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Apčiuopiamas Susirūpini

mas.
Colio Kritika.
Arklio ir Darbininko

Likimas.
Rašo Sevas Vincas

visu sun- 
bedarbė. 
nedirba, 
po 2-3 

tūkstan-

Sakant prakalbas New 
Yorko apielinkėj ir metant 

r žvilgsnį į susirinkusios pu
blikos veidus, visur matosi 

> apčiuopiamas susirūpini
mas. Aišku, kad šitą susi
rūpinimą iššaukia 
kurnu gulanti 
Tūkstančiai visai 
tūkstančiai dirba 
dienas savaitėj ir
čiai dar vis atleidžiama iš 
darbo.

Vienok darbininkams tas 
susirūpinimas, nusimini
mas, ašaros—nieko gero ne
davė ir neduos. Darbinin
kams reikalinga energija, 
pasiryžimas ir neatiaidi ko
va po Komunistų Partijos 
vėliava reikalaujant darbo 
ar užlaikymo!

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

No. 258 Telephone, Stagg 3878

Prancūzai Smerkia 
Mussolinio Taktiką

PARYŽIUS.— Veik kiek- 
vienas pereito antradienio 
laikraštis komentavo Musso
linio prakalbą, kurią jis sakė 
pirmadienį Romoje. Buržu
aziniai laikraščiai visi smer
kia Mussolinį del agitacijos 
už panaikinimą Versailes su
tarties, kuri Francijai labai 
daug davė. Mussoliniui bet
gi pilnai pritaria vokiečių 
nacionalistų spauda.

Jugoslavija Gauna
Didelę Paskolą

PARYŽIUS.— Francijos 
bankieriai, pagelbstint A- 
merikos finansistams, nuta
rė suteikti Jugoslavijos fa
šistų valdžiai $60,000,000 
paskolos. Tuomi Francija 
nori 
savo

Pirmadienio “Laisvėj”, 
Krisluose, drg. Komunistas, 
colio ilgio rašinėlyj—“su
kritikavo” drg. Buolio Su-1 limo ant Sovietų Sąjungos

pasilaikyti Jugoslav!j: 
talkininke reikale puo

naus eiles, tilpusias šešta-| 
dienio “Laisvėj”— “Būkite •mcmv v vžj um\ivv T * ® M *1I 1 **
Smagūs” ir uždėjo antspau- LlCtUVOJ ApSllcUlke
dą “nuodingas oportuniz
mas.”

Visa bėda su drg. Komu
nistu yra ta, kad jisai, vie
toj pacituoti tas eilutes, pa- apie 8 vai. vakare visoj Lie 
rodyti, kur tas “nuodingas tuvoj papūtė smarkus ve 
oportunizmas” glūdi ir, * 
kirsdamas tam oportuniz
mui per galvą, įšoko dar į 
nuodingesnį pesimizmą, 
kaip oželis į rūtų darželį. 
Jis nori, kad komunistai 
rašėjai, kalbėtojai, poetai 
būtų pikti, susiraukę, apsi
verkę, be ūpo,, be energijos, 
be pasiryžimo. Komunistas 
būdamas, užmiršo, kad ty
ras revoliucionierius komu
nistas, visuomet turi būti 
smagus, linksmas, energin
gas, pasiryžęs atsiekti 
tikslą ir neparodyti 
žiausio susvyravimo 
rykštėmis plakamas.

Labai Smarki
KAUNAS— Spalių 9 d.

savo

net

Amerikos kapitalistai, su
laukusiems 45 metų am
žiaus darbininkams, jau ne
duoda darbo ir skaito “per- 
senais.” Tuom tarpu vie
nas kapitalistas Chicagoj, 
už 55,000 dolerių, pastatė 
savo senam arkliui palocių 
ir duos jam užlaikymą iki 
nudvės!

