
*tt£
b.- I '

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

KRISLAI
Kalbėtojai Savo Atliks. 
12,000 Bedarbių “Mai

tins.”
Kovokite už Bedarbių 

Bilių.
Afrikoj ir /Amerikoj

Rašo Petraška

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

No. 256 Telephone, Stagg 387S

Šiomis dienomis Mass, vals
tijoj prasidėjo d. Bimbos pra
kalbų maršrutas; baigsis pra
džioj lapkričio. Senas Vincas 

1 sako prakalbas New Yorko 
r apielinkėj, o d. Prūseika greit 
^atvyks į “viršutinę” New Yor

ko valstijos dalį, aplink Alba
ny. Kaip matome, rytuose tu
rime stiprią kampaniją: 
padengtos visos didesnėsės 
Jonijos.

bus 
ko-

—v—
Tačiaus nauda labai bus ma

ža, jei, tik ant pačių kalbėtojų 
pasiremdami, ALDLD. nariai į 
ir visi mūs laikraščių skaityto
jai bei veikėjai nieko neveiks. 
Prakalbos, masiniai mitingai; 
privalo būti tais koncentracijos 
punktais, iš katrų paskui išsi
lietų draugai į darbą tarpe tų 
darbininkų, katrų į prakalbas 
negalime sušaukti—stubas.

skelbia laikraščiai. Ką 
Mieste priskaito- 

bedarbių. Pa- 
dar liks apie 
ir skurdo li- 

jei komunistųNa, o

New Yorko miesto valdyba 
įsakė policijai surašinėti visas 
bedarbių šeimas, “kuriom rei
kalinga greita pagelba.” Apie 
12,000 bedarbių “miestas mai- 
tin,
tai reiškia? 
m a virš 800,000 
imk 12,000, tai 
800,000. . . bado 
kime.
siūlomas bedarbiam socialės ap- 
draudos bilius būtų priimtas, 
tai kiekvienas bedarbis gautų 
bent $25 savaitinės algos. Tuo
met jie galėtų šiaip taip pra
gyventi.

Tūli paklaus, iš kur tuos pi
nigus paimsi? Iš kapitalistų. 
Jiem darbininkai uždirbo bilio- 
nus dolerių; jie pralobę ir ne
bežino, kiek kuris turi gery
bių. Antra: iš karo reikalam 
skiriamų bilionų dolerių. Kam 
statomi tie šarvuotlaiviai? 
Kam išdirbama įvairūs c he
rn i k a 1 a i 
zai?
niam karui.
Sąjungos. Ar galima šiandien 
statyti šarvuotlaivius, leisti bi- 
lionus dolerių karo reikalam, 
kuomet milionai bedarbių ba
dauja; šimtai žudosi; tūkstan-j 
čiai kasdien mėtoma iš namų ; bta-tys Naują 
del negalėjimo užsimokėti nuo
mų? Aišku, kad ne!

nuodingi ga-
Sekamam imperialisti-

Puolimui Sovietų

Chinijos Komunistai 
Vis Laimi Naujus Miestus

HANKOW.— Visoj Honan 
provincijoj komunistinės ar+ 
mi.įos, kurias sudaro darbi
niu Kai ir valstiečiai, kovoja 
visu frontu už valdžią, del 
užkariavimo naujų miestų. 
Kvangšan miestas taipgi pe
rėjo į komunistų rankas. Sa
koma, kad jame esą Nankin- 
go valdžios kareiviai atidarė 
miesto vartus komunistams 
ir pavedė jiem miestą valdy
ti, patys pereidami į raudon- 
armiečiit eiles. Raudonar
miečiai atakavo ir miestą 
Siniang, bet dar nepaėmė.

Pastaruoju laiku pietinėj 
Chinijoj komunistai padarė 
žymių laimėjimų. Nankingo 
kareiviai garnizonais perei
na į komunistų pusę ir 
bendrai atsuka savo ginklus 
prieš Nankingo pajėgas.

Sunkiai Sužeistas Drg 
A. Lazauskas

NEW PHILADELPflIA, 
Pa.— Spalio 20 dieną, Lu- 
siana kasykloje labai sužei
dė ALDLD. vietinės kuopos 
narį draugą Antaną La
zauską.

Anglis puldama žemyn 
Lazauską prispaudė prie 
ramsčio (prop<) ir ten susi
laikė. Ėmė tris valandas 
iki jį išėmė, išliuosavo.

Pribuvę mainieriai .gelbė
ti Lazauską nesitikėjo gy
vą išimti, 'neš labai buVo 
prispaustas. Bet šiai’p-taip' 
pavyko sulaikyti anglis li
po trijų valandų darbo iš/ 
gelbėjo dar' gyVą.

S. V. Ramutis^

IŠ LIETUVOS

Inkvizicijos Kalėjimą • v
KAUNAS. — Smetonos 

kruvinoji valdžia nusprendė 
išleisti kelius milionus litų 
pastatymui naujo milžiniško 
kalėjimo. Darbas būsiąs 
pradėtas pradžioje ateinan-

Štai kodėl darbininkai—dir
bantieji ir bedarbiai—privalo 
suglaustomis eilėmis kovoti už 
Komunistų Partijos siūlomą so
cialės apdraudos bilių! Štai ko
dėl jie turi balsuoti už komu- metų.’ Kalėjimas ture-
nisty kandidatų sąrašus lapkri- ' si visag moderniškas kan-
čio 4 d. Balsavimas uz komu- 
nistus, reikš balsavimą už so
cialės apdraudos bilių bedar
biam, seneliam, sergantiem!

Antra: bedarbių padėtis dar 
galima pataisyti ir iš kitos pu- 

už trumpesnes 
fabrikuose;

sės: kovojant
darbo valandas
prieš kapitalistinę racionaliza
ciją (speed-up sistemą) ; ■ prieš 
kapojimą algų.

kinimo priemones. Jis bus, 
be abejonės, pavestas kan
kinimui politinių kalinių.

Tai toks fašistinės Lietu
vos politinis ir kultūrinis 
progresas. Nebeužtenka ca
ro ląikais buvūsių kalėjimų, 
tai vienatinis fašistų vai-; 
džios “kūrybos” darbas yra 
statymas naujų bastilijųu <

Šiomis dienomis spauda skel
bė, jog Liberijoj, Afrikos neg
rų respublikoj (kurią kontro- 

u liuoja Amerikos gurno magna
tas Firestone), dar tebežydi 
vergija. Gaila, kad Amerikos! 
spauda eina jieškoti vergijos 1 
Afrikoj: čia pat po nosim, pie- riais apsiginklavę vyraft Jie 
tinių valstijų vatos plantacijo- j rado ten du dirbančius dar- 
se faktūrai vergija dar tebežy- bininkus ir keturis svečius.

Užpuolimas Malūne
Iš Kėdainių praneša, kad 

naktį iš spalių 5 d. netoli 
Kėdainių Vidainių kaime į 
malūną užėjo trys revolve-

di. Tik jos kapitalistinė spau
da nemato.

Tik ketvirtas šimtas naujų 
metinių “Laisvės” prenumera- 

, torių tesiekiamas. O jau spa
lio mėnuo eina prie užbaigos. 
Vadinasi, šią savaitę kiekvie
nas draugas ir draugė ne kad 
loska privalo smarkiai pasiju
dinti. Nepaisant, kaip sunki 
padėtis, bet mes turime gauti 
virš 1,000 prenumeratorių šie- 

P met šenadorio draugai savo 
k/ dalį padarys.

*.»

Piktadariai buvo su kaukė
mis, o viens be kaukes.

Jie darbininkus nusivarė 
į malūno antrą augštą ir 
įsake pakelti rankas į viršų. 
Vienas nepaklausė. *Į tą plė
šikai paleido du šūviu ir 
mirtinai sužeidė. z Beveža
mas pas daktarą jis mirė.

T

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalių (October) 1930

tėžius, o IšlaimėsiteLaisve
245 Komunistų Partijos Kandidatai 

Pastatyti 25 Valstijose Balsavimam
Tam Tikslui Yra Surinkta 170,000 Piliečių Parašų, Kurių 

Labai Didelė Dalis Balsuos už Komunistus
“firmų sykiu , jos istori-NEW YORK.— Komu

nistų Partijos nacionalė joj, Partija davė centrali- 
raštinė skelbia, kad šiais nes direktyvas kongresio- 
kongresiniais ir municipal!- nalei rinkimų kampanijai, 

jniais rinkimais jinai turi 
per visą šalį pastačiusi 245 
kandidatus, 25-kiose valsti-

Šitie visi kandidatai tapo 
pastatyti dėka Partijos na
rių ir simaptizuojančių dar
bininkų pastangomis. Nes 
jų pastatymui reikėjo su
rinkti 170,000 piliečių para
šu.

Kyšy j su tuo Partija 
skelbia:

“Komunistų Partija da
lyvauja rinkimuose kaipo 
vienintelė revoliucinė dar
bininkų ir biednųjų farme- 
rių partija. Rinkimų va
jus tai buvo tęsinys tos ko
vos, kurią ji, Partija, vedė 
kiekvieną dieną pirmiau 
dirbtuvėse ir fabrikuose. 
Energingai dalyvaudama ši
tose kovose ir rinkimų kam-, 
panijoj, Partija neatvangiai 
kovojo ir tebekovoja su 
oportunistiniu supratimu 
apie parlamentarizmą ir ne
prileido . ątmiešti juolni ^a- 
vo revoliuęinęs’ programos.

n
Sekamose valstijose Par

tija turi pastačius savo 
kandidatus: Colorado, Con
necticut, Delaware, Illinois, 
Indiana, Iowa, Maryland, 
Massachusetts, Minnesota, 
Montana, New Hampshire, 
New Jersey, New York, 
North Carolina, North Da
kota, Pennsylvania, Rhode 
Island (tik į Providence ma
jorus), South Dakota, Ten
nessee, Texas, Washington, 
Virginia, Wisconsin, Ohio 
(tik dviejuose apskrityse).

Trijose valstijose Partija 
išstatė vyriausiais kandida
tais negrus darbininkus.

Dabar kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė, pilie
tis Jungtinių Valstijų, ga
lės minėtose valstijose pa
duoti savo balsus už komu
nistų kandidatus; už kan
didatus vienatinės revoliu
cinės partijos, kuri pagrį
žusiai gynė ir gins darbi
ninkų klasės reikalus, kovo
dama* už nuvertimą. kapita
lizmo.

Rumunijoj Prasidėjo 
Revoliucinis Bruzdėjimas

BUCHlARESTAS.— Pasta- 
moju laiku Rumunijoj, ypa
čiai šitam mieste, prasidėjo 
smarkus revoliucinis judėji
mas. šiomis dienomis Ru
munijos Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą į visus 
darbininkus, raginant juos 
kovoti už nuvertimą Karolio 
valdžios. Panašūs lapeliai 
paskleisti ir tarpe kareivių.

Valdžia susirūpinusi. Ipau- 
gelis žmonių pirmiau manė, 
kad su pakeitimu valdžios, 
su užsėdimu ant sosto mo
narcho Karolio, dalykai pasi
taisys. Bet štai jau gęras 
laikas, kai tas padaryta; o 
gyvenimas vis prastėja. To
dėl tasai neramumas. Val
džios šnipai ir policija dar
buojasi, jieškodami slapto
sios komunistų spaustuvės, 
kurioj spausdinama drau
džiama literatūra.

70 Darbininkų Žuvo

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

GETULIO VARGAS JAU ŠAUKIAMAS 
BŪTI BRAZILIJOS PREZIDENTU 
VIETOJ NUVERSTO WASHINGTON LUIS

Braziliečiai Apšaudė Vokiečių Laivą, Nužudydami 21 Asme
nį ir Daugelį Sužeisdami; San Paulo Kalėjimas Išardytas
RIO DE JANEIRO.—Mi-1 jau pasiaiškinimo. Ji, ta- 

litaristų taryba, kuri suda-jčiaus, bijosi supykinti Bra- 
ro Rio de Janeiro ir fakti- 
nai visą federalę valdžią, 
sutiko, kad Getulio Vargas 
būtų šalies prezidentu. Var
gas yra Rio Grande do 
provincijos prezidentas 
revoliucionierių vadas, 
pribus į Rio de Janeiro 
tradienį ir čia bus jam 
vesta galutinas sudarymas 
valdžios. Nuskirta laikinos 
valdžios visom provincijom, 
kurios ėjo su nuverstuoju 
prezidentu reakcininku Wa-

Sul 
ir 

Jis 
an- 
pa-

Saar Angliakasykloj Ishington Luis. Gi tos pro-

PARYŽIUS.— Prancūzų 
kontroliuojamo j angliaka
sykloj, Saar srity j, iškilo 
eksplozija, kurioj žuvo 70 
mainierių. Kiti sužeisti ta
po ir šiuo tarpu randasi li
goninėj.

vincijos, kurios kilo prieš 
Luisą, pačios savo valdžias 
pasistatys. Paskui bus pa
daryti rinkimai.

Iš visų provincijų (vals
tijų) revoliucionierių atsto
vai vyksta į Rio de Janeiro 
tartis delei sudarymo val
džios.

i

I
žili ją, nes su ja daro nema
žą biznį.

Nužudytieji pasažieriai 
yra daugiausiai ispanai 
darbininkai, keliaują Ispa
nijon.

$2,000,000,000 Reika
lingi Šią Žiemą 

Bedarbiam
WASHINGTON. — Pa

sak profesoriaus John pe- 
wey, jei norima nors kiek 
žmoniškiau bedarbiam pa
gelbėti, tai jiem reikėtų iš
leisti mažiausiai du bilionai 
doleriu viena žiema.

* * s
I
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Ablavos ant Komunistu
MELBOURNE, AnstraU- 

ja.—-Bedarbė siaučia ir Aus
tralijoje. Bedarbiai laiko 
masinius susirinkimus. Be
darbių .judėjimui, kaip vi
sur, taip Australijoj,. vado
vauja komunistai. Jau įvy
ko keli susikirtimai su po
licija. Vietoj maitinti be-

Nors Galutiną Davinią Dar Negauta, bet Pirmieji Praneši- , ' , t, 1^ • . . a ,lavas ant komunistų, kad 
juos išnaikinus. Jau 23 ko
munistų vadai suimta. Bet,, 
žinoma, veltui buržuazijos 
pastangos. Komunistai ne
išnaikinami.

Komunistai Laimėjo Daug Balsy 
Klaipėdos Seimelio Rinkimuose

mai Rodo Jų Žymų Laimėjimą Prie Sunkią Sąlygą
KLAIPĖDA.— Spalių 11 EI-, spalvų dažais ir išbjaurintos 

ta skelbia, kad vakar 11 vai. i įvairiais koliojančiais užrašais, 
nakt. Klaipėdos seimelio rinki-i Iki 2 vai. popiet rinkimai ėjo 
mų dalis paaiškėjo. Klaipėdos 
mieste rinkikų .skaičius siekė 
20,123. Balsavo 14,591. 47
balsai pripažinti neteisėti. Iš
balsavusių už Volkspartei (16 
sąrašas) paduoda 8,548 balsų, 
už Landvirtfcchafstpartei—733, 
už socialdemokratus (7z sąra
šas)—1,340, komunistus (14)
—2,292. Kiti balsai tenka lie
tuvių sąrašams ir Virtschafts
partei.

Provincijos rinkimų daviniai 
tuo pačiu laiku dar nepaaiškė
jo. Paskatinę valandą gauta 
davinių tik del vieno trečdalio 
balsuotojų. Kiek galima spręs
ti, lietuvių sąrašai provincijoj 
■praves du kandidatu daugiau, 
negu pereitam sėirtiėly. *

■ ' ' ■ ‘ < ■ I r • . j : I •
Rinkimai; Klaipėdoj ir kraš

te praėjo . ramiai., Klaipėdoj 
ypatingo judėjimp ^nebuvo ga
lima pastebėti.. Vienintelis, tik
rai nepaprastas vaizdas, tai 
masinis langų, durų ir vitrinų 
valymas. Rinkimų išvakarėse, 
ypač naktį, Volkspartei pastan
gomis, buvo bjauriai aplipyta 
jos įvairių spalvų ir didumo 
agitaciniais atsišaukimais ir 
plakatais kiekviena laisva vie
ta. Čia Volkspartei, galima 
sakyti, tikrai pasidarbavo, nes 
nebuvo mieste ir priemiesčiuo
se lango, arba durų, kurie ne
būtų tais margais popieriukais 
apkloti. Didvokiečiai nuėjo 
net toliau. Tokių gyventojų 
namų durys, . kuriuos ‘ “Kultut- 
tragerjai” laiko savo’ priešais, 
buvo bjauriai išteptos visokių

labai lėtai, tik apie 4 vai. rinki
mų rajonuose prasidėjo gyvas 
judėjimas. 8 vai. vakare bal
sų padavimas baigėsi. Rinki- j; 
mų davinių žmonės laukia su (šeši ginkluoti plėšikai išvo- 
didehu nekantrumu. i gė iš Zalesschitž šilko audi-

Visame krašte rinkikų skai-,c? v. AAA v.n
čius siekia apie 65,000. Atsto- nVcl°S vertes $20,000 šilko, 
vų į seimelį, kaip žinoma, ren
kama 29.

