramoninių 

nelaimių galima išvengti, 
bet kapitalistams rūpi dau
giau jų pelnai, negu darbi
ninkų gyvybė, ir todėl jie 
nesistengia sutvarkyti iri 
prižiūrėti kasyklų taip, kad 1

reikalinga joms įvykti Pa-^ejo “rūpintis” bedarbe. „ 
tik nesenai tas Wall Streeto 
tarnas dar vis blofino apie 
esamus “gerus laikus” A- 
merikoj, būk “gerbūvis” 
(“prosperity”) greitai su- 
grįšiąs.

Visokie lietuviški buržua- 
izijos agentai taipgi priside
da prie bedarbių ir abelnai 
| darbininkų apgaudinėjimo,

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Šiaulių apygardos 
teisme bus sprendžiama 
daktaro Šliupo byla del pa
rašymo knygos “Tikri ir ne
tikri šventieji.” Bylą iškėlė 
ir knygą konfiskavo valsty
bės gynėjas. Ekspertais pa
kviesta kun. Česnys ir To-IzSL Lll U L1 y JAI U. LclJLU, JLYcltl . i t 1 • • 11 u

neįvyktų nelaimių. Tik dar-jJl Tie “eksPertai” ir
bininkai, nuvertę kapitalis-i 
tinę sistemą, paremtą ant | 
išnaudojimo, gales panai-' 
kinti visokias pramonines 
nelaimes.

Socialfašistų “Naujienos” 
Bando Nukreipti Bedarbius 
nuo Kovos

Komunistų Partijai ve
dant kovą už bedarbių rei
kalus, rengiant demonstra-; 
cijas, reikalaujant, kad ka-l 
pitalistai ir valdžia duotų i 
bedarbiams darbo arba mo-1 
ketų jiems tokias algas, kadi 
jie galėtų žmoniškai pragy
venti, kapitalistai ir j^ 
agentai bando visokiais bū-1 
dais tai kovai pakenkti.

Bet komunistų iškelti! 
obalsiai del apdraudos be-1 
darbiams, del sutrumpinimo 

I darbo dienos, pasiekia vis 
platesnes ir į ’ 
mases.

Kad milionai bedarbių ne
pasektų komunistų ir 
stotų į griežtą kovą už 
cialę apdraudą, už sutrum-l 
pinimą darbo dienos, už pa-; 
naikinimą vaiku darbo, tai 
pastaruoju laiku kapitalis
tai per savo valdymo orga
nus (pradedant Hooveriu ir 
baigiant miestų ir miestelių 
valdininkais) pradėjo blo- 
finti, būk jie tuoj aus page
rinsią bedarbių padėtį, būk 
jie greitu laiku surasią už
tektinai darbų bedarbiams; 
kad išbadė j usiems bedar
biams jie suteiksią šiokią 
tokią “prieglaudą” kazar- 
mėse ir kituose viešuose na
muose. Aišku, aštuoniems 
ar devyniems milionams be
darbių nesuteiks darbo prie 
dabartinių sąlygų, neigi jie 
galės juos visus “sušelpti.” 
Kad suteikti darbo bedar- 
biams, kapi talistai turėtų i kovą, kad priversti abelnai 
sumažinti darbo valandas 
iki septynių ar šešių valan
dų į dieną.

Taipgi, kapitalistai geruo
ju nieko gero nesuteiks be
darbiams. Bedarbiai ir dir
bantieji darbininkai turi 
kovoti, kad priversti kapi
talistus sumažinti savo pel
nus ir suteikti pragyveni
mą darbininkams.

Komunistai organizuoja 
darbininkus į kovą; organi
zuoja bedarbius į bedarbių 
tarybas ne almužnų prašy
mui iš kapitalistų, bet 
vertimui kapitalistų trum
pinti darbo valandas visose 
pramonėse ir duoti nedir
bantiems darbo; jeigu ne
duoda darbo, tai lai iš savo 
milžiniškų pelnų moka be
darbiams atatinkamą ap
draudą. O valdžia, kuri 
Skiria bilionus doleriu ren
gimui naujos pasaulinės 
skerdynes, turi pavesti tuos 
pinigus į fondą del socialės 
apdraudos.

Tai, tik vienatinis būdas 
bedarbiams pagerinti savo 
būvį.

Už tai del tų; komunistų 
iškeltų obalsių, per demons
tracijas ir spaudoj, kapita
listai ir jų tarnaite valdžia 
labai susirūpino. Kad nu
kreipti darbininkų domę 
nuo komunistų, tai net pats

; tuvių buržuaziniai laikrašr 
ičiai taip pat blofina apie 
kapitalistų “mielaširdystę,” 
apie kapitalistų ir valdinin
kų “pastangas” “aprūpinti” 
bedarbius darbu arba su- 
teikti jięms “pašelpą.” 

Socialfašistų “Naujienos” 
ne tik prisideda prie to blo- 
fo, bet dar pamėgdžioja 
buržuazinius laikrašči u s . 
Jos atsišaukia į “gerašir- ryti, 
džius” lietuviškus biznierė- prisipažins “papildęs grie
bus ir , prašo “susimylėti” ką”, nes, sakoma, jam už tą 

nelaimingų bedarbių knygą “gręsia” sunkių dar- 
!bų kalėjimas. Vargiai Šliu
pas eis į kalėjimą už savo 
“laisvamaniškas” idėjas.

'ant
“ubagų,” kapitalistinės sis
temos aukų. “Naujienos” 
garsina vieną kitą biznierių 
ar šiaip pasiturinti žmogų, 

V j kuris suteikia bedarbiui 
i darbo už pavalgymą. “Mrs. 
! Stankus siūlo darbo vienai 
bedarbei moteriai savo na
muose, kur ji padėdama 
namų rup š ai galės gauti
------- rašo tas so- 
cialfašistų lapas. Reiškia, 
ta poniutė, pasinaudodama 
bedarbe, jieško moters, ku
rią ji galėtų išnaudoti prie 
namų darbo pusdykiai.

Socialfašistų “Nau j i e - 
noms,” kaip ir kitiems ka
pitalistų gelton 1 a p i a m s , 
svarbiausia rūpi nukreipti 
darbininkus nuo kovos, ku
rią komunistai veda už be
darbiu reikalus. 

<■* (

Mes, komunistai, žinome, 
kad daug darbininkų randa
si dideliam skurde, kad 
tūkstančiai vyrų ir moterų 
badauja. Bet jų neišgelbės 
iš tos ųelaimės nei socialfa
šistų “Naujienos,” įsteigu
sios “bedarbiams pagelbos 
stotį,” nei kiti buržuaziniai 
laikraščiai. Tiesa, almuž- 
ną gali suteikti vienam ki
tam bedarbiui, bet tai tik 
laikinai.

Mes, komunistai, vedame

skiriama jokiai sumą bedar
biams. Tą diehą (l(j spa
lių) bedarbių taryba nuvy
ko į miesto rotušę reikalau
ti, kad būtų paskirta ata
tinkama suma pinigų del be
darbių. Po Komunistų Par
tijos vadovybe įvyko milži
niška demonstracija prie 
miesto rotušės. Policija bru- 
tališkai sumušė ir suarešta
vo bedarbių delegacijos na
rius.

Kaip.' Eina “Laisvės” 
Vajus ALDLD IX

Apskrity]

valstybės gynėjas sako, kadi Po brutališko sumušimo 
knygoj esą niekinamas ir 
išjuokiamas katalikų tikėji
mas. Šliupas nori pasikvie
sti Voldemarą savo gynėju.

Nors Šliupas jau pusėti
nai daug “atsivertė” prie 
tikėjimo, priėjo išpažinties 
(apsivesdamas), tačiaus Lie
tuvos kunigai tą senį “lais
vamanį” nori dar labiau 
“dievobaimingesnių” pada-> 

Veikiausia Šliupas

yra tokie 
politikieriai, 

į savo 
Už tai “Sanda- 

42) duoda įsaky- 
pasekėjams: “Su- 
nors kartą į me-

Sandariečiai 
buržuaziniai 
kurie nenori ateiti 
mitingus, 
ra” (No. 
mą savo 
sirinkime 
tus.”

“Kiekvienas šioj šaly yra 
svetimšalis arba paeinantis 
iš svetimšalių. Vien tik tik
ri amerikonai mūsų šaly 
yra indi jonai, kuriuos mes 
padarėme kaliniais jų tėvų 
šaly.” Taip pareiškė kon- 
gresmanas William L Siro- 
vich iš New Yorko.

Tai yra
visi buržuažiniai politikie
riai nori tą faktą pripažin
ti. Mat, paskirstant darbi
ninkus į ateivius ir ameri
konus, kapitalistams geriau 
juos išnaudoti.

New Yorko valstijos be
darbiai turi ; “nudžiugti”. 
Nagi tos valstijos guberna
torius, Tammany Hali poli
tikierius, Roosevelt pareiš
kė: “Jeigu padėtis pasida
rys labai bloga, tai valstija 
atidarys savo kareivines ir 
viešuosius namus, kad galė
tų rasti prieglaudą tie,, ku
riems ji reikalinga.”

Tikrai “mielaširdingas” 
tas demokratas—badaujan
tiems bedarbiams (žinoma, 
ne visiems, nes visi negalė
tų sutilpti) laike šalčių su
teiks prieglaudą kazermėse.

visos šalies parazitus duoti 
dalį savo pelno del bedar
bių apdraudos. Toliaus mes 
kovojame už sutrumpinimą 
darbo valandų, prieš algų 
nukapojimą, prieš skubini
mo sistemą. O prie to mes 
sakome, kad tik panaikinę 
kapitalistinę sistemą darbi
ninkai galės panaikinti be
darbę ir visokį skurdą.

Kapitalizmas, atgyvenęs 
savo dienas, einantis prie 
žlugimo, kasdien sudaro vis 
blogesnes ir blogesnes gy- darbo dienos, prieš kapita- 

sąlygas darbinim listinę sistemą, kuri gimdo.
Darbinirikams kitos bedarbę? , '
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Verčiamas Rezignavo 
Brazilijos Prezidentas
Rio De Janeiro;—Brazili

jos prezidentas Washington 
Luis rezignavo. Susitvėrė 
taip vadinamas “revoliuci
nis komitetas/’ kuriam vi
sa valdžia tapo pavesta.

Nereikia įsivaizdinti, kad 
Brazilijoj sukilimą laimėjo 
darbininkai. Prezidentą ir 
jo valdžią nuvertė dalis bur
žuazijos ir mllitaristau ku
rie nepasitenkino valdžia.

Kapitalistai bijo, kad dar
bininkai neišsijudintų į mil
žinišką, kovą po Komunistų 
Partijos vadovybe. Už tai 
jie per savo tarnus, Hoove- 
rį ir kituš, pastaruoju' lai
ku pradėjo daugiau blofin- 
ti apie “gelbėjimą” bedar
bių; kapitalistiniai laikraš
čiai bubnija apie organizuo
jamus visokius “bedarbiais 
rūpintis” komitetus. Tuomi 
jie nori nukreipti darbinin
kus nuo kovos prieš kapita
listinę sistemą.

SHENANDOAH, Pa.—Kaip 
tai, Devintas Apskritys, susi
dedantis nepilnai iš dviejų 
šimtų narių, pralenkė tūkstan
tinį Antrą Apskritį? Ne tik 
pralenkė, bet ir toli paliko už
pakalyje. Turime užtikrinti 
visus “Laisvės” vajininkus, 
kad pirma dovana teks A. L. 
D. L. D. Devintam Apskričiui. 
Kodėl? žinokite, kas dirba.

A. L. D. L. D. Devintam Ap
skrity pirmaeilių vajininkų ei- i 
lėse stovi trys moterys, o tik i 
vienas vyras. Draugės J. Šių- 
padienė iš Port Carbon, M.v 
žilionienė ir K. Rušinskienė iš 
Minersville ir S. Reikauskas iš 
Shenandoah. Minėti vajinin- 
kai gauna sau pagelbininkus ir 
susigrupavę po du eina lais- 
viauti. Pasekmes mūsų darbo 
matote kontestantų sąraše.

Kodėl, siaučiant tokiai be-

bedarbių komiteto narių, 
miesto valdbnai pamatė, kad 
teroro pagelba nebus gali
ma numalšinti bedarbių. 
Todėl pirmesnis i biudžeto 
pasiūlymas tapo atmestas, o 
antram pasiūlyme jau tapo 
įdėta punktas apie paskyri
mą $1,000,000 del bedarbių. 
Žinoma, ta suma yra visai 
menka—tik del blofo. Ta
čiaus ir ją miesto valdonai 
paskyrė tik darbininkams Idarbei, mums sekasi laisviau- 
kovojant, demonstruojant. ,ti? Atsakymas: Mažai kal- 
Jeigu nebūtų komunistai su- jbame, o daug dirbame. Pa
rengę bedarbiu demonstra- išdarome išanksto planus, kur 

• • , • m " tt n katrie kuią vakarą eisime,cijos, tai Tammany Hal ];ada veik visi vajininkai 
graftenai nebūtų paskyrę !metamės į vieną miestuką ir 

|su pagelba vietinių draugų ir
J. S. įdraugių einame jieškoti “Lai- 

Isvei” skaitytojų. Nors bedar- 
__________ įbe daug kenkia gavimui nau-

• ijų skAitytojų, bet dedant pa- 
Istangas, visgi galima rasti 
j žmonių, kurie nori ir gali už
sirašyti laikraštį.