Tai dar negirdėta ironija 
ir begėdiškas pasityčioji- 
jimas iš darbo žmogaus! 
Darbininkas žmogus laiko
mas daug žemiau arklio ar 

* šunies.. Darbininkai guli 
patiltėse, urvuose, miršta 
badu, o arkliai... turi palo- 
cius: valgomuosius kamba- 

. rius, maudynes ir jų ryto
jus užtikrintas. Ar 
darbo žmonės duosis 
vęs taip begėdiškai 
tis?

iš sa- 
tyčio-

Albany.— New Yorko 
valstijoj užsiregistravo bal
suoti 4,089,207 piliečiai. Tai 
apie 796,069 mažiau, negu 
1928 metais.
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CHINIJOS SOVIETŲ PIRMASIS KONGRE
SAS ĮVYKS 11 D. GRUODŽIO, KUR BUS 

SUORGANIZUOTA VALDŽIA
Kongresą Sudarys Atstovai iš 200 Distrikty ir 30,000,000 

Gyventoją, Kurie Šiandien Randasi Sovietą Užkariautose 
Srityse; Dalyvaus ir Atstovai 100,000 Raudonarmiečiu
ŠANCHAJUS.— Pirma- reakcininkai ir pasaulio im

sis Chinijos sovietų kongre- perialistai.
sas yra šaukiamas 11 dieną Kalbamame kongrese bus 
gruodžio šių metų. Tai kaip suvienyta . sovietų pajėga; 
tik tą dieną, katrą 1927 me- bus apsvarstyta ir išsiaiš- 
tais, įvyko Kantono mieste I kinta visi trūkumai, kurie 
darbininkų sukilimas. Šis i kliudo užkariauti visą Chi-
kongresas buvo šaukiamas 
gegužės 30 d., bet visų dar
bininkais užkariautų kraš
tų atstovai negalėjo daly
vauti del daugelio painių 
kliūčių. Todėl tasai susi
rinkimas nutarė šaukti

niją. Bus. patiekti aiškūs 
planai busimom kovom už 
sovietų galią; bus įsteigta 
centralinė-sovietų vyriausy
bė. Iki šiol to kol-kas ne
buvo. J

(Amerikos 1 proletariatas-

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Suareštavo Generolo 
Sandino Brolį

BALBOA.— čionai tapo 
suareštuotas Coferino Sandi
no, nicaraguiečio generolo 
Sandino—sukilėlių vado — 
brolis, kuris sakosi važiuo
jąs į Peru. Jis čia, tapo su
imtas del neturėjimo pinigų. 
Esą^ jis reikėsią užlaikyti 
valstybei ir busiąs bereika
linga našta. Jis nesenai bu
vo išvytas iš ^Honduras. Da
bar turbūt bus ištremtas at
gal į San Salvador.

“Niekas Nebadausią”— 
Sako Buržujų Labdarys

TER. KAMARAUSKIENE KALTINAMA 
APDRAUDIME IR MŪNŠA1NU NUODIJI

ME PAS Jį GYVENANČIU ĮNAMIU
Brooklyno “Geroji Teta,” kaip Tūli Girtuokliai Ją Vadina, 

Sakoma, Mūnšaioo Pagelba Nuvariusi į Šaltus Kapus Kaz
lauską, Kaminską ir MasaitĮ; Jos Advokatas Tatai Betgi 
Užginčina ‘ ; !

jas, labai, artimas ciklonui, 
kuris mūsų krašte yra ne* 
perdažniausias svečias. Vė
jas šu n'etnažėjahčių srriar- 
kurtu dūko visą naktį ir 
aprimo tik kitą diėną. : 

■ Vėjas išvertė provincijoj 
kelioliką telefono—telegra
fo stulpų^ ir nutraukė vie
las. Tačiau telefono-tele- 
gra£o tinklas su mažomis 
spragomis veikia.

Meteorologijos stotis nu
rodo, kad spalių mėn. 8 d. 
rytą žemo slėgimo centras 

i buvo Anglijoj. 9 d. rytą 
jis jau .buvo Švedijoj. Vė
liau buvo Suomijoj. Jo ke
lias iš Anglijos į Skandina
viją buvo padarytas labai 
trumpu laiku, to priežastis 
ir buvo stiprus vėjas.