East Stroudsburg, Pa. —

Sunaikino Kalėjimą; Išlei
do Kalinius

/ Sao Paulo mieste paskly
do gandas, kad sukišti (lai
ke Luiso viešpatavimo) ka
liniai į kalėjimą randasi 
baisiam padėjime. Susirin
ko minia piliečių pereitą 
sekmadienį:ir užpuolė ant 
kalėjimo. Išardė jį; išmu
šė pirmiausiai duris, paskui 
langus ir kitas silpnesnes 
vietas. Paleido visus poli
tinius kalinius. Didžiausias 
entuziazmas viešpatavo 
tuomet, kada politiniai ka
liniai išėjo iš bastilijos. Ne
mažai tarpe politinių buvo 
ir komunistų bei simpatikų 
jiem darbininkų, katruos 
Luiso valdžia žiauriai kan
kino.

Slaptas Austrų ir Vokie
čių Fašistų Posėdis

L f i...BERLYNAS.
che Zeitung” praneša, kad 
Traunnsteino Alpėse, Vo
kietijos Austrijos pasieny, • 
įvyko slaptas vokiečių ir au
strų nacionalsocialistų vadų 
susirinkimas. Šitame susi
rinkime iš Vokietijos pusės v 
dalyvavęs ir Hitleris, o iš 
austrų—vidaus reikalų mi- 
nisiteris Stahrhembergas. 
Pasitarimai buvę visai slap
ti. Jie palietę Austrijos 
kovą prieš ateinančius rin
kimus. Per tą priešrinki
minę kovą, esą, nutarta iš
naudoti Hitlerio agitacijos 
talentą. Esą, susitarta su
teikti Hitleriui priešrinki
minės kovos laikui leiditną 
įvažiuoti į Austriją.

“Vossįs-

v’

1

1

te*

KITI DAVINIAI
Vėlesni daviniai skaitlines ki

taip paduoda. Ta pati Elta 
antram savo pranešime sako:

Klaipėdos miesto rinkimų 
vaizdai: iš viso balsavo 15,033, 
o' turėjo teisės balsuoti per 17,- 
000. Tokiu būdu balsuotojų 
procentą sudaro< 80-*-r85.

Pagal sąrašūs balsai taip iš
sidalino:- ii- sąrašas-gaspadoriš- 
kos autonomijos sąrašas^ ( Bor- 
chertas) -M.02> 2—gaspadoriš- 
ko.s autonomijos—3 sąrašas — 
4, 4 sąrašas (lietuvių namų 
savininkai. Vanagaitis)— 201, 
5—Landvirtschafspartei—16, 6 
— (lietuvių visuomenės sąjun
ga. Dr. Trukanas)—699, ( 7— 
socialdemokratai -r- 3,050, 8—
(mažųjų laukininkų susivieniji
mas. Lekšas)—47, 9—(lietu
vių darbininkų ir amatninkų. 
Paura)—156, 10 sąr. (Land
virtschaftspartei—23, 11 sąr.— 
Landvirtschaftspartei 
(Gubba)—123,' 
(Dressier)!— 24, 
(komunistai) —- 
rašas (Virtschaftspartei. Ros- 
tėck)—856, 16 sąrašas (Volks-

83, 12 
13 >. sąrašas 

14 ■ sąrašas 
1,667, 15 są-

partei)—7,986, 17, 18 ir 20
(Verband der Landvirtsch- 
afts)—0, o tos pačios partijos 
sąrašas 19 Nr.—19.

Bendrai, lietuvių sąrašai mie
ste visi kartu gavo 1,209, o 
Landvirtschaftspartei—269.

Provincijoj balsavo mažesnis 
nuošimtis. .

• Papildomomis žiniomis iš 
šimto apylinkių gauta tokių da
vinių: 1 sąrašas gaspadoriškbš 
autonomijos ’ (Borchertas) —• • .f T • ▼ x'
—1,167 balsai, 2 sąr.’ gaspado- 
risįos aųfonoirjijosL-99, '3 šąr.n. , - - . ;.
gaspadoriškos autonomijos 1— 
669, 4 sąr. lietuvių riamą savi
ninkų: (Vanagaitis)-f-19. 5 sąr. 
Landvirtschaftspartei — 1,525, 
6 s,ąr, lietuvių visuomenės s-ga 
(dr. Trukanas)-—675, 7 sąr. so
cialdemokratai—2,004, 8 sąr. 
mažųjų laukininkų susivieniji
mas (Lekšas)—-1,369, 9 sąraš. 
lietuvių darbininkų ir amatnin
kų (Paura)—104, 10 Land- 
yirschaf tspartei—585, 11 sąr. 
tos pat partijos—755, 12 sąr. 
tos pat partijos 718, 13 sąr. tos 
pat partijos 3,172, 14 sąr. ko
munistai—137, 15 sąr. Virt
schaftspartei—293, 16 sąrašas 
Volkspartei—3,967. (

Apšaudė Vokiečių Laivą; 
21 Nužudė

Iš Brazilijos federates 
tvirtovės Santa Clara ka
reiviai pradėjo šaudyti į 
vokiečių pasažierinį laivą, 
kuris apleido .• Brazilijos 
uostą be leidimo, Mat, nau
ja valdžia įsakė visiem Bra
zilijos uoste stovintiem ląi- 
vam, kąd ,be jos. leidimo, ne 
jokis laivas negalįs apleisti 
pakraštį. Laivas “Baden” j Jcare» Lietuvių Svetainėje, 
nepaklausė, ' matomai' del la®3* svarbios ,pra- 
nesusipratimo, i ir išplaukė, i ĮEa^,0S’ kuriose kalbės d. A. 
Pirmiausiai išauta jin iš Kimba. Ant rytojaus, va- 

”----- , Worcesteryj Įvyks

Spalio 28 d. d. Bimba da
lyvaus pažangiųjų lietuvių 
darbininkų veikėjų ir mūsų 
organizacijų narių susirin-

kuriame bus diskusuojama 
šių dienų bėgamieji 'organi
zaciniai reikalai.

Spalių 30 d., 7:30 vai. va- 
Lietuvių Svetainėje,

Havana.— Machado val
džia giriasi suradusi “ko- 
nlunistų suokalbį” nuversti 
esamąjį reakcinį režimą. .

Worcesterio Lietuviam 
Darbininkam Svarbu!

šautuvų. Bet kuomet lai- kare,^ 
vas vis nepaisė ir plaukė, susirinkimas visų pazan- 
tuomet paleista iš kanuolių Dėtuvių ^ darbininkų, 
šūviai; 21 asmuo tapo už-j 
mušta ir nemažai sužeista.
Daugelis sužeistųjų ligoni
nėje ir gal mirs.

Tuomet laivas sugrįžo at- > 
gal į pakraštį. Kapitonas 
tapo , suareštuotas ir įka
lintas.

Vedama tyrimai. Vokie- kime. Visi kviečiami daly
čių valdžia'reikalauja tuo- vauti.

Darbininke, pats balsuok ir kitus ragink b alsuoti už komunistų kandidatus 4-tą dieną lapkričio balsavimuose
■ ’ . ( . «. 4 •> '■
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Nepaisant Visy Kliūčių ir Teroro
Šiemet dar pirmų karta Amerikos Komunistų Partijos 

istorijoje yra išvystomas veiklesnis rinkimų vajus, tiks
liai tvarkomas iš vieno partijinio centro. Pirmesnės gi 
mūsų rinkimų kampanijos eidavo gana palaidai.

Kiek yra pasidarbavę Partijųs komitetai ir nariai 
spręskite iš to. Surinkta 170,000 piliečių parašų, kurie 
reikalingi, kad galima būtų savo kandidatus įdėt į balsa
vimų sąrašus. Nominuota 245 kandidatai į tokias vie
tas, kaip gubernatorius, senatorius, kongresmanus, vals
tijų seimelius bei miestų tarybas 25-kiose valstijose.

‘Penkioliką nuošimčių visų kandidatų sudaro draugai 
rai; jų yra išviso*37 kandidatai, tame skaičiuje trys 1 * V t ♦ i • • 1 j • T T" 1negrai; jų yra išviso 6( kanrtiaatai, tame skaičiuje trys 

juJdaspalviai kandidatai į valstijų gubernatorius.—Koks 
skirtumas- hito “Socialistų” Partijos, kuri bijo pasirodyti 
suįnegrais kandidatais į svarbesnes vietas! “Socialistų” 
kahdidatas į kongresmanus Heywood Broun New Yor
ke sako, kad negrus priekin iškišti dar nepraktiška. So- 
cialfašistų kandidatas į gubernatorius Von Bion Texas 
valstijoj rašo, kad dar kokius penkiasdešimts metų būsiąs 
nepribrendęs laikas statyti negrus kandidatais į valdvie- 
teš pietinėje šios šalies dalyje. Taip tai “socialistai” su
pranta tautų lygybę ir kovą už jąją...

Dabartinėje kampanijoje komunistai arčiau surišo rin
kimus su svarbiausiais darbininkams ir bedarbiams tuo- 
jautiniais reikalais, negu kada pirmiau. Užtat ir buržu
azija dar niekad nestatė tokių skerspainių prieš komu
nistus, kaip dabar; niekada pirmiau rinkimų vajuje ko
munistai nebuvo taip terorizuojami, persekiojami ir areš
tuojami.

Oregono valstijoje buvo areštuotas visas suvažiavi
mas, kuris susirinko nominuot savo kandidatus rinki
mams. Ateiviai darbininkai to suvažiavimo delegatai 
dar tebelaikomi po areštu ir skiriami deportavimui iš 
Jungtinių Valstijų; ir visai neleidžiama komunistams tu
rėti jokių savo kandidatų toje valstijoje.

West Virginijos valstijoje valdžia paskleidė išmislus 
apie raudonųjų “dinamito ir ginklų sandėlius”, išrado 
dar kitų priekabių ir nušlavė šalin visas komunistų kan
didatūras. Rhode Islande valdonai numetė šalin pusę 
komunistų surinktų piliečių parašų ir panaikino mūsų 
kąndi’datūras. Ohio valstijoj konfiskhvo mūsiškius pi
liečių parašus 30-tyje apskričių. Bosai visur gąsdino 
darbininkus, kad neduotų savo pilietiškų parašų komu
nistams. Visose valstijose buvo išardyta daugybė komu
nistų linkimų kampanijos mitingų, i < j”

Tokis teroras prieš politinį komunistų darbą parodo, 
. kaip yra kapitalistams pavojingas revoliucinis judėjimas, 

vadovaujamas Komunistų Partijos. Buržuazijos smurto 
žygiai prieš komunistus, ir vien tik prieš komunistus, 
šiuose rinkimuose paliudija, jog ji yra vienintelė partija, 
kuri ištikro kovoja už darbininkų ir bedarbių reikalus.

Dirbantieji ir bedarbiai, todėl, visi balsuokite už Ko
munistų partiją ir jos kandidatus rinkimuose lapkričio 
4-tą dieną.

Rinkimų Kampanijai Einant Prie Galo
dar labai mažai, i 

Draugai, pasiskubinkite.
Partijai tuom tarpu yra de

gantis reikalas finansai. Drau- 
!gai, susijudinkite bent paskuti- 
; nėse dienose. Kas turite aukų 
trinkimo blankas su pinigais,—

’ \ grąžinkite perskaitę šį praneši- 
j mą. Kas nerinkote aukų, o

. turite blankas, jei neturite, įsi- 
[gykite ir parinkite aukų, kieki 
įgalite. Priduokiteivisas įplau- 
\gas greit.
j Artimos' Komunistų Partijai 
I kuopos ir organizacijos savo 
trinkimuose, o jei nebusjsusirin- 
ikimų ’tuo; tarpu, tai jų ‘komitė- ;

T-i Tai turi paaukoti- rinkimų karh*. 
mes finansų sukėlėme, p^nijai tiek, kiek jų iždas lei- 

kiek-mūsų organizacijos auko-l^įa
jo Komunistų Partijos rinkimų i -x-. 9 " Rinkimų kampanija turi susi-
Eftmpąmjai. domėti kiekviena sąmoningas

Pora kuopų aukojo po penki-1 darbininkas. Partija despera- 
nę; rinkimų vajaus' pradžioj.; tiškai kovoja prieš nedarbą, 
Aido choras aukų surinko $25. j 1 p; Kiekvieno darbi- 
T«| labai gera.. ALDLD l.kp. Mi|ionai aarb<ninky
nub parengimo pelną aukojo |jau badauja, eilės ir eilės dar- 
$15. Tai viskas iš mūsų or- bininkų per dienas stovi ir lau- 
ganizacijų. šiek tiek davė pra- kia prie įstaigų, kur gauna 
kafoos, R. K. K. surengtos. nors kiek maisto palaikų. Ne 

□ . ’ j _ , -ii vienas į tas eiles ' iš šiandienŠios-drauges auky parinko:^ gali .patekti„
A.:Kalakauskienė ($5.50), B., ^jk viena‘Komunistų Partija 
Zajeskienė ($4.10), A. Cibuls- kovoja, nepaisydama nei kalė-' 
kidnė ($2.10), A. Zablackienė I jimų, nei policijos buožių, už 

_ darbininką, bedarbiiį apdraudą, 
[už pervedimą milionų dolerių, 

. į kurie skiriami karo pabūklams,

organi^acįjįom^ j tų < Partija yra vienatinė darbi-

Visiem Darbuotojam, Drau-; sugrąžinta 
gėm, Kuopom ir Organi

> zacijom New Yorke,
Brooklyne ir Apielinkej

Draugai, rinkimų kampanija 
eina prie pabaigos. Pasirodo, 
kad mes neišjudinome, nesukė- 
lėme mūsų simpatikus ir orga-' 
nizacijas šiam darbui. Apie tai I 
prisieis daugiau kada nors pa-1 
kalbėti. "

ŠiuO tarpu apie bėgamus da
lykus. f Rinkimų kampanija da
ba/yra pačiame subruzdime, 
pačioj augštumoj. Piniginė pa
rama reikalinga labai ūmai!

$15

(11.50) ir, M. Paukštienė
y (Į3.5O) Jos surinko $15.70.

įhizik^ljų irgi išduota apie jSUšefpimui bedarbių.
200 Viėullčm i.......
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Niekšiška Klerikalų Agitacija už Karą 
Prieš Sovietų Sąjungą

' t

Kapitalistai naudoja viso
kius būdus, kad sukurstyti 
žmones visose buržuazinėse 
šalyse į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Nesenai visose 
kapitalistinėse šalyse buvo 
sukeltas didžiausias riksmasIkų, kurie per darbo žmonių! 
prieš Sovietų Sąjungą neva I skurdą, ąšaras ir kraują j 
del “tikinčiųjų persekioji-1 kraunasi sau didžiausius 
mo.” Visokių tikėjimų “die-' pelnus, puikiausia gyvena,- 
vo agentai” maldomis ir pa- ibaliavoja, tai, “Draugo”.re- 
mokslais kurstė savo pase-1 daktorių manymu, yra pui-

Reiškią, bolševikai yra 
“pikčiausi žmonės” pasauly. 
[Kapitalistai, kurie išnaudo
ja darbininkus, kurie del sa
lvo interesų surengia karus 
'ir išžudo milionus darbinin-

kėjus pf-ieš Sovietų Sąjun
gą. Bet visos maldos ir 
šauksmai nuėjo vėjais—re
akcinis kapitalizmo gaivalas 
tuomi nieko nelaimėjo. ;

O tuo pačiu sykiu, einant 
kapitalistinei sistemai prie 
žlugimo, ekonominis krizis 
didėja visose šalyse. Bedar
bė auga. Darbininkų masės 
darosi radikališkesnės, reiš
kiasi didesnės darbininkų 
kovos. Sovietų Sąjungoj 
sėkmingai varoma pirmyn! 
socialistinės kūrybos dar- [ 
bas. Ten darbininkų sąly-1 
gos gerėja su kiekviena die
na. Ten bedarbė visai pa
naikinta. Sovietų pramonė 
auga. Vis daugiau ir dau
giau tavorų pagaminama. 
Panaikinus parazitų priva
tinius pelnus, Sovietai dau
gely atsitikimų gali savo 
produktais gerai konkuruo
ti užsienio rinkoj su kapi-, 
talistinėmis šalimis. Taigi, 
sėkmingas socializmo būda
vo j imas Sovietų Sąjungoj 
stumia kapitalistinį pasaulį 
dar į didesnį krizį.

