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Vandenyj Mirkstąs
Chersoneso Miestas 

Tie “Barbarai”. 
Racionalizacija Kazirnin- 

kam.
Klaipėdoj.

Rašo Petruška

Bolševikui arheologai surado 
Krymo pakraštyj bemirkstantį 
miestą. Spėjama, jog tai tas 
pats miestas, apie kurį Strabo 
rašė savo knygoje, kaipo Sena
sis Chersonesas.

500 Studentų Išėjo 
Streikan Sevillėj

Sveturgimių ir Čiagimių Darbininkų Lenkai Rodo Savo
Organizacijom ir Visiem Veikėjam Kultūra Poznanej

Darbininkai Visų Salių, Vienykit

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

Istorikas ir geografas Strabo 
gyveno ir rašė pabaigoj pasku
tinio šimtmečio prieš krikščio
nybę ir pradžioj pirmutinio 
šimtmečio.

šis miestas, matomai, keliais 
šimtais metų pirm 1 
bes buvo žemės drebėjimo su
naikintas, paskui bandytas at
statyti. Bet keliais šimtais 
metij vėliau ten vėl įvyko dide
lis žemės drebėjimas, kuris j 
miestą paskandino. Apie 101 
mylių nuo Sevastopolio, jūroj, 
surandama budinkvj bokštai ir 
visa eilė mirkstančių budinkų. 
Miestas randasi apie 120 pėdų 
nuo krašto ir apie 60 pedij gilu
moj. Sovietų narai surado ir 
miesto turgaus aikštę, o taipgi 

* kitokių liekanų. Sekamais me- 
tais Sovietų vyriausybė rengia-1 
si pasiųsti visą eilę kitų arche
ologų ir darbininkų vesti tyri
nėjimams.

SEVILLE, Ispanija. —Ši
to miesto universiteto stu
dentai, 500 skaičiuje, ap
skelbė streiką. Sudraskė 
jiem duotas knygas ir nu
tarė neiti j mokyklą, kol 
prezidentas neatšauks savo 
nesenai išleistu naujų pa-

Išrinki! Savo Atstovus į Nacionalę Ateiviam Ginti Konferen
ciją, Kuri {vyks Lapkričio 30 ir Gruodžio 1 Dienomis 
Washingtone į

nai, Keliais , , v \ \ \ . ° y - T......... . .........
krikščiony-i tvarkymų rysyj su mokslu, nizacija Jungtinėse Valsti- 

Prez. Callejo, sakoma, pasi-'' 
duosiąs studentų protestui 
ir atšauksiąs išleistus pa
tvarkymus.

Kuomet SSSR spės atstatyti 
reikalingiausias industrijas; 
kuomet susitvarkys ūkio reika
lus ir bus turtingesnė, tik aiš
ku, kad jinai paskirs dideles 
sumas pinigų tokiem tyrimam, 
nes jie reiškia pastūmėjimą 
mokslo pirmyn.

Maskvos Fiziologijos Institu
tas j ieško per spaudą tų žmo
nių, katrie norėtų pasiaukoti 
mokslui: Institutas tiria, prie 
kokio karščio darbininkas gali 
pasekmingiau dirbti; kokis 
maistas ’prie kokių sąlygų dar
bininkui yra sveikiausias, ir tt. 
Pasamdytieji eksperimentam 
darbininkai dažnai laikomi šil
tame kambaryj ir ten daroma 
tyrimai. N. Y. “Timeso” ko
respondentas, rašydamas apie 
tai, sako: “Neužilgo iš Rygos 
veikiausiai bus pranešta nepa
prasta žinia, kad “bolševikai 
barbariškai elgiasi su žmonėm.” 
Tai gera pastaba. Iš Rygos 
tiek daug yra paleistų tokių 
“baisių žinių” apie bolševikus, 
kad visiškai nebūtų įstabu, jei 
ir tas būtų padaryta.

jose turi žinoti sekantį:
Jungtinių Valstijų kon

gresui ruošiama visa eile 
bilių prieš sveturgimius 
darbininkus, gyvenančius 
Jungtinėse Valstijose. Ruo
šiama biliai už įvedimą pa- 
sportų sistemos, pirštų ant
spaudų ėmimo ir deportavi
mo kiekvieno sveturgimio 
darbininko, kuris pasirįžš 
kautis už savo reikalus, kai
po darbininkas.

Kas mėnesį tokių darbi- 
kur jo pirmas veikalas da-įninku yra išdeportuojama. 

Jų bus ištremta dar dau
giau, jei tokie biliai bus pri
imti.

Kapitalistai tatai daro 
tuo tikslu, kad paskirsčius 
darbininkus tarpe sveturgi
mių ir čiagimių ir neprilei- 
dus jų susiorganizuoti ko
vom už bendruosius reika
lus. Apsidirbus su svetur- 
gimiais darbininkais, reak
cininkai, buržuazija, darys 
viską, Kad panašiai pajun
gus ir čiagiftlius.

i—L:j

Bernard Shaw Gelbės 
Gamint Šnekantį Judi

LONDONAS.— Drama
turgas ir rašytojas Ber
nard Shaw apsilankė judo- 
mųjų paveikslų studijoj,

romas šnekiuose, ir davė 
patarimus, kaip ryškiau 
veikalą suvaidinti.

Mainų Magnatai Jau 
Suvienijo Mainas

LONDONAS.— Cheshire 
Lancashire angliakasyk- 
savininkai nutarė su-

ir 
lų 
jungti savo angliakasyklas 
ir įvesti darbe racionaliza
ciją, kad daugiau pagami
nus anglies su mažiau dar
bininkų. Iki šiol šitos visos 
angliakasyklos duodavo 
kasmet apie 18,000,000 tonij 
geriausios rūšies anglies.

Varo Savo Pasiniojimą 
Del S.S.S.R. Prekių

BRUSSEUS.— Belgijos 
valdžia pagaliaus nutarė 
pravesti gyveniman nutari
mą’ kuriuo draudžiama įsi-Andai laikraščiuose tilpo ži

nia, kad Clevelande atsirado tū- j leidimas Sovietų Sąjungos 
las išradėjas, kuris pagamino prekių. Dėka tam Antwer- 
ir užpatentavo mašiną maišyti tūkstąnčiai laivakrovių
kortavime bus įvesta racionali- v^e. J^O. Darbininkai
zacija su speed-up sistema. Bet griežtai prieš tokį valdžios
abejojama, ar tas sutrumpins 
kortuotojų valandas ir ar jie 
pradės šiek tiek protauti.

žygį protestuoja.

Vadinasi Klaipėdos Darbinin
kų revoliucinė partija-—Komu
nistų Partija—laimėjo nemažai 
balsų ir 2 atstovu. Prie tokių 
gi sunkių sąlygų veikimo, kaip 
Klaipėdoj, darbininkų (partijai 
darbuotis yra labai sunku. Jei- 
gu neveizint reakcijos ir per- Į 
sekiojimų komunistai

Vokietija Pasiuntė
Brazilijai Protestų

BERLYNAS.— Vokieti
jos valdžia užprotestavo 

vx- prieš Braziliją delei apšau- 
vistiek ’ dymo laivo Baden, priklaū- 

laimi, tai tas parodo, kokia di- sančio /.Hamburg-Ameriėan 
dėlė įtaka jų yra darbo žrrto- laivų linijai. Tą patį pada- 

nėse. - - ----

Spėjame, kad fašistai bent 
del Butėno areštavimo nekal
tins komunistų. Butėnas taip
gi neturėtų nusiminti, nes juk 
jis buvo patupdytas ne bolševi
kų kalėjiman, bet saviškių.

Darbininke pilieti! Bal
suok už savo klasės parti

jos kandidatus—komunistų 
kandidatus!

re ir Ispanijos valdžia.

Tarpe Australijos ir 
Amerikos Telefonas

■*T' v—- i 4
NEW YORK.-Tarpe Aus

tralijos ir Amėrikos forma
liai ir oficialiai atidarytas 
telefonas. Tai 15,000 mylių 
ilgumo telefonas ir skaito
mas ilgiausias pasaulyj.

Kiekviena sveturgimių ir New Yorke susiorganiza- 
čiagimių darbininkų orga- vo Ateiviam i Ginti Darbi- 

TT įninku Tarybą. Prie jos pri
klauso visa eiM sveturgimių 
ir čiagimių darbininkų or
ganizacijų. ŠiĮa Taryba tu
ri savo skyriįis visuose di
desniuose mieštuose.

Kadangi J. V. kongreso 
sesijos prasidės pradžioj 
gruodžio mėnesio^ tai ši Ta
ryba šaukia į Washingtoną 
—lapkričio 30 ir gruodžio 
1 dienomis milžinišką visos 
šalies darbininkų organiza
cijų atstovų konvenciją už- 
protestavimui prieš taiso
mus žabangus.

Kiekviena darbininkų or
ganizacija turi išrinkti sa
vo atstovus. Kiekviena na- 
cionale organizacija gali 
pasiųsti du atstovu, o kiek
viena vietinė organizacija 
—vieną.

Visos lietuvių • darbinin
kų organizacijos savo susi
rinkimuose lapkričio mėne
sį turi išrinkti ^atstovus į ši
tą taip svarbią,^konvenciją!

Veikite tubjau! ■ • / V

Brazilijoj Buvo Bandyta Luiso Šalininkų Sukili
mas; Komunistai Suruošė Demonstracijų

SAN PAULO.— Sugrįžę 
iš fronto nuverstojo Wa- 
shingtono Luiso šalininkai 
—du milicijos batalionai — 
bandė kovoti prieš naują 
rėžimą. Įvyko stiprių susi
rėmimų Rib de Janeiro 
mieste. Tačiaus Luiso pa
sekėjai buvo nugalėti ir ko
voje žuvo keli šimtai žmo
nių.

Dabar sužinota, kad pa- 
bėgusis Washington© Luiso 
bičiulis Prestes pasislėpė 
britų konsulate, kuomet pa
matė, kad naujo rėžimo ša
lininkai ima viršų/

Naujai apskelbtas šalies 
prezidentas Vargas dar vis 
randasi pietuose. Kddel jis

1 ........................ ■ ■■<'■ .i...

nepribūva į Rio de Janeiro 
—neaišku.

Nauja militaristų taryba 
dabar ruošiasi kiekvieną 
pasijudinimą prieš ją sunai
kinti.

Pereitą pirmadienį Rio 
de Janeiro mieste Brazili
jos Komunistų Partija su
ruošė didelę darbininkų de
monstraciją, reikalaujant 
bedarbiam pašalpos ir kitų 
darbininkam pagerinimų.

Demonstrantai šaukė: 
“Šalin Washington© Luis.o 
reakcinis rėžimas!” “Šalin 
nauja militaristų klika!” 
“Tegul gyvuoja darbininkų 
ir valstiečių valdžia 1” 
•' Daug deriionstrantų tapo 
sužeista.

Dideli Gaisrai Padarė mašina i kuliami i javai, t Apyr 
tikriai nudstolių i gaištas

Daug Nuostoliu pridaręs apie 100,000 litų.

KAUNAS.— Šiomis die 
nomis
Vo visa eilė didelių nuosto
lingų gaisrų.

Platelių valsčiuj, Notėnų 
kaime sudegė apie 15 gyve
namų ir negyvenamų trobe
sių, daugiausia tvartai ir 
daržinės. Gyventojams su
degė daug kultų ir nekultų 
javų, gyvulių ir ūkio inven
toriaus.

Gaisras kilo iš Madausko 
ūkio, kur buyo motorine

AUJNAo.— biomis Ule- rj • L-' D 1 • '
is Kretingos apskr. bu- ragnebe BankienŲ —

Sutinka’ Mokėti $50,000
GALVA, III.— Andai čio

nai tūli elementai pagrobė 
E. L. Yocum, bankierių, ir 
reikalauja už jį $50,000, o 
kitaip — bus ■ nužudytas. 
Bankieriaus žmona sutinka 
mokėti tą sumą pihigą ir 
prižada neišduoti pagriebė- 
jų policijai.

VARŠAVA.— Apie Poz
nanėj įvykusias, prieš vo
kiečius demonstracijas pra
nešama šios smulkmenos. 
Demonstrantai degino ras
tus kioskuose vokiečių laik
raščius, daugely namų, iš
daužė langus ir nuplėšė iš
kabas su vokiečių parašais. 
Demonstrantai mėgino ver
žtis prie vokiečių konsula
to, bet policija juos išsklai
dė. Suimti keli demon
strantai.

SOVIETU SĄJUNGOS KOMPARTIJA 
ŠAUKIA DARBO UNIJAS LAVINTI 

DARBININKUS PENKIŲ METU PLANUI
Sekamiem Metam Reikės 2,000,000 Nauju Lavintų ir Nela- 

vinty Darbininkų; Suėmė Naują Sabotažninky Grupę, Kuri 
Bus Teisiama Viešame Teisme ; ,’į

Komunistam Teko Du 
Atstovai Seimelyje

Galutinieji Klaipėdos sei
melio rinkimų daviniai, 
kaip praneša Elta, yra se
kami:

Landwirts partija gavo 
balsų 13,857, o atstovų 9.

Volkspartei gavo balsų
13,538, o atstovų 9.

Lietuvių sąrašai — balsų 
8,551, atstovų—5.

Social-demokratai—balsų
6,759, atstovų 4.

Komunistai (Darbininkų 
Partija)—balsų 2,063, atsto
vų—2.

Balsuoti teisę turėjo 60,- 
000 Klaipėdos žmonių, o 
balsavo tik 47,000.

Už Darbininkų Partiją 
šiemet balsų suskaityta 
mažiau, negu 1927 balsavi
muose, bet atstovų tiek pat.

” Mažiau balsų paduota, I 
aišku, tik todėl, kad siautė
baisi reakcija iš buržuazi- dustrijų paimti darbinin- 
jos pusės. Be to, nemažai kus į pamatines svarbiau- 
darbininkų buvo neprileisti sias industrijas, 
balsuoti.

MASKVA.— Pereitą sa- čios kategorijos darbinin- 
'vaitę SSSR Kompartija iš
leido pareiškimą, taikomą 
daugiausiai Darbo Unijom. 
Jame nurodoma, kad dau- 
gelyj atsitikimų darbo uni
jų atsakomingose įstaigose ••vi* t • •

kų visuose fabrikuose ir ša
lies kampuose. Taipgi pada
ryti gyvenimo sąlygas vie
nodesnes: kur nėra gerų 
gyvenimui namų—juos pa
statyti ir aprūpinti visais 

pasireiškia oportunizmo ir, patogumais, 
apsileidimo.

Pareiškimas sako, kad se
kamais metais ‘Sovietų Są
jungai reikės 1,300,000 nau
jų lavintų darbininkų įvai
riom industrijom.

Tą pačią dieną Sov. Są- paties darbo laike penkerių 
jungos vyriausias komisą- , metų plano, 
riatas paskelbė, kad seka
mais metais reikės išviso rie vienam darbe ir toj pa- 
apie 2,000,000 naujų darbi- čioj vietoj išdirba du metu 
ninku vis augančiose ir be-' ar daugiau, suteikti tris 
siplėčiančiose industrijose.