Vakar visam Pabaltyj 
oro slėgimas* krito 
valandas iki 5-6 milibarų. 
Anglijoj ir Skandinavijos 
pietuose priešingai — paki
lo iki 4-5 milibarų per 3 va
landas. Todėl Švedijoj, Pa
baltyj ir kitur oro slėgimas 
nepaprastai -didelis,‘ iki 8-9 
milibarų.

Toks oro keitimasis rude
nį ir pavasarį, sukeliąs VČ- 
jus, pas mus paptastaš ‘reiš
kinys ’ir ypatingo- pobūdžio 
neturi. Pabaltyj ir Skandi- cm 
navijoj smarkus vėjas tebe-*R0] 
sitęsia, tačiau turi tėndėn- f :

“=.”;Sako, Kančou Miestas
Papildomai praneš a m a,; 

kad vėjas sugadinęs tarp' 
Gudžiūnų ir Dotnavos te- NEW YORK.— Vietinė 
lefono-telegrafo susisieki- kapitalistinė spauda gavo 
mą. Čia audros išrauta pranešimų įs Chinijos, kad 
apie 50 stulpų. Be to, su- Kančou miestas, su apie 
gadintos linijos Kėdainiai- 250,000 gyventojų, veikiau- 
Panevėžys. Telefono-tele- 
grafo susisiekimai ’ tarp 
Kauno ir Šiaulių neveikė.

_! kongresą vėliau.
Šiuo tarpu sovietų vy

riausybė jau yra įsteigta 
200 distriktuose (distriktas, 
maždaug, kaip Amerikos 

’ apskritys), kuriuose randa- 
Į si virš 30,000,000 gyvento
ju.

Be to, šiandien Chinijos 
’ sovietai turi savo armiją, 

susidedančią iš 100,000 rau
donarmiečių. Tai pajėgą, 
kurios bijosi visi Chinijos

gali tik pasidžiaugti tuo 
Chinijos darbininkų ir val
stiečių žygiu. Jis turi, šalę 
visko, padėti jiem kovoti. 
Geriausiai galės padėti, jęi 
jis čia ant vietos smarkiai 
grumsis' su Amerikos impe
rializmu, kuris remia Chini
jos Kuomintangą ir visą re
akciją. Padavimas savo bal
sų, lapkr. 4 d./ už komunis-1 
tus, reikš paramą ir Chini
jos proletariatui.—Red.).

Hooveris Gina Savo 
Partijos Šmugelį

Kaip Suvaldyti Tuos,
■ Katrie Kitur Ūžia

WASHINGTON.— Prez. 
Hooveris išsisukinėjančiai 
atsako į Ralph S. Kelley pa
darytus per spaudą apkalti
nimus del kriminališko val
džios darbo su ColoradoSj 
valstijoj esamomis aliejaus

BOGOTA, (Colombia. — 
Colombij o j bandoma pada
ryti įstatymas, kuris suvar
žytų tuos ' turčius, katrie 
čionai turi turtus, iš jų se
miasi milionus dolerių ir 
praleidžia New Yorke arba

Washington. — Pas Hoo- 
verį lankėsi “labdarys” Al
lan Burns, kuris pareiškė, 
kad delei bedarbės niekas 
šiemet nebadausią, nes 220 
miestuose renkamos aukos 
t. v. “Community Chest” 
(labdarybei). Bet Burns 
“pamiršta” tai, kad šian
dien jau badauja tūkstan-j 
čiai bedarbių. ”...........
dosi delei nepakenčiamo 
gyvenimo!

NEW YORK.— Aną die
ną Vladas Kamarauskas, 
per savo advokatą Steponą 
Briedį, jaunąjį, įteikė teis
mui afidavitus, įrodančius, 
kad jo žmona, Teresė Ka
marauskienė apdraudžia 
savo įnamius pomirtinėmis, 
paskui juos, su mūnšaino 
pagelba, nuvaro į šaltus ka
pus, pasiimdama pinigus.