Todėl kapitalistai sugal
vojo naują “skymą” vedi
mui propagandos už karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Vi
sam buržuaziniam pasauly 
kilo riksmas , apie Sovietų 
“dumpingą”. Girdi, Sovietai 
“badu marina” žmones sa
vo šaly, o užsieny maisto ir 
kitokius produktus parduo
da “žemiau pagaminimo 
kainos.” Tai, žinoma, niek
šiškas melas.

Prie tos niekšiškos propa
gandos už karą prieš Sovie
tus prisideda ir lietuviškų 
“dūšių ganytojų” organas. 
“Draugas” No. 246 šauka:

Bolševikai iš visų pajėgų 
dirba, kad užkrėsti pasaulį be
dievybe ir bolševizmu. Del to 
jie laukia, kad visam pasauly 
užeitų didesnis politinis ir eko
nominis krizis, kurį jie mano 
tinkamai išnaudoti savo tiks
lams siekti. Prie tokio krizio 
sudarymo bolševikai daug pri
sideda. Pastaruoju laiku jie 
pradėjo "praktikuoti labai' 
reikšmingą kovai su kapitalis
tiniu pasauliu būdą—taip va-1 
dinamą “dumpingą”. Tai yra, 
kad savo krašto gaminius ir 
žemės ūkio produktus išvežti 
į užsienį ir juos daug pigiau 
parduoti, negu pačioj Rusijoj.
Ir toliaus “Draugas” sa

ko: ' ' 1 ' : j <1 \. : ' • „ H
vJuk niekam daugiau! bol

ševikus jnėrūpį. sudaryti pasau
lyje ekbhoįninį 'krizį', < ?h'ųriš 
duoda progos sukilimhtasį 
riaušėms
Prie to bolševikai' ii* siekia. 
Per darbo žmonių -skurdą, per 
jų ašaras ir kraują, jie nori 
prieiti prie valdžios.

i v

. r

ir revoliučfjbms

ninku partija rinkimuose. : Ji 
traukia minias bedarbių kovon 
prieš badavimų, nedarbą. Ko
munistų Partija/ rengi a darbi
ninkų demonstracijas ir vedėt 
kovas dirbtuvėse ir unijose už 
didesnes algas ir , trumpesnes 
darbo dienas. Tad kiekvienas 
darbininkas privalo remti- Ko
munistų Partiją moraliai ir fi
nansiniai.

V. Bovinas, 
Sekr. Liet. Rink< Kamp.

\ . > ' j •. ; Komiteto.

kūs žmones. Už juos reikia 
melstis, kad dievas jiems 
padėtų.

Kunigai, kaipo kapitalis
tinės sistemos palaikytojai, 
kaipo parazitų klases na
riai, drebą . prieš, didėjantį 
komunistinį judėjimą vi
sam pasauly. Už tai jie 
prie kiekvienos progos ve
da niekšiškiausią propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie net visokius melus sklei
džia prieš darbininkų val- 

idomą šalį.
L- “Draugas” tiksliai iškrai
po faktus apie Sovietų pa
stangas parduoti kuodau- 
giausia produktų užsieny, 
ir blofina apie “dumpingą” 
tikslu sukiršinti savo skai
tytojus, tamsius katalikus 
darbininkus, prieš Sovietų 
Sąjungą. “Draugas” šau- 
.kia, kad prie “krizio suda
rymo bolševikai daug prisi
deda.” O kaip prisideda? 
Nagi, “dumpingu”. “Drau
gas” užslepia tą faktą, kad 
pati smunkanti kapitalisti
nė1 sistema gimdo ekonominį 
krizį.
Sovietų Priešai Painiojasi
Kuomet “Draugas’’ < šau

kia apie, Sovietų “dumpin
gą”, tai Lietuvos klerikalų 
“Rytas” spalių 3 d. laidoj 
patalpino E. Galvanausko 
pasikalbėjimą apie Sovietu 
Sąjungą. Galvanauskas, ku
ris nesenais buvo nuvykęs į 
'Maskvą su Klaipėdos miš
ko pramoninkų delegacija, 
taip pareiškė :

—Europos spauda tvirtina, 
kad Sovietų vyriausybė varo 
dumpingą įvairiose, taip „vadi
namų buržuazinių valstybių 
pramonės šakose, kad tokiu bū
du suardytų jose . tam tikras 
gamybos šakas, Sukeltų socialę 
betvarkę ir sukurtų sąlygas so
cialinei revoliucijai tose vals
tybėse, Aš įsitikinau, kad ta 
nuomonė yra klaidinga. Kaip 
minėjau, siekdama kuo dau
giausiai gauti svetimos valiu
tos, Sovietų vyriausybė, netu
rėdama pakankamai kapitalo 
ir ilgalaikių kreditų savo pra
monei sukurti; priversta eks
portuoti tai, ką ji gali. Ka
dangi tai yra. .. milžiniškas 
kraštas, kadangi SSSR vyriau
sybė yra tamę.j krašte vienių- 
tėlis pirklys eksportįeriųs, tai 
"išmetamas į vieną ar kitą rin
ką prekių kiekis yra didelis ir, 
be abejo j imo, uįi, Sovietų eks
portas tain. ■ tikiesę gamybos 
šakose nUrhu^a. * kainkš, neš, 
parduodant dįi^liiįis kiekiais,. 

Jsunku gsįuti. įįiprmaliąs ' arba 
net aukštesnį* yįaiųąsį t pęgu 
Europoj įvairių pirklių ir sin
dikatų nųstatjdį į ; SSSR į yi’a 
priversta • sįvąj/prėkes pardup^ 
t i pigiau, negu tų sindikatų 
nustatytosios; g>kajnos< Tš eS-' 
męs, Sdyietų vyriausybę’i yra 

. suinteresuQta gauti maksimūm 
valiutos, už tat ji pati kenčia 
nuo kainų hHMmb. - Ji neturi 
jokio intereso jas numušti. 
Priešingai, jos interesas yra, 
kad tos kainos būtų kuo aukš
čiausios. < ; . . ;
Taigi, palyginkite virš pa

duotą ištrauką iš Galva
nausko kalbos; su paduota iš
trauka iš “Draugo”/Abi iš? 
traukūs iš kunigu, .organų. 
“Draugas” piekšiškai ir 
kvailai \ argumentuoja, gi

i. '■

Lietuvos kunigu' organe po
nas Galvanauskas, kuris 
taip pat yra Sovietų Sąjun
gos priešas, apie “dumpin
gą” kitaip kalba.

Patys Sovietų priešai pai
niojasi.
Ką Sovietai Sako Apie Blo- 

finamą “Dumpingą”
Spalių 21 d. laidoj edito- 

riale Tzviestija,” rašydamos 
apie Liaudies Komisarų Ta
rybos nutarimą sumažinti 
pirkimą tose šalyse, kurios 
suvaržo įvežimą produktų 
iš Sovietų Sąjungos, sako:

Tas Sovietų valdžios atsaky
mas turi priversti autorius ir 
rėmėjus šauksmo apie taip va
dinamą Sovietų dumpingą, ku
rie dar nėra visai užmiršę pa
saulio ekonominių santikių 
abėcėlės, pamąstyti apie pa
sekmes jų aklos neapykantos 
prieš.Sovietų Sąjungą.

Šauksmas apie Sovietų dum
pingą yra organizuotas mecha
nizmas apribotų, kapitalistinių 
ratelių, kurie tęsia, pagal nau
ją formą, darbą rengimui vi
suomenės opinijos del karo 
prieš Sovietus. Tie kapitalis
tiniai rateliai patys žino, kad 
dumpingo šauksmas yra nie
kas kitas kaip tik išmislas. 
Visi kapitalistų trustai, viso
kie kapitalistų sindikatai’' ir 
firmos dumpuoja’ savo ta vo
rus į kapitalistinius marketus.

Bandymas apkaltinti Sovie- 
■ tus bandyme padidinti (eko

nominį) krizį, kuris apėmė di
džiumą šalių, primetant jiems 
dumpingą, yra tik idiotizmas 
iš pusės jo sumanytojų, nes 
Sovietų eksportas (išgabeni
mas ta vorų į užsienį) sudaro 
tik 2 nuošimčiu viso pasaulio 
eksportų, ir tas mažas nuo
šimtis nieku būdu negali da
ryti įtaką pasaulinėj preky
boj.

Sovietų Sąjunga eksportuo
ja savo perviršį gamybos ir 
taipgi nekuriuos ’tavoms, ku
riuos būtų galima naudoti na
miniam mankete, del to, kad 
mums reikalinga užsienio ža
liosios medžiagos ir 
Mašinerija ir įtaisai 
keturis penktadalius 

7 visų importų. , .
Mes stengiamės, kuodau^iaū- 

sia 1 eksportuoti, kad gauti 
daiktų, reikalingų del vykini- 
mo mūsų industrializacijos 
plano.
kryžiaus karui prieš Sovietus, 
kapitalistiniai spekuiiatoriai 
daro kitą žingsnį, kad sukurs
tyti valstiečius savo šalyse 
prieš Sovietų Sąjungą, kelda
mi riksmą apie Sovietų dum
pingą.

Sovietų valdžios atsisaky
mas pirkti tose šalyse, kurios 
sudaro obstrukcijas mūsų eks
portams, patarnaus įrodyti tų 
šalių darbininkams, kad spe
kuiiatoriai ir militaristiniai 
avantiūristai ne| tik pakelia 
kainą ant jų duonos, bet taip
gi atima jiems darbą.

Tarybos nutarimas parodo, 
kad Sovietų valdžia nemano 
būti pasyviu- temytoju veda
mos užsieny kampanijos, at-i 
kreiptos prieš darbininkų ir 
valstiečių interesus Sovietų 
Sąjungoj.
Tai taip yra su Sov. Są

jungos “dumpingu”. Taip 
kalba apie < “dunąpįngą”, So
vietų valdžiusorganas. So
vietai atvirai; ir aiškiai par 
sako kapitalistinėms šalims,, 
kąd jeigu; jos,z stengdamo- 
šios pakenkti Sovietų Są* 

’jungos penkių metų indus
trializacijos plauni, bandys 
uždaryti duris Sovietų tpro- 
duktams, tai' Sovietai ir to
se šalyse nieko nepirks. So
vietai pirks mašineriją, įtai
sus ir kitokius daiktus tose 
šalyse, kurios prielankiomis 
sąlygomis įsileis ir Sovietų 
gaminius

TRUPINIAI HARTFORD, CONN

įtaisų, 
sudaro 

Sovietų

Vietos fašistų juodlapis su
rengė koncertą. Atsirado tūlas 
skaičius ir mūsų judėjimą re
miančių darbininkų, kurie nu
ėjo paremti Lietuvos kruvinųjų 
fašistų rėmėjus.

Ar tie darbininkai nesupran
ta, kad nueidami į fašistų pa
rengimus, jie remia fašistus 
moraliai ir medžiaginiai? Koks 
tikslas darbininkams, ypatingai 
tiems, kurie save skaito klasi
niai .sąmoningais, temti savo 
mirtinus priešus?

'Spalių 
Sąjungos 
organas 
ėditorialą, kuriame nurodoma, 
kad Sovietų užsibrėžtas pęnkių 
metų industrializacijos planas 
bus įvykintas į keturis metus. 
“Kova už įvykinim'ą penkių me
tų plano į keturis metus įėjo į 
naują išrišimo fazę,” 'rašo 
“Pravda.” “Nesenai užsibaigę

14 d. laidoj 
Komunistų 
“Pravda”

Sovietų 
Partijos 

patalpino

Bedarbiai pas Miesto Rotušę

14 d. spalių buvo surengtos 
prakalbos ant gatvės ir kada 
susirinko keliolika šimtų be
darbių, tai prakalbos likosi 
paverstos į demonstraciją, nes 
darbininkai, pasiklausę komu
nistų kalbėtojų, nutarė eit prie 
miesto^ rotušės ir reikalauti iš 
valdžios bedarbiams darbo ar 
duonos, nes tuo laiku miesto 
taryba laikė posėdį.

Prakalbos buvo surengtos 
Darbo Unijų Vienybės Lygos. 
Apie du šimtai bedarbių suėjo 
į miesto rotušės salę. Miesto 
ponai, netikėtai pamatę tiek 
daug “svečių,” nustebo.

Bedarbių komitetas pareiš
kė, kad bedarbiai nori patiek
ti savo reikalavimus miesto 
valdžiai, bet majoras iš syk 
atsisakė priimt tuos reikalavi- 
rhUs ir tiktai kada kilo didelis 
protestas iš komiteto ir ivisų 
bedarbių, tai majoras sutikoX įdvua. ucvi Hiajviao ouvinv

antrieji plano vykinimo metai ;išklausyti bedarbių komiteto 
reikalavimų. Komiteto pirmi
ninkas išdėstė bedarbių reika
lavimus, o darbininkai visi pri
tarė griausmingu delnų ploji
mu. Net majoras paraudo kai 
vėžys, matydamas stiprią dar
bininkų vienybę.. Paskiau ma
joras pasakė, kad jie bandysią 
ką nors daryti tuo klausimu.

Bet darbininkai neturi pasi
tikėti tiems ponams ir laukti 
iki jie “ką nors darys,” bet 
organizuotis ir kovoti už dar
bą ar algas, už komunistų pa-

.pasižymėjo naujais milžiniškais 
atsiekimais socialistinės staty
bos darbe.”

Nežiūrint visų dabar esamų 
sunkenybių, su kuriomis turi 
susidurti Sovietų Sąjungos dar
bininkai ir valstiečiai, jie daro 
milžinišką progresą būdavo j ime 
naujo gyvenimo. Tai kas, kad 
milžinišką darbą dirbant ir pri
sieina turėti šiokių tokių trūku
mų gyvenime. Bet štai, pra
slinks metai kiti-—ir ten darbi-

p
5

ninku valdomoj šaly bus puo- tiektą socialės apdraudos ta
kiausias gyvenimas. Už tai So
vietų H Sąjungoj darbo žmonės 
pilni entuziazmo, pilni- vilties, 
kad šiuo tarpu ir prisieina 
“skrumniau” gyventi.

Socialfašistų Grigaičiui labai 
liūdna darosi, kad - Sovietų Są
jungoj dabar jau nebėra jokios 
bedarbės, kad ten dabar net 
stokuoja darbninkų, kuomet ka
pitalistinėse šalyse bedarbė vis 
didėja. • Tas socialfašisto šmo
tas dar vis šaukia per' savo 
juodlapį, būk Sovietų Sąjungoj 
yra “didelė bedarbė.”

Komunistai 1 "ragina darbinin
kus 'ne tik patiems balsuoti už 
Komunistų įPartiJcfe kandidatus 
iiįn'kim.uosę, kuyie įvyks lapkri
čio 4 d.>, bet taip Agituoti dirb
tuvėse, įvairiose darbininkų or
ganizacijose kitus darbininkus

Nepavykus religiniam balsuoti už komunistų kandi d'a-
tus. Nei vienas darbininkas 
neturi remti savo priešų: repu- 
blikonų, demokratų ir socialfa- 
šistų. Mūsų obalsis “Klasė 
prieš klasę.”

' TleVoite pohas Frank Mur
phy, liberalas, kuris nesenai ta
po išrinktas miesto majoru, 
laike rinkimų blofino, būk jis 
pašalinsiąs bedarbę, jeigu bus 
išrinktas majoru. Bet iki šiol 
jis dar nieko gero nedavė be
darbiams. žinoma', ir neduos. 
Ūž tai pereitą šeštadienį susi
rinko’ suvirs ;
minja prie jo ofiso ir reikalavo j 
darbo ^rba duonos. Kapitalis-!

lių.
Daugelis lietuvių bedarbių 

atsisakė eitį į miesto rotušę, 
o vienok daugelis iš jų jau pri
lenkti skurdo prie pat žemės, 
bet nuo darbininkų kovos bė
ga. .Draugai darbininkai, ži
nokite, jog maldavimais ir 
baime neiškovosime geresnių 
sąlygų, jog daug garbingiau, 
jeigu prisieitų ir kristi kovoje, 
negu pastipti badu patvoryje.
Alpvaikščiojimas 13 Metų' So

vietų Sąjungos Gyvavimo

7 d. lapkričio įvyks apvaik- 
Ščiojimas 13 metų Sovietų Są
jungos gyvavimo, Lyric Sve
tainėje, kampas Broad ir 
Park gatvių. Prakalbos pra
sidės 7:30 vai. vakare. Kal
bės drg. A. Bimba iš Brookly- 
no; taipgi dainuos Laisvės 
Choras ir Vokiečių Darbininkų 
Choras. Visi darbininkai kvie
čiami dalyvauti, nes dabar 
yra labai svarbus laikas ir 
darbininkai turi sUsipažint su 
darbininkų judėjimu ir kovo
mis. B. M.