Nepasitenkinam Vien “Lais
ves” Vajum

Kur nepavyksta užrašyti 
“Laisvę,” ten pasiūlome “Dai
ly Worker,” “Labor Defend
er”; parduodame knygučių. 
Jau gavome kelis skaitytojus 
“Daily Workeriui” ir “Labor 
Defenderiui.” Draugė M. ži
lionienė dar ir aukas renka 
ant blankų Tarptautiniam Ap
sigynimui. Taipgi gauname ir 
naujų narių į A. L. D. L. D.

Tai taip mes dirbame šia- 
vajtije.

Vajaus Dalyvis.

BEDARBIU SKAIČIUS 
LIETUVOJ AUGA,

Kasdien tenka girdėt, kad 
tai vienoj, tai kitoj vietoj 
paliuosavo nuo darbo keletą 
desėtkų darbininkų. Kau
ne, Šiauliuose, Panevėžy ir 
kitose vietose bedarbių 
skaičius nuolat auga.

Kuomet bedarbė kyla, 
tuo naudojasi kapitalistai, 
dvarininkai, sumažindami 
darbininkams uždarbį ir 
pailgindami darjbo dieną.

Fašistų Lietuvoj ė kaimo 
bedarbiams draudžiama eit 
į 'miestą darbo jieškoti. 
Mat, fašistai bijo, kad lau
kų darbininkai, susijungę 
su miesto bedarbiais, neim
tų purtint fašistų už pa-i 
karpos. - |n™!f , , . . , . , . . syklose.

Tie darbininkai, kurie ir lestauj 
rba (Miinfi crsln mnvfi o-ulsio

čia 
visuomenei, kad netekome vie
no draugo ir gero veikėjo, Jo
no Stulgaičio, kurį užmušė ka- 

Visi draugai apgai- 
ja šią nelaimę. Jisai pri

dirba, gauna be galo mažą'gulėjo prie A.L.D.L.D. 120-tos 
atlyginimą už savo darbą, kuopos ir buvo sekretorium ir 
Ypač mažai apmokamas «erai veiks minėtoj kuopoj, 
moterų darbas.

Kaune “Silva Ulimper” 
fabrike dirba 90 darbinin
kių, kurių uždarbis 3—8 li
tai į dieną. Naujai įstoju
sios į fabriką darbininkės 
turi dirbti dvi savaites be 
jokio atlyginimo, o po to 
jau gauna 3 litus į dieną. 

Darbdaviai elgias su dar
bininkais taip, kaip jiems 
patinka. Už mhžiausį pa
sipriešinimą fabrikantas iš
meta darbininką į gatvę, ne- 

I duodamas jam jokios kom
pensacijos, 

z 

Daugely vietų darbinin
kai silpnai "organizuoti. Yra 
tokių darbininkų, kurie bi
jo stot į profsąjungą—bijo 
fašistų terbro. į

Darbininkai gali savo rei
kalus apgint tik būdami or-l 
ganizuoti. Ko,va su fašis
tais yra nelengva. Tik ge
rai organizuotos plačios 
darbininkų masės, komunis
tų partijos vadovaujamos, 
gali suteikti mirtiną smūgį 
fašistų diktatūrai.

EASTON, Pa.—Spalių 
14 ir 15 d. čia ėjo teis 
vietos sąmoningų darbin 
su fašistais. Tai jau ar 
teismas. Apie metai ir 
atgal, buvo kriminalis, o 
bar civilis teismas.
v Dalykas tame. Vietos 
D. P. skyrius 1928 metais 
re j o pikniką. Fašistai, 
vaujami renegatu ko
Klovos, kurie nuo senai
užpuolimą ant sąmoningų J 
bininkų, ten pat, Hechetts 1 
ke, surengė ir savo pikn 

A’v padarė pogromą ant są 
vzingų darbininkų.
^<Po to užvedė dvi bylas p 
dešimtį draugų, būtent: J. d 
ciūną, J. Bimbą, M. Urbą, 
M. šolomską, L. Tilviką, 
Unikauską, P. švelniką, 
Švėgždą, V. Murkauskiend 
K. Abakanauską.

Kriminalis teismas įvykd 
4 ir 5 d. vasario, 1929 m. 
Šistai per tris dienas vertė h 
nūs purvų aut komunistų 
bolševikų, visaip baug
“džiurę” Kosteriu, Anta
Bimba ir tt. “Džiurė,” pr 
klausius tų bauginimų, ka 
namus, išimant Unikauską 
Švęlniką, atrado kaltais. Ba 
mes paskirta po $1.25 ir d 
mo lėšos, o teismo lėšų fa^ 
tai tyčia pridarė baisybę, 

£ dėlto prisiėjo imti prieš ji 
’ žingsnius—užareštuoti teisi 

iė.šas, kurios ir dabar st' 
reismabutyj.

Antrą bylą užvedė f ašis 
anarchistų vadas P. Klova t 
$15,000 “demidžio,” nes ; 
mušdamas piknike kas tik j 
kliuvo, ir patsai apsidau: 
Tai save pasiskelbė “genei 
liu Eastono kontraktoriun 
uždirbančiu po $25 į die 
(nors, tiesą sakant, jis su j 
vo tuom “kontraktoriaus” d; 
bu nieko nenuveikė, apj 
nupjovimo vienai savo priet 
kai lovos kojų, įdėjimo k ei c 
lentų į supuvusius “porČiuj 

krienu r kitur iškąsimo-išlygu 
mo vietos “garadžiui,”—ki 

^-pastatė kiti darbininkai,— 
’ nutepliojimo lietuvių katali 
kunigo toileto). Aišku, ko) 
jis “generalis k ont rak torius 
kai negalėjo sudurti nei ga 
su galu, tai nuėjo 
davinėti ir mane,
pasiskelbs “generaliu kontra 
torium,” tai tikrai gaus $1! 
000, nors tas “kontraktoriu 
nei telefono neturėjo ir nie 
jp nežinojo, apart artimų 
kolegų.

Teismabutyj jis ir io ko] 
gos tiek bjauriai melavo, k; 
stebėjosi visi, kas tik 
vęs piknike ir matęs 
riška ir laukiniška eh 
pastate 13 liudininkų 
še įvairius nešvarius 

k žius, neva įrodymui, 
’ ^jtlova buvo sumuštas

Apsigynimo pusė pastatė 
kaltinamuosius ir 10 liūdini 
kų ir įrodė, kad P. Klova n 
pat pribuvimo i pikniko vie 
visą laiką j ieškojo n r i 
muštynėms ir pagaliai 
sukėlė. Pirmiausia ji 
automobilį pastatė prie 
ninku stalų ir pareiškė 
jie šoka aplinkui automoblį 
įvažiuodamas vos kūdikio 
suvažinėjo. Pikniko 
pareikalavus atsiimti ? 
bilį, jis pareiškė: “Kas 
jį, tas gaus raudoną 
Rengėjai pasiunčia M. 
parko užveizdą p. Koki
tas pribūtų ir padarytų tva 
lWr. P. Klova pasiima sav 
automobilį ir nuseka pas K< 
kerį. Ponia Kokerienė pirm 
kartu savo gyvenime mato j 

4|Jis dvokia degtine ii- bjauri; 
kalba, ji grūmoja šaukt< pol 
cistą, kad “kontraktoriu” pr: 
šalintų.

Sugrįžęs i pikniką šoka i 
kitus stumdo; paskiau, kai 
5:30 vai. vakare, padaro put 
Įima ant J. Gricių no ir su sž 
vo švogeriais Kulaičiu. šėku i 
kamarotais muša J. Grieiūna 
Paskui jis atskiriamas ir išve 
damas į jų pikniką. Už ko 
kių 10 minučių jis vėl sugrįž 
ta į darbininkų pikniką. Spai 
do stalus, pagalinus pasigrio 
bia stalo lentą ir pradeda j 
Vaišinti moteris, vyrus ir va 
kus; jo frontai padeda jam- 
pėto bonkas ir akmenis į dai

Ilsėkis, drauge! žiaurus ka
pitalas tavo gyvybę atėmė be 
laiko!

Taigi, pranešu Devinto Ap
skričio sekretoriui ir Centrui 
kreiptis .pas M. Povilavičienę i 

įsu A.L.D.L.D. reikalais, 123 r 
E. Monroę St., McAdoo, Pa.

Čia noriu tarti žodį į visus 
lietuvius, McAdoo darbinin
kus, kad pasidarbuotų Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai* Balsavimo diena jau ne 
pertoliausia ir laikas darbuo
tis, kad galėtume daugiau gau
ti balsų Komunistų Partijai. 
Visi susipratę darbininkai tu
rėtų balsuoti už Komunistų 
Partiją, kaip mūsų darbinin
kiškos klasės partiją, kuri ko
voja už darbininkų klasės rei
kalus. Taigi, darbininkai ir 
turėtų balsuoti už ją ir ne tik
tai balsuoti, bet reikėtų prigu
lėti prie1 Komunistų Partijos.-^ 
Kur galėtume daugiau'ką nu- ~ 
veikti darbininkų klasės nau
dai, susipažinę su Komunistų 
P. veikimu kovoje su kapitalis- u 
tais. Mes patys gerai žinome, 
be susirinkimų, be studijavimų, 
be organizacijų negalime ge
rai ką nuveikti. Taigi, darbi
ninkai, stokite Į Komunistų 
Partiją. Matote patys, kaip 
didinasi bedarbė, o kas kovoja 
už bedarbių reikalus, jei ne 
Komunistų Partija, kurios na
riai net į kalėjimus kemšami 
už tas kovas, ir net gyvastis 
atiduoda už darbininkų reika
lus.

Komunistų Partijos Narys.
1

Kuomet pirmu kartu 
New Yorko miesto. Aproka- 
vimo Taryba svarstė miesto 
biudžetą (įplaukų ir išlaidų 
sąmatą 1931 metams), tai 
patiektam biudžete nebuvo

Obeliai.— Prie gelžkelio 
dirba apie 30 darbininkų; 
1 birželio sumažino darbo 
užmokesnį: pirmiau padie
nis gaudavo 6 litus į dieną, 
dabar—S litus ir 50 centų. 
Darbo diena pailginta.



Pirmądienis, Spalių 27, 1930 Puslapis Trečias

Byla su Fašistais Eastone

Kruka

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
nau

nariu prie

LINKSMU USTA UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaikoK oi

1921

DARBININKU
KALENDORIUS

New York, N

ARTI GATAVAS

NUOLAIDĄ
20c kopija 
18c kopija 
15c kopija

Centrui 
vičienę

us, kui
eisime.

i ininkai 
t u k a i i

gličių, 
v toj u s 
Labor

mo; 
tais

Lai lengva bus jam šios ša. 
lies žemelė.

Garantuojamu tais
ai lietuvi^-

baugino 
Antanu 

prisi- 
kalti- 

išimant Unikauską ir 
, atrado kaltais. Baus- 

1.25 ir teis- 
lėšų fašis- 

baisybę, ir 
prieš juos 

teismo 
stovi

Komu- 
Darbininkiški,

Gal būt ir tą pogromą ren 
gė su tuo išrokavimu, kad pik 
niką išgriaus, ir jeigu gaus ko

šaltų g?ri- 
Cream, taip 
gardžių už-Coniiecliciit Valstijos Komu 

nistu Partijos 15-tas Distrik 
; tas Rausia Tarptautinę 
j ’ Dainy Dieną

m darbinin- 
buotų Komii- 
kimų k am pa
ti iena jau ne 

tikas darbuo- 
daugiau gau-

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

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

kreiptis prie manęs.

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

įbininkų pikniką. Klova, la
kiodamas, užsigrūda ant ak
menų krūvos, pargiūva ir su- 
isikruvina. Pasikėlęs pagrie
bia B. Stančiką, sudrasko jam 
Į marškinius, apiplėšo 
• apmuša ir Stančikienę 
Inusitveria automobilio

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabetijo, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų, pa
tarnavimas prielan-

EASTON, Pa.- 
14 ir 15 d. čia 
vietos sąmoningų 
su fašistais. Tai 
teismas 
atgal

jzmuse Ra
gai apgai-

Jisai pri- 
. I). 120-tos 
rotorium ir 
)j kuopoj.

vienas susipratęs ’ daVbinihkas 
nepasilikit skebu. Taipgi vi
sur garsinkit drg. A. Bimbos 
prakalbas visuose Conn, valsti
jos miestuose; prakalbos pra
sidės pradžioj lapkričio mėne- 
Isio. Sutraukit į jas kuodau- 
giausia darbininkiško svieto. 
iPrisirengkit visur platinti lite- 
'ratūrą ir gauti naujų narių?į 
mūsų organizacijas. Nelaukit, 
kad tik kalbėtojas tai darytų. 
Kalbėtojas agituoja, aiškina, 
bet mūsų užduotis suorgani
zuoti laikraščių ir knygų pla-

r am s, 
sporto 
mams ir 
žingsniai 
žios maudynės 
(swimming pool).

rbi uinkiškai 
tekume vie-

ziais, sunso • 
(rožančium) 
kų bažnyčią, 
gaus agentas 
atlikti religinius 
velionio Kablio kūno.