Vladas Kamarauskas ap
sivedė su Terese birželio 

119 d., 1923, ir gyveno drau
ge iki pereitų metų rugpjū
čio 8 d. Kadangi jam bu- 

. v l“jvo priteista mokėti jo žmo- 
Kiti gi zu- naį alimentas (alimonija),

Sukilo Prieš Japonus 
Formozos Gyventojai

, TOKIO.— Iš Formozos 
ąteina žjnjos, kurios skel
bia, kad centralinėj Forinėr 
zoj sukilo tajai genties gy
ventojai, išžudydami virš 
200 japonų, ir atakuodami 
Muša miestelį. Siunčiama 
baudžiančioji ekspedicija, 
kuri, aišku, apsidirbs su su-

er 3

žemėmis, kurias valdžia, Europos didmiesčiuose. O 
pusdykiai atidavė aliejaus tokių esama labai daug. Jie 
kompanijom. Kelley tikri- išvažiuoja iš Colombijos ke- 
no, kad valdžia šitaip nu- liolikai metų,/ten sau ūžia, 
skriaudė šalį mažiausiai 
ant $40,000,000,000. Jis tatai 
žino, nes pats tame depart- 
mente dirbo. (

Dabar Hooveris bando 
apginti vidaus reikalų sek
retorių Wilbur, kuriam vy
riausiai tas kaltinimas bu
vo primestas, sakydamas, 
kad Kelley liudijimai yra 
neteisingi. Tai daroma tuo 
sumetimu, idant išgelbėjus 
republikonus būsimuose 
rinkimuose. Bet darbinin
kai žino, kad kaip republi- 
konai, taip ir demokratai 
yra susitepę šmugeliais ir 
todėl ‘jie balsuos Uz ręvoliu- 
“’ne darbininkų partiją7-—'

lĄunįštušJ p.‘ •

traukdamiesi pinigus iš čia. 
Projektuojama įstatymas^ 
kuriuo būtų uždedami ne
paprasti dideli mokesčiai 
ant turto tų asmenų, kurie 
gyvena užsieniuose.

Paryžius.— Vietinė poli
cija didžiuojasi sugavusi 
“du komunistu”, ’ kuriuodu 
rengęs! išsprogdinti fašistų 
raštinę.

VargasUžtvirtintas 
i Brazilijos Prezidentu

Jau Komunistų Žinioj

šiai bus patekęs komunistų 
žinion.' Tasai miestas yra 
sostinė Kiangsi provincijos.

tai jis kreipėsi J teismą, nu
rodydamas,/kadjaiabmen- 
to nereikia, nes ji pati sau 
pinigų pasidaro kitu bizniu.

Kazlauskas, Kaminskas, 
Masaitis

Vladas prisiekė, kad “ge
roji teta” Teresė gavo ap-|J> 
^draudą . sekamu nuo mųn- 
šaino mirusių asmenų: 
Martyno Kazlausko—$1,000. 
Kazio Kaminsko — $500, ir 
Juozo Masaičio — $1,357. 
Kamarauskas sako, Teresė 
pasiima įnamius, juos an-1

tė, reikalavo iš jo atsiskyri
mo ir alimento po $20 į sa
vaitę, o taipgi $250 užmo
kėjimui jos advokatam. 
Tuomet Kamarauskas nuė
jo į teismą ir iškėlė šitą 
baisią tragediją. Kamarau
skas gyvena po num. 754 
Grąnd St., Brooklyne.

Prudential Life Insurance 
kompanija taipgi, sakoma, 
darys tyrinėjimus ta kryp
timi.

John J. Riordan, Kama
rauskienės advokatas, už
ginčina Kamarausko liudi
jimus. Jisai sako, kad Ka
marauskienė, tiesa, turėjusi 
“policies” kalbamų savo 
įnamių, bet tai( todėl, kad 
anie jai buvo įsiskolinę.