GRAŽU CLIFFSIDEI!

Pora savaičių atgal, draugai 
cliffsidiečiai turėjo savo susi
rinkimą reikale platinimo 
“Laisvės.” Pasikalbėjus ir iš
dirbus planus gavimui naujų 

1(^000‘bedarbių ^kaitytojų, d. K. Steponavičius 
idavė sumanymą, kad visi to 

js. Kapitalis-:susirinkimo dalyviai duotų 
tiniai laikraščiši praneša, kad 1°^.’ komplimentą, kuris tilp- 
majoras išreiškė jiems simpati- Darbininkų Kalendoriuje, 
ją ir ban^.ę bedarbius, nurarhin- sumanymas buvo priimtas 
ti prižadais.' Tačiaus bedarbiai, ’r tuojaus sumetė po dolerį šie

■ ’• ... draugai :•
, P. Bakūnas

J. Šapokas
J. Tamavičius 
V. Katinas 
C; Valkienė
K. Derenčius 
K. Bukavėckas 
A. Maželis ir 
J. Latvis.

negana, draugai: 
K. Steponavičius 
M. Mažeika ir 
J. Stasiukaitis 

žymiai stambesnėmis sumomis 
dasidėjo prie išleidimo darbi
ninkų kalendoriaus.

Su naujais skaitytojais 
Cliffside stovi sekamai:

K. Steponavičius . . 
J. Tumavičia ........
A. Maželis .......... ..
M. Vaikys/.......... ..

matydami, kąd ■ tas ponas tik 
nori juos Nuvilioti, ūžė ir .bau
bė, kuomet minioj' hedarbiųrkal- 
bėtojai numinėjo to pdno var
dą. O veikiausia daugelis * tų 
pačiį;H^da[rbių i jį,
įuomet jis, ? laikę ’rinkimį-kąm- 
[naBijdO ? dau^iąii^ia ; j kal.b’ėjo 
įąmfe:’ blogą bedą Ibių padėtį ir 
$amįo tupjaųs .padėtį' page- 
’įiAtt < Jįę; 'pradeda pėtmątyti, 
kad ponas Murį>hy blofino.

i nė.j o to pono va r

To

t

Ir kauliai 'Manevruoja 
r^^ADVARlJA. — Nesenai 
fašistiniai šauliai būva su
ruošę karinius manevrus. 
Lakstė laukais ir šaudė vie
ni į'kitus iš tuščių šautuvų. 
Tai daugiausia smetoniniai 
fašisteliai. ’•

Manevrai įvyko sekma
dienį. Kunigai, kurie padė
jo manevrus suorganizuoti, 
paskui supyko ant fašistų, 
kam jie kariškai šūmijo lai
ke mišių.

. b

.1
į Siurba.

Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis darbininkas tuii ra
ginti piliečius darbininkus 
balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus.

Viso ...................... 8(4
Iš draugų cliffsidiečių turė

tų imti pavyzdį Newarkas, Eli- 
zabethas, Bayonne ir visa 
New Jersey.



^Antradienis, Spalių :28, 1930 ' Puslapis Trečias
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VOLGOS-DONO KANALAS '' DURYEA, PA

metrai'SSSR valdžia užsibrėžus su-1 Kanalo gilumas 4.3 metrai' 
jungti didžiausią Europos upę,! (arba 14 pėdų); plotis viršujėj

Bjaurus Darbininkų Išnaudoji
mas

kuri prasideda ir 
SSSR teritorijoje, 
upe Donu. Volga 
mylių ilgio (arba 
metrai). Jau dabai 
kioja laivai ir I. 
3,590 kilometrų ilg 
la į Kaspijos jūras.

pasibaigia 76 metrai, o vandenio paviršis 
su 
yra

3,69 l

turi plataus

antra 64 metrai (210 pėdų). Todėl 
perleisti didelius 
tiktai plaukioja

00 kanalas galės 
laivus, kokie 
Volgos upe.

Prie kanalo
pk’.u- 

anl
įpuo- 

ir lodei ne-
• į pasaulį,

jūros veik ežeras, 
su jokia kita ju- 
Voiga turi daug 
kurios į ją įpuo-lčia šliuze turės
Vi

lėšuos apie
Ant upės

, ’ h " * I
Gi užmuštųjų lavonus palydė-1 
jo didelis darbininkų būrys..

Augustas Šmukas, Lietuvis, 
Numirė nuo Žaizdų

Šmukas buvo apie 55 metų ■ 
amžiaus. Paeina iš Kapčia- j 
miesčio parapijos.

Sužeisti
Juozui 

nulaužta;
sužeista ir du pirštai nutrauk- i 
ti; Jonui Ulevičiui galva su
mušta.

Tai vis godaus kapitalizmo j 
aukos. Reportere.

dotojų. Tatai',matyt iš visų 
raštų, kurie tik tilpsta “Dir
voj.” Daug “Dirva” plepa 
apie darbininkiškai-valstietiš- 
ką šalį (Sovietų Sąjungą) ir 
ją visaip niekina vien del to, 
kad ją valdo patys darbinin
kai. Bet ir to nepakanka. 
Jeigu ne Sovietų Sąjunga, tai 
ir Lietuva šiandien būtų len- 
kiškai-fašistiška.. Kas sulaikė 
lenkų pasimojimą pasigrobti 
Lietuvą, jei ne Sovietų Sąjun
ga? Pagaliaus, jei ne komu-

tik . 5-6 Vyrams vągoriėlyj. Be 
to, buvo pergreitai leidžiama 
žemyn. Sulig saugumo įsta
tymo, valia leisti tik 6 mylias 
į valandą, o čia leido 20-30 
mylių. Taipgi apsaugos prie
taisas, kuriuo greitai galima 
tą “man-trip” sulaikyti, buvo 
aprūdijęs, senai neišmėgintas.

Daugelis darbininkų niekad 
nevažiuodavo tuo “man-tri- 
pu,” bijodami statyt .savo gy
vastį pavo.jun; geriau į eidavo

Telephone, Greenpoint MŽ0

J. GARŠVA
Vienas Pittstono kontrakto- 

rius čia nupįyko seną medinį 
namą. Darbininkam prie ar
dymo namo jaunuoliam moka 
po dolerį, o seniems pusantro 
dolerio. Vieną vaikiną, apie 
18 metų amžiaus, paklausiau, 
kodėl jis taip pigiai dirba. At
sakė, kad nesą ką daryti, vis 
geriau vienas doleris, kaip nie
ko, nes tėvas jau senai nedir
bąs ir negalįs niekur darbo 
gauti, tai sūnus priverstas 
dirbti nors ir už, vieną dolerį. 
Kontrak torius, matydamas

- F" tūkstančius bedarbių, naudoja- 
0 ve" si proga ir moka, kiek jis nori.

Pittston Coal Uo . No. 9 
van" numušė ■ užmokestį: pirmiau 
UP^ mokėjo $3.30 už Joną, d da- 
van-'bar, pradėjus priėmus imti, 

[kur dar pavojingesnis darbas, 
[temoka $2.75. Reiškia, numu- 
,šė 55c nuo tono, ir visi darbi- 
lirinkaį tyli. Tik pabėdavoja 
i ir nieko nedaro. Organizuo
tis bijo, nes gali netekti dar- nelaimė, 
bo. O tuo bailumu kompani- j Apie mylia 
ja naudojasi.

Organizuokimės 1
Sanoj.

lietuviai.
Jezarskiui

J. Vaitkūnui
ranka 
galva

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

įrištai valdytų Rusiją, tai Lie-įpūsti į darbavietes, 
tuva ir šiandien tebebūtų po į 
Rusijos caristų jungu.

Daug būtų ko rašyti, bet 
“Laisvė” ir be to turi aibes 
reikalingesnių, raštų,* o 
juk ir pati žino apie 
galvotus melus.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Jau keli mėnesiai atgal vie- 
įnas pažangesnis darbininkas 
j bosui pastebėjo, jog nesilaiko
ma saugumo taisyklių, bet bo- 
Įsas jam atkirto :■ “Tu perdaug 

ls" žinai, tai tau. <^a darbo nėra.” 

!' Užmušti yra': Mick IloSchak, 
i 23 m., ruąąs; John Fusčola,: 

. ‘i 44 metų, angaras. ; Pastarasis 
i paliko moterį su, ,8, mažais kū
dikiais, kurių amžius yra nuo, 
6 mėnesių iki 14 metų. Spa
lių 23* d. Hoschak ir Fusčola 

įtapo palaidoti; Laidotuvėse 
(pasirodė skirtumas tarpe mai* 
Inierių ir mūsų miesto buržua
zijos: ji “paaukojo”,, savo au
tomobilius laidotuvėms, bet 

laidotuvėse nedalyvavo.

dirbs, kol jis bus 
iškastas ir įrengtas, iki 12,000 

jdarbininkų. Jis 
j 100.000,000 rublių, 
j Dono taipgi bus
šliuzų, šie bus jau po 160 me
trų (apie 720 pėdų ilgio), nes 
v............. .  ....... > tilpti kartu su

i laivu ir jo traukiantis laivelis, 
o ant kanalo iš karto traukia- 
ini bus traktorine sistema,

“Dirva” 
savo išir su tomis 

baseinas, kur 
ir gali plau-įpaus elektros pajėgomis.

Kad patenkinus kanalą 
deniu, prie Dono upės ant 

j Karpovuos bus pastatytą 
(denio v.arymo stotis, kuri, varys ( 

per Volgą buvo vandenį į kanalą, turinti 16,-' 
400 arklių spėkos, ir pajėgian
ti varyti ant 35 metrų augščio : 
261 milioną kubometrų vande-.j 
nio.

Dono upė ant 518 kilometrų 
bus pagilinta ir padaryta pilnai 
tinkama dideliems laivams ■ 
plaukioti. Azovo jūromis pa-1 
gilinta dugnas bus ant 140 ki-1 
lometrų ilgio. Rostovas ant i 
Dono bus didelis jūrinis portas. i 
Viskas tas lėšuos iki 165 milio-' 
nu rublių.

Prie upės čyra bus pabuda-

nesusijungia 
ra. Prie to

^didelių upių, 
Ta ir taipgi 
lįams plaukioti,
upėmis Volgos 
laivai plaukioja 
kioti, yra apie 84,000 kilometrų j 
ilgio kęl'ias, arba veik pusė Fu-!

keliu iropines

Jau 1913 m. | •
pervežta 43 nuoš. visų gęlžke- 
lio prekių, gi 1929 n.. Volgos 
flotilija ir jos baseino apsiėmus 
(?—Red.) pervežti virš 21 mi- 
liono tonų prekių ir produktų.

Nuo miesto Ribinsko iki As- 
trachanio, ant ilgio 2,718 kilo
metrų, Volga tiek perveža ta- 
vorų, kiek galėtų pervežti ge
riausi keturi gelžkeiiai, o tar
pe upės Kainos įtakos ir Stalin
grado atstovi net ši 
kelius. Aišku, kad tai 
kos reikšmės vandens 
tas kelias neturi durų

MONTREAL, KANAM

Legis.

Iš Mainierių Padėties

Spalių 20 d 
ryte, atsitiko

apie 7 vai 
ingliakasykloj j

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

i IR BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijose

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

kreiptis prie manęs.

milžiniš-
kelias ir
į pašau-. voįqs dvi hidroelektros stotys

nuo' miestelio, 
tapo ant vietos 
angliakasiai i. 

daugybė sužeista. Nors ang
lies kompanija pareiškė, kad 
sužeistų yra tik 37, bet, <be 
abejonės, yra virš 50. Iš sužei
stųjų vienas numirė, o penkių 
gyvastis yra pavojuje.

Priežastis Atsitikimo

jSonmon šafte, 
užmušti du ir pati Bell 

Keystone

1439 South.2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
. Main 1417

VEIDO GRAŽUMAS

Drg. Leninas sakė: “įsteigi
mas Volgos-Dono kanalo bus 
tas galingas transporto kebas, 
kuris paveiks ant labiausiai at- i 
silikusių rytinių j 
dalių jų pakėlimui.” Tas buvot 
pasakyta dar 1918 m.

Jeigu gelžkeliu nuo SamaTos

i Kokius Laikraščius Darbinin
kai Turi Skaityti

turinčios 12 ar 13,000 arkliui Aš skaičiau per tūlą laiką Į Nelaimės kaltininku 
pajėgą ir lėšuos 9 milionu.s rub-i“Dirvą” ir pakol darbininkiškų jkompanijos neatsargumas 
lių. Taipgi bus dar ištisa eilė laikraščių i 
įvairių naujų įmonių. j kad taip viskas ir yra,

Laikotarpyj 200 dienų kana- j “Dirva” rašo. Bet dabar su- (keltuvas,
1 i i T\ i % t n U 4 o i ’i r n i • i irespublikos J las 16g pe*r]eisti iki 9,400 lai- pratau, kad Diąva” tai yra 

vų su 20,000,000 tonų prekių ir tikra dirva—purvynas, dum- 
produktų. Kiekvienam laivui blynas, bala, ir todėl papra- 
kelionė kanalu nustatoma dvi.šiau sulaikyt “Dirvos” siunti- 

pervėžlmas vueno (jien0Ss įnėjimą, nes daugiau nenorėjau
Tokis tai bus Volgos-Dono'skaityti jos netinkamų darbi- 

kanalas, o jo reikšmė augs kas ninku visuomei raštų, 
metais. SSSR yra didis kraš
tas, turintis daug laivams plan-. ninkiška, bet tarnauja darbi 
kiojimui tinkančių upių, apsup- ninku neigėjams, i 
tas jūromis, ir 
Dono kanalas bus 
vandenio kelių.*

tono grūdų lėšuoja 23 rublius' 
ir 87 kapeikas, tai vandeniu 
tas lėšuos tik 5.87 kapeikas ar
ba ant 18 rublių pigiau. Tai i

yra 
nu- 

neskaičiau, atrodė, įleidžiant darbininkus( į kasyk- 
kaipjlą. Tam tikslui vartojama 

, vadinamas “man- 
trip” susideda iš apie 2*4 vago- 
kus į darbo vietas. Šitas “man- 
trip” susideda iš 24 vago
nėlių, sukabintų krūvon ir 
traukiamų iš vielų suvyta vir
ve. Leidžiant darbininkus, 13 
vagonėlių atitrūko ir pasilei
do bėgti be kontrolės, kol su
sidaužė. Nors yra tam tikri

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.

Tikrų naturališką veidui gra
žumų suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Dirva nusiduoda neva darbi- (Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

ir pati neigia apsaugos įstatymai, bet jie ne- 
todel Volgos- darbininkus, kaip įmanydama, buvo pildomi; į vagonėlius bu- 

yra niekintoja darbi- vo sukimšta po 10-11 darbi- 
D. M. š,. ''riinkuj klasės ir tarnaitė išnau- ninku, nors vietos juose yra

-j—----- L_

pi ie /‘Dirva

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

grūdų iš Volgos derlingos sri-1 
ieties, taip ir atgal atvežimui I 

. reikmenų nuo Juodosiom jūros ' 
,> portų.