Kompartijos atsišaukime, 
be kitko, reikalaujama:

1. Įtraukti į darbo uni
jas daugiau darbininkų — 
ypačiai darbininkų šeimų 
narių, smulkių valstiečių ir 
kitokių, kurie iki šiol nebu
vo darbo unijų nariais/. .

2. Šituos ir kitus darbi
ninkus reikia mokyti ama
tų ir disciplinos industri
niam darbui.

3. Iš ne taip svarbių in-

4. Peržiūrėti visus fabri
kus ir dirbtuves ir kur dar
bininkų randasi perdaug —Darbininke pilieti! Bal

suok už savo klasės parti-, perkelti į svarbesnius dar- 
jos kandidatus—komunistų, bus.
kandidatus! I 5. Sulyginti algas tospa-

Visiem Komunistų Partijos Nariam!
Visiem Simpatizuojantiem Darbininkam!

Jau tik apie savaitė laiko pasiliko iki rinkimų dienai.
Mes surinkome New Yorko valstijoj 30,000 piliečių 

parašų.
Mes privertėme spalių 16 d. New Yorko miesto ad

ministraciją duoti pirmąjį milioną dolerių bedarbiam.
Mes užpildėme Madison Sq. Gardeną milžiniška mi

nia darbininkų. < <
i Mes suruoštame į vieną savaitę New Yorko mieste 

apie 200 įvairių mitingų.
Dabar mes prisiruoškime paduoti už Komun. Par

tiją-$idžiaūsį įkaičių piliečių darbininkų balsų josios 
istorijoj., . : s 1

į i Kiekvieną minutę mūsų laiko— . . ,
Kiekvieną unciją mūsų? energijos—
Kiekvieną savo veikimo sritį—
Nukreipkime ir naudokime laike šių kelių dienų mū

sų Partijos rinkimų kampanijai;
Nueikit į savo srityj esamą Kompartijos sekciją, 

klausdami nurodymų, ką daryti.
Padarykit kiekvieną Fosterio • mitingą didžiausiu 

pasisekimu.
Darbuokitės kiek galėdami, ;idant lapkričio 3 d., 5 v. 

vakare, Union Square (Unijos Aikštėj), New Yorke, 
būtų padaryta Partijos ruošiamoji demonstracija vi
sais žvilgsniais sėkminga. Toji demonstracija vyriau
siu savo obalsiu statys kovą už bedarbių socialę ap- 
draudą. x

Komunistų Partijos Antrasis Distriktas.
t. \ ,, R- Bakeris,

v ft

’i

t
6. Aprūpinti darbininkus, 

visus lygiai ir visur, įvai
riom reikmenim.

7. Aiškinti darbininkams 
reikalingumą pasilaikyti 

i pastoviai prie vieno ir to

o®
8. Tiem darbininkam, ku-

/

•T'
f.

B

i

r

dienas į metus apmokamų 
šventadienių, šalę tų, ku
rias kiekvienas darbininkas 
dabar gauna.

Darbo komisariatas ir 
Jaunų Komunistų Sąjunga 
išleido pareiškimus, kad bus 
dedamos pastangos prave-
dimui yiršminėtų patvark 
irių.

Kitais žodžiais, Sovk„^ 
Sąjunga, atsižiūrint į lavin- < 
tų darbininkų stoką, pasi- 
rįžo visais būdais pasiga
minti juos ir penkių metų 
planą įvykinti į keturius. C
Suimti Sąmoningi Sabota- 

žuotojai
Sovietų vyriausybė suse

kė naują sabotažninkų gru
pę. Ji vadovaujama profe
soriaus Ramzino, elektriki- 
nės pajėgos eksperto, kuris 
daręs viską, idant sudemo- 
ralizavus elektros ir ehemi- 
kalų pajėgos vystymą: lei
do be reikalo pinigus maž
možiams, o į svarbiausius 
transportacijos ir elektros 
pajėgos vystymo dhrbus ne 
tik nekreipė teigiamos do
mės, bet demoralizavo.

Ramzinas turėjęs ryšius 
su kontr-revoliucininkais,ou. nviivi įtvuimuiHumaio, 

lesalais Paryžiuje ir sąmo-
ningai viską sabotažavęs.

Ramzino ir jo sėbrų byla 
bus svarstoma viešai ir to
dėl ten paaiškės daugelis jų 
kontr-revoliucinių pasimo- 
j’inių. ' • < , . ’

Parazitiškiem Reikalam
Du Milionai Dolerių

ADDIS ABEBA, Abysini- 
ja.— Imperatorius Selassie, 
kuris skaitosi save tiesiogi- 

‘niu ainiu Saliamono, išleis 
“savo locnų pinigų” $2,000ę- 
000 pirkimui karūnų (sau 
ir bobai) ir kitokiem dra
bužiam bei žibučiam, o taip* 
gi pokiliam.

.................................................................   —1 1 ■ 1 "J ..........................
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Kiekvienas Brooklyno darbininkas turi dalyvauti Fosterio, Komunistu kandidato i valst. gubernatorius pasitikime: bus penktadienį, spalio 31 d., 
Grand Manor (Miller s Grand Assembly), Brooklyne. Kalbės: Fosteris, Hathaway ir kiti kalbėtojai
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Pasiųskite Delegatus j Ateivių Gynimo 
Konferenciją!

Registracija, pirštų antspūudos ir deportavimai gręsia 
ateiviam darbininkam, kuomet policijos buožės, areštai 
ir visokie persekiojimai gręsia čiagimiam ir ateiviam 
darbininkam lygiai. » • t: ; • '

Ateinančią žiemą, kuomet bedarbių skaičius pasieks 
kokius devynis milionus ar daugiau iį’ jųjų , šeimynom 
prisieis badauti, Jungtinių Valstijų kongresas planuoja 
išleisti įstatymą prieš ateivius darbininkus, kuriuo re
miantis galima būtų deportuoti iš Amerikos visus, ku
rie? tik pasirodys negeistini bei pavojingi kapitalistinės 
vs ėdžios tvarkai.

Tuoįįi' prieš ateivius darbininkus įstatymu jie rhano 
ntgąsdįriti darbininkus, kad nekovotų už bedarbių ap- 
draudą,! u^ darbą arba algą, kad neišdrįstų organizuotis 
koįvai pšrieš uždarbių kapojimą, taipgi, kad ateiviai ne
drįstų organizuotis su čiagimiais baltaisiais ir negrais 
darbininkais kovai prieš policijos terorą ir prieš impe
rialistų karą, kuris planuojamas puolimui Sovietų Res
publikos. J '• 'Lj %

Kaip 1919-20 metais kapitalistų puolimas ant ateivių 
darbininkų ir jųjų deportavimas buvo tuo tikslu, 
kad suardyti vienybę tarp ateivių ir čiagimių darbinin- 
kiį, kad būtų lengviau sulaužyti didžiąsias darbininkų 
kovas plieno, anglies, gelžkelių ir kitose pramonėse,— 
taip ir dabar, kuomet darbininkam gręsia dar didesnė 
bedarbė ir skurdas, kuris savo keliu neišvengiamai iš
šauks darbininkuose daugiau pasiryžimo kovoti už būvį, 
tai kapitalistinė turčių valdžia vėl rengia deportavimo 
žabangus, kad būtų galima visus ateivius darbininkus, 
kurie tik nesutiks badauti, išvyti įš šios šalies.

Prezidento Hooverio prakalba, pasakyta Kings Moun
tain^, prieš “raudonuosius,” tai yra pradžia atviros ko- 
-vos ir teroro prieš ateivius ir čiagimius darbininkus, 
priešj yjsą darbininkų klasę, i,

Nųlynčiavimas 34 negrų darbininkų šiais metais, įkali
nimai bedarbių demonstracijų vadų, bandymas teismiš- 
kai nužudyti šešis darbininkus Atlantoj, Ga., už organi
zavimą darbininkų, AsTTVbel bjliuš, Blease bilius ir Cable 
bilius, sulig kurių būtų galima traukti ateivių darbinin
kų pirštų antspaudas, registruoti juos ir deportuoti, mo
bilizavimas Amerikonų Legiono ir fašistinių vadų Ame- 

'rikos Darbo Federacijos prieš darbininkus,—tai yra vis 
• žingsniai, vedanti prie griežto fašistinio teroro greitoj 
ateityj Amerikoj.

Ir kuomet tokie dideli žabangai taisomi prieš ateivius 
darbininkus ir abelnai prieš darbininkų klasę, tai mes 
negalime rankas sudėję sėdėti. Mes, darbininkai, turi
me į tuos kapitalistų ir jųjų valdžios skaldymo ir sau- 
vališko valdymo įstatymus atsakyti savo suvienytu 
frontu. _ i ■

Dabartiniu laiku eina vietinės bei distriktų konfe
rencijos, kuriose rengiama dirva visos šalies nacionalei, 
ateivių gynimo konvencijai, kuri įvyks, sykiu su atsi- 
dafymu Jungtinių Valstijų kongreso, lapkričio 30 ir 
gruodžio 1, 1930, Washingtone.

Itfes, Amerikos Lietuvių Darbininkų Priešfašistinio 
Sušivienįjimo Centro Komitetas, todėl, raginame visus 
vietinius komitetus, kad kviestų visas savo vietų orga
nizacijas išrinkti delegatus ir dalyvauti nacionalėj atei
vių gynimo konvencijoj Washingtone.

Visos vietinės organizacijos ar kliubai gali siųsti po 
vieną delegatą. Kiekviena nacionalė organizacija (pav., 
ALDLD, APLA ir kit.) turi teisę siųsti po du delegatu. 
Žindma, kiekviena organizacija turi apsimokėti išlaidas 
saVo'delegatų. 1

Organizacijos, išrinkusios delegatus, pasiųskite jų var
dus it; adresus šiuo antrašu: National Committee for- 
the Protection of Foreign Born, 32 Union Square, Room 
603> New York, N. Y.

Laiko jau- mažai. Turime subrusti greitu laiku.' Mo
bilizuokime savo spėkas ir kirskime smūgį mūsų prie
šam'. ’ * ? . Sekretorius J. Weiss.

Komunistų Partija—-Ateivių Darbininkų Gynėja
> Pamatinė spėka, kuri varo ateivių apgynimcr^darbą, 
yra Amerikos Komunistų Partija. Tai .jinai vyriausiai 
mdbitižuoja amerikonų ir ateivių darbininkų minias ko
vai prieš ateivių registravimus ir deportavimus; tai Ko
munistų Partijos vadovybėje dabar Darbo Unijų Vieny
bėj Itfga, Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, kairio
sios unijos ir kitos darbininkiškos organizacijos išvysto 
plačią kampaniją, kad atmušt fašistinių politikierių už
simojimus ant ateivių darbininkų. Visi, todėl, ateiviai 

, daibininkai turi remti Komunistų Partiją dabartiniaipe 
rinkimų vajuje ir ateiviai piliečiai atiduoti savo 'balsus 
lapkričio 4 d. kandidatams Amerikos Komunistų JJąrtL

E jos} : 1
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jų konšūlaB' daugiau turi ga
lios, negu visagalis dievas, nes 
misionieriai kreipiasi pagelbos’ 
pas konsulą, o ne pais “visaga
lį” dievą.:.

* * *

Iš Astoria, L. L, trys juod- 
veidžiai pavogė kunigo John A. 
De^oer šimtą biblijų. Rodosi, 
kunigas turėjo tik apsidžiaugti, 
kad atsirado tokių, kurie bibli- 
jas vagia, vienok jis tuojaus 
pranešė policijai ir pastaroji 
vagilius suareštavo.

Dievo tarnai be policijos pa
gelbos negali apsieiti*ir gana.

* * * > f ■ ■

Vokietijoj kasyklose įvyko 
eksplozija, kurioje žuvo 255 
darbininkai. Bet Jungtinių 
Valstijų prezidentas Hooveris 
nepasiuntė užuojautos telegra
mą nelaimingųjų likusioms šei
mynoms, kaip kad 'siuntė Ang
lijos karaliui, kuoriet. sudužus 
orlaiviui žuvo 47 žmonės.

* * • *

Chinijoj nacionalistų val
džios prezidentas Chiang Kai- 
shek, nesisekant kariauti prieš 
komunistus,'priėmė katalikų ti
kybą. Jis mano, kad katalikų 

8,500 asmenų pasiliko ~užre- dievas jam padės kariauti. Da- 
gistruota be darbo. Bet iš 
tų 630 jau būVb gavę dar
bą, 916 asmenų tuojaus bu
vo suteiktas darbas, 235 ta
po pasiųsti į technikos mo- 

Nia'kyklas dęl > pralavinimo 
amato, 750 asmenų atsisa
kė dirbti bile kokį, darbą.

Gi tuo pačiu sykiu Sovie
tų ekonominis organas 
“Ekonomičeskaja Žizn” ra
šo, kad daugely vietų sto
kuoja darbininkų. Birželio 
mėnesį ne mažiau kaip 
1,500,000 darbo vietų buvo 
tuščiu ir nebuvo darbinin
kų jas užpildyti. Bėgy se
kamų kelių mėnesių specia- 
lės amatų lavinimo mokyk
los suteiks 500,000 lavintų 
darbininkų^ guriuos tuo
jaus sugers pramonė.

■ Reiškia, Sovietų Sąjunga 
žengia pirmyn sėėializmo 
buddvojinįe. H hjorš , (yyki- 
riarif penkių'mėtų pįarią 
dideliu įtempimu darbinin
kai ir valstiečiai turi susi
durti su gyvenimo sunkeny
bėmis, bet jų gyvenimas 
kasdien gerėja. Jų gyveni
mas gerėja su pastatymu 
naujų fabrikų, naujų pra
moninių įmonių ir tt.

Sovietų Sąjunga yra, pa- 
vyzdis kitų šalių darbinin
kams, kaip jiė gali savo gy
venimą pagerinti/

Už tai del Sovietų Sąjun
gos progreso,’ labai siunta 
kapitalistinės,; šalys. Jos 
rengiasi prie karo prieš-So
vietus. Tam tisklui jos 
šaukia apie Sovietų tavorų 
“dumpingą.” 

Darbininkai turi organi
zuotis po komunistų vado
vybe ir ne tik ginti Sovietų 
Sąjungą nuo imperialistų, 
kurie rengiasi ją sunaikin
ti, bet taipgi turi kovoti už 
nuvertimą kapitalistinės 
sistemos savo šalyse.

APŽVALGA
- .. .. _.4!u£...... £................ ...... ^--2 ' ----------- ----------

remti komunistų kampani
ją visokiais būdais. Kiek 
galint darbininkai privalo 
paaukoti komunistų veda- 

15 patalpino Sandariečio- mai propagandai. Turi agi- 
Liaudininko aprašymą apie/uoti kitus darbininkus 
sandariečių “politinį iždą.” balsuoti už komunistų kan- 
Tame aprašyme sakoma: didatus lapkričio 4 dieną.