Velionis drg. Kablis dar 
sveikas būdamas savo drau
gams sakydavo, kad jo kūnas 
turės būt palaidotas ten, kur 
jo pirmoji moteris palaidota, 
reiškia—sudegintas. Bet jo 
antroji moteris, apmulkinta 
religiniais prietarais, pasielgė 
priešingai velionio norui.

Velionis drg. Kablis prigu
lėjo veik prie visų darbinin
kiškų organizacijų—A.L.D.L. 
D. 54 kuopos, Tarpt. Darb. 
Apsigynimo 8 kuopos, Aušros 
Draugijos ir prie Piliečių Kliu-

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell ------------------------x Oregon 5136
Keystone ____________ 1 Main 1417

reikėtų prigu- 
listų Partijos, 
iugiau ką nu- 
j klasės n au
sti Komunistų 
e su kapitalis- 
gerai žinome, 
e studijavimų, 
negalime ge- 
Taigi, darbi

ai Komunistų 
i patys, kaip 

o kas kovoja

parašyti 
velionio 
mirties, 

tris die- 
mirė. Pa- 
nuliūdime

d an. ■ Visos aukos perduotos 
drg. A. Tataškai. ■. i

Aukotojų vardai :A. Apše- 
gienė, A. Adomaitis, W. Le- 
peška, A. Stukas, S. Jankaus
kas, L. Zarkaskienė ir S. Alk- 
sniškis po $1; A. Gataveckie- 
nė 75c; P. Vildneris, L. Milieš- 
ka, P. Bružas, Z. Martinkus, 
F. Martinkus, A. Jankauskas, 
L. Selemonienė, K. Bikulčius, 
J. Arbučius, K. Kalvelis, J. 
Krapavickas, T. Bružas, D. 
Vaitonis ir B. Beliauskienė po 
50 centų; smulkių surinkta 
$7.78. Viso aukų $22.53.

Visiems aukotojams širdin
gai

Aušros Draugijos Reikalai
Aušros Draugijos mėnesinis 

susirinkimas įvyko spalių 9 d. 
Praeitą mėnesį draugija turė
jo, rodos, 5 ligonius 
mirė, drg. Povilas Kablis. Pri
sirašė vienas naujas narys, 
Juozas Janonis.

Vėliau sekė įvairių komisi
jų bei atstovų pranešimai. Te
atro rengimo komisija iki 
šiam laikui dar nieko nenuvei
kė. Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimo atstovas pranešė, kad 
vietinė kuopa veikia. Praei
tam susirinkime nutarė su
rengti prakalbas, kurios grei
toj ateityj įvyks.

Dabar aš norėčiau 
kelis žodžius kas link 
drg. Povilo Kablio 
Drg. Kablis sirgo tik 
nas, ir spalių 8 d 
liko didžiausiam 
dvi dukreles ir sūnų, taipgi ir 
moterį. Velionis dar galėjo 
ilgiau pagyventi, nes buvo tik 
55 metų amžiaus. Jo pirmoji

Tuojau siųskite užsakymus
PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ

Nuo 5 iki 10 egzempliorių......... po
Nuo 10 iki 20 egzempliorių......... po
Nuo 20 ir daugiau..........................po
Kurie su užsakymais prisiusite ir mokestį, tiems 

apmokėsime ir persiuntimą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

arbirnnkai tu- 
ž Komunistų 
ūsų darbinin- 
rtiją, kuri ko
ku klasės rei- 
larbininkai ir

Spalių 12 d. buvo A. L. D. 
L. D. 31 kuopos surengtos pra
kalbos ir koncertas. Kalbėjo 
drg. A. Taraška iš So. Bosto
no; dainavo Kubiliūnas ir Mic
kevičiūtė, pastariesiems akom
panavo pianu Niukiūtė. Buvo 
renkamos aukos padengimui 
kalbėtojo ir dainininkų lėšų 
ir šelpimui politinių kalinių. 
Aukų surinkta $22.53. Liku
sieji nuo išlaidų pinigai bus 
perduoti politinių kalinių fon-

gasiniu automobiliu; dalinas f tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig- plant] | 

kaip surasti sugedimus; kaip Išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin
giausia prie dabartinių automobilių.

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

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. ~ 
nius jr diplomą. Mokiname ____ __ ____

' kai ir angliškai. Kaina prilnanik visiem*.
Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedžldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku §kąu- 
dūlių, -Bendro Nusilpiipo, Nusiminimo, Galvęsval- 

1 glo, Skilvio, žarnų ir Mėšląžaruijs Ligų, Galvoj 
.jjgąl Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusiu Liaukų, 

Plaučim Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
. Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudčji- 

I mo’ J^RTu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai jums 
Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Įfpterų buvo 

pasekmingai pagydonia naujausiais, užgiriais mok- 
s Ii nf ai s būdais. Gifaitos ir pastovios pasekmes. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku* 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAII 
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. ZINS 110TAST 16thST.Tlt 
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS! > A. M. iki B F. M. NedBUoJ B A. M. Ud 4 F. M

kį “skreČių,” ’ tai paskui gaus 
tūkstančius dolerių.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar, jo liudininkų svarbiausia 
kazyrė buvo, tai prikaišiojimas 
apskųstiems darbininkams ko
munizmo ir bolševizmo, ka
dangi čia jau negalėjo pri
kergti “riaušes,” ką jie pada- 

rankas;,r® pirmame teisme, ir dėlto 
paskui teismas patvarkė nekišti poli- 

“džeke- 
rį” (geležį apie dviejų pėdų 
ilgio) ir vėl puola ant darbi
ninkų pikniko, rėkdamas: 
“Užmušiu, kas tik paklius, 
tuos kalės vaikus!” žmonės, 
nusigandę, bėga į automobi
lius, kiti pėsti skubina 
niko vietos namo 
(Wolf) prisigerina 
geležį 
vyksta į ligoninę 
goja jam 
nia

Įvairių 
tnų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat- 

vestuvėms, 
parengi- 

tt. Tik keli 
nuo gra-

-Spalių 13, 
ėjo teismas 
darbini n k ų 
j au antras 

Apie metai ir pusė 
buvo kriminalis, o da- 

civilis teismas.

nūs purvų 
bolševikų, 
“džiurę” 
Bimba ir tt 
klausius tų bauginimų 
namus.
Švelniką 
mės paskirta po $1 
mo lėšos, o teismo 
tai tyčia pridarė 

A dėlto prisiėjo imti 
’ žingsnius—užareštuoti 

lėšas, kurios ir dabar 
teismabutyj.

Antrą bylą užvedė fašistų- 
anarchistų vadas P. Klova ant' 
$15,000 “demidžio,” nes jis, 
mušdamas piknike kas tik pa
kliuvo, ir patsai apsidaužė. 
Tai save pasiskelbė “genera- 
liu Eastono kontraktorium,” 
uždirbančiu po $25 į dieną 
(nors, tiesą sakant, jis su sa
vo tuom “kontraktoriaus” dar
bu nieko nenuveikė, apart 
nupjovimo vienai savo prietel- 
kai lovos kojų, įdėjimo keleto 
lentų į supuvusius “porčius,” , 

i/yienur kitur iškasimo-išlygini-1 
mo vietos “garadžiui,”—kurį | 

Kpastatė kiti darbininkai,—ir ! 
r nutepliojimo lietuvių katalikų 

kunigo toileto). Aišku, kokis! 
jis “generalis kontraktorius” : I 
kai negalėjo sudurti nei galo , 
su galu, tai nuėjo aliejų par-Į 
davinėti ir manė, kad jeigu ; 
pasiskelbs “generaliu kontrak
torium,” tai tikrai gaus $15,- 
000, nors tas “kontraktorius” 
nei telefono neturėjo ir nieks 
jp nežinojo, apart artimų jo 
kolegų.

Teismabutyj jis ir io kole
gos tiek bjauriai melavo, kad 
stebėjosi visi, kas tik yra bu
vęs piknike ir matęs jo žvė
rišką ir laukinišką elgėsi. Jis 
pastatė 13 liudininkų ir sune
šė įvairius nešvarius drabu- 

b žius, neva įrodymui, kad P. 
f ^lova buvo sumuštas.

Apsigynimo pusė pastatė 5 
kaltinamuosius ir 10 liudinin
kų ir įrodė, kad P. Klova nuo 
pat pribuvimo į pikniko vietą 
visą laiką jieškojo priekabių 
muštynėms ir pagaliaus jas 
sukėlė. Pirmiausia jis savo 
automobilį pastatė prie darbi
ninkų stalų ir pareiškė: “Lai 
jie šoka aplinkui automoblį.” 
įvažiuodamas vos kūdikio ne- 
suvažinėjo. Pikniko vedėjui 
pareikalavus atsiimti automo
bilį, jis pareiškė: “Kas palies 
jį, tas gaus raudoną nosį.” 
Rengėjai pasiunčia M. U. pas 
parko užveizdą p. Kokerį, kad 
Uis pribūtų ir padarytų tvar- 
flra. P. Klova pasiima savo 
automobilį ir nuseka pas Ko
kerį. Ponia Kokerienė pirmu 
kartu savo gyvenime mato jį. 

4/is dvokia degtine ir bjauriai 
kalba, ji grūmoja šaukti poli- 
cistą, kad “kontraktorių” pra
šalintų.

Sugrįžęs į pikniką šoka ir 
kitus stumdo; paskiau, kaip 
5 :30 vai. vakare, padaro puo
limą ant J. Griciūno ir su sa
vo švogeriais Kulaičiu. Šėku ir 
kamarotais muša J. Griciūną. 
Paskui jis atskiriamas ir išve
damas į jų pikniką. Už ko
kių 10 minučių jis vėl sugrįž
ta į darbininkų pikniką. Spar
do stalus, pagaliaus pasigrie
bia stalo lentą ir pradeda ja 
vaišinti moteris, vyrus ir vai
kus; jo frentai padeda jam— 
mėto bonkas ir akmenis į dar-

Vilkas 
atima tą

Klova išvažiuoja. Nu-Odininkų 
ten apmaz 

žaizdą,” kurią neži 
kur jis gavo, ar griūdamas dimą 
akmenų, ar versdamas sta-ikitus 

Iš ligoninės pareina na
šu savo giminėmis ir ki 
anarcho-fašistais atlaiko mo 

susirinkimą ir, kad pridavus lėšas, 
didesnę svarbą jo “sužeidi
mui,” ant rytojaus automobi- 

ir lium važiuoja atgal į ligoninę, 
išanksto užsimoka už 7 dienas 
ir atsigula privatiniame kam
baryje,—o jo moteris pradeda 
areštus: skundžia krimina
liam ir civiliam teismui. Ypa
tingai jie dėjo didelės svarbos 
ant civilio teismo. Petras Klo
va nuo senai sakydavo: “Rei
kia mokėti ant svieto gyventi, 
tai pačiam dirbti nereikės, ki
ti už tave dirbs...” Ir, tur 
būt, vaduodamasis tuo suprati
mu, reikalavo $15,000. Juk 
tai ne juokas gauti tiek pini-

tiką. Bet vis tik Klovos liu
dininkai kas kelintas žodis 
kartojo ir bolševikų-komunis- 
tų vardą, sakydami, kad visi 
apskųstieji yra komunistai. Jie 
manė bolševikais įbauginti 
“džiurę” ir nekaltus žmones 
nubausti.

Tris dienas “džiurė” klausė
si iš vienos ir kitos pusės liū- 

po to į kokias 20 
miliutų' atrado kaltinamuosius 
nekaltais, t. y., išnešė spren- 

už Griciūną, M. Urbą ir 
o prieš “kontraktorių” 

P. Klovą, su patvarkymu, kad 
kontraktorius padengtų teis- 

kaltinamųjų ir liudininkų 
, kas susidarys, veikiau- 
daugiau kaip pusė tūks

tančio dolerių (nes tris dienas 
teisinas tęsėsi).

Ten Buvęs ir Tiesą Žinąs.

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 pareiškę, jog pilnai 

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

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

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

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

pati jau senai mirus; jos.lavo
nas buvo sudegintas kremato- 
rijoj Linden, N. J., nes jie jau 
netikėjo į religinius burtus. 
Velionis Kablis, rodosi, virš 
poros metų tam atgal vedė an
trą pačią, našlę. Nors i ji ir 
buvo karštą katalikė, bet suti
ko imti civilį šliūbą. Bet, drg. 
Kabliui susirgus, ji visai prie
šingai pasielgė, nors ir gerai 
žinojo, kad jis jokiai religijai 
netikėjo. Jam susirgus, ji 
tuojaus atidavė jį į Alexpian 
Brothers ligoninę (tai yra gry
nai katalikiška ligoninė). Li
goninės ilgaskverniai tuojaus 
parkvietė lietuvišką tamsos 
apaštalą (kunigą). Kuomet 
atėjęs lietuviškas “dievo” a- 
gentas klausė draugą Kablį, 
“Ar pažįsti kas čia atėjo?” 
drg. Kablis, pravėręs akis, 
sunkiai ištarė: “Monkė.” Sa
ko: “Jeigu aš spėkų turėčiau, 
tai jį vandeniu apliečiau.” Bet 
tas tamsos apaštalas vis tiek 
įgrūdo tą savo “sakramentą” 

vienas Jtam bespėkiui mirštančiam 
žmogui.