(Šita žinia paįmta iš 
“The New Yorko Worldo” .. 
už spalių mėnx 29 d. “Lais
vės” redakcija savarankių 
tyrinėjimų tuo klausimu kol 
kas nevedė. Ji tik girdėjo 
kalbas (jau labai senai)? 
kad šitokios rūšies biaųįB^. 
kaip čia suminėtas, jau la
bai senai tarpe Brooklyno 
mūnšainierių yra * varomas, , 
iš ko daug nelaimingų gir
tuoklėlių tapo pasiųsta. . į

RIO DE JANEIRO. !— 
Pagalinus oficialiai < ir • for
maliai tapo nutarta., pasta
tyti Getūlio Vargas Brazi
lijos prezidentu. Tai pada
rė laikinoji militaristų ;tą-

(Formoza yra žinioje Ja- 
nijos imperialistų. Pri- 
Ikę katrybės, negalėdami 

ilgiau pakęsti pavergimą, 
formoziečiai pradėjo kilti 
ir žudyti savo pavergėjus. 
—Red.).

44 Konservatoriai Nori, 
Kad Baldwinas 

Pasitrauktų

Į/CAkJIAl 11CV XXXCtJLl IX I LAvU CV J J «■ . — v ,

draudžia ir paskui girdo <aPus’ o/uh žmones smar-
1 kiai praturtėjo.— “Laisves”

Redakcija).blogu mūnšainu, nuo ko jie 
miršta, o ji turtėjant!.
Dominikas Naujokas—Lau

kiama Auka
Kamarauskas tikrina, kad 

“geroji teta” dabar turi dar 
vieną įnamį — Dominiką e 
Naujoką^—katrą girdo na-j§gfjQ

Lapkričio 4 d.—balsavimų 
'diena! 
nistus!

Balsuok už komu* 
Klasė prieš klasę!

Nuskirtas j 
Fašistinę Italiją

minėle ir už katrą žada 
gauti jo apdraudą.

česna ir Steponaitis— 
Liudininkai

Kamarausko prisiektą 
liudijimą patvirtina Marty
nas Česna. gyvenąs po num. 
170 McKibben St., Brook
lyne, ir Stasys Steponaitis. 
Abu paliudijo prisiektais 
afidavitais.' Jiedu sako, 
kad Kamarauskienė jiem 
siūliusi pinigų, jei sutiks 
nuojinti jokios įnamius.
Prokuroras Sakosi Dary

siąs žygius
Prokuroras Brower, iš

girdęs tatai, sakosi imsiąs 
tuojau , už darbo ir darys 
tyrinėjimus. Galimas daik
tas, kad Kazlausko, Kamin- 

jo imperialistinio karo, tai 'sko įr Masaičio lavonai bus 
labai gerai patvirtina ir se- iškasti ir padaryta ant jų

LONDONAS.— Anglijos 
parlamento nariai (44 skai
čiuje) ^pareikalavo, kad 
Stanley Baldwihas, dabarti
nis konseryatorių vadas, 
pasitrauktų iš vadovybes* 
nes jis netikęs. ■

ųt '1 r> / ' « i

Laivynui Reikia Dar 
Vieno Dirižablio

/ WASHINGTON.— Kad 
Amerikos imperialistai ruo- 

ryba'-valdžia, pritariant- ki-, visais- garais prie nau- 
tų-^salies kraštų atstovam., •. .

NEW YORK.—Darbo de- 
partmento padavadijimų, 
Guido Serio, italas darbi
ninkas, suareštuotas del sa
kymo prakalbų, bus depor
tuotas į fašistų Italiją,-kur 
jo laukia mirtis. , Pirmiąu 
teismas buvo patvarkęs, 
kad “darbo departmęntas 
naudos savo sveiką sensą” 
ir leis Serio vykti tpn, • kur 
jis nori. Jei taip Jb.ūtiį bū- 
vę, tai Šerio būtį' galėjęs 
išvažiuoti ,į darbininkų tė
vynę—SSSR. Bet darbo de- 
partmentas. nevartoja feavo 
“sveiko . senso” ir jį ’ siunčia

Vargas greit pribus 
de Janeiro.