A.L.T. Sandara turi taip ---- ----
vadinamą “Lietuvių Politinį 0 _ .. . ..
Iždą,” kurį veda atskira ko-1 Stoka Darbininkų 
misija bet iždininkas yra tas « • « •
pats, t. y. Sandaros Centro iž
dininkas. . . . Juo tolyn juo 
mažesnė vertė jis gauna vi
suomenės akyse. Tam yra 
daug priežasčių. Visų nėra 
reikalo čia minėti bet tenka 
■pasakyti, kad šio rašinio ra- 
Šėjčte yra buvęs L. P. Iždo ko
misijos nariu ir visą reikalą 
žino gerai.

Dabartinė L. P. Iždo Komi
sija graibstosi į visas puses 
norėdama “iždelį” papildyti 
dolerukais. Kad yra tiesa, tai 
parodo įmonės, kurių imasi. . . 
komisija įsigeidė Vilnių va
duoti per savo iždą ir siunti
nėja vėl sandariečiams štam
pas, duodama štampų parda-1 
vinėtojams 10 nuošimtį, 
tai savo rūšies biznis, 
pasižiūrėkime jau: Jei L. P. 
Iždo štampų pardavinėtojas 
gauna 10 nuošimtį; tai kiek 
nuošimčių gauna pats ponas 
“iždas” už išlaidas,/ir savo 
darbą? Ta komisija nepasa
ko ir ve del ko: Jei jie tą pa
sakytų, tai visi matytų kokia 
be galo maža dalelė aukų pa
silieka Vilniui ir gal visai ne
aukotų ir biznio nebūtų.
Tai taip sandariečiai “va

duoja” Vilnių. Varde Vil
niaus jie varo visokius šmu-

Kaip Sandąriečiai 
Šmugeliuoja Varde Vilniaus

“Liaudies Tribūna” No.

Panašiai šmugeliai! j a Vil
niaus vardu ir kiti lietuviš
ki patriotai, klerikaliniai ir 
smetoniniai fašistai.

Visi tie politiniai- šmųgel- 
ninkai bando kutenti tam
sesnių lietuvių darbininkų 
jausmus visokiais obalsiais 
apie “tėvynės” meilę, ir tuo 
būdu jie išvilioja pinigų.

mo-

didatus lapkričio 4 dieną.

Sovietu Sąjungoj
Kuomet visose kapitalis

tinėse šalyse bedarbė didė
ja, tai Sovietų Sąjungoj ne 
tik bedarbė 1 pranyko, bet 
jau stokuoja darbininkų.

Pastaruoju’ laiku “Prav
da” paskelbė i įdomias z skait
lines apie padėtį Darbo Biu
ruose. ' Visoj’’ Maskvoj tik

bar popiežius jau turės palai
mint] ir Chinijos prezidentą, o 
gal dar padarys jį vyčium ir 
savo sūnumi, kaip kad Smeto
ną padarė.

Visi valdonai-siaubūnai tu
rėtų atsiminti, kad prieš dar
bininkišką kumštį niekas negali 
atsilaikyti.

šveiičioniškis.
• \

ĮDOMUMAI

Reikalauja Pailginti
“Laisvės” Vaju

A.L.D.L.D. 2-ro Apskričio Vajaus Komisija 
reikalauja pailginti “Laisvės” vajų iki 18 d. i • i • • ‘ %
lapkričio. Jų prašymą išpildome su ta išlyga, 
kad jie turi gauti 1OO metinių naujų prėnume-

I' ' I 1 ! ’• • 1
ratų iki tai dienai.

Įkį šiol.koiitestąptų surašąs toks:

SHENANDOAH-MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. Devintas Apskritis.................

NEW YORKO APIELINKĖ
A.L.D.L.D. Antras Apskritis.........................44x/2

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

Pavieniais gauta ..............................

Viso Philadelphia turi

Mokyklą Svetainės, 
Kapitalistų Partijos ir 
Komunistai

New Yorko viešųjų
kyklų viršininkai leidžia 
kapitalistų partijų kandi
datams naudoti mokyk
lų svetaines :del rinkimų 
kampanijos masinių 'susi
rinkimų. Mokyklų audito
rijose sako prakalbas kan
didatai trijų kapitalistų 
partijų, republikonų, demo^ 
kratų ir socialistų. Tačiaus 
New Yorko Švietimo Tary
ba neduoda Komunistų Par
tijai mokyklų svetainių. 
Taip pasielgdami Tamma
ny mokyklų viršininkai pri
verčia Komunistų Partiją 
išleisti daug pinigų del pri
vatinių svetainių.' * • u.

Paterson, N. J., mokyklų 
viršininkai pasekė Tamma
ny politikierius. Jie buvo 
išdavę New Jersey Komu
nistų Kampanijos Komite
tui leidimą naudoti augš- 
tesnės mokyklos auditoriją, 
dęl Fosterio prakalbų lap
kričio 2 d. Po to, kaip Ko-’ 
munistų Partija padarė vi
sus prisirengimus, atspaus
dino lapelius ir tt., tai Pa- 
tėrsonb mokyklų viršinin
kai prisiuntė kitą laišką, 
pareiškiant, kad Fosteris 
negali kalbėti jokiam na- 
mę, kuris yra po jurisdik
cija 'z Patersono švietimo 
Tarybos.
' Tai tokiose sąlygose Ko
munistų Partija turį vėsti 
savo rinkimų, kampaniją.
Už tai darbininkai turi [ ' Išrodo, kad Jungtinių Valsti

PASTABOS
■; :L. -s U

kadLaikraščiai praneša,
New Yorke iš 50 teisėjų rasta 
tik penki sąžiningi.

Veikiausia tie penki geriau 
mokėjo savo darbelius paslėpti, 
negu likusieji 45, todėl juos ir 
skaito sąžiningais.* * *

Toms River, N. J. eksploda- 
vo orlaivis, vadinamas šeimy
niška jachta.

Iki šiol tik šeimynos eksplo- 
duodavo, o dabar<jau pradėjo 
eksploduoti ir jų jachtos...

'r SjS > 1 *

Iš Šanchajaus praneša, kad 
Chinijoj tapo nužudyti du ku
nigai misionieriai ir kiti penki, 
kurių tarpe yra Italijos vysku^ 
pas, esą nelaisvėn paimti. Krei
piamasi pas Jungtinių Valstijų 
konsulą, prašant gelbėti tuos 
misionierius. ..... v... >

Kiek Karščio Turi Saules 
Branduolys

Pirmiau astronomai ap- 
skaitliuodavo, kad žvaigž
džių branduolys arba “try
nys” yra karštesnis, nekaip 
jų paviršis. Buvo, pav., 
skaitoma, kad saulės bran
duolys" turi 10 milionų laip
snių karščio. Bet dabai’ 
Qxfprdo pępfesorius E. A. j 
Milne < apskaito,, kad saules 
branduolio karštis siekia 
100,000 milionų, arba 100 
bilionų laipsnių. Tame kar
štyje visi atomai (kurie dar 
nesenai buvo laikomi ma
žiausiomis medžiagos dale
lytėmis) yra suskilę į elek
tronus, dar nepalyginamai 
mažesnes dalelytes; ir tie 
elektronai taip įkaitę ir 
taip baisiai “tirštai” susi
spaudę, kad virsta spindu
liais.

Gelbėjimas žuvies Nuo Už- 
troškimo Plo Ledu

Pereitą žiemą, drūčiai už
šalus ežerams ir upėms Eu
ropoj, užtroško daug žu
vies del stokos oro. Vokie
tijos mokslininkai, todėl, 
pradėjo tyrinėti, kaip gel
bėti žilvis, kuomet storai le
du užšąla vanduo. Jie lei
do į vandenį oxygeno, arba 
deguonies, kuris yra būti- j 
nas kvėpavimui. Bet greit 
pasirodė, kad, jeigu perdaug 
oxygeno ^leidžiama į vanJ 
denį,7 tai. vėl gL žuvis už- 
Trdkšfa. J Į įQ tūkstančių 
.vandens dalių pridėjus vie
ną dešimt-tūkstantinę dalį 
deguonies, gaišo karosai, 
auksinės žuvytės ir kt., nes 
tuo būdu pasidarė joms 
pertirštas kvėpuojamasis 
vąųdenyj oras. Bet tos žu
vys taipgi mirėK kada oxy
geno (deguonies) beliko 
vandenyje tiktai viena da
lis ant 12,625 dalių van
deny, nes tai buvo “per- 
skystas” joms oras vande
nyje.
-' Po tų ištyrimų, sakofna, 
mokslininkai yra suradę, 
kiek būtent /kokioms žu
vims reikia oxygenp van
denyje, kad" jos galėtų gy
venti ,po aklijiai. užšalusių 
lėc|iL A T.
< \ ’"i ’ . g '
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Bostono Komitetas • • . .,................................211/!
A.L.D.L.D. 11-ta Kuojja, Worcester,Mass. 13
Baltimore, Md..................................................13
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Cliffside, N; J....................... ......................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...............
P. N arnikas, Waterbury, Conn....................
L. Pruseika ... .............................................
D. Tūbelis, Montreal, Canada...........
J. Gabužis, Binghamton, N. Y......................
j. Urbanavičius, St. Boniface, Canada....
K. Briedis, Brooklyn, N. Y............................
S. Gėndrehas, Rochester,' N. Y.. . . .........
F. Arbačauskas, Lowell, Mass.. ..................
J. Cheponis, Montreal, Canada..................
J. Johnson, Easton, Pa.. . •........... ...............

■ ' r'/vA '. i. p . •'

; Prisiuntė liaują' ‘įkaitytųjų: Gjeo. į franco, 
Bridgewater, Mass., 2VŽ,’ J- Bąlsys, Bąlįirpore, 
Md., 2, M. Dobinis, Newark, N. J., 2, Dr. J. ( 
Kaškiaučius, Newark, N. J., 2. Po vieną skai
tytoją: J. Vingis, Bicknell, Ind.; J. Vaitiekus, 
Gardner;, Mass.; A. Kunigiškis, Lethbridge, 
Canada; J, Urban, Grand Rapids, Mich.; B. 
Satulienė, Waterbury, Conn.; J. Liagis, Mon
treal, Canada;’B. Klimienė, Brooklyn, N. Y.;
Ig. KubiliunaSj, So. Boston, Mass.; M. Plače- 
nis, Montreal, Canada; P. Kupris, Baltimore, 
Md.; A. Stikliunas, Miners Mills, Pa.; A. Za- 
lanka, Frackville, Pa.; V. Mikalopas, Lowell, 
Mass.; V. Sheralis, Elizabeth, N. J.; J. Bak
šys, Worcester, Mass.; J. Ramanauskas, Mi
nersville, Pa.; J. Jecius, Bristol, Conn.; M. 
Baltrušaitis, Seattle, Wash.; P. Beeis, Great 
Neck, N. Y.; J. Shuipis, Philadelphia, Pa.; P. 
Šlajus, Chester, Pa.; P. Plungis, Philadelphia, 
Pa.; K. Jonaitis, Newark, N. J.; L.t-Gaubas, 
Newark, N. J.

MŪSŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
Visų skaitytojų prašėme gauti nors po vieną 

naują skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių skai
tytojų dar tik apie šimtas draugų išpildė mū
sų prašymą. Tuomi negalime pasitenkinti. 
Ačiuodami pasidarbavusiems draugams dar 
kartą primename tai, kad laukiame iš visų 
skaitytojų draugiško atsakymo į mūsų prašy
mą.

PUIKIOS DOVANOS KONTESTANTĄM
“Laisvės” direktoriai kviečia draugūs į kdn- 

testą rinkime prenumeraiiį. A. L. D. L. D. 
Antras Apskritys kpntestantam skiria sekamas 
dovanas: x

Pirmą tfpvana . 
AritrA dovana . 
Trečia dovana . 
Ketvirta^ dovana 
Penkta dovana 
Šešta dovana . .

Darbuokitės, kad gauti dovanas ir kad su
rinkti savo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity
tojų. Šis darbas yra labai svarbus darbinin
kiškos apšviestos atžvilgiu. Platindami’. ^‘Lais
vę,” platinsite klasinį susipratimą proletarinėse 
masėse.

LAISVE
46 TJĖJjl EYCK STREET BROOKLYN, N. Y
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pažindint su klasine sąmone, sada žygiuosite.
S.L.A, 57-tos Kp. Narys.

I

I:

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

ELIZABETH, N. J.

t
i

I 
Į

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

narių 
ir dar 
maga- 

prieš

kalanti iš 57-to‘s kuopos bent 
kokio turto, patys nieko neat- 
sitėisdami. Ne,- ponai fašistai, 
su tokiu akiplėšiškumu ne vi-

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Bell ___
Keystone

A. L.O1VAJNAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

— Oregon 5136 
------  Main 1417

J. KAVALIAUSKAS 
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JA S .

Laisniuotas New Jersey
■ ir Penhsylvanijbs valstijose

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

kreiptis prie manęs.

Telephone. Greenpoint

J. GARŠVA

TreČiadieniSį Spaliu 29,1930

WORCESTER, MASS.

kuopos pinigų,

t a r-

A. P. L A. REIKALAI
ROCHESTER, N. Y

ALIQUIPPA, PA
Šmei-

Lietuvos komunistų partija i linai priklauso draugijos veiki-

Kaieiyių tiesų , komjauni-įkandidatai būtų, tinkami nybėj, kas nori tų pinigų, arĮpįa domėk.

yra zvaigzdzm padangėje... v 0(io|

© 1930, Liggett & Myers Tobacco Co..

MOMo

nenorime nieko 
su tokiais žmo-

jP. Komitetą. Apkalbėjus pla
čiai per spaudą tinkamumą 
kandidatų j C. P. K., tada na 
riai aiškiau

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

S.L.A. Gegužinio Centro 
Akiplėšiškumas

i

Organizacijos taipgi turėtų pa
dėti chorui.

Draugai, prie darbo!
J. Kriaučius.

darė kuopai nuostolių apie

Draugijos vajus tik prasidė
jo.