Ligoninės “brotheriai” ir 
kunigai įkalbėjo Kablio mote
riai, kad jis yra daug geres
nis už visus katalikus ir turi 
jį palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis. Sūnus ir dukterys 
protestavo prieš tokį jos pasi
elgimą, bet ji jų nepaisė: ap
statė lavoną didžiausiais kry- 

rankas pančiais 
ir nutempė į len- 
Mat, lenkų dan- 
apsiėmė pigiau 

burtus prie

ja, kurios na
mus kemšami 

net gyvastis
>ininku reika-

Kontestas-koncertas įvyks 
;2 d. lankričio, 3 vai. po pietų, 
Unity Hall, 64 Pratt St., Hart
forde. Komunistų Partija už
kvietė tik darbininkiškus cho
rus dalyvauti tame konteste. 
Už' atsižymėjimą Komunistų | 
Partija duos dovanas.' Taip 
pat yra išbandymas, kurie 
chorai ištikro, pilnoj to žo
džio prasmėj eina su darbinin
kais. Jau apsiėmė dalyvauti 

* kai kurie lietuvių, ungarų, uk- 
rainų ir žydų chorai. Kelio
nės lėšas darbininkiškieji cho
rai apsimokės patys, nes įžan
ga labai pigi, kaip del tokio 
milžiniško parengimo, tik 50 
centų. Tokiu būdu niekaip 
nebūtų galima apmokėti kelio
nės lėšas tokiam dideliam, 
skaičiui dalyvaujančių. Bet 
darbininkiški chorai ras būdus 
atkeliauti. Kiekviena tikrai 
darbininkiška organizacija vi
sada prisideda’ prie darbinin
kiško revoliucinio veikimo, tai 
kodėl negalėtų darbininkiški 
chorai? Juk tokius chorus 
tik darbininkai ir palaiko, 
juos remia. Esti atsitikimų, 
kad choras praleidžia pp ke
lias dešimtis dolerių tik savųjų 
pasilinksminimui.

Privalėtų visi Conn, valsti
jos darbininkiški chorai daly
vauti savo klasės meno pa
rengime. Tuomi ir patys cho
rai pasirodys ir parems darbi-

Sekantis Aušros Draugijos 
bus metinis susirinkimas, kuris 
įvyks lapkričio 13 d., L. L. 
Svetainėj, 269 Second St. Pra
džia 8 vai. vakare. Draugai 
ir draugės, būtinai turime vi
si susirinkti, nes metiniam su
sirinkime būna renkama val
dyba. Taipgi nepamirškime 
atsivesti naujų 
draugijos.

Dalykas tame. Vietos A. 
D. P. skyrius* 1928 metais tu
rėjo pikniką. Fašistai, vado
vaujami renegatuko Petro 
Klovos, kurie nuo senai rengė 
užpuolimą ant sąmoningų dar
bininkų, ten pat, Hechetts Par
ke, surengė ir savo pikniką, 

►ir, padarė pogromą ant sąmo
jingų darbininkų.

Po to užvedė dvi bylas prieš 
dešimtį draugų, būtent: J. Gri
ciūną, J. Bimbą, M. Urbą, D. 
M. Šolomską, L. Tilviką, V. 
Unikauską, P. švelniką, A. 
Švėgždą, V. Murkauskienę ir 
K. Abakanauską.

Kriminalis teismas įvyko 3, 
4 ir 5 d. vasario, 1929 m. Fa
šistai per tris dienas vertė kal

ant komunistų 
visaip 

Fosteriu, 
“Džiurė

ninkų: klasės partiją 
nistu Partiją. • ■ j L 
chorai, ten dalyvaudami, daug 
laimės, nepaisant, kad ir sa
vais kaštais atvyks: už tai lai
mės darbininkų užuojautą ir 
darbininkai dar daugiau rems 
tuos čhorus. Taip pat, visuo
se miestuose po visą Conn, ir 
Mass, valstiją yra organizuoja
mi busai važiuoti į tą proleta
rinį koncertą. Svetainė paim
ta milžiniška, tūkstančiai dar
bininkų sutilps. Kurie norė
site važiuoti busais, užsisaky-Stintojus bei narių užrašinėto- 
kit vietas pas vietos darbiniu-Į jus.
kiško judėjimo veikėjus. Nei Darb. Korespondentas.

i vajmin- 
iininkus ir 
eina lais- 
ūsu darbo

aciu I
Seki

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I6MOKINAM, kaip apsieiti su

y A. L.U 4 V LxXAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.
Telephone: Trinity 3-1045
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Aido* Choro Veikimas/

J. Strižauskas.

DETROIT, MICH
Delegacija Sovietuose

Muzikos ir
arys svarbius pranešimus orgamza- damį t dovanos, 

vai 1/n I o i 0 I<ntrr» nncl/a hrn A v --

giau ir geriau dirba, tai tas susirgęs betvarkės liga. Manau, !triūso> 
__ i_______________________________ ilrnrl lirm vieno phnric+ne ir

eiiei

U and ai

Wort

kovos Viso $24,792.59

A.L.DX.D. ŽINIOS NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc

$1,500.00

2,000.00

500.00

LIETUVIS GRABORIUS
WATERBURY, CONN. Norintieji ge

riausio

99.22 ' navi m o
3,154.56 kainą,

$3,253.78

landoj- šauki*

Mechanics-6

$1,172.14

BUDAVOKITE!

$1,757.50 Bell Phone, Poplar 7545 WORKING WOMAN
$3,966.95

i

Bank,

2

37

LČA1

id

$7,753.78

Sutrauka

8
9

$1,104.56 ,|
67.58 Į

$1,822.65
92.63

$1,675.56
! 81.94

d.. Utica. N. Y.
d., Pool.ville, N.

Viso išmokėta

Pajamų
Išmokėta

Mūsų choras didėja. Diskusi-1 
Gyvenimo f ak-i jose prie choro prisirašė trys Į

narių. ,
Choro Korespondentė 

D. Zdaniūtė.

patar-

ir už

Optometras ir 
Optikas

i Birželio men.
2 nuoš. “interest

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią.

Darbininkes Moterys!
Budavokite Jj „

balių
Roof
Prasidės 7:30 vai. vakare, 
vienas smagiausių pasilinksminimų, 
nes paimta puiki orkestrą. Bus duo-

Todel kviečia
me visus atsilankyti, būsite užganė
dinti. Kviečia rengėjai. 254-5

Sekmadienį, 
Detroito Aido 
vaujamas V. 
puikų ir didelį
praeitus du mėnesius 
Choro

“Darbingumo Pakėlimo Lietu-; 
voj Reikalu.” Jos pabraukta.

(“Balsas”)

s comir 
thrown

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

žemą

nuliūdimo va-

kelis, P. Jazuokas ir J. Zdanis. 
į Labai gerai, draugai. Mums

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

ju ir turėti pilną balsą choro 
Taigi, kad pa

darius tą rėmėjų skyrių pasek
mingu, kiekvienas draugas ir

kad ta liga visus choristus ir 
choristes apleis po šių diskusi
jų. Jos buvo geriausias dak
taras. Dabar visi choristai su-

4 d.,' Pittsfield,

$3,810.90
1'56.05

Laisvei” $35, “Vilniai” 
Darbininkių Balsui 
‘Daily Workeriui” $10, 

Taipgi nepamir-

d., Troy, N. Y.
d., Hoosick Falls.
1 d., Albany.
2 ’d., po pietų,

“3 d.
Conn.

Išvažiavimas pavyko gr ?ai Y.
Pelno liko; Tad, šių

k te

500.00 ;

$4,500.00

tos pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Fk

one sc
tarwin

Police Club Workers
Demand Bread for

Their Children

Dear Comrades:
We are trying to niak

I

. .E A I S V B Pirmadienis, Spalių 27, 1980 
■ < 1 ! r» • ! - i t T. . ■' *

Ar KapMstŲ Gerbū ' WILKES-BARRE, pa. 
viui Kylant Darbininkų 

Būklė Gali Pagerėt? Sekmadienį, spalių 19 d., 
pamokų svetainėj įvyko Aido 
Choro diskusijos.

Turiu pasakyti, kad šios dis
kusijos buvo pasekmingos ir 
veik visi choristai dalyvavo.

Buvo diskusuojama, kaip tu- 
‘ • kokiu būdu 

■suorganizuoti didesnį ir stipres- 
Inį chorą.

Kaip pasirodo, tai diskusijos 
buvo visiems reikalingos ir nau- 

. Choras jau senai buvo

Draugo Ai Bimbos prakal-. 
bos įvyks 9 d. lapkričio, Van
ta Hali, 103 Green St., Wa
terbury. > Tai įsitėmykite die
ną ir vietą, kad nepamirštu
mėte.

Delegatąi siunčiąs sekamai: 
vienas nuo kuopos ir po vieną 
nuo kiekvienų 10 paariu. De
legatų lėšas-, padengs pačios 
kuopos.

W. Kershulis, Aps. Sekr.
624 River St., Troy, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Šių metu sausio mėnesio i- v-
“Taut. Ūkio” No. 1 rašoma: 
D a r bininkas nesupranta, 
kad jis dirba ne tik darbda- Tėty tvarkytis ir 
viui, “bet kartu ir visuome-i . ~ ” 
nei, viso krašto naudai”*). 
Ar ištikrųjų, jei darbinin
kas buržuazinėj šalyj dau- dingos.

eina viso krašto, visų gy
ventojų naudai? Mūsų nuo- c 
mone, tai eina vien kapita- 'į 
listų naudai. Gyvenimo fak- tinka palaikyti geresnę tvarką 
tai rodo ne tą, ką “Tautos* 
Ūkis” rašo. G;------ ■e"1' ;
tai patvirtina, kad šalia tur-i^B dainininkai: drgg. J. Vii- 
tinm)., kapiUB,!, P.I., Kfe ZM.™
daibininkų nuskuid 1.m a s ., vįsįcms yra labai linksma, kad 
Kad darbininkai nuskurdę gauname daugiau draugų, kurie 
vaikščioja, ir pati autorė 
pripažįsta, bet tame nuskur
dime ji kaltina ne socialę 
tvarką, o pačius darbinin
kus. Esą: “arba jie viską 
prageria, arba tiesiog ne
taupo, nesirūpina, kad gra
žiau gyvenus ir ryt dienai 
kiek susitaupius.” (Mano 
pabraukta. E. š.) Tai me
las ir suktumas. Tikrumoj 
gi taip yra:

skaito chorą reikalingu ir pa
deda išauklėti jį.

Mūsų apielinkėj yra daug vy
rų ir jaunų merginų bei mote
rų, kurie turi liuoso laiko ir ga
lėtų'prisidėti prie choro. Bet 
kodėl neprisideda? Veikiausia 
todėl, kad jie gal nemato reika
lo paaukoti vieną vakarą į sa
vaitę ant pamokų ir praleisti tą 
vakarą linksmai ir sykiu prisi
dėti prie choro veikimo. Pasi
rodo, kad jiems geriau šiaip kur 

Uždarbio didu-1 laiką praleisti, ant kampų... 
mas nusistato klasių kovos [Taigi ar nebūtų geriau, kad vi- 
procese. Ten, kur ’ darbi-lsi’ kllrie «ali’ viet°j laiki» Pra' 
ninku klasės judėjimas yrallei.sti veltui ateitų ir jstotų j 
. . v . J musų eiles, kad pagelbėjus pa

či 1 Cl O S n 1 s , kut Jis glu- l (lapyti chorą vienu iš didžiausiu 
džiau susiburia į revoliuci-į šioj apielinkėj. Ir tas galimai 
nes organizacijas, kur pa-1 padaryti, jei tik kiekvienas, ku-1 
aštrėjus klasių kova, ten ka
pitalistams sunkesnis darbi
ninkų uždarbio numažinimo 
pasisekimas negu ten, kur 
darbininkai jokios 
prieš išnaudotojus neveda, j gių, 
kur’jie neturi savo revoliu- mylėtų priklausyti, bet 
cinių organizacijų ir savo kovo balso, n-’-- 
vado — Komunistu Partijos.iki!kvie,T'ra.m pvie,choro priklau- 
m > . . , . isyti. Užsimokėjęs duokles —Tokiose Vietose Oi gamzuo-; Vyrams 25c, o merginoms 5c į 
tai darbininkų klasei atsi-1 mėnesį—gali būti choro rėmė- 
spirt naudotojų pastangoms! 
blogint jų padėtį yra leng- susirinkimuose, 
viau.