Kada bus prakastas tas ką-1
nalas, tai bus galima iš Lenin- WORCESTER^ MASS.'' ' 
grado vandenio kebu nuvaziuo-!
ti iki Juodos jūros portų seka-Į 
mu keliu: Upe Neva iki La- j 
dogos ežero, upe Svir, per One- j 
gos ežerą, upe Vyčogra iki Be-1 
loję ežero, Kosoža ir šeksna | 
upėmis iki Volgos prie Ribins- ■ 
ko ir ten Volga iki Volgos-Do
no kanalo. Paskui Donu į Azo- 

iš Azovo jūros į 
Tarpe Volgos ir 

/andonio kelias ir ' 
ir jis vadinamas, 
a sistema.” Ta- ' 
us pagerintas.

iirutmečio buvo 
u jungti Volgai 

Pi rrniau-

no kanalo 
vo jūrą 
Juodas jūras 
Leningrado ■ 
dabar yra 
“Marijanskaj

11

Jau nuo XVI 
daromi planai 
^u Juodomis jūronri 
*ia tai darė turkai karo tiks-1 
lais. Paskiau caras Petras Di- I 
dysis. Vėliaus XIX amžiuje 
daug kartų apie tai buvo kai- j 
būta, gi 1822 m. inžinieriai i 
Kraft, Leon Driu net planus! 
buvo išdirbę jo prakasimui, bet | 
caro surambėjęs režimas rimtų Į 
žingsnių nepadaro, tik Sovietų 
valdžia ėmėsi už darbo energin
ga:, kad įvykinus gyveniman.

Kadangi Volga yra sujungta 
vandenio keliu upėmis Sucho- 
na ir šiaurine Dauguva (Dvi
na) su Baltomis jūromis, tai 
minimas kanalas sujungs. Balti-

Tai neivo ir Juodas jūras 
Wpakytos reikšmės kanalas 

Kanalo kasimo
darbai eina. Kaip tai padary
mas tiltų ant esamų gelžkeliu, 

a. kad prasidėjus darbui nesitruk- 
"dytų komunikaciją, budavoji- 

mas tam tikrų fabrikų, pratie- 
.simas gelžkelio kur reikia, ir 
kiti prirengiamieji darbai.

Kasimas prasidės 1931 me
tais, ir darbas bus baigtas 1935 
metais. Kanalas prasidės nuo 
Volgos prie miesto Krasnoar- 
meisko ir susijungs su Dono 
upe prie miestelio Kumanovs- 
koje. Ilgis jo bus 100 kilomet
rų, žemės palinkimas ant 10 
kilometrų į Volgą ir ten bus 
padaryta devyni šliuzai (savo 
rūšies laivų nuleidimui ir iškė
limui . kambariai), turinti po 
130 metrų ilgio (apie 550 pė- 
dų> ir 18 metrų (apie 60 pė-! 

^ų) pločio. Į Dono pusę bus 
voki pat keturi šliuzai.

prirengimo

- ------------ r---
WORCESTER, MASS.Metinis Koncertas

Rengia Worcester!© Suvienytos Lietuvių Draugijos

Aido Choras, Worcester, Mass.

Nedalioj, 2 Lapkričio-Novemta, 1930,29
Pradžia 7 valandą vakare. , /

LIETUVIŲ SVETAINĖJ.
Endicott Street, Worcester, Mass.
Įžanga $1.00, 75c. ir 50c. Vaikams 25c.

Šis koncertas bus nepaprastai įdomus todėl, kad jame dainuos Lietuvos Valstybės Operos dainininkė Ona Katkauskiutė, 
kontra-alto, iš Hartford, Conn. ;■ Marijona Paraliutė, soprano, J. Sabaliauskas, tenoras, ir V. Tumanis, tenoras. Kaip visuo
met, taip ir Šį sykį jie žavės publiką savo maloniais balsais. Taipgi ir Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienės-Jablonskiutės.

' , > Kviečia RENGĖJAI

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškij Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba n • 

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

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

Phone: Stagg 8342 I
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

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

vestuvems, 
parengi-

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

rams, 
sporto 
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabeiho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams. z 
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
Žemių. Mūsi| pa
tarnavimas prielan
kus.

A. bL n 1AAS

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

ELIZABETH, N. J.

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOK1NAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas Į tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plaafj 
kaip surasti sugedimus; kaip Hardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalu* 
giausia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Sofa, 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kuTsą, turit* pilni 

progų pasinaudoti vienu iš dvieju amah}-— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lala.

Mokytojum yra žymus ekspertas E. TIKNIAVIČIUS. Lekcijos dienomis ir vakarai#. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AIDO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N* T»

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeipu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chręniiku Skau- 

*‘«-18;lttjnįmOf Galvoaval- 
žarnes Ligų, Galvos

I V dūlių, Bendro Nusilpimo, 1
WBfc. | gio, Skilvio, žarpų ir -

^Bsfl Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidęjusių LI 
Plaučiį Kvėpubjamįjų Dftdų, Nosies Ir G 
Ligų, Reumatizmo, Sčiatikos ir Strėnų Ska 

yJ/AG, -WK* I mo* Jūs esate nesveiki ir nusiminu, ai 
W/z/z^'W^f / galiu pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgimtais 
slinkais btįdaii. Greitos ir pastovios pasekmė,.__,
suteikiu Asmenižkas Atydos Visu Gydymo Laika. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z1NS 11OEAST 16th ST. N.Y. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ave. ir Irving FL)

IHHHMHHBNMHHttiMMi
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GEORGE N0B1LETTIKapitalizmo Krizis ir Lietuva

PRANEŠIMA?

y 3

V]

V

Komunistų pareiga sekt

prie 25th ir Vernor Highway gat- išbandyta ir patikrintą draugą, tai
Viii* nva/loin Inrmm R_rn irn vnlravn •' r. __x ° _

LIETUVIS GRABORIUS

navimo

patar-

ir už

į,
H

I «y '' 
#1

vd prieš nėmokėjiihą už darbą. 
Tai unijos lokalas nutąrg už
daryti visą mainą, kur dirba 
apie du tūkstančiai mainierių.

J. V. Stanislovaitis.

apie savo' vargus.1 ' > - > - 
Kviečia Rengėjai,

Norintieji ge

riausio

BAYONNE, N. J.
Temykit Visi ir Visos!

Labai svarbias prakalbas rengia 
A.L.D.L.D. 212-ta kuopa ketverge, 

L 1930, L. A.

f
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę)
. PIANO LEKCIJŲ

Piano Pšmokos Yra Duodamos
Studijoje- ir Mokinių Namuose<

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

CLEVELAND; OHIO
Pranešame A.L.D.L.D. 190-tos kuo

pos nariams, kad delei svarbių ir ne 
nuo mūs priklausančių priežasčių 190 
kuopos .susirinkimai nuo daba/ yra 
perkeliami iš pirmo ketverge. į ant
rą utarninką. Taigi, sekantis susi
rinkimas įvyks utarninke, 11 lapkri
čio, Slovėnų svetainėj, 15810 Holmes 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai įsitėmykit ir atsilankykit, nes 
16 d. lapkričio įvyks mūsų kuopos di
delis parengimas, bus sulošta veika
las “Blinda.”

J. Žebrauskas.
(256-257)

valandą vakare. . Kalbės Senas Vin
cas.-—Draugai darbininkai ir darbi
ninkės! Kiekvienam .pasaulio kam
puty darbininkai pasiryžusiai siekia- 
si. prie. žmoniškesnių gyvenimo są
lygų. Su kiekviena diena mūsų gy
venimo sąlygos 'eina blogyn' ir blo
gyn. Bedarbes dąr niekados šios ša
lies istorijoj nebuvo, tokios,, kaip da
bar. Mūsų visų pareiga yra sužino
ti tikras priežastis sunkios mūsų pa
dėties ir kokiu būdu mes turime < pa
gerinti savo būvį. ( Atsilapkykite į 
šias prhkalbals, kur bendrai pakalbė
sime ‘

DETROIT, MICH.
Aido Choro Koncertas

nedėlioj, 2 d. lapkričio (Nov.), tempimo.
Lietuvių Bendrovės svetainėj, 7

tai mūsų 
solistas baritonas

Ar Yra Lietuvoj 
Ekonominis Krizis?

Jau mes nemaža 
apie ekonominį krizį 
voj ir davėm “Balse” 
ža pavyzdžių, rodančių tą! sotūs, apsirengę ir darbo tu- 
krizio augimą. Taipgi neįri visi, kas tik nori dirbt, 
vieną kartą rašėm apie fa- kad tik ‘turtingoj Amerikoj, 
šizmo puvimą, pabrėždami, Anglijoj, Vokietijoj milionai 
kad tą puvimą didina .eko-;bedarbių vargsta pusba- 
nominis krizis. Ne vieną džiu’... Taip, ponai ‘Lietu- 
kartą mes rašėm ir apie kri-1 vos Aido’ rašėjai, pas mus 
zį Lietuvos žemės ūkyj. Kas i nėra milionų bedarbių, nes 
gerai žino dabartinį Lietu- pas mus iš viso tėra du mi- 
vos kaimą, tas neabejoja del lionu gyventojų. Mes būtu- 
ekonominio krizio Lietuvos me labai patenkinti, kad 
ūkyj. Negali užginčyt jo ir (‘Lietuvos Aido’ rašėjai su- 
buržuazinė spauda. Tik ofi-1 tiktų aprūpint darbu bent 
cialė tautininkų spauda kai'tiek darbo jieškančių, kiek 

ijų per savaitę apsilanko

rašėm
Lietu-
nema-

rašo: “Veltui taip pat ‘Lie
tuvos Aidas’ stato prieš akis 
skurstančiam Lietuvos dar- 

| bo žmogui žūvantį fata- 
morganos vaizdą, kad pas 
mus, ‘ačiū dievui,’ dar visi

fl

į.

A.LM.D. ŽINIOS Į ALDLD ir LDSA Connecticut
-- - - - -  ' Valstijos Apskričių Atsišau

kimas į Darbininkus

■«**&*& v -

•

■fei-.. -A

DARBAS DIRBAMAS
Nepaisant, kaip nekurie 

draugai sakytų, kad Centro 
Komitetas apsileidęs,—tas iš 
dalies teisybe,—bet viso komi
teto kaltinti negalima. Nega
lima todėl, kad ne visi komite
to nariai žino, nuo susirinki
mo iki susirinkimui, kaip or
ganizacijos aparatas šukasi. 
Pirma, ne visi Centro Komite
to nariai vienoj apielinkej gy
vena ir negali paklausti Cen
tro Sekretoriaus, kaip dalykai 
dedasi organizacijoj. Antra, 
jau mūsų organizacijoj yra įsi
gyvenęs paprotys, kad vei
kiantis komitetas, ypatingai 
sekretorius, turi būt tas'sukan
tis ratas, kuris infohnuoja vi
sus organizacijos narius, kaip 
ir kokiu būdu patsai centras 
ir mūsų vienetai dirba, šiuo 
atžvilgiu mūsų centras šlubuo
ja. šlubuoja Centro Sekreto
rius; agitaciniu atžvilgiu, nie- (prezentuoja darbininkų reika- 
ko nepraneša spaudoj, kaip or
ganizacijoj dalykai (dedasi. 
Sekretorius, gyvenimo sąlygų 
verčiamas,—kaip jisai aiški
nasi,—nieko nuveikti negalįs, 
iš priežasties ilgų valandų 
darbo. Tad ir visas blogumas 
iš Centro Komiteto pusės. Gi 

i mūsų vienetai yra įpratę sekti 
_ ___ ___________ > pranesi-

Lietuviai Darbininkai, Balsuo
kite Už; Komunistus!

Jau artinasi lapkričio 4 die
na—tai rinkimų diena. Tad 
kiekvienas darbininkas, kol ne
vėlu, turi savęs paklausti, su 
kuriais jis eis laike rinkimų ? 
Šiandien didžiausia darbininkų

kada mėgina užginčyt eko 
nominį krizį, bet tai jai tiek ‘Darbininko’ redakcijoj.” 
nesiseka, kad net fašistinė

• spauda imasi tyčiotis iš ne- tą, kas dedasi kaime ir ap- 
vykusių tautininkų-fašistų lamai, kokia ekonominė Lie- 
argumentų. Nors imam fa-'tuvos padėtis, rinkt davi- 
šistų “Darbininką.” To 'nius apie ekonominę Lietu- 
laikraščio No. 26 skaitom: 
“Štai birželio 24 d. ‘Lietuvos 
Aidas’ rašo, kad jokio žemės 
ūkio krizio pas mus nėra, 
kad sunki žemės ūkio būklė 
yra tik opozicijos išmislas, 
kad tik Vokietijos žemės 
ūkis gyvena sunkius laikus, 
o pas mus ‘javų pigumas 
mūsų ūkininkų daugumai 
nėra baisus,’ nes ‘juo piges
ni javai, juo pigiau jam at
sieina gyvuliai ir jų produk
tai ir parduodamas juos jis 
uždirba daugiau negu tada, 
kai javai buvo 300 
gubai) brangesni.’ 
sakant, prieš akis 
fata-morgana, ] 
gesni bus javai, juo mūsų i darbininkus.
ūkininkas daugiau uždirbs, i Dabar negali būt klausi-.'toriai turi svarbesnius centro i 
Vargas butų žemes i
jei jis šitąją fata-morgana |minis krizis; turi būt klau- !apskričių ■sekretoriai> kad, r’ei- 
susižavėjęs nueitų jos link-jsimas, kaip mes piivalom ^aiui priėjus, būtų žinoma.

užduotis—tai kova prieš algų 30' d.’spalio (o’ctober)/ 1930, L. A. 
kapojimą ir UŽ bedarbių gel- U. Kliubo svetainėje, 197 Avenue E, 
bėjimą. 100,000 bedarbių tik- kampas 19-tos gatvės; prasidės 7:30 
tai vienoj Connecticut valsti
joj ! Aštuoni milionai be dar
bo visoj šalyj! . Tuo pačiu kar
tu, kada darbininkai badauja, 
tai bosų partijos nieko neda^ 
ro, nieko neteikia del badau
jančių darbininkų, ypatingai 
artinantis žiemai. Darbinin
kams. jos siūlo tik tuščius pri
žadus,! kuriais badaujančių 
bedarbių ir jų šeimynų ne pa
valgydins. !

Vienintele partija, kuri re-

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 metų 

amžiaus
Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedų jau
nystes į sustingusius musku

lus ir sąnarius.

vos padėtį, nušviest ją 
mūsų spaudoj, žiūrėt, kaip 
nušviečia ją mūsų priešų 
spauda. Tuomet aiškiau

lūs, yra Komunistų Partija iri 
jos kandidatai. Komunistų , 
Partijos platforma yra tikrai ] : ’ 
darbininkų klasės platforma. wių; pradžia lygiai 5-tą vai. vakare. 
Ji reikalauja kovot ,už bedar- į . - - ’ ” orkestroš
bių apdraudą, sociales apdrau- ga į koncertą 75 centai ypatai;

Sustingimas ’ A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am- 

I žiaus. Nė vienas vyras ar moteris • 11 yr ■« i ;• i 1 e
(256-257) ' negali būti vikriais, jaunais ir 

i energingais kuomet sąnariai sus- 
i tingę ir muskulus pradeda skau- 

' įdėti ir gelti nuo mažiausio jų iš-

Bet, nenusiminkit — jus turite

bus, kad Lietuva pergyve Centro Sekretoriaus 
na didelį ekonominį krizį, 
kad pas fašistus nėra gali
mybių jį pašalinti, 
jiems prisieina imtis 
kad jį užginčyt.

Jei krizis auga, tai : 
žinot, kad to krizio 

į sunkenybės turi krist ant Išdarbių' „„_______ ...... „ A
darbininkų ir kaimo bied- narių reikale, kad juos palai- Connecticut valstijos komitetai 
nuomenes sprando. Nepa- kius organizacijoj kaipo pii- atsišaukia j visus lietuvius,dar- 

i si tenkinimas darbo masėse įnus narius ir kad jie gautų iš- bininkus remti Komunistų Par- 
b. vvtxl wwslv, x x i J ° t ° " '""‘J 2" nA1 ""Z. "''Jtijos p 1 atf erm u ir .į‘os kaiidida-

... . ! i f5 • • „ i • • i • i • kurie organizacijos nariai pa- - -- - -įskylaidotojai naudojasi kiekvienai k ž oreanizaciios ribu ; - -
kad juo pi-j proga, kad labiau naudot Tame klausime galima štai ka SUOtl uz koyunlstus- _

ūkiui, ;mo, ar yra Lietuvoj ekono-i?raiJesimus issikirpę iš laikraš- iValstijOS Prakalbu MarŠFiltaS 
! minia kri-zic- turi hnh Vlcni_ lcl° laikytis archyve, ypatingai 3 ... . : r ■ i

kad 
melo,

mus.
Tačiaus, yra blogai ir su 

mūsų vienetais, kurie neseka 
arba pamiršta svarbesnius cen
tro pranešimus. Pavyzdžiui, 
Pirmo Apskričio sekretorius 
drg. Vasys “Vilnyje” rašo,

reikia. i
VISOS '■) J 4. -1 -1-1ikad centras nieko neveikiąs I

' V bedarbių mūsų organizacijos'

odžiu auga ir turi augt, nes nau-i!eistas kn^asi del to> esjb ne“

patikimąjį Pain-Expellerį su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metų. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai nepalengvindamas . visokių 
skausmų, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo, Galvos 
Skaudėjimo ir t. t.