Beniuli prisisavinime kuopos 
pinigų.

ne J. Plečkaitis? Pone Pleč
kaiti, važiavai į 36-tą Seimą 
niekeno nerinktas, tik prašei Chorąs, I 
mandato, sakydamas, ’kad ,ir taš snūduriuoja.

qhntni Ipidžin “Tipsa” ir mas: taigi’ drau£ai’ nominuo- siaptai leidžia liesą ii jdami kandidatus> žiūrčkite;

Tai duoda visam mūsų judėjimui 
— ~ ’tam tikro gyvumo, ypatingai 

geriausia jaunimą įtraukti per 
chorą į mūsų judėjimą ir su-

ninku spaudos. Komunistai tinkamas ir už ką balsuoti. A. Iriais ir įkriminuoja draugą A. 
turi savo slaptą spaudą, ku- P.L.A. Centro P. komiteto vie
pi visai nežino cenzūros. Į ta yra labai svarbi, nuo jo da-j

Kokios bus pasekmės va- įTrečiiaš Apskritis1 viską užntb- Į’išsijudinkite ir'1 žūi-b'ūt htgdi 
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--------  ' Fašistai vis labiau varžo

Dabar Lietuvoj jau nėra spaudą. Mūsų pareiga vest 
spaudos laisvės ir šešėlio.I kovą prieš tuoš' varžymus. 
Seniau spaudos laisvę varžė [Vienok, mums visai nerūpi 
visos buvusios vyriausybės, j kova del buržuazinės spau- 
vis vien kas valdžioj tupė-dos laisvės, nes visa buržu
je—ar tautininkai, ar kade- azinė spauda mums žalinga 
rnai, ar liaudininkai, ar so- ir tarnauja buržuazijos rei- 

Mes ne
naudos 
obalsis:

cialdemokratai (juos dabar'kalų stiprinimui 
socialfašistais vadina). So-j keliam obalsio:

f cialdemokratai ir liaudiniu-1 laisvė.” Mūsų 
kai 1926 m. savo ponavimo j “spaudos laisvė darbinin- 
dienas pradėjo nuo darbi-įkams ir kaimo biednuome- 
ninkų spaudos persekiojimų, nei.” Mes kovojam vien 

^Fašistai dar labiau suvaržė (del darbininkų ir kaimo 
'spaudą, kreipdami visusĮbiednuomenės spaudos lais- 
fmūgius prieš darbininkų! vės, nes mums rūpi tik to- 
spaudą. Pačioj Lietuvoj kia spauda,; kuri padeda 
darbininkams fašistai visiš- darbininkams kovot su sa
kai uždraudė leist savo laik- vo išnaudotojais, kuri 
raščius. Monopolį spaudos, nauja darbininkų klesos ko- 
paskirtos darbininkams, par lyos reikalams. 1

“Balsas”.likot fašistams (“Darbiniu- j 
kas”) ir . socialfašistams 
(“Socialdemokratas”). Pali
ko monopolį šiai spaudos 
rūšiai, nes žino, kad jos vy
riausias uždavinis sukt dar
bininkams galvas.

1927 m. revoliuciniai Lie
tuvos darbininkai mėgino 
savo laikraštį leist Klaipė
doj. Bet nuo antro nu me- jant kandidatus,

| rio tuoj fašistai pasmaugė, elgtis, kaip sako A.P.L.A. kon- 
Žvalgyba apsupo spaustuvę, istitucija. Būtų labai sveika 

<\ur spausdinos tas laikraš- i organizacijai, kad nariai per 
tis ir išbarstė raides, įsaky- :spaudą Pasidalintų savo nuo- 

_ . . ’ t ' mone, kas butų tinkamesnis
dama, kad tenai daugiau kandidatas ir į kokį urėdą 
nieks nedrįstų spausdint I ateinančiam terminui į Centro 
darbininkų laikraščių.

Žinoma, fašistams nepasi 
sekė visai užsmaugt darbi

i, sunku spręsti, bet visgi 
galima džiaugtis, kad pas na
rius yra pasiryžimas dirbti šiai 
;draugijai. Ir aš esu tikras, 
kad šiame vajuje A.P.L.A. 
draugiją nariais žymiai pa
dauginsime. Tik pradėjus, 
pirmutinė pasirodė 51 kp. 
Wilkes-Barre, Pa., prisiųsda- 
ma 5 naujų narių aplikacijas, 
ją pasekė 12 kp. Ambridge, 
Pa., 4 kp. Shenandoah, Pa., ir 
10 kp. Chicago Heights, 111. 
Taigi, pradžioje darbo Wil
kes-Barre 51 kp. stovi pirmoje 
eilėje ir žada nepasiduoti, kad 
ir smarkiausiai A.P.L.A. kuo
pai. Nežinau, ką pasakys 47 
kp. Detroit, Mich., ir 4-ta kp. 
Shenandoah, Pa. Šiais metais 
žada smarkiai pasidarbuoti 
Chicaga, daug žada ir kitos 
mažesnės kolonijos, apie ku
rias teks parašyti kitą sykį. 
Nežinau, kas darosi su Cleve
land, Ohio? Ten, rodos, 6-toj 
kuopoj priklauso daug veik
lių draugų, bet naujų narių 
gavime į A.P.L.A. draugiją tie 
“veiklūs” draugai galutinai 
yra mirę. Tai tiek tik žinių 
turiu iš A.P.L.A. vajaus eigos. 
Toliau pranešiu daugiau.

J. Miliauskas, 
, A.P.L.A. Centro Sekretorius.

' 626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.

kės, o dabar reikalauji atlygi-, vijokite chorą, nes .choras pri- kos neliko, jie ,day^ drįsta reP 
nimo už sugaištą, laiką, 
mes sakom,—nedirbęš neno
rėk ir mokėt. Pasilikai su Ge
gužiu seime, ir dabar mus vi
saip niekini ir iš tų “triukš
madarių” nori gaut, mokėt, ir 
tolei tylėjai iki visi progresy
viai nariai išsibraukė; kiti 
persiorganizavo į kitą kuopą, 
išgirdę jūsų “gražius” darbe
lius 36-tame Seime Chicagoj.

murziną 
ir kitus 
iš mūsų 
pinigų.
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Istanbul, Turkija. — 20 ; 
asmenų žuvo Smyrnos pot- [ 
viniuose, kurie apsireiškė [ 
pastaromis dienomis.

Londonas. — Vakar, spa-! 
jlių 28 dienų, prasidėjo ofi-i 
įcialis tyrinėjimas nelaimės'

Puslapis Trečias

Nominacijos j Centro P. 
Komitetą

Kaip jau yra žinoma, nomi
nacijos atsibūna lapkričio ar 
gruodžio mėnesį paprastam 
kuopos susirinkime. Nominuo- 

, reikia taip
Atsakymas Fašistiniams 

žikams Pažangiųjų S.L.A.
Narių

Mes kreipiamės į “Laisvę”, 
žinodami, kad organas “Tėvy
nė” netalpins, tai mes prašom 
“Laisvės” suteikti mums vie
tos, už ką išanksto tariam ačiū.

- Į J. Plečkaitis “Tėvynės” No. 
žinotų, kas yra '40, vadina mus triukšmada-

mo sąjunga leidžia “Mūsų užimti Centre vietas, 
rvėliąvą”, vietinės organiza-j 

< cijos leidžia savo laikraštu- 
? kus, be to, leidžia įvairius -

lapelius. Reguliariai ' einat 
“Komunistas”. Lietuvos 
darbininkai dar tur savo 
“Balsą.” Bet legaliai Lie
tuvos revoliuciniai darbi
ninkai nieko negal leist, nes 
veikia ir pašėlus karo .cen
zūra ir aplamai fašistai re
voliuciniams darbininkams 
jokio laikraščio leist neduo
da.

Cenzūra dalinai liečia bur- 
. žuazinę spaudą, dagi aiš

kiai fašistinę spaudą, jei ji 
ne visai taip dainuoja, kaip

* oficialūs tautininkai to no-
* ^ėtų. . Ir visgi fašistų val

džiai dabartinio spaudos su
varžymo neužtenka. Vi
daus reikalų ministerija pa
gamino naują spaudos įsta
tymą. Tas įstatymas turės 
padėt fašistų vyriausybei 
visai sumonopolizuot savo 
rankose visą spaudą. Fa
šistų vyriausybė paima į sa
vo rankas atsakomojo re
daktoriaus patvirtinimą ir 
jo pašalinimą ir tuom pat 
pačią redakciją, laikys sąvo 
rankose. Kad darbininkai 
ir materialiai negalėtų; leist 
^hvo laikraščių, atsakomas 
redaktorius turės įnešt už
statą, pats laikraštis nesi-

. naudos teise rinkti aukas 
pabaudų padengimui. 'Va
dinas, jei fašistai nenorės 
formaliai uždaryt laikraštį, 
jie gal jį pabaudomis pa
smaugt. Maža to. Naujas 
įstatymas reikalauja, kad 
visokios valstybės žinios, 
pranešimai, deklaracijos bū
tinai butų spausdinami ir 
dar be sutrumpinimų. Koks 
gi darbininkų laikraštis su
tiks spausdint pas save ži
nias ir pranešimus nukreip
tus prieš komunistus ir fa
šistų naudai, koks revoliu- 
ionierius sutiks dėt savo

/i

Dabar iškišai savo 
snukį per “Tėvynę” 
šlamštus, jieškodamas 
tau nepriklausančių
Mes sakom,—palik mus ramy
bėj,—nes mes 
bendro turėti 
nėmis.

O kas link
tai mes darom taip, kaip di
džiuma kuopos narių nutaria, 
ir mes manom, kad visi nariai 
lygias teises turi, kaip ir po
nas Plečkaitis; kaip didžiuma 
nutars, taip ir bus.

S.L.A. Pažangiųjų Narių 
Kp. Spaudos Komisija:

J. Kuzminskas. 
A. Baniulis, , 
P. Karčauskas.

Teko girdėti, kad S.L.A 57- su dirižabliu R-101. 
tai kuopai centro sekretore 
Jurgeliūtė prisiuntus registruo
tame laiške įsakymą, kad 
į trisdešimts dienų perduoti 
jai visas 57-tos kuopos kny
gas, turtą, archyvus ir čar- 
terį. O kai kuopa buvo pa
siuntus (rodos rugsėjo 20 d., 
1930 m.) irgi registruotą pa
reikalavimą, kad centras atsi
skaitytų su šios kuopos nariais, 
už per metų metus įmokėtus 
pinigus už “peržengimą” S.L. 
A. konstitucijos, tai Jurgeliū
tė į tai atsakė: “Nedrįskite 
vadintis ar atstovauti S.L.A.” 
Ką, ar ne puikus atsakymas ir 
atsiskaitymaš ? Dabar po to
kio “atsiskaitymo” dar nori, 
kad dar daugiau jiems duotu
me turto iš 57-tos kuopos, čia 
reikia priminti (kas buvo per
ilgai užtylėta), kad apart to, 
ką tūkstančiai dolerių 
mokesčių žlugo centre, 
tas pats centras, tiksliai 
ryčioms 57-tai kuopai, 
praeitąjį 36-tą seimą atsiuntė 
egzakucininkus, pirmiau Žuką,

24 d. spalio įvyko A.L.D.L. 
D. kuopos diskusijos temoje: 
“Kodėl Lietuviški Fašistai Mi
ni Vytautą.” žmonių susirin
ko vidutiniai. Drg. Duseika 
pasakė įžanginę kalbą, nuro
dydamas, kodėl tą “didvyrį” 
Vytautą garbina lietuviški fa
šistai ir nurodė, kad vyriausiu 
tikslu jų yra pasipinigavimas 
iš klasiniai nesusipratusių lie-'o paskiau Bagočių, kurie pri 
tuvių darbininkų. Paskiau kal
bėjo daugelis ir kitų draugų, $700, išmislytam tyrinėjimui, 
kurie taip pat priėjo prie tų 
išvadų.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

kad apkaltinti kuopą, kad ne
galėtų siųsti delegatų seiman. 

Aš nesuprantu, kodėl pas- Kuopa buvo teisi—jokių pra- 
taruoju laiku draugai roches- sižengimų nesurado, tačiaus 
teriečiai paskendo apsnūdime, centras apie lėšas nei gugu, ir

Beniulis sakė ir sako, Susitik, bile vieną gatvėj, tai net nebandyta atsilyginti, kaip 
Ipd aš tų pinigų nenoriu, bet didžiausiais revoliucionieriais tai: stenografei, 
ir tu negausi, nes didžiuma ne-[pasirodo kalboje, bet į darbi- 
sutinka tau mokėti—o tikre- 'ninkišką veikimą mažai tekrei- 

. Tai labai negerai, 
draugai! n

Seniau smarkiai, veikė Aido 
bet pastaruoju laijcu 

--1 ( Aidiečiai,

vertėjai, už 
svetainę ir t. t. O Bagočius ty
rinėjimo rekordus net seiman 
buvo nusivežęs, kurių dvi di
delės knygos. Keno doleriais 
jos padarytos ? Ogi 57-tos kuo
pos eilinių narių. Ar tai be
reikia didesnio akiplėšiškumo? 
Pasi tuos niekšus jokios logk

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 stokoę. t ’ 1 •
Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišku Ištyrimų

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin-' 
kamus akinius, kurie jums, reikalingi.

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINASDaugiau bilionij ju surūkoma, negu
Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maud ynes 
(swimming pool).

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

1TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su gasinlu automobiliu; dalinas j tris dalis t

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plany; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius iru* 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dents} praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iofe-
riu. . ' s ]
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vjenu iš dviejų amatų— 
mechaniko arbą šoferio. Garantuojama lai*- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir ąngliškai. Kaina priinanih visUitas.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo ■ 10 iki 2 P. M.

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

Chesterfield
VIENAS visuomet atsižymės

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮN.S, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, vispkių Chronišku Skau
dulių, Bendro ■ftbisilninio. Nųslinininio, Gaivoireal- 
gio, Skilvio, znTnU ir įlfišlažames Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neųfalgjjos, PadidčjusiiĮ Liaukų, 
Plaučiir Kvėpuojamųjų Dįdų, Nosies ir Qe|idės 
Ligų, Reumatizmo, Seiatikos ir StrSnų Skaudini
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš tams 
galiu pagelbėti.. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopaa naujausiais, uŽglkalft mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios paeekmia. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
K-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—laboratorijos Bandymai

DR. Z I NS 110EAST 16th ST. ItT.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI)



, Puslapis Ketvirtas

Viešas Laiškas Amerikos, Argentinos, Vokietijos 
ir Kitų Vietų Lietuviams Darbininkams

dirbo J. Mekeška, J. Bikinas 
ir Ambrazaitienė.
Dailės Ratelio

Draugai ir Draugės! metais, atsakydami į sustiprin-
Viso pasaulio kapitalistai, tą fašistų reakciją prieš komu- 

matydami kylantį darbininkų i "ist*l.s . bendrai. revoliucinius 
revoliucinį judėjimą, slegiami 
ekonominio krizio, kuris greiti
na kapitalizmo puvimą ir arti
na jo galą, visokiais būdais šar
vuojąs prieš revoliucinius dar- 
binihkus ir viso pasaulio dar- j 
bininkų tėvynę SSRS. Tam 
tikslui stiprinamas fašizmas, i 
kuris visas savo jėgas nukrei
pęs į revoliucinio darbininkų 
judėjimo ir jo avangardo—ko
munistų partijų — sudaužymą,'. . . v.
kad sėkmingiau eitų ruošt ka-1 JOSMkov? su 
ras prieš SSRS. 1 Mes Remiamės ta

Lietuvoj jau keturi metai 
kaip siaučia kruvina fašistų re
akcija. Visa eilė geriausių dar
bininkų klasės draugų nužudy
ta, Šimtai pūdomi kalėjimuose, 
šimtai ištremti į koncentracijos 
stovyklą ir kitas vietas, šimtai 
gelbėdami savo gyvybę nuo 
žiaurios fašistų reakcijos buvo 
priversti bėgt į užsienį. Ko
munistų Partija, kuri per visą 
“nepriklausomos’ ’ Lietuvos bu
delių valdymo laiką negalėjo 
išeit iš gilios palėpės, po fašis
tinio perversmo dar giliau turė
jo lyst palėpėn. Lietuvos dar
bininkų klasė ir vargingieji 
valstiečiai dar didesnį jungą pa
juto ant savo sprando, vis di
desnis jų apvogimas ir apiplė
šimas diena iš dienos auga. Au
ga jų neapykanta prieš fašiz
mą, ir jie imasi kovos. Tai liu
dija vis didėjantis streikų skai
čius, vis dažnesni darbininkų 
pasipriešinimai savo engėjams.