T7. . .v« • -i įmingu, kten. v icitct.3 uiaujicio ii
Visai piiesingą \ a!zdą: (Jpaugė turėtų įstoti ir būti cho- 

matom ten, kur darbininkų ro rėmėju ir sykiu nariu, 
klasė dezorganizuota, kur Atsiminkite, choristai, kad 
sudaužytos jų organizacijos, [ateinantį ketvirtadienio vakarą 
kur organizuoti kapitalistai pribūtumėte visi į laiką, nes 

; choras nutarė pradėt dainuot ir kur darbininkų oigamza-;ne v-|iaib kaip 7:3() Taipg. 
Cijos randasi socialfasistų choristai turėtų atsivesti ir nau- 
ir zkitų darbininkų klasės jų 
priešų rankose. Ten nuo 
darbininko lupama devyni I 
kailiai, jis iškoneveikiamas, I 
tinginiu, girtuokliu ir dar' 
“gražesniais vardais” ap
šaukiamas (kaip matyt ir iš . . _ ..
augščiau talpinamos eita- ,t..c°nn-kValst,Jos. Dar- 
tos), trumpiau sakant—dar-I Dienos Atskaitos
bininkas suvarytas į ožio ra- 
gą kaip tai yra ir Lietuvoj. st..os darbininkiškų chorų dai.| 
Tokiai padėčiai esant daibi-,nų dienos rengimo komisijos 
ninku būklė gėrėt negali, [susirinkimas sutvarkymui •1 v •T • ! , . . v • • v s/ •

Dainų Diena
2 d. lapkričio, į 
Choras, vado- ( 

Žuko, išpildys; 
koncertą.

Aido 
mokytojas’ dėjo daug 
kad sumokinti keletą 

naujų dainų: duetų, kvartetų. 
Aido Choras šiame koncerte 
dainuos visas naujas ir labai 1 
puikias dainas. Per mokytojo 
V. Žuko pasidarbavimą galė
sim pasigėrėti puikia progra- < 
ma.

MASKVA.— Čia pribuvo 
Per,grupė darbininkų delegatų 

iš Vokietijos, Franci jos,
Anglijos, Bulgarijos, Jugo
slavijos, Čechoslovakijos ir 
Turkijos. Viso 35 nariai. 
Jie atstovauja įvairias dar
bininkų organizacijas ir at
važiavo į 'Sovietų Sąjungą 
susipažinti su milžinišku 
kūrybos darbu Penkių Me
tų Plano. Tie darbininkai 
atvyko iš kapitalistinių 
lių, kur siaučia baisus 
darbas, į. tą šalį, kurioj 
darbe tapo panaikinta, 
savo akimis pamatys ir pa
lygins padėtį.

SO. BOSTON, MASS.
Draugo A. Bimbos su draugais 

bostoniečiais pasikalbėjimas bus an
tradienį, spalių 28., Piliečių Kliubo 
svetainėje, 376 Broadway, So. Bos
tone. Visi “Laisvės” skaitytojai ir 
simpatikai būkite, nes drg. Bimba 

ciniais reikalais. Buvo paskelbta A. 
L. D. L. D. 2 kuopos pereitam susi
rinkime, kad drg. Bimbos bus pasi
kalbėjimas 4 lapkričio. Tai yra klai
da. A. Bai’čius. 255-6

S. L. A. 12 APSKRIČIO 
NARIŲ ŽINIAI

S. L. A. 12 Apskritys rengia dis
kusijas apie dabartinę narių padėtį 
ir ką jie turi daryti. Kiekvienas 
galės išsireikšti -savo nuomonę apie 
dabartinę padėt} S. L. A. Todėl 
kviečiame visus S. L. A. 12 Apskri-

čio narius dalyvauti • diskusijose ir 
išgirsti • teisybę apie dalykų stovį. 
Diskusijos įvyįčs nedėlioj, 2 lapkri
čio (November), Lietuvių Svetainėj, 

į 105 E. 4th St., West Frankfort, Ill. 
Pradžia 7 vai. vakare. Apskričio 
komitetas. 254-5

SCRANTON, PA.
Ž. V. Draugijėlė rengia maskų 
pėtnyčioj, 31 d. spalių, French 
svetainėj, 1610 Washburn St.

Tai bus

Telephone, South Boston. 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D THE YOUNG
15,000 NEW YORK

UNEMPLOYED DEMAI
“WORK OR WA

todėl
L.” Red.]

Drg. V. Žukas
Drg. V. Žukas yra ne tik 

geras choro mokytojas, bet ir 
ris tik gali, ateitų ir prisidėtų geras akompanistas. Jis akom- 
prie šio darbo. Jpanuos visam koncertui.

Dar vienas svarbus dalykas,tik kelios dienos liko laiko iki 
buvo nutarta per diskusijas, tai šiam puikiam koncertui, ir ga- j 
įvykdyt choro rėmėjų skyrių J lėsite užgirsti garsias solistes 
Yra daug gerų draugų bei drau-'E. Saunariūtę, V. Petrusonie-

, kurie pritaria chorui h’įnę, Ed. Kazikoff ir visas juo- 
: neturi Į kingas Ufa kvarteto dainas.' 

Dabar yra proga i Nors dar pirmas šį sezoną bus 
koncertas, bet tai bus nepap
rastai įdomus visiems.

Aido Choro Report. J.

Centro Iždininko Atskaita
[Kadąngi pirmiau spausdinant šioj 

atskaitoj įvyko tūlų klaidų, 
spausdiname ją išnaujo.—1

Pajamos
Liepos men., 1929 m.
Senojo ižd. palikta
Rugpj. mėn.
Rugsėjo mėn.
Spalių mėn.
Lapkričio men.
Gruodžio mėn.
Sausio mėn., 1930 m.
Vasario mėn.
Kovo men.

J HU Balandžio mėn.

Išmokėjimai 
, Liepos mėn., 1929 m. 
I Rugpjūčio men.
Rugsėjo men.
Spalių mėn. <
Lapkričio mėn. 
Gruodžio mėn, 
Sausio mėn., 1930 m. 
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio men.
Gegužės mėn. 
Birželio men.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victrola Radiolos

GEORGE MASILIONIS .
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO-
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

sa-
ne-
be-
Jie j

1,550,18 
$1,593.84

1J922.74 ' 
2,001.03 

' 1,653.81
1,725.14
1,655.01
2,450.89
2,502.99 • 
2,500.02 
1,569.18
1,826.75 i
1,795.03 1 

46.01 I

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

AN^IMPRo^

GEORGE NOBILETT!

Lieka
Pinigai Padėti

Savings Account—•
Mellon National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Farmers National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Union Savings Bank, 

Pittsburgh, Pa.
First National Bank, 

McKees Rocks, Pa.

$1,688.35
1,169.63
1,127.23
1,627.36 ,
1,013.16 1

718.70
3,174.94

901.33
851.99

2,128.56
1,170.34
1,467.22

$17,038.81

$24,792.59
17,038.81

$7,753.78

Sekamai:

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti 
*1

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

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas. Savininkas Tel.. Stagg 5938

On Thursday, October 
15,000 unemployed worker 
monstrated in front of (he 
York City Hall. These wo: 
sent a committee of five

Zthe meeting of the Boar 
iCst imate, to demand 
the unemployed workers* 
demand $25.00 a week for 
ry unemployed worker and 
00 a week for every chil 

- member of his family who: 
has to support.

As usual, the Mayor ant 
rest of the big, fat cheeses 
are members of 
had our comrade 
They were very 
One comrade wa: 
beaten so badly 
sent to the hespi 
died.

When comrade 
is the communist 
lieutenant Governor 
State, began to sp, 
thousands of workc 

. them to demand
* Wages. Not to sta

FIGHT! But the cops an 
him and started to brea 
the demonstration. Men, 
men, and children were b( 
clubbed and even trample 
the horses.

This is the answer of th 
big-bellied rich guys who 
New York to the sta 
workers and their chil 
But we workers' children 
tell them that we don’t 
to lie down and starve. \V 
GOING TO FIGHT! We 
to organize into the Pio:

* We must get our paren 
VOTE COMMUNIST! F<

r Communist Party fights 
♦'--'free food and clothing fo 

children of the unemploy

A SPECIAL LETTER
TO OUR REAA.L.D.L.D. KETURIOLIKTO 

APSKRIČIO REIKALE
Draugai, įsitėmykit šį pra

nešimą gerai ir griebkitės už 
darbo, nes laiko mažai. Nors 
kuopoms laiškus išsiuntinėjau 
su tūlais dalykais apsvarsty
mui, tad mūsų Apskričio kuo
poms jau yra žinoma, kad ren
giama maršrutas ir kalbėtojum 
yra apsiėmęs drg. L. Prūsei- 
ka, “Vilnies” redaktorius. Pra
kalbų maršrutas yra sekamas : Į 

Spalių 30 
Spalių 31 
Lapkričio 
Lapkričio

12:30 vai,, Amsterdam ir vaka- 
18 d. spalių įvyko Conn. val-ire» vaU Schenectady.

.......................... ’ • Į Lapkričio 1 
Mass.

i at- Lapkričio 
nes nieko nevaržomi kapi- 'skaitos buvusio išvažiavimo !ville, N. Y. 
talistai gali mažint darbo rugsėjo, Waterbury! Lapkričio
mokestį ir visokiomis prie- 
monėmis vis labiau spaust'visais atžvi|giais. 
is darbininkų prakaitą. $193.95, 

Tik ten darbininkų būvis ginama, 
gali nuolat gėrėt, kur patys,bus darbininkiškai spaudai, |nes dabartiniame 
darbininkai yra padėties komisija 
seimininkai, bet ne kapita-'į5 
listinėj šalyj, šiame pašau- 
lyj yra tik vienintelė vals-!viso $54.60.
tybė, kuri neturi augščiauišo komunistų rinkimų kampa- 
minėtų darbininkams blogu- inijos fondo—paaukojo $10. 
mų, tai SSRS—viso pasaulio I šiame išvažiavime visų eho- 
darbininkų tėvynė. E. š. :s’kmingas, taip ir buvo: išva- 

) Ambrozaitė-Kondratiene, ižiavimas buvo pasekmingas vi- 
>sais atžvilgiais už tai, kad vi- 
jsi sutartinai dirbo; bet Water- 
burio Vilijos Choro : 
priklauso daugiausia garbės, 
nes to choro narės daugiausia 
dirbo surengime ir pačiame iš
važiavime ir iš kitur atvyku
sių nereikalavo dirbti.- 

Taipgi komisija nutarė 
choruose pakelti klausimą 
surengti visų Connecticut val
stijos darbininkiškų chorų 
koncertą Waterbury, prieš 
naujus metus.

Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis darbininkas turi ra-
ginti piliečius darbininkus f
balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus.

suminėtų vietų 
Kadangi buvo gar-[draugai, pasistengkite padir- 

kad trečdalis pelno bėti, kad turėtume pasekmes, 
j dabartiniame momente 

padalino sekan-1 prakalbos labai reikalingos su
pažindinimui darbininkų ^u 

$4.- darbininkų judėjimu ir padė
timi.

Todėl, draugai, padirbėkite 
šiuo reikalu, kad sukvietus 
kuo daugiausia darbininkų 
prakalbas.

Keturiolikto Apskričio 
Konferencija

Visi draugai gerai įsitėmy
kit, o labiausia kuopų komi- 

narėms[tetai, kad pereitos konferen
cijos paskirta 8 d. lapkričio 
(Nov.) konferencijai. Tad 
visų kuopų delegatai įsitėmy
kit antrašą. Konf. įvyks Labor 
Lyceum, 131 Washington St., 
Utica, N. Y. Bet katrie atva
žiuosit dar prieš 7 vai., tai su
stokit pas drg. Wm. Gpodis, 
515 Milgate St., Uticoj, o kat
rie vėliau važiuosit, tai tiesiai 
į svetainę.

Viso

Checking Account—
Manchester Savings Bang 

and Trust Co., N. S. 
Pittsburgh, Pa.

Mellon National Bank, 
Pittsburgh, Pa.

Viso 1

Sykiu išviso

Visų A. P. L., A. Finansų
Savings Account—

First National Bank, 
New Kensington, Pa.
Nuošimčių

Union Savings Bank, 
Pittsburgh, Pa. 
Nuošimčiiį

Viso yra

Mellon National Bank, 
Pittsburgh, Pa. 
Nuošimčių j .

Viso yra
First National Bank, 

McKees Rocks, Pa. 
Nuošimčių

Viso yra 
Farmers’ National

Pittsburgh, Pa.

Visuose bankuose yra 
Nuošimčių (4%)

Viso sykiu 
Checking account 
Pas C. Sekr. (ant 

“Laisvės” Šerai
rankų)

$1,915.28 
$2,000.00 j 

$10,413.67 I
398.20 j 

..........   I 
$10,811.87 1 

3,253.78 
50.00 
10.00

Visas finansinis 
turtas July 1, 

Priimta nuo senojo 
J. Jesadavičiaus

A.P.L.A.
1930 $14,125.65
iždininko

7,544.91

Draugijos turtas paaugo 
per vienus metus

CHAS.
A.P.L.A. Centro

’ Norwich Ave., West

$6,580.74

ORMAN, 
Iždininkas.
View, Pa.