Po koncertui bus šokiai abiejose sve
tainėse prie geros orkestros. Įžan- 

‘ 7“ __ 7 vien
dos bilių ; organizuotis ir strei- i šokius vyrams 60c, moterims 40b. 
kunti nrieš nlo-n knnniimn ir1 Pr°Srame dalyvaus: didžiulis Aklo XUOll piles algų Kapojimą ll Choras, taipgi pirmą kartą Detroite 
prieš skubmimo sistemą; ko- dainuos pagarsėjusi soliste contralto 
voti UŽ 7 valandų darbo die-,SmilP> Saunoriūtė iš Rochester, N. 
na ir penkių dienų darbo sa
vaitę; už pilną socialę ir poli
tinę lygybę negram darbinin- 
kam; pries imperialistinius ka-]{ų duetas, kurį išpildys Edith But- i baženkliu tuojaus 
rus; UŽ Sovietų Sąjungos ap-;kus ir Ruth Astrauskas. Bus mer-1 ”ma ir sustine-ima 
gynimą; už darbininkų vai- 
džios įsteigimą Jungtinėse įiidys 
Valstijose.

A. L. D. L. D. 111 Apskri
čio ir L. D. S. A. VIII Rajono 

jos komitetai 
į visus lietuvius dar-

I Programe dalyvaus: didžiulis Aido 
Choras, taipgi pirmą kartą Detroite 

ko- dainuos pagarsėjusi soliste contralto

Y.; Ukrainų Choras, V. Petrušonie- 
ne su naujomis dainomis 
lakštingala, rusas
Ed. Kozikoff, Elizabeth Kvietinskiū-

I te, lyriškas sopran

ir lapkričio 4 dieną bal-

ms, vyrų trio, smui- Į Pain-Expelleris su Inkaro vais- 
s išima skaudė

jimą ir sustingimą iš girgždančių 
sąnarių ir muskulų, kaip niekas 
kitas to nepadarysi

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
/’0c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerį sulig 
nurodymų. Rytmety atsikelsite 

’ gatavi kad ir 10 mylių eiti — jus 
I juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

Taipgi bus trys ap
art lietuvių svetaimtautės, kurios iš- 

; dali programos, kaip • tai 
Gertrude Pliskow, smuikininkė; Peg
gy Cavanaugh, dainininke; Amta Ba
lehum, pianiste; lenkų Harmonia 
Choras, po vadovyste W. Žuko.

Rengėjai.
(256-257)

r6chešter?'’n7 y.
T.D.A. 62-ros kuopos susirinkimas 

bus petnyčioj, 31 spalių, Gedemino 
D raugi j os svotą i nė j,
Avė., 8-tą vai. vakare, 
malonėkit atsilankyti 
bių reikalų aptarti, 
naujų narių.

kainą,žemą

nuliūdimo va-
! landoj- šauki*

tęs pas: _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTHįJ^OSTON, MASS. 
Rezidencija: 13 West 3rd Street 

Tek: So. Boston 0304-W

75 Joseph 
Visi nariai 

turime svar- 
Atsi veskit ir 

Sckr. S. G.
(256-257

SO. BOSTON, MASS. >
Draugo A. Bimbos šu ‘draugais 

bostoniečiais pasikalbėjimas bus an
tradieni, spalių 28., Piliečių Kliubo 

_ >, 376 Broadway, So. Bos- 
Visi “Laisvės” skaitytojai ir 

simpatikai būkite, nes drg. Bimba 
darys svarbius pranešimus organiza
ciniais reikalais. Buvo paskelbta ,A.

2 d. lapkričio, 2 vai. po pie- L D. L D. 2 kuopos pereitam susi- 
rinkime, kad drg. Bimbos bus pasi- 

-• |kalbėjimas 4 lapkričio. Tai yra klai-
2’d. lapkričio, 7 vai. vaka- da. A. Barčius.

Kalbės i-------------------------

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randami dvi Jiėtuvįškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 

•j ! tčis daug prieinamesne. 'kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
1 į į A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

į 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504G CHENE ST., DETROIT, MICH.
• " 'i’ll- A •“' ’ v ' ’ * j ‘'Jau buvo’" rašyta apie’ p ra-

u v C U I ' *• * UUlUl U. UL4 A1A kJ 1JLA Cl, 1 11 v i l 4- ' * 1Javu pigumas tik tuo,veikt, kad vadovaut darbo kokie tarimai yra padaryta , ■‘?ų marsmtą, bet noriu dar 
vXV- 1 • • . karro nrimiUTi Ižamme.

atžvilgiu nebūtų mūsų že
mes ūkiui nuostolingas, jei- ;nio krizio pasekmes, gulan- 
gu tikrai? pas mus bent 99 čias ant jų sprando, ir kaip'per spaudą pranešęs, kad tielgia. 
Ūkininkai iš šimto verstųsi, tą kovą gilint, kad sekmin-i nariai, kurie nedirba, yra pa- 2 Z .

liuosuojami nuo (mokesčių, ir tų. Danbury, Conn, 
tik kuopa turi pranešti Centro | 
Sekretoriui nario vardą ir kuo- fe, New Haven, Conn, 
ipos komiteto liūdijima. kad drg. R. Mizara. l4-„i : z.„i • 'i i I „ , . v. „

: masių kovai prieš ekonomi-
• .r • • V J C* V.4 ĮVIJI,

kartą priminti, kaip prakalbos svetainėje 
yra rengiamos,' kuriomis ’die- t?ne-vienu ar kitu klausimu.

Mūsų centras jau senai yra nomis ir kurios kolonijos ren- 1 VZ 1 ’

tik gyvuliais, ne javais, kaipigiau eitų kova prieš fašistų 
kad dabar yra, o javai būtų ■ valdžią.
įgabenti iš, kitur. Bet tuo j “Kaimas Nyksta”
tarpu kai tik vienas iš šim-Į Su ekonominio krizio di-'tokis ir tokis narys yra bedar- 
to ūkininkas yra pakeitęs: dėjimu aplamai ir žemės ibįs’ ir centars palieka jį orga- 
javų ūkį j gyvulių ir pieno, ūkio krizio augimu atskirai in.izacjj°j> kaiP° pilnateisį na- drg. A. Bimba. _ _
javų ūkis turi sprendžiamosIimant ne tik kaimo bied-'v' ■ k‘ta.’ ^entras bu™ ,a!-si_i r - - -J .iv _ _ V _ . liLiauv, lie luv uitu j<reipęs į kuopas, kad jeigu, tų, New Britam, Conn.
reil smes musų žemes ūkio mokų, bet ir vidutiniokų pa-|kuopų ižduose randasi pinigu, I 9 d. lapkričio, 8 vai. vaka-

išstatyti dvarininkų gyvu- Į auga ir tik buožės tunka.
liai nieko bendro neturi su: žemės Ukio produktu kai-
VISU mūsų žemes ūkiu ir SlUnną nukrito n mnkpąeini np ■ - . ....! v. . n • • • ’j nuKllio, o moKCSCiai ne imusų veikėjai nepatemijo.plačiųjų smulkiųjų ir vidų-; tik nesumažėjo, bet vis au- i 
f.inin nkininku ir nnninku- i. • ___ • •

7 d. lapkričio, 7 vai. vaka
re, Hartford, Conn. Kalbės

9 d. lapkričio, 2 vai. po pie
tų, New Britain, Conn.

Il’ del to parodoj ' dėtis vis blogėja, jų skurdas tai kad jos pačios pamokėtų're, Waterbury, ’Conn.
už savo narius bedarbius. Bu-! 10 d. lapkričio, vakare, i 
vo aiškiai ir net kelis kartus Bridgeport, Conn. ’’
jtokis pranešimas spaudoje, bet Į 11 d. lapkričio, vakare,1 

Stamford, Conn. i
12 d. lapkričio, vakare, Tor-! 

rington, Conn.
Visose augščiau minėtose1 

ivietose kalbąs drg. A. Bimba.
8 d. lapkričio yra .dar neuž

imta. Tai sūbatos vakaras. 
Jei kuri kolonija galėtų^ su-; 
rengti drg. A. Bimbai prakal
bas, tai praneškite man grei
tai. Draugai ansoniečiai gal 
galėtumėte surengti? -

J.Strižauskas, 
A.L.D.L.D. IH Aps. OJ’g.

,;5-Henry St., Waterbury;
Conn. *

tinių ūkininkų ir naujuku- ga, įr fašistai vis naujais 
, nų masių nuotaika. Kas :mokesčiais apkrauna darbo

nori šią nuotaiką p_aju.st ir iVaisticčius. Dau ----- 
tikrą žemės ūkio būklę pa-,jr vidutiniokų bankrūtija.
matyt, tas turi no parodoj buržuazinė spauda pri-į 
dvarininkų Zubovo, Balda- versta pripažint, kad “kai- 
mo, Gružcvskio, Kurkaus-1 
kienės ir kitų būkle ir nuo-;

; taika remtis, o su atyda Pa vest galus su galais, eikvo-!jų narių__
žiūrėt ir pasiklausyt, kaip ja j^jįską. Miškas irgi nyk- mūsų laikraščiams, 
gyvena plačios, žemės ūkiu; — —
besiverčiančios masės ir ko-1 
kia jų nuotaika. Kas savo ! 
dėmesį į tą šoną nukreips, i

‘ 'tam veikiai dings iš akių;
; ‘Lietuvos Aido’ sukeltas 
gražus fata-morganos vaiz- 
das, o vietoj jo. pasirodys

Vajus
Tie, kurie seka spaudą, žino 

g biedniokų vajaus pasekmes, žino ir tą 
i dalyką, kad jokių planų, ap
tart nuėmimo įstojimo už nau
jus narius, centras nėra patie- 

. „ j<ęs. Bet mūsų vienetai turi
mas nyksta. 'gabumų,patyrimų ir patys galf

Fašistų valdžia, kad su- išsidirbti planus gavimui nfeiu- 
t, ir naujų skaitytojų 

Organi- 
sta. Fašistams ir ’nerūpi !?«cijos abelnas aparatas šį va- 

škunas. .1 ąsistąfpui•|’ų’as rodo, ’kad mūsų ap- 
kiai Žino, kad Lietuvos nns--skričiai ir vienetai didelės agi- 

■kai ateityj ne jiems priklau-jtacijos iš centro nereikalauja. 
!sys; jie priklausys darbi- Kuopos ir, apskričiai turi v pa- 
j ninku Lietuvai. Todėl sumanumu ir pątysj-
šistai ir naikina be pasigai- 

_ ______ Jiems rf .
;skurdi žemės ūkio tikrovė, ^acĮ šiandien daugiai 
pasirodys tikrieji žemės,iš.čiulpt iš miškų>
ūkio Javų pigumo padari-i Nerūpi fašistams ir kai- 

•niai* mo biedniokų bei vidutiųio-

WILKES-BARRE, PA

IR •

§ OIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ir Į

1

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

; BeU . Phone,.. Poplar^ 7545.

i ■-

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

Greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ękspre- 
dimu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietini agenta arba
NORTH GERMAN

LLOYD
57 B’way, New York. Z

ĮŽANGA NUO.8 VAL. RYTO IKI G VAKARO 50c 
PO 6 VALANDOS VAKARO 75c.

Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį 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 išsiperimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDkLIAIS IR UTARNINKAIS. Panedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais 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 RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

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

Telefonas: Pulaski 1090

sidirba planus savo ąpielinkoi, . 
kain ir kokiu' brfdu pakėlus 
mūsų organizaciją ir padidimiš 
mūsų laikraščių cirkuliaviją.

Toliaus, pirmynžanga pada
ryta dar ir ta, kad jau šiame 
'vajuje figūruoja ne atskiri 

Čia mes įdėjom gana ilgą kų likimas. Tegul bankruti-[asmenys, dirbanti šavo vardu, 
ištrauką iš “Darbininko”, ‘ i ™.-a„
kad parodžius, kaip nevykę 
“Lietuvos Aido” argumen
tai užginčijime žemes ūkio 
krizio. Pasirodo, kad ir 
“vytautine” žemės ūkio pa
roda iš žemes ūkio parodos 
faktinai liko dvarininkų pa
roda, nes nuskurę valstie
čiai neturi ką rodyt.

. Toliau “Darbininkas” taip

jas biedniokai ir vidutinio-j bet.'!au dirbama m°sij organi- 
kai, iš tų bankrutų buožėms 'iaci)?s var<Ju>. vardu apskri- 
tik geriau,—fašistams rūpi, 

i kad tik miesto buržujams 
ir kaimo buožėms ir dvari- 

Įninkams geriau būtų.
Tegu nyksta kaimas, kad 

tik daugiau iš jo šiandien 
fašistams mokesčių išlupti, 
—toks fašistų nusistaty
mas. “Balsas.”

čių, kuopų bei miestų.
A. Matulevičius.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, 

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

V. Donaven, 182 First St. 
Ir pas Singerj.

N.

Glean Alden Coal Co. ang
liakasiai s t r e i k.tu o ji a : j aw 
jtrečia diena. Streikas kilo del 
išvarymo penkių darbininką 
iš darbo. Loomes maino j e ąti- 
darė naują sluogsnį anglies, 
kuri dar neturėjo nustatytos 
mokesties, pagal seną kontrak
tą tarp unijos ir bosų. Bet’ 
kompanija darbininkams mo
kėjo tik už liodavimą karų 
anglies, o už statymą stulpų 
nemokėjo, nei už šaudymą an
glies “mastinės mokesties.”,Tai 
darbininkai su lokalo pagelba; 
uždarė naują sluogsnį. Tai 
bosai nekui’iems iš angliakasių 
davė darbą kituose sluogsniuo- 
se, bet penkiems mainieriams 
nedavė darbo net nei pas, kitus 
mainierius už pagelbininkus. 
Mat, tič penki' ptadėjo ‘tą ko-

• m t. *
U RA BORTUI UNDERTAKER į

(Abalzamuoja h laidoja numirusiu* ant 
▼laoklų kapinių. Nokintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemų kalnų, nuliduimo 
valandoje liaukitės pas mane. Pa> mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių koo 
«eriausioH€ vietose ir už žoaoa kainų.

1023 M t. Vernon Stroet
PHILADELPHIA, PA

WORKING WOMAN
> » * f f k I

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje su rhilionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite J j

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jj! 

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus strąipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.

NAME _____________________ ADDRESS—____ _______

CITY STATE

į



1

222 MANHATTAN AVĖ.

4

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

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

J. YURGELIS IR L J. MARKUS

Savininkai

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ii- į grahą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius ,

Urbo Lax Tabs Urbans Cold Powders
yra tai kanuolė prieš kitą amži- ■ (MILTELIUS NUO ŠALČIO)

i ną žtppgaus -prieąą-r-vidurjų už-
kietėji’mą—kuris žmogui pagarąi- jokių šalčių nebijo. Už 75c už, 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. bhlišlĮ dfrsiginkluok nuo savo am- • 
25-centai už ; skrynutę. žino priešo !

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

A'MERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue

MHHMm Kampa, Maujer St. Brooklyn, N. Y

Antradienis, Spalių' 28,1980

Žemės Ūkio Elektrifika

idavys sako, kad mūsų delega- m° Boardo pagelba. Bet
nors tūlas kainas Joint Beartas K. Jankaitis fabrikantą in

formavo, kad sugrąžintų atgal ^as ir pataisė, tačiaus, mūsų

dirba

dirba

Dzūkas

FARLEY
Sako

Čia randasi pilnas pareiškimas uztvirtinta

PATERSON, N. J,

ŽODIS NUO DR. MENDLOWIU

nebuvo

Diržio dirbtuvė, kaip prane
šė, jos darb. pirmininkas, dar 
pirmu kartu šiemet antrą sa
vaitę išdirbo pilną laiką. Dar
bo turi pakankamai. Tik darb-

Neprasilenkiant 
pasigirti

“Esu tikras kad be moderniško mokslo meto
dų naudos, dangoraižai (skyscrapers) apie ' 
kuriuos mūsų šalis teisingai didžiuojasi, nie- 

v 

kuomet negalėtų įvykti. Taip pat esu tikras 
kad jūsų moderniškas naudojimas Ultra Vio
let Ray Spraginti LUCKY, STRIKE tabakų 
stovi greta su kitoms didėlėms kontribucijoms ‘ 
sveikatai ir smagumui milijonams ir kad tas 
atsako už jūsų dangoraižiškus pardavinėjimus 
jūsų pagarsėjusios rūšies.”