Draugai ir draugės! Apie 
tai mes skaitome Lietuvos dar
bininkų nelegalėj spaudoj, ku
ri yra persekiojama, už jos 
platinimą, , palaikymą ir net 
skaitymą Lietuvoj baudžiama 
ilgų metų kalėjimu. Mūsų, ne 
Lietuvoj gyvenančių lietuvių 
darbininkų, pareiga remti tą 
spaudą ir ateiti pagelbon jai ir 
jos vedamai kovai prieš 
ninku klasės engėjus, 
kruvinąjį fašizmą. Mes, 
darni Sovietų Sąjungoj, 
žinome jūsų, draugai, 
Žinome tą bedarbės sunkumą, 
didėjančią reakciją pas jus. Bet 
jūs, draugai, turėdami daugiau 
galimybių negu kad gilioj pa
lėpėj esanti Lietuvos Kompar
tija ir nelegali Lietuvos darbi
ninkų spauda, turite ir daugiau 
galimybių materialiai , paremti 
revoliucinį Lietuvos darbininkų 
judėjimą.

Todėl mes, Maskvos lietuviai 
darbininkai, atiduodami visas 
savo jėgas socializmo statybai 
Sovietų Sąjungoj, perskaitę 
LKP CK atsišauKimą iš 6-7 
gegužės, 1930 m. (žiūr. “Bal
so” No. 59) nutarėm visomis 
išgalėmis prisidėt prie Lietuvos 
darbininkų spaudos ir jos ve
damos kovos rėmimo, 
vykdom, kaipo savo 
kiekvienais metais, o ypatingai 
turime prie to prisidėt šiais

darbi- 
prieš 

gyven- 
gerai 

padėtį.

Mes tai 
pareigą,

Maskų Balius 
buvo linksmas 
kurį surengė 
Kaipo boti ar

jnistus ir bendrai revoliucinius 
; < darbininkus ir prisidėdami prie

■ išgydymo tų nuostolių, kuriuos 
Lietuvos fašistai padarė Lietu-

I vos Komunistų Partijai šių me- Hui kiek pelno nuo minimo ba
tų pavasarį. Tam tikslui mes liaus, i „ U- r---. L
udarnų brigadų sudarymu, im-'neliktų, tai Ratelis vistiek lai- 

‘ darnios revoliucinių lenktynių, mj; viena, kad jis gerai išsi-
■ stengiamės išnaudot visas, mū- garsina save tarp jaunuolių, o 
įsų rankose esamas, galimybes j antra net ir naujų narių Rate-
kampanijos vedimui, kad galė-iliui gauta; d. S. Urmoniūtė Sa
turne tuom ekonominiai paremt 
Lietuvos darbininkų spaudą ir

18 d. spalio 
maskų balius, 
Dailės Ratelis, 
bes laiku, tai žmonių susirin
ko nemažai, ypač gražaus jau
nimo buvo, šių žodžių rašėjui 
neteko sužinoti, ar liks Rate-

visai nebuvo atėjęs į L.M.D. 
namą,' kur jis landžioja kas' 
dieną. Matomai, nabagas ne 
kokį atlyginimą gavo už tai, 
kad aną sykį visas sušilęs ati
tempė į svetainę du šnipu. O 
gal dabar, pats pamatė, kokį 
purviną'darbą jis tuomet atli
ko.

Visur Buvęs.

tačiaus, jeigu pelno ir DETROIT, MICH

Mes kreipiamės taip pat ir 
į jus, draugai, Amerikos, Ar- 

Igentinos, Vokietijos ir kitų vie
tų lietuviai darbininkai, tikėda
mi, kad ir jūs gyvai atsiliepsi
te į LKP CK kvietimą ir pa- 
remsite ją, *jos spaudą ir ve
damą jos kovą.

Tegyvuoja Lietuvos darbinin
kų spauda, vedanti kovą prieš 
kruvinąjį fašizmą—už Sovietų 
Lietuvą!

Tegyvuoja Lietuvos Komunis
tų Partija, organizuojanti ir 
vedanti į kovą plačias darbinin
kų mases fašistų diktatūrai nu
verst !

I k ė, gavo 4 jaunus vaikinus į 
Ratelį, o kita Ratelio organiza
torė—du nariu. Tai vis pliu
sai', o ne minusai.

Prie baliaus surengimo buvo 
labai daug darbo, ir didžiumą 
jo turėjo pakelti mūsų darbš
čiosios M. Ui’moniukė ir M. 
Česniukė. Tiesa, dirbo ir kiti 
Įtai kurie Ratelio nariai, ypa
tingai Urmonų visa šeimyna, 
taip pat Sliekai, Urbonas ir 
dar viena jauna mergina sun
kiai dirbo prie svečių drabu
žių priėmimo, tik gaila, kad 
jos vardo nesužinojau.

Aido Choras Dirba Visais 
Garais

Rengdamiesi prie žieminio 
sezono parengimų, adiečiai lai
ko dvejas pamokas savaitėje. 
Aido Choras dalyvauja išpil
dyme programų ir kitų darbi-! 
ninkiškų organizacijų paren
gimuose ne tik lietuvių tarpe, 
bet ir tarptautiškame veikime;

Choras jaunimu skaitlingas^ 
atėjo laikai, kad chore yra 
daugiau čia augusių merginų, 
negu vyrų. ' Nors dailės srity
je ir vyrai ne’turėtų pa'sidudt, 
bet jie nekreipia atydos Į dai
lę tiek, kiek merginos. . 
gai iš vyrų pusės tokis apsilei
dimas viešpataus, tai ateitis

Maskvbs Lietuvių 
Darbininkų, Tarnautojų 
ir Studentų vardu,

Lietuvos Darbininkų 
Spaudos Kampanijai 
Vest Komisija.

30.

PITTSBURGH, PA.

Apart gerų, naudingų Rate- j parodys. Bet vyrai turėtų ne- 
liui atliktų darbų, reikia paste-i pamiršti Aido Choro, 
bėti ir tai, kad Ratelyje yrajtarnauja darbininkams, 
daugelis ir tokių narių, kurie |Pas vyrus nebėra jokio išroka- 
Ratelio reikalais visai nesirū-Įv^mo chore prigulėti—būti jo 
pina. Jie ne tiktai nelanko nariais, tai jie turėtų būti jo 
Ratelio susirinkimų ir nieko 'gerais rėmėjais ir pagelbėti 
nepadeda dirbti, bet dar jie {tiems, kurie darbuojasi dailė- 
stena, raivosi, pakampėmis Je- 
zurza, kad tas ir kitas daly- i —o—
kas Ratelyje negerai ir.-t. 1.1 Nedėlioję, 2 d. 
Jeigu kas Ratelyje negerai, {Lietuvių Svetainėje, 
tai kodėl jūs neateinat ir ne-'Highway ir 25-tos gatvių 
padarot geriau ? 1

malonėkit* atsilankyti, turime svąr- A
bių reikalų aptarti. Atsiveskit įr
naujų narių. • j * r Sekr.« S. G.

( Pirmą kartą užgirsite Y.p Ukrąinų • Choras,: V/ Petrušome- 
nė su naujomis dainomis, tai mūsų 
lakštingala, rusas solistas baritonas 
Ed. Kozikoff, Elizabeth Kvietinskiū- 
tė, lyriškas sopranas, ‘Vyrų_trio, smui-

Bus mer-
1 art lietuvių svetaimtautės, kurios iš- 

> dalį programos, kaip tai

gy Cavanaugh, dainininkė; Anita Ba- 
iehum, pianistė; lenkų Harmonia

I ' ' Rengėjai.
(256-257)

GREAT NECK, N. Y.
i Svarbios prakalbos apie bedarbę 
' įvyks seredoj, 29 spalio, Straukos 
svetainėj, 139 Steamboat Rd. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės Se
nas Vincas. Visi lietuviai darbinin
kai, dirbantieji ir bedarbiai, ateikite 
į šias prakalbas. Rengėjai.

(256-257)
CLEVELAND^ OHIO

Pranešame A.L.D.L.D. 190-Įos kuo
pos nariams, kad delei svarbių ir ne 
nuo mūs priklausančių priežasčių 190 
kuopos susirinkimai nuo dabar yra 
perkeliami. iš pirmo ketvergo į artt- 
rą' utarniųką. Taigi,: sekantis susi
rinkimas įvyks utarninke, 11 lapkri
čio, Slovėnų svetainėj, 15810 Holmes 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare. Viši j 
nariai įsitėmykit ir atšilankykit, nes j 
16 d. lapkričio įvyks mūsų kuopos di- į 
delis parengimas, bus sulošta veika
las “Blinda.”

J. Žebrauskas.
-' (256-257)

CAMBRIDGE,_ MASS. '
Pirmas viešas Augščiausios Prie

glaudos Lietuvių Amerikoj 58-tos

nj, 3 lapkričio, Chase Hali, 40 Pros- i 
Pradžia 8-tą vai. vakare.

i Visus įdomaujančius ir norinčius su- 
' sipažinti su minėta draugija kviečia- 
| me atsilankyti. Dabar vajaus lai-j 
kas, nupigintas įstojimas, pasinaudo- : 

proga. ’ Valdyba.
(257-258)

' ROCHESTER, N. Y.
T.D.A. 62-ros kuopos susirinkimas 

bus pėtnyčioj, 31 spalių, Gedemino I 
Draugijos svetainėj, 575 Joseph j 
Avė., 8-tą vai. vakare. Visi nariai •

jauni
ir savo akimis persitikrinsite 
kas yra Ufa. Ji visiems pa- 
tiks, nes bus savo naujuose,^ duetas, kurį išpildys Edith But- 
kostiūmuose ir ji nuo Šio pasi-jkus ir Ruth Astrauskas. P„„ ...ei 
rodymo linksmins detroitie-, ^.seksteta^ ap-
čius. Tai programa bus gana pi^ys 
žingeidi, nenuobodi — verta Gertrude Pliskow, smuikininkė; Peg- 
kiekvienam matyti Po progra- plaii^t®s“"ienkų ‘ Harmonia 
mai tęsis šokiai abiejose sve-j choras,: po vadovyste W. Žuko, 
tainėse prie vedamų V. Žuko1 
orkestrų. Tad nepamirškite 
svarbaus Aido choro koncerto, 
2 d. lapkričio. Įžanga visiems , 
prieinama, kad ir bedarbės 
laiku, galėsite susieiti su dau
geliu draugų, pasidalinti min
timis. Muzika, dainos, stygų 
skambėjimas atgaivins kiek
vieno suvargusio širdies jaus
mą Aido Choro koncerte.

Baritonas ir Sopranas.

Sekr. S. G.
(256-257

, YONKERS, N. Y.
Svarbias prakalbas rengia 

L.D. 172-ra kuopa Dėdelio j, 2 
kričio, Ungarų svetainėj, 49 
son St. • Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Kalbės Senas Vincas apie bedarbę ir 
kitus svarbius reikalus. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkės lietuvius 
darbininkus atsilankyti.

Rengėjai.
' (257-258)

A.L.D. 
d. lap- 
Jeffer-

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas 
įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartj:— 

981 Broadway .
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

PRANEŠIMAI 
IŠ ’ KITUR

........ —-.... , J- į-1 ' ........... < 
MONTELLO, MASS.

La^ai' svarbios PRAKALBOS įvyjes 
t ..... nedelioj, 2 d. lapkričio (November),
Ar ii-11930, Liet. Tautiško Namo Svetainėj,! 

kampas Vine ir N. Main Sts.; pra- I 
džia 2-rą vai. po pietų. Kalbės J. I 
ŠIMAITIS, tik ką grįžęs iš Lietuvos. | 
Jis kalbės apie Lietuvos reikalus, kur \ _____ ______ _
siaučia kruvinojo Smetonos diktatu- kuopos susirinkimas įvyks pirmadie- 
ra. Antras kalbėtojas A. BIMBA, iš o ....... ~* "
Brooklyn, N. Y.Lietuviai darbininkai poet St. 
ir darbininkės! Siaučia dar negirdė-; ‘ 
tas krizis Amerikoj ir visam kapita
listų pasaulyj. Bedarbių milžiniškos 
minios. Kas daryt? Kame darbinin
kų išeitis? Kaip mos turim atsa
kyti į buržuazijos melus, kad laikai 
pagerės

Žiūrėkite, Amerikoje šiandien 
apie devyni milionai bedarbių, o 
vietų Sąjungoje bedarbė išnyko, 
del taip, Kodėl Amerikoje kilo 
darbe ir kaip ją panaikinti ? Ar 
suorganizuoti Amerikos 
kovai su kapitalistais? 
liaus laimes pasaulyje: 
fašistai? Ar dar ilgai slėgs Lietu-į 
voje liaudį smetoniniai ‘ 7
visus šiuos klausimus aiškiai atsakys : 
drg. Bimba. Todėl ateikite visi ir į 
visos. Parodvkite, kad lietuviai dar- | 
bininkai irgi bruzda, irgi ruošiasi ko- 1 
vai. Raginkite savo draugus ir pažįs
tamus, kad eitų į prakalbas. Įžanga 
veltui! Kviečia A.L.D.L.D. 6 Kp. 