GRABORHJS-UNDERTAKEK

I&balEaaauoia Ir laidoja numlrualua ant 
▼Uoklų kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kainų, nuliūdimo 
valandoje fiaukitėi pa* mane. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
gerinuaioaa vietose ir už žemų kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ĮŽANGA NUO 8 V AL. RYTO IKI fi VAKARO 50c 
PO 6 VALANDOS VAKARO 75c.

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktj ant 
trečių lubų, oringam kambaryj—35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PAGEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS. Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utaminkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį. 
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAI su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090

PLATINKITE!

Darbininkų Pačios! 
Skleiskit^ Jj! 

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!

Užsiprenumeruokite!
50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
NAME ADDRESS-----
CITY STATE-v

eaci

Young Pioneer ('oi ner 
amd Better f oi’ You 
must help us do this, 
to the Pioneer Corner: 
125th St., N. Y. C., an 
all about the conditions 
school, about the cl 
you belong to. Send u: 
poems, and puzzles, 
giving prizes to the tl 
letters or poems or puz 
will be printed next w 
are giving as a prize a 
flannel, emblem th; 
Young Pioneers of An 
it and has a sickle and 
on it. I’m sure tha 
worker’s child will > 
to own such a nice thi 
can sew it onto you* 
or jacket. Write to us

Comradely your .
Young Pioneet Cor.K i

A Letter !fi*0Ir’ 5 R

ubs
< st

H7(;/ Mu
Cornmvn

By MARTI 
įMy father works 

factory, 
job. z No 
we are 
boss dec. 
has a be 
kids are 
tion.

M y fa 

that the 
the only 
Only tl

ior the m vu.p 
workers. He sa\ 
Russia the workvi - 
and their lives me h? 
than our., i also 

; Communists and if 1 
vofe 1 would VOTE CO



Pirmadienis, Spalių 27, 1930 i Puslapio Penktas

th Boston 2805-R

THE YOUNG PIONEER CORNER

JUS

Savininkai

222 MANHATTAN AVĖ

and

one

State

Stagg 5938

on

Vardas

MiestasDRG. A. BIMBOS PRAKALBU MARŠRUTAS

MALONŪS RŪKYT

/TINKITE!

ikų Pačios

ŽODB NUO DR. MENDI.OWITZ
SUSI

DR. H. MENDL0WB7rtion.

, but to 
arrested

auti $2,000— 
po korespon-

is only 35 
of 50 cents

clubs that 
us stories, 

We are

that in 
are free 
happier 
like the

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

is just 
Full of 

and sto- 
instead

Great Necko Komunistų 
Veikimas

and joined the Young Pionber 
of America.

visą naktį ant 
XTKA

A KARO 50c 
75 c.

J. YURGELIS IR L'J. MARKUS

15,000 NEW YORK 
UNEMPLOYED DEMAND

“WORK OR WAGES

[Al, AUTO- 
REKORDAI

Anna 
he did 

boy 
Give

Post Office
YOUNG PI-

AMERICAN CLOTHING CO,
222 Manhattan Avenue

dare naujausios 
įtaisyta didelis 

jsnis prūdas su

traštis, kuris 
ininkių prieš

—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

Tai naujas pavyzdėlis “de 
mokratines” valdžios teisingu 
m o.

Detroit, Mich. — Grand 
džiūrė siūlo kuoveikiausiai 
paleisti iš tarnybos polici
jos departmente augštus 
valdininkus, kurie yra ne
tikę ir turi savo užpakalyj 
visų eilę juodų darbų*

Why My Father is Voting 
Communist

A SPECIAL LETTER
TO OUR READERS

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

about “prosperity” and 
that all workers’ children 
a chance to become as 

as he is, has over 5,000 
working in his factory in 

Most of these

5,000 BOYS SLAVE
IN FORD’S FACTORY

Brooklyno 
269 Front St, 
muose, nuo 
rus bizniavoja 
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai

NIST! The Communist Party 
fights for free food and cloth
ing for the children of the un
employed! If we would win 
this demand I would not have 
to go hungry to school. Get 
your father to Vote Communist 
for the working-man’s party!

Your Corprade, 
Martha.

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

b,uvo 27f/Berry St. Dabar mano antrašas:

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

ninku, baltą ar juodveidį, bal
suot už komunistų programą 
po Kūjo ir Pjautuvo ženklu.

Dirbkite ir balsuokite už ko
munistus ir už jų patiektą be
darbių, senatvės ir ligos pąnr 
sijų bilių. Tuomi balsuosite ir 
prieš visą kapitalizmą abelnai.

J. K.

Anna wanted to 
for her father 
who had never 
house, how did he know what 
happened to the Watt family? 
When he concluded Anna and 
other children heard his appeal

Latest Issue of The
Young Pioneer Just Out/

2220 Avenue J s * Brooklyn, N. X
Tel: Midwood 6261

My Country.” But soon

vimas. Palies ir Lietuvos padėtį. Ypač svarbu, 
met Lietuvoj vėl įvyko nauji areštais

Visi dalyvaukite prakalbose. Garsinkite jas. 
ginkite darbininkus dalyvauti.

f ■ Iinįl'H iHf.l.į »■ >i » i».i »i.į į. ji 1 f

ginąma! balsuot ikž mūsų Par
tijos kandidatus. Gauta' nau
jų komunistams pritarėjų, 
ypatingai tarpe negrų darbi
ninkų.

Tikimasi šiais New Yorko 
valstijos rinkimais surinkt ko
munistams keletą desėtkų bal
sų vien tik Great Necke, o per 
visą Nassau County gal gau
sim keletą šimtų balsų.

Dabar paskutinės dienos 
prieš rinkimus; visi komunistų 
pritarėjai turi stot j darbą, ne 
vien tik ramiai sau laukt, kad 
balsuot už komunistus 4 d. 
lapkričio. Reikia pasidarbuot 
dar daugiau, eit per stubas, 
agituot kiekvieną pilietį darbi-

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

(This is the third installment of 
the story of “The Big Parade.”)

...And what hurts most — 
that Polack, Nozinski told him 

Bos's like 
■ven you 

more, 
from

Kampas Maujer St. Brooklyn

On Thursday, October 16, 
15,000 unemployed workers de
monstrated in front of the New 
York City Hall. These workers 
sent a committee of five into 

ithe meeting of the Board of 
Estimate, to demand relief for 
the unemployed workers. To 
demand $25.00 a week for eve
ry unemployed worker and $5.- 
00 a week for every child or 
member of his family whom he 
has to support.

As usual, the Mayor and the 
rest of the big, fat cheeses who 
are members of his committee 
had our comrades thrown out. 
They were very badly beaten. 
One comrade was arrested and 
beaten so badly that he was 
sent to the hospital and almost 
died.

When comrade Engdahl, who 
is the communist candidate for 
lieutenant Governor of N. Y. 
State, began to speak to the 
thousands of workers and tell 
them to demand Work or 
Wages. Not to starve 
FIGHT! But the cops 
him and started to break up 
the demonstration. Men, wo
men, and children were beaten, 
clubbed and even trampled by 
the horses.

This is the answer of the fat, 
big-bellied rich guys who rule' before the accident- 
New York to the starving y0ll ven you stron$ 
workers and their children! sick> boss no like you no 
But we workers’ children must He trow you ot and laf 
tell them that we don’t mean 
to lie down and starve. WE ’RE 
GOING TO FIGHT! We have 
to organize into the Pioneers. 
We must get our parents to 
VOTE COMMUNIST! For the 
Communist Party fights for 
free"'food and clothing for the 
children of the unemployed I

slog-I
May i
May

Pion-1
insurance'

ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
vifšpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavitno 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite i

kad

AMERICAN CLOTHINC C0

Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
, kaipo žymus politikoje, savo Hi

enai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
Taip pat visos švaresnės lietuviš- 

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

Henry Ford, the guy that 
talks 
says 
have 
rich 
boys 
River Rouge, 
boys are 12 years old and the 
oldest arc only 18. The twelve 
year-old boys make only 15 
cents an hour and the most the 
older boy makes is 40 cents an 
hour.

Altho they are supposed to 
work two weeks and study in 
his school one week, the workers 
say that they turn out as much 
work as the. older worker. You 
can see them riding to work in 
the early morning and coming 
home late at night, from work, 
asleep on the trolley car.

Workers’ children! You must 
get your father and his fellow
workers to VOTE COMMUN
IST! The Communist Party 
FIGHTS AGAINST CHILD 
LABOR and DEMANDS THAT 
THE STATE SUPPORTS ALL 
C I-T ILDRENWHO AR E 
FORCED TO WORK TO SUP
PORT THE FAMILY.

Pirmu kartu savo gyvavimo 
istorijoj Komunistų Partijos 
vienetas čia pasirodė komunis
tinėj darbuotėj.

Nežiūrint, kad Great Neck 
yra buržuazinių siurbėlių-pa- 
razitų rezidencija, vienok ko
munistų veikimui dirva yra ir 
čia. Mat, be darbininkų vyrų 
ir moterų, išnaudotojai niekur 
neapsieina.

Great Necko, Port Washing
ton©, Manhasset, Glen Cove ir 
kituose Long Islando mieste
liuose bei “kaimuose” šioj a- 
pielinkej milionieriai išbudavo- 
ję puikiausius palocius, kur 
su savo šeimynomis praleidžia 

O pas tuos 
sąlygos yra 
darbininkai 
po saugia

Dear Comrades:
We are trying to make the 

Young Pioneer Corners Bigger 
and Better for You but you 
must help us do this. Write 
to the Pioneer Corners—43 E. 
125th St., N. Y. C., and tell us 
all about the conditions in your 
school, about the 
you belong to. Send 
poems, and puzzles.

"Y giving prizes to the three best 
letters or poems or puzzles that 
will be printed next week. We 
are giving as a prize a big, red 
flannel, emblem that says 
Young Pioneers of America on 
it and has a sickle and hammer 
on it. I’m sure that every 
worker’s child will be proud 
to own such a nice thing. You 
can sew it onto your sweater 
or jacket. Write to us today!

Comradely yours, -
Young Pioneer Corner Editor.

vasaros menesius, 
milionierius darbo 
gana sunkios. Jų 
visuomet randasi 
akimi pačių parazitų ir jų tar

mių; o gyvenamose vietose 
'darbininkai neturi žmoniškų 
patogumų. “Rendos” (nuo
mos) už kambarius augštos, 
maistas brangus. Nekurie dar
bininkai turi įsigiję “savo” na
melius. Ten vėl taksai (mo
kesčiai į miestelio iždą) bran
gūs, o kur pigesni, tai gatvės 
neištaisytos, aplinkui parazitų 
išmatos verčiamos.

Dar blogesnė padėtis negrų 
darbininkų ir darbininkių. Ne
grai darbininkai, kaipo nuže
minta, prispausta, persekioja
ma, beteise žmonių veislė, gy
vena čia dar sunkesnėse sąly
gose. Nežinau nei kaip pava
dint tas pašiūres, kur jie gy
vena; tai ne namai žmonėms. 
O jau tas susikimšimas, susi
grūdimas neapsakomas. Namų 
savininkai ir “rendas” dides
nes plėšia iš negrų.

Abelnai paėmus, darbinin- 
sivažinėt ;kai, balti ir juodi, vyrai ir mo

terys labai tamsūs'. Ir štai, 
jtarpe tokių tamsių, prispaustų, 
nualintų ir paniekintų žmonių- 
vergų. Komunistų Partijos 
vietinis vienetas nemažai pasi
darbavo. Nassau County su
rinkta 122 parašai delei pa
statymo komunistų kandidatų 
New Yorko valstijos rinkimuo
se. Išparduota nemažai ko
munistinės literatūros ir Daily 
Worker, gauta jam prenume
ratorių ; išdalinta tūkstančiai 
lapelių. Gyvu žodžiu buvo 
skleidžiamos komunistinės idė
jos šimtams darbininkų ir ra-

Maršrutas prasidės spalių 26 d. ir pasibaigs lapkri
čio 2 d. Drg. Bimba kalbės masiniuose susirinkimuo
se sekamose vietose:

Spalių 26 d., 1:30 vai. po pietų, Nashua, 20 High St
Spalių 26 d., 7:30 vakare, Lawrence, L. ū. K. svetai

nėj, 41 Berkeley St
Spalių 30 d., 7:30 vai. vakare, Worcester, 

Svetainėj, 29 Endicbtt Si.
Lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, Norwood, 

Svetainėj, 1? St. George Avė.
Lapkričio 2 d., 2 vai. po pietų, Montello, 

Svetainėj.
Lapkričio 2 d., 7:30 vai. vakare, So. Boston, kampas 

E ir Silver Sts.
Visur kalbės apie bedarbę, kodėl ji kilo, kaip ilgai 

tęsis, kas reikia daryti ir tt. Taip pat kalbės temoj, 
kaip bedarbė tapo panaikinta Sovietų Sąjungoj ir ką 
nuveikė proletariato diktatūros 13-kos metų viešpata- 

kuo-

The October issue 
YOUNG PIONEER 
out! It’s a dandy too 
songs, cheers, games 
ries. And what’s more 
of 5 cents a copy, it’s only three 
cents now, and the subscription 
for a whole year 
cents now instead 
like it used to be.