žiponus pataisyti. Ar tas tie-

--Street or Avenue
State___

dar- 
s u 

negalima.

”| Vilties yra laimėti, nes 
užims . kartinai visi laikosi streike.

“It’s foastetT 
Jūsų Gerkles Apsaugo—Prieš knltejlmus—prloš kosulį

JAMES A. FARLEY
General Builders Supply Corp. Prezidentasi 
New York State Athletic Commission 
Pirmininkas; New York State Democratic 

Committee Pirmininkas

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J ’ Brooklyn, N. Y

Tel: Midwood 6261

i rti, negu prie pirmiaus buvu- c 
viuvo Uiuv uitnuiimu riFT /Tk O I U I /V C* sios menedžeryst^3- 1
ei ja Soviets Sąjungoj V 1E 4 O S LIFO O 5

čius, Karvelio dirbtuvės čėr- 
manas. r. j , : . .

Kaspersko dirbtuvė dirba 
dabar gerai, bet buvo strei
kas už tūliems darbininkams 
nukapotas darbo kainas. Strei
kas tapo pralaimėtas su uniji-

Puslapis Penktas

kios mažos, kad nežinia, kaip 
I reikės jiern^s pragyventi.

(Užbaiga rytoj) - 
J. Buivydas, 

54-to Skyriaus
Korespondentas.SSRS Narkomzemo Planas

SSRS Narkomzemas išdirbo 
žemės ūkio elektrifikacijos pla
ną sulig kuriuo artimiausių 2-3 
metų bėgy bus organizuota 15 
pavyzdingų bandymo rajonų su | 
pilna pamatinių žemės ūkio ša-1 
kų elektrifikacija, šiam tikslui 
1930-31 metais bus išleista 36 
milionai rublių, kas sudaro be
maž pusę paskirtos kaimo elek
trifikacijai sumos.

k Narkomzemo elektrifikacijos 
Tplane pirmą vietą užima stam- 
Uus pilnai elektrifikuotas pavyz- ' 
dingas bandymo rajonas Dnie- į 
prostrojaus srityj, kuris i___
apie 400 tūkstančių hektarų že- 1 
mės plotą. Turint omeny j pigią | 
Dnieprostrojaus elektroenergi-j 
ją, plane numatyta įsteigt dirb-; 
tina 60 tūkst. hekt. žemės ploto 
drėkinimą. Stambesniuose šio | 
rajono sovehozuose ir kolcho-; 
zuose bus pastatyta žemės ūkio 1 
produktams perdirbti pilnai 
elektrifikuoti fabrikai, kaip tai 
vaisių džiovinimo, konservų ga
minimo ir kiti. Priruošiamieji į 

statybos darbai prasidės atei-' 
nančių metų pavasaryj. Visa 
bus užbaigta ir pilnai įrengta 
1932 m. vasarai.

Kitas stambus pavyzdingas 
sodininkystės ir daržininkystės 

y rajonas bus organizuotas Sov. 
Ukrainoj Pridniestrovje, ku

priam teiks elektroenergiją O- rimtų žmonių, 
desos elektrostotys.
Ukrainoj, ant buvusių Charko- met galėtume ką nors 
vo ir Kursko apygardų rūbe-i veikti dailės srityje 
žiaus bus organizuotas pavyz- dalyvauti darbininkų 
dingas bandymo cukrinių run- muose ir nešti mūsų 
kelių ūkio rajonas, kurio plan7 naudą, 
tacijas aptarnaus elektroenergi- 
ja artimiausių cukraus fabrikų ;_
elektrostotys.

Be to, Narkomzemo žemės 
ūkio elektrifikacijos plane žy
mią vietą užima gyvulininkys
tės ūkių intensifikacija elektro
energi jos pagelba, o ypač naujai 

• organizuotų agroindustr i a 1 i ų 
I jk gyvulininkystės kombinatų.

Ateinančiais metais bus su- •
V jungta su artimiausiomis elek-j 

įrostotimis ir gaus nuo 1,500; 
iki 5,000 kilovatinių valandų I 
elektroenergijos šie agrolndus- 
trialiai kombinatai: Rogačevo- j 
Žlobinsko — Sov. Baltarusijoj, j 
Endovisčensko — Centrali n ė j 
Juodžemio srityj, Balandinsko 
— žemutinės Volgos srityj, 
Ščučanski — Urale, Tiginski,, 
Krymski ir Slavenski—šiaurės: 
Kaukaze, Sarachtanski — Vi- j 
dūrinės Volgos srityj. Apart j 
šių dar bus įsteigta savystoviai 
gyvulininkystės bandymo rajo-' 
nai. Vienas Ivanovo pramonės 
srityj, kitas Uzbekistane, šiuo- | 
se rajonuose bus elektrifikuota ' 
karvių melžimas, pašaro silosą- ■ 
vimas inkubacija, be to, bus pa- 
statyta ir elektrifikuota pieno

* ^produktų apdirbimo, mėsos šal- 
dymo, bekonavimo ir kiti fa-- 
brikai.

Pagalinus, Narkomzemas pro- • 
jektuorja elektrifikuoti bovelnos 
ir linų apdirbimą Užkaukazyj. 
Sibire bus elektrifikuotas Mas-, 
linsko linų ir gyvulininkystės 
kombinatas.

šis SSRS Narkomzemo žemes 
ūkio elektrifikacijos planas ryš
kiai parodo, kaip Sovietų vai-, 
džia, Komunistų Partijai vado
vaujant, sparčiais žingsniais ei-, 
na prie visuotinos žemės ūkio' 
elektrifikacijos — prie socializ-1 
mo. (“R. A/’) |

Unijines duokles 
! apsimokėję neblogai, pareiškė 
j J. Šartvietis, Budraičio dirbtu
vės darb. pirmininkas.

Biržietis buvo jau viena se-Įsa> ar ne» mes dikčiai turi- 
zoną išbaigęs siūti ir kitą be-'me sugrąžintų žiponų iš firmos 
pradedąs, bet. pasidarė stoka Pataisymui. Patys uždarbiai, 

'su finansais, tai darbininkus 
labai surūpino. Lokalo Pildo
moji Taryba laikė net speciali 

Iposėdį su Biržiečio dirbtuvės 
komisija, čėrmanu ir aktyviais į 
nariais, kaip iš tos padėties iš- i 
eiti, kad darbininkų algos ne- 

su Ižūtų pas Biržietį. Po ilgoko 
svarstymo prieita prie išvados, 
kad palikti 2 savai' 

... . IB., o už trečią atgauti jau bū-j
Lietuviai darbininkai, daly- tinai, o jeigu Biržiečiui tas ne-1 

vaukite draugo Fosterio pra-! priimtina, lai nevaro biznio. Ir 
kalbose. Drg. Fosteris kalbės šešių-septynių savaičių begiu i io rai- 
2-rą dieną lapkričio, 7-tą vai. .turi Biržietis ir už antra savai-! 
vakare, 205 Paterson St.

IŠ AMALGAMEITŲ SIUVĖJŲ vėj ramu. 
DIRBTUVIŲ “ČĖRMANŲ” 
SUSIRINKIMŲ

(Tąsa nuo 6 pusi.)
užėfnę griežtesnę poziciją 
prieš Atkočaičio ožiavimąsi.

Budraičio dirbtuvė, sulig jos 
darbininkų čėrmano raporto,; 
dirba kol kas vidutiniai. Bu
vo kiek nesutikimo tarpe kiše
nių siuvikų, bet ir tas dabar! 
jau išsilygino, taip kad dirbtu-

i pataisymui, 
dabar dirbant nuo štukų, yrą 
menki.

Dragūno dirbtuvė dabarti- 
■ niU laiku dirba Belokovo “vė- 
Irauzės” ir dar kelių kitatau
čių darbus. Sąlygos darbinin
kams nėra kokios, nors ten 
dar dirbama be naujovinės 
mašinerijos, senovine sistema, 

ites algą pas Tįesa> ten dirba ir seniausi 
'žmonės, kurie jau pagal naujo- 
vines mašinas nespėja bėgti.

Dumblio dirbtuvė dirba ne- 
. Uždarbiai, kaip ir vi- 

i y '-’ y: ,'sur, menki, šiaip darbininkai
tę išmokėti darbininkams uzsi- +arp saVęs sutinka gana gra- 
likusį mokesni, taip kad liktų ^iai. Į unija duokles moka; 
viena savaitė. Biržietis su tuo , 
dirbtuvės komisijos ir Pildo-. • 
mosios Tarybos nusistatymu gerai, bet pradėjus dabar pas 
sutiko. Vėliau laikytas visos mus darbą nuo štukų, sako 

■ ■ T. Pauliukoniš, tai

Iš mūsų Laisvės Choro 
buotės.
teisybę,

i Priežastys mūsų Laisvės Choro
[silpnumo yra kelios. Viena, yra !dirbtuvės darbininkų susirinki- čęrmanas J.
) chore narių, kurie neturi kla-'njas tą komisijos ir Pildomo- 'pasidarė visų galų suirimas, 
sinės sąmonės ir atsiduoda fa-'sios Tarybos patvarkymą vien-,Nors dirbtuvės susirinkime bu- 

Įšizmu; jie ne tik nieku choro (balsiai užgyrė. Kaip dabai^vo nutarta algos išmokėt, ku- 
jneremia, bet dar demoralizuoja į ateityje pildysis tie visi daly-,rios buvo užsilikusios pas Gu- 
jį. Antra, choro narių energija i kai, tai sunku pasakyti, bet žą už porą savaičių, bet nieko 
nupuolusi. ivis viena jau nereikės darbi- panašaus neįvyko. Mokėjo če-

_ i laukti keturias kiais ir tie patys “ su kojukė- 
savaites, kaip buvo iš,mis” parėjo atgal namo pas 

! kiekvieną.
Dovidaičio dirbtuvė turi dar-| Karvelio dirbtuvė dirba ga-

bosas nemoka, pastebėjo baig- 
' damas raportą dirbtuvės čėr- 
manas.

Krikščiūno dirbtuvė 
po truputį “sekkotus/’

Lapašausko dirbtuvė 
gana gerai; darbo, turime pa- 
ikankamai, tik pagal dirbtuvės 
(dydį mažai darbo išleidžia- 
|ma. O kadangi yra darbinin
kai apmokami nuo štukų, tai 
reiškia mažas yra jų uždar
bis., , ;

Mičiulio dirbtuvė dirba ga
na gerai; kai kada pas mus iš
kyla susikirtimų su darbda
viais, sako tos dirbtuvės dar
bininkų čęrmanas. Kelios sa
vaitės atgal du kalniėrių dė
jikai buvo sustreikavę už nu
muštas jiems darbo kainas; 

i bet streiką pralaimėjo todėl, 
Gužo dirbtuvę dirba kol kas.Į<acĮ jje unįjos žinios apie

darbininkai sutinka. Į uniją 
duokles moka. .

Sadausko dirbtuvė dirba da
bar gana gerai, tik nežinia 
kaip ilgai. Buvo prosininkai 
tarpe savę susivaidiję, tai uni
jos ofisas sutaikė ir dabar, ma- Į 
tyt, sutikime tarp savęs sugy- į 
vena.

Žiugždos dirbtuvė, visą lai
ką stovėjusi, 
beveik gerai dirba. Darbiniu-į pastarosios uždraudimo 
kai sutinka tarp savęs. įgabenti į Belgiją Sovietų

žalevskio dirbtuvėje darbo Į Sąjungos prekių, 
yra, bet sąlygos tai nepaken-1 
čiamos. Viena, žalevskis dir- 
ba užsakymus iš štorelių už■ 
pigią kainą, ir jo darbiniu- Į 
kams kainos už darbą yra to-

Brussciis. — Antwerpo 
pirkliai smarkiai protestuo- 

, pradėjo dirbti ir ja prieš Belgijos valdžią del . « . . — . . . I . ♦ V” *1 Y • -

nupuolusi. i
Būtų naudinga turėti keletą jninkams algų 

> kurie turėtų'penkias :
Apart šio, daugiau įtakos mumyse, o tuo-. pradžios, 

naudingo] „
ir sykiu ,bo pakankamai ir atrodo, kad'na gerai, darbininkai sutinka, 
parengi- dirbs neblogai. Biskį pats ! Algas išmoka į laiką, taip kad 

judėjimui menedžeriavimas p a s i t a isė, tuo reikalu nėra jokio nesusi- 
■ taip kad darbininkai keletą pratimo, kaip pas kitus gir- 
,centų gali daugiau -pasidary- dimasi, pareiškė J. Lukoševi-

trys mėnesiai atgal patys bu
vo darbdaviui nusileidę; tai 
darbininkai už tokius dabar ir 
neužsistojo.

Matulio dirbtuvė dirba ga
na gerai ir atrodo, kad dirbs. 
Su algomis jokio nesusiprati
mo nėra, visada algos išmoka
mos laiku. Darbininkai uždir
ba vidutiniai. Į unija duokles 
apsimokėję gana gerai.

Šalaviejaus dirbtuvė dabar 
dirba gana gerai. Tik čia ir 
algas pradėjo pasilikti jau po 
dvi savaites. Tas labai pykina 
darbininkus ir mūsų unijos at
stovai turėtų daryti griežtų 
žingsnių prieš šalaviejų. šiaip

Tliioinoiiiaiiiomaiiia»iiaiiioiiiBiiismomaHioiti
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VISŲ DOMEI! AR ŽINAI?
kad

AMERICAN CLOTHING CO

iisiiipiiiGiiieinBiiiBinsiriBiiiĘHieiiioiiisiiioiiiBniomBiiii įiikniidindnkJin^iHM

“ Jūsų naudojimas Ul tra Violet Ray 
Spraginti LUCKY STRIKE cigare- 
tus stovi greta su kitoms didelėms 
kontribucijoms sveikatai ir smagu
mui milijonams.”

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

asirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkitAš, žemiau pasirašęs, siunčiu VILNĄ DŪLĖKI, už kurj malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UKBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas-—
No_____

Miestas_

MALONŪS RŪKYT

Iš DARBO LAUKO
New York Textile Co. dirb- . 

tuvėj (šilkų audinyčioj) darbi
ninkai dirba dviem pakaitom. 
Dieniniai darbininkai daugiau- j 
šiai priguli prie Textile Work
ers Union; naktimis dirbančių
jų mažiau yra prigulinčių prie 
TWU, tai, matomai, bosai, no-1 
rėdami prašalint nuo darbo or-! 
ganizuotus darbininkus, padarė 
dienų pakaitai šešias valandas,: 
naktinei 5 valandas. Tokiu bū- į 
du, algos ant tiek sumažėjo,, 
kad jau pragyvenimą 
galima padaryti. Bet darbinin- į 
kai susitarė ir po 1 
TWU išėjo į streiką, reikalai!-.

normaiiškosnių darbo va
landų ir daugiau užmokesties.

vadovybe,

užtat 
“SPRAGINIMAS” naudoja Ultra-Viol#"Ray. LUCKYi 
STRIKE—puikiausias ■-čigaretasv4furi Jus- kada rūkei, 
pagamintas is puikiausio tabako—iš.Smetonos=viso tabako 
Derliaus—TUOMET >JIE. SPR AGINTF\ Visi t žino, kad 
karštis - valo ir taip “SPRAGINIMAS? prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerkle* erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad' 20,679/ gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus f

Biooklyno Lietuvių Nepriguhningas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai gu pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviS- 
kos restauracijos Brooklyn© ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
refeuokit;

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. T,

prakilnesni biznis- 
Visi rankomis pa-

ne tik Brooklyn®,

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano^antrašas:

. c-

Sutinką su savo politika faktų.įrodymui,palikai, Amerikos Tabako kompanija.pakvietė p. James A. Fatley asmeniškai liudyti ir pereiti.pasižymi 
jusiu asmenų, raportus, kurie'liūdijo* LUCK Y *STRI KĖS pagarsžjusb Spragsimo' Metodą, p. Farley pranešimas yra šiam puslapy. >

© 1930, Tho American Tobacco Co., Mfce.'

i
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"vietos žinios
Majoras Walkeris Verčiamas Į Demonstraciją Lapkričio
Teisman Stoti ir Dar
Labiau Nusimaskuoti

New Yorko majoras Walker 
turės eiti į teismą, kaip svar
bus liudininkas. To išreikala-i

atžvilgių gerai išėjo
A.L.D.L.D. 1-mos 

pereitą sekmadienį.
“Vienybės” fašistų 
turėjome kupiną 

svetainę. Apart šo-

kuris neišmoka sutiktą kainą 
už kišenių darymą. Darbinin
kai galutinai nenusitarė, ko
kios priemonės imtis. Jankai
tis ir Masiulis mano, kad jie 
lengvai būtų atgavę numusi- 
mus, jeigu darbininkai būtų 

(Pabaiga 5-tam pusi.)