(257-258) i

kų ris
Jei

kit

yra 
So-

IC o- 
be- 
bus 

darbininkai 
Kas paga- i 

: komunistai ar į
Bell Phone, Poplar 7545A. F. STANKUS

G RA BO R TI ■ H- UNDERTA K ER

ant
pa

llbaltHiauojh ir uiaojn nu«lro»1a» 
visokių kapinių. Norintieji tferiaueio 
tarnavimo ir už Žemą kainą, nuliūdimo 
vaUndojo iaukitėa p<>» mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
«erino»ioio vietoto ir oŽ ieuoą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

lapkričio, 
V ernor

. . J, 5-
tą yal. vakare, jAido Choras 
rengia pirmą koncertą šio se
zono atidarymui. Programa 
bus viena iš įvairiausių. Joj 
dalyvauja gabi dainininkė-so- 
listė E. Saunoriūtė iš Roches- 
terio, N. Y. Ji, kaipo solistė, 
turi malonų contralto balsą. 
Ir ' aidiečių koncerte Detroite 
pirmą kartą dalyvaus. Apart 
solistės E. JSaunoriūtės, Aido 
Choras pasirodys pirmą kartą 
su naujomis dainomis, 
dainas jau aidiečiai 
ant lentynos, ir dabar 
h&ujas choras.. Choras 
šiaip išskirstytas: dainuos du
etai, kvartetai ir jo solistai įr 
solistės. D.J'V. Petrušioriienė, 
B. , Kvętinskienę, Ed. Kaza- 
koff; jis yra gana žymus so
listas, ir dab'ar savo basso bal
są išlavino specialiai šiam 
koncertui. Aido Choro moky-1 kos svetainėj, 8-tą vai. vakare 
tojas V. Žukas deda visas spė-1 ateikit laiku, nes po šio susi- . . .. i i . , i rinkimo bus Tarptautinio Darbininkukas ir energiją, kad koncerte Į Apsigynimo susirinkimas, 
choras geriausiai pasirodytų I ‘ Sekr. V. K.
su naujomis dainomis ir kon
certiniais muzikos kaVAIkai^. 
Programoje dalyvauja ir Har» 
nlonia lenkų mišrus choras ir 
ukrainų Stygų Orkestrą. Bet įv u apuiiv 
naujas, visai negirdėtas įvykis, U. Kliubo svetainėje, 197 Avenue E, ... _ .. . _ ■ - _ 

.valandą vakare. Kalbės Senas Vin-j 
cas.—Draugai darbininkai ir darbi- ; 
ninkeš! Kiekvienam pasaulio kam
puty darbininkai pasiryžusiai siekia- 
si prie žmoniškesnių gyveninio są- i 
lygų. Su kiekviena diena mūsų gy- į 
veninio sąlygos eina blogyn ir blo- | 
gyn. Bedarbes dar niekados šios ša- | 

; lies istorijoj nebuvo tokios, kaip da
lbai'. Mūsų visų pareiga yra sužino- 
i ti tikras priežastis sunkios mūsų pa- 
' dėties ir kokiu būdu mes turime pa
gerinti savo būvį. Atsilankykite į j 
šias prakalbas, kur bendrai pakalbę- ; 
sime '

VEIDO GRAŽUMASfašistai ? Į iPrakalbos Pavyko GeraiI
i 22 d. spalio, (Soho) Pitts- 
burghe, Pa., buvo draugo L. 
Pruseikos prakalbos. Į pra
kalbas žmonių susirinko gero
kai. Drg. Pruseika kalbėjo 
apie bedarbę ir A.L.D.L.D. rei
kalus, 
klausėsi, 
brošiūrų 
ir
Gauta “Vilniai” porą prenu-

Mus Nėra taip jau Bloga !
Daugelis draugų sau įsivaiz- 

' dina, kad Pittsburghe darbi- 
.ninkiškom organizacijom taip 
{nesiseka, kad neverta jau nei 
j bandyti ką nors veikti, 
ičiaus, taip nėra. Jeigu tik de
dama kiek nors pastangų del 
kokio parengimo ar tam pana
šiai, pasekmės visgi yra ne 
taip jau blogos. Pavyzdžiui, Įmeratų. 4 padavė vardus, su- 
A.P.L.A. 7-tą kuopą sandarie- įtikdami ateiti į vietinėj kuo- 
čiai buvo nusitarę sugriauti. 
Pirmiausiai jie išaukavo ir kp. 
komitetas išsiėmė pavidale di
delių sau algų ne tik visus pi
nigus, bet dar kuopą įgrūdo į 
skolas, o paskui beveik visi pa
sitraukė iš kuopos.

Bet pasilikę darbininkai ne
nusiminė—dirbo, kiek galėjo. 
Pereitą vasarą surengė vieną 
pikniką, uždirbo keletą dole
rių. Į rudenį parengė kitą 
pikniką irgi uždirbo į $20.00. 
Su minimu pikniku išveda kuo
pą iš skolų. O kada kuopa ne
turi skolų, tuomet nariuose 
būna geresnis ūpas, būna dra- 
'sesni ir abelnai draugijai būna nesenai jie bėgiojo pas polici
nį sveikatą. ’ ją, kad ji neleistų d. Pruseikai

Pas

Ta- Susirinkusieji ramiai 
Parduota nemažai 

“Vytautas Mažasis” 
Ar Stebuklai Pagydo?”

pos susirinkimą ir prisirašyti 
prię draugijos. Aukų lėšų pa
dengimui surinkta $12.00 Po 
$1.00 aukojo: A. Vynauskas, 
F. Savinis, J. Vainorius, J. Šin
kūnas, K. Sargautas ir Mar
čiulionis; po 50 centų: K. Šin
kūnas, J. Varnagiris, F. Dam- 
bauskas, J. A. Kazlauskas, P. 
Vičinas ir A. Grigaitis. Vi
siems aukojusiems tariame šir
dingą ačiū.

Vadinasi, prakalbos pavyko 
visais žvilgsniais gerai. Bet 
kažin kur gi dingo mūs “did
vyriai” sandarokai, kad neat
ėjo su policija? Juk dar taip

benas 
padėjo 
lyg ir 
yra ir

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėles 

pamokos lietuviškai skaityt, rašį't ir 
dainuoti įvyksta kas nedėldienį. 11 
vai. ryte,,svetainėj 8th St. ir Fair
mount Avė. Dainų mokina .gerai ži
noma ir gabi mokytoja J. Bąsanavi- 
čiūtė. Tėvai, kurie norite, kad jūsų 
vaikučiai pramoktų ir paaugę .nebūtu 
vėjavaikiais, pagelbekit jiems įstoti į 
minėtą draugijėlę, tegul lavinasi.

, Komisija.
(257-258)

CLIFFSIDE, N. J.
A.L.D.L.D. 77-tos kuopos susirin 

kimas bus seredoj, 29 spalių, Mažei

Paskutinį pikniką išimtinai 
surengė dd. K. Leliušis ir. J. 
Ambrazaitis.
bet ir piknike jie dirbo per vi
są dieną. Taip pat piknike

Ne tik surengė,

kalbėti, ką pastaroji ir. pada
rė uždarydama prakalbas. 
Net gi ir to “dievo” avino ne
buvo matyti, ne tiktai svetai
nėj, kur buvo prakalbos, bet

BAYONNE, N. J. .
Temykit Visi ir Visos!

Labai svarbias prakalbas rengia 
A.L.D.L.D. 212-ta .kuopa ketverge, 
30 d. spalio (October), 1930, L. A.

tai bus tas, kad programoje kampas 19-tos gatves; prasidės 7:30 
dalyvauja ir V. Žuko daini
ninkų Ekstra Ufa. V. Žuko 
ekstra išlavinta Ufa ne tik 
dainuos, bet'dainuojant ir loš, 
o tai Čia jau naujenybė detro- 
itiečiams. Būkite visi—seni ir

WORCESTER, MASS. ' WORCESTER, MASS.

Metinis Koncertas

Nedelioje

Ona Katkauskiūtė 
Operos dainininkė Ona Katkauskiutė,

Kaip visuo-

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

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

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerj registruotam laiške 
arba money orderi,; šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas _________________
No. ir gatve_______ ________
Miestas ir valst______________

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
it svarbius organus laikykite sveikatoje su 
Gold Medal Haar- 

vardo dėžutėse. Ne-

New and Improved v { 
lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių.

LIETUVIS GRABORIUS

navimo

kainą,

Pradžia 7 valandą vakare.
Įžanga $1.00, 75c. ir 50c. Vaikams 25c.

pai ar- 

ir už

įdomus todėl, kad jame dainuos Lietuvos Valstybės
Marijona Paraliutė, soprano, J. Sabaliauskas, tenoras, ir V. Tumams, tenoras.

DETROIT. MICH.
> Aido Choro Koncertas \ 
nedėlioj, 2 d. lapkričio (Nov.), 
Lietuvių Bendroves svetainėj,

Norintieji 

riausio

apie savo vargus.
Kviečia Rengėjai.

(256-257)

žemą

nuliūdimo va-

Rengia
Worcesterio Suvienytos Lietuvių Draugijos

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Marijona Parahūtė
Šis koncertas bus nepaprastai 

kontra-alto, iš Hartford, Conn.; 
met, taip ir šį sykį jie žavės publiką savo maloniais balsais. Taipgi ir Aido Choras, vadovaujamas M. ĄLeškien^-Jablonskiutės.

Kviečia RKNGfiJAl

•ivykjs 
1930, 
•prie 25th' ir Vernor Highway gat
vių;1 pradžia lygiai 5-tą vai. vakare. 
Po koncertui bus šokiai abiejose sve- . 
tainėse prie geros orkestros. Įžan- ; 
gh i koncertą 75’centai ypatai; vien ' 
į .šokius vyrams 6Qc, moterims 40c. 
, Programe dalyvaus: didžiulis Aido 
Choras, taipgi pirmą kartą Detroite 
dainuos pagarsėjusi soliste contralto 
Emilija Saunoriūto iš Rochester, N.

landoj- šauki

tės ųįias: — _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
I 162 Bi’oadway 

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

Tel.: So. Bostpn 0304-W Varpas Bakery, 38-40 Stagg St, Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Stagg 5938



ketvirtą nedėldtenį kiekvienoVIETOS ŽINIOS
MALONAUS PASIMATYMO

36th St.

48thIždo

East

AR ŽINAI?

ASS

AMERICAN CLOTHING CO
J. YURGELIS IR I. J. MARKUS

54 Skyriaus
Savininkai

Venslauskas
222 MANHATTAN AVĖ

AMERICAN CLOTHING CO
222 Manhattan Avenue

Stagg 7057

Vardas

MiestasVIDURIAI UŽKIETĖJĘ MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

Mes

KUNDROTO APTIEKA

229
Kamp. N. 4-tos gatvės vis dar

DR. H. MENDLOWITZ
Brooklyn, N. Y2220 Avenue J

Tel: Midwood 6261

Greitai Palengvina Gasus 
Ar Išpūtimą po Valgio

prakilnesni bfznie 
Visi rankomis pa

J. Buivydas, 
Korespondentas

., o tas reikalas 
Veikiausia, tu- 

Taryba imti ini- 
ta klausimą iš-

Iš Amalgamsity Dirbtuvių 
Čėrmanų Susirinkimo

Apie Amalgameitų Užgyrimą 
Komunistu Kandidatų, Prieš 
Checkoff Sistemą ir kt

Kriaušiai 
nieko iš

Kareckas, 730 Na

Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale

Liubertas, 4177 Ashland

STEPHEN BREBES, ir.
LIETUVIS ADVOKATAS

• Trustisai: I. Medustayičius, F. Ze 
guriis, T. Rasikas, A. įJujus, A. Ja
saitis. . ' H ' ■

•Tel., Greenpoint 2017-2300-3514

cerma- 
reikalu 
delega-

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas

Iš Kriaučių Atsibuvusio 
Susirinkimo

šiais vaistais ,neUžtraukia papročio ir? atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį vidurių m^įimąj“* ’ Nereikia .virint, o tik 
šumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
trtingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams,- lygiai kaip ir suaugu- 
Sibms. Kainą . ....................-.............................60c, per paštą 65c

Lietuvys 1 Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

REZOLIUCIJA LOKALO 5 
DIRBTUVIŲ PIRMININKŲ 

• IR KOMITETŲ SUSIRIN
KIMO

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

mas.
Stipriai spaudžiu tavo ranką

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskjt kartu su užsakymu

mmIHHHMBHMHMHMI

J. Buivydas šiuo klausimu 
pasiūlė sekamą rezoliuciją:

cermanų 
kokius

K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

Pildomoji Taryba taip pat 
atnešė klausimą, kur buvo at
silankiusi komisija iš 5-to lo- 
kalo su prašymu, kad mūsų 
lokalas paimtų į programą ap
garsinimą. Susirinkimas nuta
rė paimti už 15 dolerių apgar
sinimą.

Iš Trade Boardo V. Burkšai- 
tis išdavė raportą, pažymėda
mas, kad Trade Boardas bau
džiąs tuos unijos narius, ku
rie dirba šeštadieniais ar sek
madieniais, bet jis nematęs 
nubaudžiant nei vieno darbda
vio, kuris verčia darbininkams 
dirbti uždraustose dienose 
viršlaikius, ,

K. Jankaičio duotas prane
šimas apie dirbtuvių padėtį ta- 

fabrikąntais, o ne su jais gi-|po vienbalsiai priimtas. J. 
minlrigai sugyvendami, kaip | Buivydas išdavė raportą iš

Sekr. K. Shimkus, 185
M. Milienė, 502—4th Avė 

Visi Moline, III.
Globėjai: J. Julius, Box, 

and 5th Avė., Moline,
Junaitis, 215—-17th Ave., 

Moline, Ill.; Maršalka J. Kairia 
2435—33rd. St., Moline,; III.

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

būti: Daugiau 
darbų 
trumpinimas 
panaikinimas 
mos.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
x67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y

Sabaliaus dirbtuvė, sulig jos 
darbininkų čėrmano raporto, 
dirba po biskį.

Šimėnas dirba gana gerai, 
bet ten patys darbininkai taip 
jau vaidijasi tarp savęs, kad 
gėda net ir pranešimą daryti 

kČėrmanų susirinkime. Tūli iš 
jų visai nesilaiko valandų, ir 
*?omi kitiems kenkia; o jeigu 
padarai pastabą, tai išplūsta, 
išniekina net dirbtuvės čėrma- 
ną. Rengiamės prie dirbtuvės 
susirinkimo, gal tūlus kivirčius 
galėsime ten išspręsti, pareiš
kė čėrmanas A. Linkus.

Po visų pranešimų iš dirbtu
vių stovio, imta apsvarstymui 
klausimas, Pildomosios Tary
bos atneštas, kaip pagerinti 
dabartinę kriaučių padėtį. 
Kalbėta gana rimtai, ir didžiu
mos dirbtuvių čėrmanai ir ko
miteto nariai išsireiškė, kad be 
generalio streiko negalima bus 
jokiu būdu atsiekti pagerini
mo.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

niekad nėra ga- 
geros darbdavių 

valios. Kokias tik kada geres
nes sąlygas turėjom, tai vis per 
kovas jos buvo pasiektos. 
1913 metais mes išvijome 
RJckertą ir Largerį iš'savo ei
lių, ir tada privertėme darb
davius duoti mums geresnes 
sąlygas tik per kovą, per strei
ką. 1920 metais mes atmušė- 
me drabužių magnatų puoli
mą, tik per kovą su fabrikan
tais. Mes iki 1920 metų at
laikėme savo uždarbių augštu- 
mą tik per kovas su drabužių

“Kadangi sąlygos vyriškų 
drabužių pramonėje eina vis 
blogyn ir blogyn; darbdaviai 
liuosai pravarinėja vieną po ki
tai kampaniją uždarbių nuka
posimo; nors sutartis tarp 
Amalgameitų Unijos ir drabu
žių fabrikantų susivienijimo 
reikalauja, kad darbo mokes
nis nebūtų kapojama, tačiaus 
mūsų unijos santaikos politi
ka su darbdaviais jiems duo
da galimybės taip tankiai ka- 

1 poti algas, kaip darbdaviai tik 
•pasineri; ir nuo to laiko, kaip 

pasirašyta ši sutartis, nebeli- 
' ko nei vienos siuvyklos, kur 

nebūtų nukapota kriaučiams 
uždarbis bei padidinta skubl- 
nimas arba ir vienas ir antras 
kartu;

“Kadangi sistema darbo 
nuo šmotų buvo Amalgameitų 
Unijos viršininkų sveikinama, 
kaipo kriaučiams išganymas, 
bet tikrenybėje tosios sistemos 
įvedimas yra prakeiksmas; 
darbas nuo štukų yra toks, 
kaip vergų paplakimas, kad 
skubiau dirbtų, pigiau darbo 
pagaminimas apsieitų, štukų 
sistema, tai yra darbdavių sis
tema. Darbas nuo štukų įne
šė suirutę į eiles darbininkų, 
kad kurstyti vieną prieš kitą, 
siuvėją, kad kurstyti .vienos 

^tautos kriaučius prieš kitos. 
O tais nesutikimais, aišku, 
naudojasi drabužių fabrikan
tai, ir štukinis darbas reiškia 
fabrikantų viešpatavimą;

“Kadangi štukinis darbas 
įnešė nežmonišką skubinimą 
delef didesnio darbo produk- 
tyviškumo, suteikė darbda
viams galimybę išmesti tūks
tančius darbininkų iš siuvyklų 
į gatvę badauti, ir per pasku
tinius 10 mėnesių didesnė pu
sė visų kriaučių yra-ilgesnį lai
ką be darbo, negu kad gauna 
dirbti, tai vis pasekmės Štu- 

. kų sistemos kriaučių pramo
nėje, ' i • į •

clone politinių kalinių neląikė. 
Tas stancionas buvo paskirtas 

'svarbiems prasikaltėliams (dau
giausia kriminaliams), bet nuo 
praeitų metų čionai pradėjo 
sodinti visus, kurie pastebimi 
kaipo aktyviai dalyvaują mūsų 
kolektyvo gyvenime. Iš pra
džių ir sėdinčius tame štancio- 
ne draugus leido pasivaikščiot 
drauge su kitų, skyrių draugais 
(neskaitant moterų, politiniai 
kaliniai patalpinti 3 stancio- 
nuose); bet dabar izoliavo ir 
kiekvienas stancionas eina sky
rium.