Even though the 
has banned
ONEER and won’t allow it the 
right that the other papers 
have, the YOUNG PIONEER 
IS GROWING BIGGER AND 
BETTER! You have to help 
us to do this. Help us prepare 
for the 16 page YOUNG PI
ONEER WHICH WILL BE 
OUT IN NOVEMBER to cele
brate the 7th birthday of the 
YOUNG PIONEER!

Fill out the bottom blank 
mail it with 35 cents to:

YOUNG PIONEERS OF A- 
MERIGA, 43 E. 125th St., New 
York City.

If you do this you will 
ceive the Young Pioneer for 
year!

I want to subscribe to 
only paper for workers’ chil 
dren.

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
VAJAUS KAMPELIS

PROGRESYVIŲ SUSIRINKIMAI
Apart prakalbų, sekamose vietose bus laikomi 

rinkimai visų progresyvių darbininkų—narių darbi
ninkiškų organizacijų ir “Laisves” ir “Vilnies” skaity
toją:

Spalių 27 d., 7:30 vai vakare, Lawrence.
Spalių 28 d,, So. Boston.
Spalių 29 d., Montello.
Spalių 31 d., Worcester.
Susirinkimuose bus kalbama apie mūsų orgartizaci- 

jų ir dienraščių vidurinius reikalus šio krizių laiko- 
tarpyj. Visi revoliuciniai darbininkai dalyvaukite

Kas yra didžiausias žmogaus priešas 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo 
Ameriką pagarsėjusius

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

you ven you 
sick, boss no 
He trow you ot 
you like fool.”

April 30, 192v, when 
returned from School, s 
exactly as .ordered by the 
who gave her the leaflet: “ 
it to your . father.” For 
first time she saw tears in hi 
eyes as old Watt read tlie

! Valdininkų Graftas is 793 
I Miestinių Automobilių

New Yorko valdyba užlaiko 
.miesto lėšomis S21 pasažierinį 
Į automobilį, pasivažinėt valdi- 
ininkams. Prie . šių automobi
lių nėra priskaitoma policiniai 
!automobiliai ir kiti, kurie yra 
■naudojami įvairiose reguliarė- 
se miesto tarnybose. '

Iš minėtu 821 automobilio 
i paskutiniais laikais yra nau
dojama tiktai 28 pa 
majorui, komisionieriams ir 
tūliems kitiems miesto valdy
bos ponams. Kas yra veikia
ma su kitais 793 automobiliais 
ir kiek jų užlaikymas miestui 
lėšuoja, težino tik patys valdi
ninkai. Yra spėjama, kad tie 
šimtai automobilių yra slapta 
parsamdomi visokiems privati
niams asmenims, varantiems iš 
to biznį. Ką parsamdantieji 
valdininkai už tai gauna graf- 
to, tai pasilieka savo kišeniuo- 
se. O tie šimtai automobilių 
taisomi miesto kaštais; miestas 
apmoka ir už jų garažus.

Below the outstanding 
ans—“Out of school 
Day! Down tools 
Day!” he read that 
eers demand social 
for the unemployed, 
workers 
working for the bosse 
their families 
is rich i 
by the 
palaces 
shacks, 
workers

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
xfl7 DIVISION AVENUE. « BROOKLYN, N. T.

ledeliais nuo 12 
iki 12 v. naktį.

Turkiškas ir 
m ui kambarys; 
rnavimu.

>evoise Sts.

šeštb Apskričio konferenci
ja įvyko Chester, Pa., 19 d. 
spalių, Lietuvių Svetainėj. De
legatai suvažiavo visų kuopų, 
išskiriant Riversides kuopą. 
Matyt, kad kuopa boikotavo 
šeštą Apskritį už nelaikymą 
konferencijos Baltimorėj, kaip 
pereitą metą buvo nutarta. Ri- 
versidiečiai Apskričio valdy
bą vadina diktatoriais ir pa
našiai.

Man rodosi, kad Apskričio 
valdyba gana logiškai pasiel
gė, leisdama kuopoms nubal- 
|suot, kur laikyt konferenciją— 
Baltimorėj, Philadelphijoj, Ri- 
versidėj ar Chesteryj. Nors 
pirmiau buvo nutarta, kad lai
kyt konferenciją Baltimorėj, 
bet mes, baltimoriečiai, balsa
vom už Chesterį. Ne 'todėl, 
kad mes nenorėjom, kad būtų 
laikoma konferencija Baltimo
rėj, bet permatydami dabar
tinę padėtį. Esant didelei be
darbei, daugelis mažesnių 
kuopų būtų visiškai negalėję 

j prisiųsti delegatus į Baltimo- 
rę. Todėl mes ir balsavom už 
Chesterį. Rodos, riversidie- 
čiams nebūtų ko pykti. Se
kančią konferenciją galėsime 
nutarti laikyt Baltimorėj ir 
drg. ■ riversidiečiai bus geriau 
užganėdinti; arba kada' kitą 
metą laikysim pikniką Balti
morėj . ir užkviesim draugus 
riversidiečius atvažiuot, tada 
bus daugiau galima pasikalbėt 
ypatiškai.
Padėka Draugams Dudoniams

Baltimorės delegatai, buvu 
šieji šešto Apskričio konferen
cijoj, ačiuoja draugams Dudo
niams už puikų, priėmimą— 
gerą nakvynę ir puikius pusry
čius. Gal kada nors mes, bal
timoriečiai, atsilyginsime tuom 
patim.

Kartu reikia tart ačiū visai 
Chesterio kuopai—draugams 
ir draugėms, už skanią vaka-. 
rienę delegatams. Tokia drau
giškumas yra labai geras^ da
lykas mūsų judėjime. Be 
draugiškumo negalimas būtų 
ir bendras vaikintas.

F. S. Klishis. ;

Police Club Workers Who 
Demand Bread for 

Their Children

who were hurt while 
and for j

The Country I 
but the wealth is stolen I 
capitalists. We build 
but we live in dingy 

The children of the
• starve while the child

ren of the rich drown in riches 
and luxury. Dozen tools!

In her children bewilderment, 
Anna grasped the whole mean
ing of these words as she asked 
—“May I go?” “May I march 
with these Pioneers? We too 
are poor now.”

May First. The sun con
quered fog and railroad steam. 
Working children marched form 
the Lyceum to the Ukrainian 
Hall, increasing their numbers. 
Anna was among them. She, 
silent. As the refrain of the 
Internationale resounded in the 
air she opened her mouth to 
say 
she heard that different words 
were sung ant the tune was so 
different from the National 
Hymn; , .“This is the proleta
rian,- the working-class hymn, 
comrade,” whispered a Pioneer 
to her. “What, Comrade?”

A party was given, speeches 
were made about the workers’ 
misery. Anna wanted to run

The speaker 
been to her

By MARTHA
*My father works in a textile 

factory. Now he is out of a 
job. / No one seems to care if 
we are starwing here. His 
boss doesn’t worry because he 
has a beautiful home and his 
kids are in Florida for a vaca
tion.

My father is going to Vote 
Communist, Often he tells me 
that the Communist Party is 
the only wmrking-man’s Party. 
Only the Communist Party 
fights for the unemployed 
workers. He says 
Russia the workers 
and their lives are 
than ours. I also 
Communists and if I had a 
vofe I would VOTE COMMIT-

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

(Tąsa nuo 6 pusi.) 
nas, Bružas, Kūlikas, ar 
dar esate gyvi, ar kas su 
mi pasidarė? Jūs, draugai/ 
ne tik neatsakote į laiškus, bet 
nerengiate Senam Vincui pra
kalbų, neigi ruošiatės prie jo
kio parengimo, nei rūpinatės 
gauti bent keletą “Laisvei” 
skaitytojų. Na, ir jeigu visi 
rūpintųsi visuomenės reikalais 
bei mūsų spauda kaip augš- 
čiau minėtos kolonijos, tai ko
kios pasekmės būtų ?

Šiomis dienomis užsisakė li
teratūros sekamos kuopos: 23, 
5, 138, 185 ir-79. Pirmutinės 
yra II Apskričio ribose, gi pas
kutinė—I Apskričio. , ,

šiais metais II Apskričio ri
bose iš jo pusės dirbama tiek, 
kiek spėkos leidžia. Prakalbų 

I maršrutas eina visu smarku- 
jmu, teatro maršrutas jau pra
dedamas, ir draugai maspe- 
jthiečiai aplankys sekamas ko
lonijas: 15 d. lapkričio Cliff
side, N. J.; 16 d. lapkričio 
Paterson, N. J., ir 23 d. lap
kričio New York, N. Y.

Narių gavimas eina pirmyn, 
nors lėtai. šiomis dienomis 
gavo sekamos kuopos naujų 
narių: 55 kuopa—3, 172 kuo
pa—2 ir 54 kuopa—2. Viso 
20 naujų narių jau gauta.

Vajaus Kapitonas.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
Ij^ksg,. apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiėkorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

(Read about how Anna be
comes an active Pioneer and is 
a delegate tp Soviet Russia in 
next week’s Young Pioneer 
Corner in'this paper!)r.karnai prisitaikyti

akinius, kreipkitės
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Puslapis sestas Pirmadienis, Spalių 27, 1930

VIETOS ŽINIOS
Kodėl Dabar Nedrįso Dar [Demokratai Giriasi, kad 
$255,000 Pridėti Algą 
Miesto Valdininkams?

Leidžią Bedarbiams 
Pagulėt ant Grindų

I
Keli mėnesiai atgal Didžiojo Demokratų partijos

New Yorko augštieji valdiniu-{šaukdami piliečius balsuot už 
kai prisidėjo sau virš pusės [juosiu 
miliono algų.
liai-trečiaeiliai 
manė gauti

vadai,

giriasi, būk jie
Dabar antraei- tina” 12,000 bedarbių.
dykūnai užsi- renybėje gi jie tik dar žada 

iš miesto iždo maitinti.

m al

Paskutinis Pranešimas
Visi būkime šį vakarą A. L. 

D. L. D. 1 kuopos prakalbose, 
kur kalbės visiem gerai žino
mas ir visų mylimas draugas 
Senas Vincas (V. Jakštys) — 
apie dabartinę bedarbę, jos 
priežastis ir būdus jos praša- 
linimui.

Darbininkai, kas iš mūsų ne- 
atjaučiam šios bedarbės, kuri 
kasdieną vis didėja; nepakęs-' 
darni alkio ir skurdo, vis dau-l 
giau bedarbių žudosi, .kuomet [C“nni]

Brooklynas -pamigo ir jnkio 
veiklumo nesigirdi. Mikule- 

(Pabaiga 5-tąm pusi.)

Well, jau pereitą savaitę 
pašokome iki 34skaitytojų. 
Tačiaus Devintas Apskritys 
pusantros rusiškos mylios nu
bėgęs toliau nuo mūs. šią sa
vaitę turi būt įtemptos visos 
spėkos, kad pasivijus Devin
tą apskritį ir pralenkus jį. 
Drg. Reikauskas, kaip “čyfas” 
tos apielinkės, turi būti sar
gyboje, kad nepraradus gar
bės su pirma dovana.

Blogumas mūsų vajininkų REIKALAVIMAI
[tarpe yra tas, kad paprastai REIKALAUJAM

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių fornišius 

ir radio labai pigiai. Taipgi gali
ma • r kambarius randavoti, randa 
pigi, yra steam heat. Pardavimo 
priežastis—<apleidžiam miestą. Krcip- 

I kites po num. 15 Mescrole St., Apt,. 
128, Brooklyn, N. Y. 254-7

Telephone, Btagg MW

LORIMER RESTAURANTLietuvių Valgykla
VISOKIU ROSIU ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 

LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

prisidėti prie Lie
tuvių Gesolino Kompanijos. Įmo

kėdami mažą sumą pinigų užimsite 
l geras vietas gesolino stotyse parda
vinėti gesoliną ir gausite gerą už
mokestį ir būsite nariais tos konir 
panijos. Atsišaukit sekamu adresu: 
Capitol Auto Service Stations Corp., 
45 Branford Pl., Room 227, Newark, 
N. J. 254-7

.] susirinkime liekasi iš- j 
rinkta komisija rinkimui skai-, 

j lytojų.
įmėnesį neišgali niekur nuo sa-

,v v. i_jyraĮvo namų toliaus nužengti, 
eitis is sios padėties, jkajp j dirbtuvę, namus ir, 

i retkarčiais, parengimus, tai ir 
visas nuopelnas atliktas mėne- 

!sio laikotarpyj. Gi kiti orga- 
inizacijos nariai tikisi, kad iš- 
|rinktoji komisija atidirbs už 
[visus ir sėdi rankas sudėję. 
Jei mes pažvelgsime į tokį Eli
zabethą, turintį poniškos iš
vaizdos ypatybes, nieko nedir
bant, nori turėti nuopelnus 
Idarbo vaisių, arba į tokią mil
žinišką koloniją, apgyventą | 
lietuviais, kaip Newarkas, ku-! 
ris nori pramiegoti šį vajų tik 
su 4 metiniais skaitytojais. . . 
.Tai ką jau kalbėti apie ma
žesnes kolonijas.