PASIRANDAVOJA didelis Storas, 
tinkamas nedidelei šapai arba bu- 

černei. Prie storo yra du kamba
riai. Randa nebrangi. Kreipkitės 
po num. 918 Glenmore Ave.,, East 
New York, N. Y. 254-6
PASIRANDAVOJA kambarys vienai 

ar dviem ypatom.
mus, 
num.
Ave. 
Tel.

Garu apšildo- 
yra telefonas. Kreipkitės po 
31 Grove St., tarpe Bushwick 
ir Broadway, Brooklyn, N. Y. 

Foxcroft 5819. 254-7

masinė 
Union 

lapkri-

3 d. Union Square, 
New Yorke

Ateina nauji didelė 
demonstracija. Tai 
Square demonstracija

vo iš teisėjo Adolpho Sterno čio 3 d., 5-tą vai. vakare, iš- 
advokatas Jacques Buiten- į vakarėse rinkimų balsavimų, 
kant, atstovaujantis Tarptau- rr ' ‘ J ’ ’ - • •
tinį Darbininkų Apsigynimą. 
Šis ir kiti teisėjai ištisą savai
tę spyrėsi, kad negalima esą 
šaukt miesto galvą, išduodant 
jam “subpoena” (teismišką) 
pašaukimą, nes jis “] 
turįs darbo.” Galų 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas išveržė iš teismo tą 
pašaukimą, sulig kurio bus dar 
gryniau numaskuojamas majo
ras Walkeris. Jis turės atsa
kyti į klausimus, kaip ir už ką 
po jo akių pačiame miesto val
dybos rūme buvo, pagal majo
ro komandą, policijos primuš
tas drg. Sam Nessin, kuris at
ėjo su kitais bedarbių delega
cijos nariais išdėstyti bedarbių 
reikalavimus tuojautinės para- Brooklyne Spalio 31 d. 
mos iš miesto iždo. Kadangi 
po to drg. Nessin dar buvo 
areštuotas ir įkaitintas už “su
kilimo darymą,” tai majoras 
Walkeris bus verčiamas paaiš
kinti teisme, kame jis tą suki
limą matė iš beginklio darbi
ninko pusės, tarp kelių desėt- 
kų ginkluotos policijos ir de
tektyvų. Majoras Walkeris 
bus verčiamas duoti atskaitą 
dar iš to, kodėl kiti bedarbių 

delegacijos nariai: Freda

Komunistų Partijos vietinis 
distriktas šaukia visus darbi
ninkus ir bedarbius į šią de
monstraciją, kaip nepaprastai 
svarbią—paskutinį kartą prieš 
rinkimus, kurie bus lapkričio 

perdaug j4 d., paskleisti komunistų obal- 
i gale, i sius su reikalavimais apdrau-

dos bedarbiams ir su kova 
prieš uždarbių kapojimus, už 
trumpesnę darbo dieną ir kt.

Ne tjk patys draugai važiuo
kite į tą demonstraciją,’ bet 
vežkitės ir abejojančius, dar 
neįtikintus darbininkus, kad 
jie pamatytų, už katrą parti
ją reikia balsuoti.

Drg. Foslerio Prakalba

Drg. Wm. Z. Foster kalbės 
Brooklyne, Miller’s Grand As
sembly svetainėje, Grand ir 
Havemeyer Sts., spalio (Oct.) 
31 dieną, penktadienį, 8-tą 
vai. vakare. Drg. Fosteris 
yra Komunistų Partijos kan
didatas į New Yorko valstijos 
gubernatorius. Jis su kitais 
trimis draugais buvo nusmerk- 
tas trims metams kalėjiman už 
vadovavimą kovo 6 d. demon- 

Jackson, Anna Pogribsk ir Ro- Istracijai. Bet buržuazija, pa
bert Lealess buvo sumušti iribugusi vis didesnių masinių 
areštuoti; už kokį “nusikalti-(protestų su griežtais reikala- 
ma” patrauktas teisman drg. vimais paliuosuot tuos drau- 
J. Louis Engdahl, irgi tos pa- gus, išrokavo, kad jai būsią 

’ • t. t. geriau nelaikyti tuos revoliu-čios delegacijos narys, ir
cionierius kalėjime visą pažy
mėtą laiką, ir todėl nutarė pa
leisti po šešių mėnesių baus- 

Imės.
Demonstraciniame mitinge 

Madison Square Gardene, New 
Yorke, spalių 21 d.’, darbinin-

Telephone, Stagg

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių 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.

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y

Svarbios prakalbos
Įvyks seredoj 
svetainėj, 139 Steamboat Rd. 
džia 7:30 vai. 
nas Vincas.
kai, dirbantieji ir bedarbiai, ateikite 
i šias prakalbas. Rengėjai.

(256-257)

Iš Koncertinio A.LD.L.D.
1-mos Kp. Vakarėlio

Iš visų 
vakarėlis 
kuopos 
Nežiūrint 
koncerto, 
“Laisvės”
kių prie smagios jaunuolių or- 
kestros, vadovaujamos Sinke- 

■ vičiuko, buvo gana margas 
koncertėlis.

Aido Choro mergaičių seks
tetas, vadovybėje B. šalinai- 
tės, lipšniai sudainavo treje
tą gabaliukų, nepaisant šito
kių kliūčių : pati šalinaitė už
kimus ir nedainavo; vienos 
seksteto narės nebuvo: ji ne- 
sveikavo. Taigi, dainavo tik
tai keturios, ir padarė gražų 
programos atidarymą.

(Mūsiškis tenoras Velička 
padainavo tris liąųdiškai-ro- 
mkntiškas daineles ' tarp, kad 
visi grožėjosi.

Margaret ir Edvard u k as 
(mažas vaikutis) Skučiukai su 
savo šokiais įnešė tikros dai
lės į vakarėlį. Tai stebėtini 
šokikai. Nei man pačiam nei 
tiems, su kuriais kalbėjaus, ne
teko dar matyti gabesnių šo
kių jokiuose amerikoniškuose 
teatruose.

Baritonas Višniauskas iš 
Bayonne, N. J., labai patrau
kiančiai sudainavo porą lietu
viškų dainų ir vieną anglišką 
jūreivių dainą.

Koncertinę programos dalį 
užbaigė Pakalniškis iš Great 
Necko, gyvai sudainuodamas 
kelias juokinančias liaudiškas 
dainas.

Publika buvo smagiame pa
sitenkinimo ūpe ir visus pro
gramos dalyvius pakartotinai 
šaukė duoti vis naujų priedų.

Drg. R. Mizara viename pro
tarpyje pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, mesdamas ąkį į kri- 
ziuojantį pasaulį ir revoliuci- 
nėn pusėn traukiančius darbi
ninkus. Priėjęs prie Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos, sujungė jo
sios tikslus (ne vien literatūros 
leidimą) ir pareigas su abel- 
nuojų kovojančių darbininkų 
judėjimu; paragino ne tik bal
suoti. už Komunistų, Partijos 
kandidatus, bet ir šiaip gyvais 
darbais ir finansiniai paremti 
tą darbo klasės partiją. O 
kaipo pirman žingsniu, šaukė 
stoti į - šią Darbininkų Litera
tūros Draugiją.

Vakarui pirmininkavo drg. 
Kazakevičius. Apart vakarė-1 
liui išrinktu padirbėti komisi
jos narių, čia ant vietos stojo

i PASIRANDAVOJA keturi fornišiuo- 
ti kambariai porai arba pavie- 

Iniams. Yra visi naujausios mados 
apie bedarbę | Įtaisymai ir parankamai. Randa pi- 

29 spalio, Straukos 1 gi. Kreipkitės nuo 7 iki 9 vai. va- 
Pra- karais. G. Baronas, 146 S. 3rd St., 

vakare. . Kalbės Se-i Brooklyn, N. Y. ' 251-6
Visi lietuviai darbinin-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių fornišius 
„ir radio labai pigiai. Taipgi gali
ma ir kambarius randavoti, randa 
pigi, yra steam heat. Pardavimo 
priežastis—‘apleidžiam miestą. Kreip
kitės po num. 15 Mcscrole Št., Apt. 
28, Brooklyn, N. Y. 254-7

REIKALAVIMAI
REIKALAUJAM prisidėti prie Lie

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

IŠRANDA VO.HMAI
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

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

------ ---- --------
| Tel., Stagg 7057

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

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

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

Tel.: Juniper 6776

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
* (PETRICK)

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

X-Svinduliu Diagnoze
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

GARSUSIS KANDRATAS VĖL RISIS
RIDGEWOOD GROVE SVETAINĖJE

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso 
k i u b paveikslui 
(vairiomia b p a 1- 
romia. Atnaujina 
aenua ir krajavua 
ir b u d a r o au 
amerikoriiSkaia.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

Kreipkitėa « 1 u t> 
adreaui

JONAS

GERAI IR PIGIAI

STOKES
17S Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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 
kuogeriausiai-

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

J

NOTARY PUBLIC

k

V. T. Kuopietis.

D VIDURIAI UŽKIETĖJĘŠOKIU BALIUS
Iš Amalgameilų Siuvėją

ninku ir bedarbių .vargus ir 
apie mūsų kovas, vadovauja
mas Komunistų Partijos.

Apart drg. Fosterio, tame

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN. N. Y.

..

pi ctoOIIl05 HOLUI tJLl JO- »v 1— rjl v» A ■
parengimų spalio 31 i NllSJZllde JurCIUS Artistas 

žibinamuoju gazu nusižudė.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Butėnas Areštuotas Liet.

Fašistą Koncerte
Pereitą sekmadienį fašisti

nės “Vienybės” koncertas turė- 
io nesmagų tai kompanijai in-

už tai priklauso pa
llet ’papeikimo užsi- 

i nariai,

Kandratas, Lietuviu 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
Pradžia 8:30 Valandą Vakare

Įžanga: 80c, 1.05, $1.60, $2.00 su taksais

uz- j 
ofi- >
mo

li e m p-

cidentą. A t i d a i n avus jų kai ant rankV nešiojo tą mūsų 
“Žvaigždei” Butėnui, policija ! narsūjį vadą drg, Fosterį. Lie- 
išsivedė Butėną į Ralph St. |tuviai darbininkai, kaip brook- 
nuovadą, Brooklyne. A ręstu o- ;lyniečiaj, taip iš apielinkių, tū
tas už visišką apleidimą savo pū skaitlingiausiai susirinkti 
Tndteries ir vaikų, prie kurių • penktadienio vakare, pasiklau- 
užlaikymo neikiek nepriside- 'sVti drg. Fosterio apie darbi-
da. Butėnas ruošėsi vėl mauti 
į Lietuvą, į Kauno operą, ši 
byla, tačiaus, galėsianti jo pla- 

’ nūs sutrukdyti.
Pačiame koncerte Butėnas 

prastai pasirodė, balsas sukiu
žęs, tarška, kaip pragertas. 
Fašistinis operetės choras dai
navo iškrikusiai, kaip kad ru
sai sakytų, “nei kaimui, nei 
miestui.” Apart Katkauskai- 
tės dainų, visa koncerto pro
grama buvo palaikė,

Kai del publikos, tik viduri- kampanija.
nis svetainės ruožtas buvo už- 1 Kiek žinoma, Komunistų . 
imtas, ir tai gana retai, su nuo-;Partijosšešta brooklyniške . 
latiniais tarpais. Platūs sve- .sekcija žada kviesti Aido Cho-i 
tainės šonai buvo tušti.

Rep.

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

masiniame mitinge kalbės ir (talkon drg. Marijona Milerči- 
keli kiti. Svarbiausia tema, kienė ir Antanas Sinkevičius, 
suprantama, bus dabartinis ne- kuriem 
pabaigiamas krizis, iš jo besi- garba. ----.................
skleidžiantis smarkesnis revo- [tarnauja tūli kuopos 
liucinis judėjimas, kova už ap- kurie apsiėmę į komisiją, o ne- 
draudos pensijų įstatymą be- atėjo, 
idarbiams, ypač sąryšyje su 
į Komunistų Partijos rinkimų

Žuvo 2 Lakūnai
Nukrisdami su orlaiviu, 

simušė armijos orlaivyno 
.... , . , , cierius Ph. Watson ir jora, kad jis padainuotų tame kj Julius Nester>

nepaprastai svarbiame mitin- 'd L isiande. 
ge. Darbininkiškos orgamza- ____________
cijos, yra prašomos neturėti jo- -- - - — - -
kių savo i 
d. vakare, taip kad visi jų na-1 f ‘ 
riai galėtų išgirsti tas prakal- New Yorke turtingas artistas 
bas. | piešėjas Roy L. Danks. Jis

_. be galo maukdavo mūnšainą 
[ir buvo nusiminęs, kad nesise
ka jam pakilti kaip piešėjui.

Amalgameitai Užgyre 
Kom. Partijos Kandidatus

Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos 54-tas lietuviškas lokalas 
savo susirinkime spalio 22 d. 
vienbalsiai užgyrė Amerikos 
Komunistų Partijos programą 
ir jos kandidatus šiuose rinki
muose.

(Toliau apie tai bus pla
čiu).

Pirmu Sykiu Senas Vincas 
East New Yorke

East New Yorko ir Rich
mond Hill lietuviai turės pro
gą išgirsti kalbant drg. Sena 
Vincą. A. L. D. L. D. 185 
kuopa rengia praka'bas Senam 
Vincui antradienį, 28 d. spa
lių, 8 vai. vakare, svetainėj 
218 Van Sicklen Ave., East 
New Yorke. “Laisvės” skai
tytojai iš raštų gerai žino Se
ną Vincą, todėl dabar kviečia
me visus ir visas atsilankyti ir 
pasiklausyti jo kalbos, o kurie 
dar su juom nesusipažįstate, 
tai dabar bus gera proga ir 
susipažinti.

Nepraleiskite šios progos, 
visi ir visos atsilankykite.

.Rengia Jaunųjų Darbininkų., « AIIIdlgdineHŲ OIUVCJŲ
Kiiubas j Dirbtuvių “Čermanif

šeštadienį Susirinkimo ''
1 d. Lapkričio (Nov.), 19301 spalio 17 d. buvo kriaučių 

“LAISVĖS” SVETAINĖJ^
46 Ten Eyck St., Brooklyne

Bus linksma programa 
Taipgi bus

POLKOS KONTESTAS
Geriausiai atsižymėjus pora 

laimės dovaną
Pradžia 6:30 vai. vakare

Jaunųjų Darbininkų Kliubo
Orkestrą grieš lietuviškus ir 

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

site užganėdinti.
Įžanga tik 50 centų ypatąi

Visus kviečia J. D. KLIUBAS,

54-to Skyriaus dirbtuvių darbi
ninkų pirmininkų, arba kaip 
sakoma, “čermanų,” susirinki
mas. Susiriųkime ne tik dirb
tuvių čermanai (pirmininkai) 
dalyvavo, bet ir komitetai* 
Dirbtuvių čermanai iš eilės iš
davė raportus apie kiekvieną 
dirbtuvę, kaip kokiose sąlygo
se šiandien kriaučiai dirba.

Atkočaičio dirbtuvės čerma- 
nas raportavo, kąd pas juos 
dirba neblogai, bet Atkočaitis, 
ypatingai kišenių dėjikams ne
moka tą kainą, kurią mokėjo 
pereitais metais. Unijos 54-to 
lokalo vadai, Jankaitis ir Ma
siulis, susišaukė Atkočaičio 
darbininkus į «susirinkimą ir 
svarstė, kas' reikia daryti su 
tokiu darbdavio nusistatymu,

MALONAUS . PASIMATYMO

UŽEIGA
CTifs pažįstate mus, mes pažįstame 
gus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

M O r. LAUKUS, fotografas 
214^Bedford Avė.,-Brooklyn 

Grcennoini 831 
' 1 ..'y, . • • . . ( '

Geriausia'Studija Brouklune. Ateikit Persitikrinti

Tek, 0783 Stagg

J, LeVAMA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti suj

• sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult, 
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina....................................................... 60c, per paštą

grąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
’ ’ ‘ -*---- x Visiškai nekenks-

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

65c

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiąskit kartu su užsakymu.

IOE3OEQ
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