Mes sėdime 5-tame stancione 
vienukėse, po 4 ir 5 žmones ka
meroj.' Ankšta kameroj, liue
suos vietos viso yra 3—4 žing
sniai ilgio ir 1—1(4 pločio. 
Bet užtat čia ramiau negu’ben- 
drose kamerose. Bendrose ka
merose visuomet triukšminga, 
o čia—tyla. O jei tylu, tai ir 
užsiiminėt galima gerokai. Kal
ba, kad daugelio iš mūsų čia 
ilgai nelaikys. Nusiųs į fortą 
(lietuvišką ravėliną,' kaip jį Va
dina draugai, sėdintięįi' forte) i 
Ką gi, pagyvensim—pamatyt

Pirm.
Avė

Vice-pirm. J. Birštonas, 2739 Carson 
Ave.

Nutarimų raštininkas V. J. GeraL 
tauskas, 1946 Sharon Ave. •

Turtų rašt. J. Overaitis, 4639 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

sim.
Negeresni dalykai ir kituose 

kalėjimuose. Visur kalėjimų 
fašizacija eina pilnu tempu. 
Nesenai gavau laišką nuo Esės. 
Rašo, kad jas jau,parėdė Į areš- 
tantų rūbus, nuos'avius drabu
žius atėmė. Panevėžy politi
niai kaliniai jau 3 mėnesiai kai 
nubausti. Todėl iš ten tu taip 
ilgai ir negauni laiškų.

Na, laikas baigt. Rašyk apie 
savo gyvenimą, darbą ir tt. Ar 
susitinki su mūsiškiais, su kuo? 
Perduok jiems mąno sveikini
mą. Nuo pažįstamų linkėji-

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia vaistine 
Mjf spęcialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri- 
nam,kad sudėtinės šių receptų dalys, gydytojų užsa-

C ’ kymu, yra .naujos, tyros ir geriausios

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

i dabar unijos politika .tapo nu
kreipta.

“Mes turime atgal sugrįžti 
prie politikos, reikalaujančios 

i kovoti su drabužiu fabrikan
tais. Tik kovos būdu mes te- 

i galėsime laimėti geresnės gy
venimo sąlygas.

“MŪS REIKALAVIMAS: 
j Vienintelė priemonė, su kuria 
mes galime pataisyti dabarti
nę kriaučių padėtį, tai yra 
kriaučių generalis streikas, ku
riame svarbiausioji streiko va
dovybė būtų pačių eilinių 

i kriaučių rankose, o ne tose 
i rankose, kurios jau nuo 1920 
metų veda taikos, sugyvenimo 
politiką su drabužių fabrikan
tais. Mūsų reikalavimai turi 
būti: 5 dienų darbo savaitė, 
7 valandų darbo diena, panai
kinimas darbo nuo štukų, o jo 
vietoje sugrąžinimas savaitinio 
darbo siuvimo pramonėje. Ap- j 
drauda bedarbiams. Lygus 
mokesnis už lygų darbą ir pri- j 
pažinimas dirbtuvių komitetų. I 
“Jeigu tie reikalavimai nebus 

vykinami per mūsų unijos va
dovybę, mes pasisakome, kad 

Įšauksime kitų lokalų atstovy
bes ir tarsimės konferencijose, 
kaip tuos išvardintus mūsų 
reikalavimus įkūnyti gyveni
mam”

Ši rezoliucija tapo vienbal
siai priimta dirbtuvių darbi
ninkų pirmininkų ir komitetų 
susirinkime.

Toliau,’ K. Jankaitis iškėlė 
klausimą, kad dabartiniuoju 
laiku, kuomet sezonas gerai 
Įpusėjo, tai mūsų darbdaviai 
gauna už žiponus daugiau mo
kėti, negu buvo kainos nusta
tytos pradžioje sezono. Jan
kaitis dafęs kelis tyrimus ir 
suradęs, kad taip pas neku- 
riuos kontraktorius yra. Jo 
nuomone, tas perviršis nepri
klauso darbdaviams, bet darbi
ninkams. Tad jis mano, kaip 
nekurtose dirbtuvėse, kur pa
sirodys yra brangiau apmoka
mi žiponai, turi būt reikalau
jama tam tikrose sekcijose pa
kėlimo darbo kainų darbinin
kams. žinoma, K. Jankaitis 
pridūrė, kad gražumu nebus 
galima gauti, kaip kur gal rei
kės darbininkam ir sustoti dir
bus; tad jis norėtų tuo reika
lu gauti dirbtuvių 
nuomonę, kad žinotų 
žingsnius daryti.

Gana ilgai dirbtuvių 
nai ir komitetai tuo 
kalbėjosi ir, pagalios, 
to planą vienbalsiai užgyrė.

J. Buivydas,
54 Skyriaus Korespondentas

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Guntarięne, kas ketvirtą nedėldtenį kiekvieno
Iždo. įglob^jai/ E. .VegęlienS ir/O. mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th fit.

‘■Draugijos susirinkimai i atsibūna •

Šiuomi primenu savo draugams, jog 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas -r \ v ' v 5)
Bedford Avenue Brookly

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. iPetrika,. A. Krąsnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba- 
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą ūtarninką, 
savam name. 1057-63 Hamilton Ave.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę’* už Organ? 

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm 

son St., N 
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.;,- J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. Vilkūnienė, 718 
Richmond St.

Laįškas ię Kaimo 
Sunkiųjų Darbu

Kalėjimo
(Rašytas 2h—VII—30)

Brangi K. . . !
Rašyt apie save, vadinasi, 

rašyt apie visa tai, kas darosi 
dabar -Lietuvos kalėjimuose 
bendrai ir Kauno kalėjime sky
rium. Kiekviena diena teroras 
didėja. 1 Mušimai, nekalbant 
jau apie karcerį, atėmimas šie- 
nikų, pasivaikščiojimų, nedavi
mas pasimatymų su giminėmis 
ir tt. tapo kiekvienos dienos 
reiškiniais. O kadangi admi
nistracija pravesdama savo “re
formas” (matai, lietuviškus ka
lėjimus nori “sueuropinti”, o 
mūsų nuomone — sugrąžint vi
duramžio inkviziciją, tik dau
giau ištobulintą) sutinka mūsų 
pasipriešinimą, tai mėnesio, sa
vaitės, o kartais dienos nepra
eina be skandalo.

Nuo praeitų metų rugpjūčio 
mėnesio Kauno kalėjime numi
rė du mūsų draugai—Kastinai- 
tė ir Leitonas. ’’Pirmoji mifė 
nuo sumušimo pereitų*; metų 
rugsėjo mėnesy, o paskutinis 
tuo laiku apsirgo, prąsįkamavo 
9—10 mėnesių kalėjimo ligoni
nėj (toj “ligoninėj” gydyt ne
gydo) ir pirmose liepos dienose 
numirė. Per tą laiką du mūsų 
draugai išėjo iš proto—Vilons- 
kaitė ir Milner.

Kad iššaukti mus į konflik
tus, administracija'Ssodina mū
sų draugus tarp provokatorių 
arba provokatorius sodina į 
mūsų kameras. Ji gerai žino, 
kad su provokatoriais mes nie
kuomet nesutiksime sėdėt.

Pergrupavimas daromas be
veik kiekvieną dieną. - Tai pa
vienius draugus, tai yįsofhis 
kameromis permeta^ iš yįenos 
kameroj į kitą, iŠ vieno’ st'ikn- 
ciono į ‘kitą. Mes nuolat esame 
kaip stoty, visuomet prisirengę 
kelionėn. Nuo to labai nuken
čia užšiemimai, apskritai tas 
labai erzina ir nervuoja visus. 
Aš dabar randuosi 5 stancione. 
Iki 192b rh. pabaigos tam stan-

Spalio 22-rą dieną- Amalga- 
įmeitų kriaučių 54-to skyriaus 
mėnesiniame susirinkime į Pil- 

Į domėsiąs Tarybos sekretorius 
■ išrinktas A. Marcinkevičius.
; Nuo Pildomosios Tarybos 
• buvo atneštas klausimas, ku
rioje buvo nuo Komunistų 
Partijos atstovai su reikalavi
mu, kad mūsų lokalas' šių me
tų miesto ir valstijos rinkimuo
se užgirtų Komlinistų Partijos 
statomus kandidatus ir plat
formą. Susirinkimas’ užgyrė 

TODĖL mūsų ©balsiai turi vienbalsiai Komunistų Partijos 
bedarbiams j rinkimų tikietą.

augštesni uždarbiai 
darbo valandų 
paskubos siste-

yra tai kanuolė prieš kitą amži 
ną žmogaus priešą—-vidurių už 
kietėjimą—kuris žmogui pagami- jokių šalčių nebijo. Ūž 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, bąksą apsiginkluok nuo savo am? 
25. cęntai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 6102 Grand Avenue

i BROOKLYN, N. Y. (Kaninas Clermont Avenue)
Teipphone, Greenpoint 1411 MASPETH, L. L, N. Y.

Telephone, Juniper 9796 *

Street or Avenue
, State________ _

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

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

Kasos globėjai: -A. Amšejus, 129 
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames ,St.; P. Krušas, 14.1 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūn? paskutinį 

panedėlį kiekvieno mėnesio.

’bordirektorių su pažymi?jiniu, 
kad bordirektoriai'taikosi įve
sti “checkoff” ęisteįiią New 
Yorko kriaučiams, ir prašė lo- 
kalo nuomonės. Lokalo susi- 
rihkimas vienbalsiai nubalsa
vo, kad J. Buivydas stoVėtų 
prieš checkoff ’’ sistemą.— 
Checkoff sistema gi yra tame, 
kad patys darbdaviai atskaito 
iš darbininkų uždarbio duok
les į unijos iždą;

Iškeltas klausimas, ką da
ryti su tokiais kontraktoriais, 
kurie nesuranda pinigų darbi
ninkams algas išmokėti, o varo 
biznius. 'Buvo pasiūlyta, kad 
tuo reikalu sušaukti 54-to sky
riaus specialį susirinkimą tie
siog iš darbo ir padaryti ata
tinkamą sprendimą, ar tokius 
kontraktorius laikyti biznyje 
ar visiškai likvidūoti. * Bet po 
išsikalbėjimo nieko konkrečio 
neliko nutarta 
gana svarbus, 
rėš Pildomoji 1 
ciatyvą, kaip 
rišti.

Įėjimų.
Nuga-Tone užveria 'savyj ir . kitus vaistus, 

kurie suteikia jums geresnį apetitų ir pa
gelbsti viduriams tinkamai,-.suvirškinti kų jūs 
suvalgoto. Dar kiti vaistai Nuga-Tone pa
lengvina inkstų ir pūsles įdegimų ir vidurių 
pakrikimų. Imkite Nuga-Tone tik per ke
liąs (liepas ir jūs pastebėsite didelį pagerėji
mų jūsų abelnos sveikatos., Jūs galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yru pardavinėja
mi. Jeigu jūsų pardavėjas, neturėtu jų sta
ke, paprašykit jį užsakyti’ jij 'del jūs j§* sa
vo- džiabepio. J<

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, “ ‘I f , . .

Valdybos Adresai:;
Pirm. M. Me^kipie,. 9 Burton St. 
firm, pageli). W. Gelusevičius, 5! 
: Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw' 

tell Ave.
Piniginis rašt, 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon

UŽEIGA
OHfe pažįstate -mus, mes pažįstame 

bet jau senai matėmėsi. Būtų 
ife&sma pasimatyti.

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

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

GftSai ar išpūtimas pilvo ar vidurių, atsi
rūgimai ir kiti nesmagumai dėlei nevirškini
mo yra greitai palengvinami pagelba Nuga- 
Tone, kadangi jis pašalina iš kūno silpni
nančius nuodus ir nugali konstinacijų, kuri 
yra priežastim šių ir kitų nesmagių sunegu-

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

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

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

Tel.: Juniper 6776

Yonkers, N. Y.
Čia pereftą sekmadieni įvy- 

protesto mitingas prieš 
Lenkijos fašizmą ir jo Pilsud
skio diktatūrą. Mitingas su
sidėjo iš lietuvių, rusų ir lenkų 
darbininkų ir pilnai pavyko. 
Svarbiausias kalbėtojas buvo 
lenkas, kuris aiškiai nupiešė 
politinę ir ekonominę Lenkijos 
padėtį, Sovietų Sąjungos pa
žangą, o krizį visose’kapitalis
tinėse šalyse. Tapo priimta 
rezoliucija, kuri bus pasiųsta 
juodajam budeliui Pilsudskiui.

PRAKALBOS
A.L.D.L.D. 172 kuopa ren

gia prakalbas šį nedeldienį, 
ungarų svetainėje, 49 Jeffer
son St. Prasidės 2-rą vai. po 
pietų. Kalbės žymus kalbė
tojas ir rašytojas Senas Vin
cas.

Vietos ir apielinkės lietuviai 
darbininkai, taipgi iš Irvingto- 
no, Hastingso ir Tuckahoe ir 
kt., malonėkite atsilankyti Į 
šias prakalbas.

A. Z. Korespondentas.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

' ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

Pirm. A. Matusevičia, 1003—25th St.
Vice-Pirm. K. Juška, 325—4th Avė.
Protokolų Sekr. A. Trepkus, 349— 

10th St.
Fin,
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ŠOKIU BALIUS

Angliškos Kalbos
VIENU VAKARU

ratę.

Charles.
N.