Bayonnė pereitais metais 
puikiai pasirodė vajuje. Gi 
šiemet nesigirdi nieko. South

Tik- turčiai brangiausiuose viešbu-1
čiuose pęrtekliuj lėbauja, o

Jie gerinasi balsuo- sandėliuose nuo perviršio pro-1 
$255,000 priedų prie savo ai-[tojams, kad, girdi, mes davė- dūktai genda, pūsta. 
gų,; kurios ir be to jau buvo' me keliolikai tūkstančių bedar- juokia, išei..............
augštos. Taip antai, toks Ed.jbių pastoges, ir dar leisime tai kalbėtojas išalkins* 
W. Cox, viso labo tiktai . trims tūkstančiams miegoti
Queens pavieto raštininkas, ir miesto kareivinėse (kazermė- nuos Aido Choras, vadovybėj 

L. B. šalinaitės.
Nepamirškit laiko ir vietosiu 

—7:30 vai. vakare, Ukrainą 
Svetainėj, 101 Grand 
Brooklyne.

Įžanga visiem veltui.
Rengimo Komisij

ant plikų grindų.
Baisi tai “geradarystė 

liolikai tūkstančių.., O kaip

tas reikalavo prie ligšiolinės se) 
jo $10,000 algos į metus pri
dėti dar $2,000.

Bet miesto majoras Walke-'su tais kitais astuoniais šim-[ 
ris suprato, kad tai būtų jau tais tūkstančių bedarbių, ku- 
perdidelė begėdystė taip kel- uių tokią skaitlinę pripažįsta 
ti saviškiams parazitams algas ir pats majoro Walkerio komi-Į 
šiuo laiku, kuomet šimtai tūk
stančių bedarbių New Yorke

ke-

siohierius Rybickis?
Policijai pridėta $7,000,000 i 

badauja ir sala be duonos ir daugiau; milžiniškai gi bedar- 
Jis todėl šiuo bių armijai miesto ponai, de- 

įmonstrantų verčiami, vargais 
{negalais išstenėjo vos vieną 
Įmilioną, kurio didžiumą taipgi 
[laikosi suvogti tie patys poli
tikieriai.

Kovokime po Komunistų 
Partijos vėliava už greitosios 
pagelbos pensijas bedarbiams 
u miesto iždo, po $25 į savai
tę kiekvienam. Balsuokite už 
Kom inistų Partijos programą 
ir jos kandidatus rinkimuose 

[lapkričio 4 d.
O mažesni de- i

be pastogės, 
laiku nesutiko pridėti algų 
minimiems veltėdžiams.
joras, tur būt, šio to pasimo
kino iš audringų bedarbių de
monstracijų. Tai viena; o ki
ta, tai p. Walkeris bijo nuo 
savo partijos nustumti minias 
darbininkų ir bedarbių balsuo
tojų.

Be to, jis pats pirm kelių 
mėnesių pasikėlė algą nuo 
$25,000 iki $40,000 į metus, i 
Artimiausi jo sėbrai irgi išank-j 
sto aprūpinti, 
mokratų grafteriškos mašinos | 
špykiai gali dar palūkėti 
algų pridėjimais bent iki 
rinkimų.

Ma-

s"' Pirmu Sykiu Senas Vincas 
[East New Yorke •

fa komisija per visą

Apart prakalbų, dar dai-

St.,

a.

Cliffsi-

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gerai įtaisytas ir 
apšildomas kambarys. Arti restora
nai ir patogus privažiavimas. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
69 Johnson Avė., kampas Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. 255-7
PASIRANDAVOJA didelis Storas, 

tinkamas nedidelei šapai arba bu- 
černei. Prie storo yra du kamba-

I riai. Randa nebrangi. Kreipkitės 
: po num. 918 Glenmore Ave., East 
New York, N. Y. 254-6
PASIRANDAVOJA 

gražioj vietoj,
Taipgi 
šiuotas 
ypatom, 
Vitkus,

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnozei
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Ismilsame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST.r 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Mechaniško “Žmogaus” ir 
Elektros Stebuklai

Inžinierius L. W. Chubb, 
Westinghouse Elektros Kom
panijoj, New Yorke, rodė 
“stebuklus” su savo padirbtu 
mechapišku

ALDLD II Apskričio 
Vajaus Kampelis

*
Cliffside Išpildė Savo Kvotą

Šiais me< ris Cliffsidės, N. J., 
kolonija jau padėta ant dar
bininkiško žemlapio.
diečiams A L. D. L. D. II Ap
skritys skyrė gauti 7 naujus 
“Laisvės” skaitytojus, o jie jau 
gavo T1/?.

Drg. Steponavičius savo laiš- 
kutyj rašo : “Apskričio skirtą 
mūsų kolonijai. kvotą pilnai iš- 
pildėme,” bet dar ne viskas. 
Jisai sako: “Turite atminti, 
kad mes esame savo kolonijos 
patriotai, ir šiame vajuje 
dirbame atskirai nuo II Ap
skričio, ir tikimės gauti bent 
vieną skiriamą dovaną.” To- 
liaus jisai sako: “Paskyrimas 
mūsų kuopai gauti 5 naujus 
narius bus pilnai išpildytas, ir 
mes parodysime, kad mažiukė 
kolonija, organizuotai dirbda
ma, sukirs tokį Newarka, Pa- 
tersoną. Elizabethą ir Bayon- 
nę.”

Pilnai sutinku su drg. Ste
ponavičiaus išreikštomis minti
mis; jau jie tą ir padarė, da
bar pralenkdami visas kuopas

d. 1930

.Rengia Jaunųjų Darbininkų.
Kliubas

Šeštadienį
Lapkričio (Nov.),

“LAISVĖS” SVETAINĖJE 
46 Ten Eyck Si., Brooklyne

Bus linksma programa 
Taipgi bus

POLKOS KONTESTAS
Geriausiai atsižymėjus pora 

laimės dovaną
Pradžia 6:30 vai. vakare

4 kambariai, 
randa prieinama, 

pasirandavoja vienas forni- 
kambarys vienai ar dviem 
vyram ar merginom. J. 

1097 Halsev St., Brooklyn, 
Tel. Jefferson 7939.

’ 254-5

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

PASIRANDAVOJA kambarys vienai 
ar 

mas, 
num. 
Ave. 
Tel.

dviem ypatom. Garu apšildo-
yra telefonas. Kreipkitės po
31 Grove St., tarpe Bushwick
ir Broadway, Brooklyn, N. Y.
Foxcroft 5819. 254-7

PASIRANDAVOJA keturi fomišiuo- 
ti kambariai porai arba pavie

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

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

Įvedimo Kontraktorius

Nufotografuoja Ir 
aumaliavoja viso- 
k i u n paveikslu* 
Įvairiomi* s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
Benu* ir krajavua 
Ir nudaro au 
aaaerikoriiSkaia.

TELEFONAS: 
TRIANGLE UBO
Kreipkite* i 1 u a 

adreau i

JONAS
171 Bridge St., <

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
!. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

East New Yorko ir Rich
mond Hill lietuviai turės pro
ga išgirsti kalbant drg. Seną 
Vincą. A. L. D. L. D. 185 
kuopa rengia prakalbas Senam 
Vincui antradienį, 28 d. spa
lių, 8 vai. vakare, svetainėj 
218 Van Sicklen Ave., East 
New Yorke. “Laisvės” skai-

žmogum-robotu.” įtytojai iš raštų gerai žino Se- 
Pastato jam klausimą, paspau- na Vincą, todėl dabar kviečia- 
'sclamas vieną knypkį, ir rriė- me visus ir visas atsilankyti ir

II Apskričio ribose.
II Apskrity j ir šioj visoj a- 

pielinkėj lietuvių darbininkiš
ka visuomenė žino, kad drau
gai cliffsidiečiai visur ir visuo
met pasirodo organizuotai, 
ar tai II Apskričio reikalais, 
ar “Laisvės.”

chaniškas žmogus duoda atsa- pasiklausyti jo kalbos, o kurie 
kymą aiškiu baritono balsu;'dar su juom nesusipažįstate, 
paliepia dainuot, paspausda-, tai dabar bus gera proga ir 
mas kitą knypkį, ir dainuoja; susipažinti, 
paliepia nulipti nuo kėdės, pa-, 
spausdamas trečią knypkį, ir visi ir visos atsilankykite, 
tas padaras nulipa ir žemai 
nusilenkia (pasiklonioja).

Uždėjo inžinierius Chubb o- 
buolj ant to padaro galvos; 
paspaudė tam tikrą knypkį, 
žibtelėjo elektros kibirkštis! 
ore, ir obuolys buvo numuštas 
žemyn, nors prie to mechaniš
ko žmogaus nebuvo privesta 
jokių elektrikinių vielų. Jo 
judėjimai ir balsas yra valdo
mi su pagelba bevielinės elek
tros.

Minimas inžinierius nustebi
no arba nugąsdino kai kuriuos 
iŠ svečių, paleisdamas dirbtiną 
žaibą; bet žaibas buvo taip 
kontroliuojamas, kad jis susto
jo už kelių pėdų nuo svečių, 
neikiek jų nekliudydamas.

Be tų stebūklų buvo parody
ta ir smarkiai besisukantis ra
tas, darantis po 1,800 apsisu
kimų į minutę, bet žodžiai ir 
sakiniai ant to zvimbiančio ra
to buvo kiekvienam lengvai į- 
skaitomi. Mat, yra išrasta to
kios šviesos, jog kai ratas su
kasi vienon pusėn, tai iš jų 
spinduliai tokiu pat tankumu 
yra leidžiami atbulon pusėn, 
taip kad ratas atrodo stovįs 
visiškai ramiai, be jokio judė
jimo.

Nepraleiskite šios progos,

Jaunųjų Darbininkų Kliubo 
Orkestrą grieš lietuviškus ir 

amerikoniškus šokius.
Kviečiame visus, senus ir jau
nus, atsilankyti į šį parengimą,' 
nes užtikrinamo, kad visi bū

site užganėdinti.
Įžanga lik 50 centų ypatai

Visus kviečia J. D. KLIUBAS.

65-02 Grand Street 
Maapeth, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOICATAS

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

NOTARY PUBLIC

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 mane, o patarnausiu 
kuogeriausiat

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

(254-6)

GARSUSIS KANDRATAS VĖL RISIS
RIDGEWOOD GROVE SVETAINĖJE

Seredoje, 29 d. Spalio (October), 1930
Jis susikibs su FIRPO WILCOX, Cherokee Indijonu

Detektyvų Susišaudymas su 
Plėšikais pas Koziminkus

Atėjus dviem policijos de
tektyvam daryti kratą kozir- 
ninkų. lizde, užpakalyje cigarų 
krautuvės, 1473 Madison Ave., 
New Yorke, daug maž tuo lai
ku atėjo ir trys plėšikai, kurie 
norėjo ištuštinti kišenius bosui 
ir kozirninkams. Prasidėjo ko
va. Nušautas tapo plėšikas 
Michael Murray ir pašautas jo 
sėbras John Dean; trečias pa
bėgo. Pavojingai į pilvą su
žeistas savininkas Abe Gersia; 
peršauta koja vienam iš de
tektyvų, ir sužeisti trys ko- 
ziminkai. »

Kandratas, Lietuvių Čampionas
Kiti ristikai poruojami sekami:

RICHARD SHIKAT su NICK VELKOFF 
GEORGE HAGEN su JOE “TOOTS” MONDT 

VENGRAS SZABO su CYCLONE RESS 
NINO DORNALDI su IVAN VAHTUROF 

JOE PARELLI su MARTIN MERKUR

VEIDO GRAŽUMAS
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 Grožybes 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 gatvė----------------------------
Miestas ir valst._______________

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 rytė iki G po pietų

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

Tel.: Juniper 6776

*'<»|pphnne. Greenpoint 2320

J GARŠVA
GRABOR f US
UNDERTAKER

LAI puru VIU ui R EKTORUS

Išbalzamuoja ir laidoja numiruslun 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
crikštynnms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
OTtts pažĮstate mus, mes pažįstame 
Hus, bet jau senai matėmės i. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

. ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų „ ;

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuošuoja 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. X Kaina........................................................ 60c, per paštą

Kundroto nptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine. 
Mes specialistai sutaisyti daktarą receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

65c

Mes taip pat turimo žolių ir gerą sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikaląujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Sayįninkas

Bedford Avenue " Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Gręenpoint 2017-2360-3514

229

Pradžia 8:30 Valandą Vakare
Įžanga: 80c, 1.05, $1.60, $2.00 su taksais

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiyskit kartu su užsakymu. y 
m mr—7nr—

M O T. UKUS, F&Čgrafa '■
■’Medford Ave., Brooklyn ■ 

4-.L ..let. Greėribotnf 1- .U • ' 
.• Studijtl'lirooliltfnc. . Atvikii Persitikrinti
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