SPORTAS re

Rep.

i

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Jus galite ju nusipirkti bile
žemės kamuolio kampe...Kodėl A

Telephone: Stagg 4409

■.-■'■i . ■ ' ' • ...iMN9RKSwKKHKwHRM|M■BMI

Plėšikai su Darbiniais
Drabužiais Teatre 1

Trys* • darbiniais drabužiais 
apsirengę plėšikai, nuduoda-

0

f ...M?,

draugam 
lietuvių 
Senam

kur
įleisti tūliems
Už
Pagalios, taip išba-

nusilpo, kad ir pas jį

kraują pirkosi

Lais- 
apsilankė Jack Ganso- 
Jis vis dar tebėra ofi- 
lietuvių ristikų čampio- 
Šią savaitę Gansonas ri-

THE PRINCIPAL OF THE 
UNIVERSAL INSTITUTE 

1265 Lexington Ave., (DI72) 
New York

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitoriaus pagelbi- 

ninkas. Atsišaukit po No. 4614—
10th Ave., Brooklyn, N. Y.

PASIRANDAVOJA kambarys vienai 
ar dviem ypatom. Garu apšildo

mas, yra telefonas. Kreipkitės po 
num. 31 Grove St., tarpe Bushwick 
Ave. ir Broadway, Brooklyn, N. Y. 
Tel. Foxcroft 5819. 254-7

reikėjo naujo

APSILANKĖ J. GANSONAS 
I

Pereitą sekmadienį 
vėje” 
n as. 
cialis 
nas.
sis Montreale, Canadoj. Iš čia 
jis trauks į pietus ir ten risis 
visa šia žiema. *. v .. «.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių fornišius 

ir radio labai pigiai. Taipgi gali
ma .‘r kambarius randavoti, randa 
pigi, yra steam heat. Pardavimo 
priežastis—fapleidžiam miestą. Kreip
kitės po num. 15 Meserole St., Apt. 
28, Brooklyn, N. Y. 254-7

AŠ GVARANTUOJU JŪSŲ 
PAGERĖJIMĄ

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH,

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

V. Dona ven, 182 First St.
Ir pas SingerJ.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22-ros ir 49-tos kuopų 
baliaus komisijų susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 2-rą lapkričio, “Laisvės” sve
tainėj, 10-tą / vai. ryte. Malonėkit 
ateiti laiku. Komitetas.

(257-259)

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA gerai įtaisytas ir | 
apšildamas kanąbarys. Arti restora
nai ir patogus privažiavimas. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 8 vai.

169. Johnson Avė., kampas Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. 255-7

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 Pl., Room 227, Newark, 
N. J. 254-7

Atsisėskite patogiai po vakarienei 
ir klausykitės savo liuesuose namuo
se to malonaus balso The Universal 
Institute Principo, ištariant jums 
aiškiai ir taip tankiai, kaip jūs no
rite, svarbiausius žodžius anglų kal
bos. Įsivaizduokite, jis gali pada
ryti stebuklus jūsų angliškų žodžiu
ištarime j vieną vakarą Trumpam ljaunujų Darbininkų
laikui jis sutinka prisiųsti jums sa- -•'v 'e
vo pUikiausį phonograph rekordą, ku
riame yra 400 labiausiai renkalingtj 
anglų kalboje žodžių už mažą sumą, 
$1.98. Užsisakykite šiandien, o 
zultatai labai nustebins jus.

Puslapis sestas

VIETOS ŽINIOS
Didžiausias Masinis 
Mitingas su Fosterio 
Prakalba ir Aido Choru

Didžiausias Brooklyne masi
nis mitingas dabartiniame rin
kimų vajuje tai bus penktadie
nį, spalio (Oct.) 31 d., Mil
ler’s Grand Assembly svetai
nėje, kampas Grand St. ir 
Havemeyer. Kalbės drg. Wm. 
Z. Foster, komunistų kandida
tas į New Yorko valstijos gu
bernatorius. Jis buvo išlaiky
tas 6 mėnesius kalėjime už va- 

ovavimą kovo 6-tos d. bedar- 
ių demonstracijai New Ypr-

Apart Fosterio, dar sakys 
prakalbas Daily Workerio re
daktorius Hathaway ir Bie- 
denkapp. Jų pasiklausyti tu
ri sueit didžiausia minia lietu
vių darbininkų taip iš Brook
lyn©, taip iš apieljnkės. Nuo
dugniai susipažinkite su klau
simais bedarbės ir kovos už 
tuojautinę bedarbiams paramą 
ir už bedarbių pensijų įstaty
mą; Tai vyriausias praktikinis 
komunistų obalsis dabartinėje 
rinkimų kampanijoje. šiose i 
prakalbose suprasite, kaip sa-| 
vo politinėje kovoje Komunis
tų Partija grumiasi už tuojau
tinius darbo žmonių reikalus, 
prieš uždarbių kapojimus, 
prieš skubinimo sistemą, už 7 
valandų darbo dieną, 5 dienų 
darbo savaitę. Patirsite, kaip 
pati kapitalizmo tvarka dar
da pakalnėn, kaip kapitalistai, 
stengdamiesi išbristi iš krizio 
klampynės, rengiasi į naują 
imperialistinį karą, prieš So
vietų Sąjungą bei patys tarp 
savęs. Sužinosite, keno reika
lus atstovauja demokratai, re- 
publikonai ir “socialistai,” iš 
vienos pusės, o komunistai, ,Jš 
antros.

Šiame masiniame mitinge 
dainuos ir Aido Choras.
. -Mitingas bus tarptautinis, iš i 

Įvairių tautų darbininku, nuo 
kurių neturi atsilikti ir lietu
viai. Ne tik patys į jį rengki- i 
tės, bet ir kitus darbininkus 
raginkite.

Draugą iš Policijos
Newarke, N. J., du polic- 

manai užpuolė vieną darbinin
ką, skleidžiantį lapelius, ku
riais buvo šaukiama į drg. Fo
sterio mitingą lapkričio 2 d. 
Buožėmis apkūlė lapelių da
lintoją ir jau buvo pasirengę 
jį areštuoti, ir šaukė policijos 
vežimą. Bet darbininkų apsi
gynimo būrys nesnaudė; šoko 
ant policmanų, “gražiai juos 
pačiupinėjo,” ir paliuosavo sa
vo draugą. Po to susidūrimo 
policmanai taip atrodė, kad 
nebūtų norėję su tokia išvaiz- j 
da eiti nusitraukti fotografi
jas.

Nušautas Darbininkas
Nežinia kas nušovė laivų sta
tymo darbininką L. Dabenę, 
216—-21st St., Brooklyne, ant 
gatvės ties jo buto durimis.

Į Raudonąją Automobilių 
Parodą Šiandien!

Visi Komunistų Partijos 
hariąi ir pritarėjai, turintie
ji automobilius, yra ragina
mi jais atvažiuoti į Workers 
Center, 35 East 12th St., 
New York, šiądien, trečia
dienį, spalio 29 d., 7-tą vai. 
vakare, ir dalyvauti visa- 
miestinėje parodoje su ©bal
siu “BALSUOKITE Už KO
MUNISTUS!”

Ėo trečiadienio automobi
linės parodos įvyks kiekvie
ną vakarą, ir visi turintieji 
automobilius draugai ir pri
tarėjai yra raginami kas va
karas atvažiuot į viršminėtą 
vietą.

Komunistų Partijos 
^Kampanijos Komitetas. į

'Seno Vinco ir
Krasausko Prakalbos

Pereitą pirmadienį, Ukrainų 
svetainėje, 101 Grand St., 
Brooklyn, N<Y., buvo įdomios 
prakalbos. Kalbėjo d. B. 
Krasauskas, brooklynietis. Jis 
įrodinėjo ' spaudos veikmę 
žmogaus protą. Parodęs kele
tą pavyzdžių, kaip buržauzj- 
nė spauda mulkina darbinin
kus, sako: “Jei buržuazija, pa
statytų skulptūrą ir spaudoje 
už agituotų, kad ta skulptūra 
labiausia tinka būti Jungtinių 

[Valstijų prezidentu, tai sumul- 
[kinti skaitytojai šventai tam 
Įtikėtų ir balsuotų už ją.” Jis 
nurodė svarbą darbininkų 
[spaudos, kaipo įmonės skleidi- 
[mui klasinės apšvietos ir ra
gino darbininkus užsiprenume
ruoti “Laisvę,” “Vilnį,” ar 
“Darbininkių Balsą.”

Didelį “susimylėjimą,” anot 
kapitalistinių laikraščių, pa
rodė teisėjas C. Collins, kuris 
paleido be bausmės ex-kareivį 
Andrių Dutilletą. Pastarasis 
buvo areštuotas, 'kad gatvėje 
išplėšė dŠ praeivio $6. And
rius teisme sakė, kad galuti
nas badas privertė jį prie plė
šimo. Jis jau. 6 mėnesiai be 
jokio darbo.' Kai del jo pir
mesnės istorijos, tai jis buvo 
didelis patriotas. Dar ketu
riolikos metų amžiaus būda
mas, įstojo į orlaivyną laike j 

______ __ T _____ pereito karo ir užsitarnavo 
Senas Vincas kalbėjo apie [medalių.

spartų tobulinimasi mašineri- i™
jos ir masiniai metimą darbi
ninkų iš darbų, įvedant fabri
kuose naujas mašinas. Aiš
kiais pavyzdžiais kalbėtojas 
itą įrodinėdamas privedžiojo, 
kaip tas viskas veda prie pra
žūties pačią kapitalistinę tvar
ką. ’ šaukė darbininkus stoti į 
savo klasės organizacijas ir 
darbuotis delei pakeitimo ka
pitalistinės tvarkos komunisti
ne. Sako : “Lai nebūna nei, 
vieno lietuvio darbininko, ku- Kur Būsite Subatos Vakare, 
ris neprigulėtų prie A.L.D.L.

Jakščio (Seno Vinco) pra
kalba publikai patiko. Prie 
kiekvieno dalyko, apart aštrios 
kritikos, jis moka ir gražiai 
pašiepti, prajuokinti publiką.

Aš patarčiau
Conn, valstijoje visose 
kolonijose surengti 
Vincui prakalbas.

B.

ini’tlil'-
-

■M 

mi, kad esą darbininkai, atėję 
į Fifth Ave. Playhouse teatrą, 
New Yorke, įrėmė revolverius 
į šoną to teatro vedėjui pagel- 
bininkui M. Zippermanui; iš
plėšė iš jo $450; pririšo patį 
prie vienos kėdės, užrišo bur
ną, ir prasišhlino. Tai buvo už 
valandos pirm prasidėsiant 
vaidinimui.

TEISMO “SUSIMYLĖ- 
JIMAS” IR APVERK
TINA EX-KAREIVIO 
BEDARBIO ISTORIJA

Likęs be darbo ir pravalgęs 
visus susitaupytus centus, An
drius pardavinėjo kraują ligo
ninėms, 
kraujo 
niams. 
duonos, 
dėjo ir 
patį mažai kraujo beliko.

Išėjęs iš teismo, Andrius 
vėl atsiduria gatvėje be duo
nos bei pastogės.

Lapkričio 1 d.?
“Helio, draugai, kur eina

te?”
“Nagi, taip sau vaikštinėja

me.”
“Girdėjome, kad jūs balių 

rengiate.”
“Taip, mūsų Kliubas turės 

balių ateinančios subatos va
kare.”

“Kus bus jūs balius?”
“Ten, Jkur visada, ‘Laisvės’ 

svetainėj.”
“Ką, ar jūs ir programą tu

rėsite ?”
O-o, dar ir kokją; būsite vi

si ‘surprized.’ ”

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatysite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “jie patenkina.” 
Jums patiks Chester
field geriau, negu by 
koks kitas x cigaretas.

Chesterfield
VIENAS visuomet atsižymės

© 1930, Liggett & Myers Tobacco Co.

=• “Kas -grieš ?”
“Jaunųjų Darbininkų Kliu

bo Orkestrą.”
“Ką, ar jūsų Kliubas turi ir 

orkestrą ?”
“Tai ką, ar jūs manote, kad 

mes jau toki biedni? Ne, 
draugai, mes vis augame ir au
game augštyn, o ne žemyn. O, 
beje, aš jums pamiršau pasa
kyti apie tą kontestą.”

“Kas ten bus per kontes- 
tas?”

“Lietuviškos polkos kontes- kapitalizmo aukos jau 
tas su išlaimėjimu.”

• “Ką sakote, vyrai, apie su- 
batą? Visi, kaip vienas, į 
Jaunųjų Darbininkų Kliubo 
balių!” ‘

“Iki pasimatymo, draugai, 
iki subatai.”

KANDRATAS VĖL žADA 
BŪTI LIETUVIŲ
ČAMPIONU

Nuo ilgų metų buvęs lietu
vių čampionas ristynėse, Ant- 
tanas Kandratas, vėl žada bū
ti čampionu. Jis pasiryžusiai 
tvirtina, kad patiesiąs jaunuo
sius galiūnus: Komarą, Gan- 
soną ir Požėlą. šį 'vakarą 
Kandratas susikibs su kietu in- 
dionu Firpo Wilcox’u. Nuo 
šio vakaro pasekmių pasidarys 
aiškesnis klausimas, ar Kand- 
dratas bus ir šiuo laiku lietu
vių čampionu.

ik Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVES

John Kirvelis, 30 metų, 112 
Stearųboat Rd., Great Neck, 
L.I., fnirė spalio 25 d., bus pa
laidotas spaĮĮo 29 d..,, šv., Ma
rijos kapinėse. Laidotuvių 
apeigoihis rųpinąsi graborius 
J. Garšva.

■
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Trečiadienis, Spalių 29,1930 w- >
Siūlosi Dirbt už $1
Ištisą Savaitę ,

New Yorke, skurdžių gatvė
je B aure j e randasi bedar
bių taip išbadėjusių, kad siū
losi dirbti visą savaitę už do
lerį, ne tik su valgiu, kaip kad 
restoranuose, bet ir be valgio, 
vien tik už tą pliką dolerį, ap- 
siskaitydami, kad už jį galėtų 
nusipirkti 10 svarų duonos; o 
gatvėse nakvoti tie nei ai pi ingi 

pap-

j Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

Telephone, Stagg Hit

LORIMER RESTAURANT
Lichiviy Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

savininkai Karčiukai
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spind/uliu Diagnoza 
Guzo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viio- 
k i u s paveikslui 
Įvairiomii s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
senut ir krajavui 
ir sudaro au 
awerikoni Akais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės K i u a 
adresu 1

JONAS

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

.Rengia Jaunųjų Darbininkų. 
KliubasŠeštadienį

1 d. Lapkričio (Nov.), 1930 
“LAISVĖS” SVETAINĖJE 

46 Ten Eyck St., Brooklyne
Bus linksma programa 

Taipgi bus

POLKOS KONTĘSTAS
Geriausiai atsižymėjus pora 

laimės dovaną (
Pradžia 6:30 vai. vakare

Kliubo
Orkestrą grieš lietuviškus ir 

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

site užganėdinti.
|žanga tik 50 centų ypatai

Visus kviečia J. D. KLIUBAS.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENG1S

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043
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