į Rio

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigyninias prieš tai pasi- 
rįžęs vesti kovą iki pasku-

Darbininke pilieti! 
suok už savo klasės 
jos kandidatus—komunistų 
kandidatus!

Bal- 
parti-

karnas faktas: J. V. laivyno tyrimai, ar ištikro jie buvo 
departmentas nutarė reika- nuvaryti kapuosna tiksliai, 
lauti (būsimos kongreso se
sijos paskirti $1,500,000 sta- venanti po num. 47 Little 
tymui naujo dirižablio, ku-,St., Brooklyne. Jinai, kuo- 
rį užvadins ZRS-5. , i met Kamarauskas ją pame- 
------ -------------------------- i----- :----------------- ;------ ------------- (.

Kamarauskienė dabar gy- Darbininke pilieti! Bal
suok už savo klases parti
jos kandidatus-r-komunistų 
kandidatus!

A - 1 ’ ----------- < « '

Kiekvienas Brooklyno darbininkas turi dalyvauti Fosterio, Komunistų kandidato j valst. gubernatorius pasitikime: bus penktadienį, spalio 31 d 
. k Grand Manor (Miller s Grand Assembly), Brooklyne. Kalbės: Fosteris, Hathaway ir kiti kalbėtojai
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Bedarbių Prigaudinėjimas Viešais Darbais
Devyniolikoje 'valstijų bus lapkričio 4 d., sykiu su rin

kimais, balsuojama ir tam tikra suma pinigų įvairiems 
dideliems viešiems darbams, išviso $450,000,000^ “Tatai 
galės palengvinti bedarbę,” sako New Yorko policijos 
ex-komisionieriųs Arthur Woods, kurį prezidentas Hoo- 
veris laiko kaip “specialistą delei, pągelbos bedarbiams.” 

3et ar ddUg galimą būtų ištikro sumažinti bedarbę, 
išl Jdžiant tUos. 450 milionu dolerių viešiems darbams ? 
BeVeik niejqo; L Vienas dalykas, tai .didžiumą tų pinigų 
suvogtų politikieriai ir kontraktoriai; antras gi, tai ir 
viešieji darbai'yra dabar atliekami ištobulintomis maši-

is laiko kaip “špdcialistą delei, pageltos bedarbiams,

šieji darbai' yra dabar atliekami ištobulintomis maši- 
mašinomis, taip kad bereikia tik mažo skaičiaus dar

bininkų/; j Tam pavyzdį duoda Buffalo miestas.
Perejtą vasarą buvo paskirta 10 milionu dolerių vie

šiems darbams, kad “sumažint bedarbę”' Buffalo j. Ka
da .visi fiė pinigai tapo išeikvoti, pasirodė, jog tik 421 
darbininkas gavo kiek užsiėmimo prie tų darbų, kuriems 
iŠ-miesto iždo paimta $10,000,000.

Tokiu pat mastu matuojant, ir tie $450,000,000, dabar 
žadami viešiems darbams, duotų laikino užsiėmimo tik 
porai desėtkų tūkstančių darbininkų. Ką gi tas galėtų 
pagelbėti astuoniems milionams dabartinių bedarbių, 
kurių armijos iki to laiko veikiausia išaugs iki devynių 
bei dešimt milionu?

Kalbant apie šiuos 450 milionu dolerių, reikia priminti 
dar štai kas. Kapitalistiniai valdininkai ketina tą sumą 

\sulinkti, pardavinėdami specialius bonus (bondsus). Už 
tokius bonus užtikrinama pirkikams 5 iki 6 nuošimčių 
pelno į metus. Tie bondsai, kaip kad dažnai būna, vei
kiausia bus pardavinėjami 10 bei 15 procentų pigiau, ne
gu ant-jų pažymėta “vertė.” Juos supirks bankininkai 
ir .fabrikantai, kurie iš to turės puikių pelnų. Bet ir pa
čią sumą ir nuošimčius su viršpelniais kapitalistams, ga
lų; gale, turės sumokėti patys darbo žmonės, pavidale 
vippkių taksų. \ .

^Tokiomis tai “geradarystėmis” ramina bedarbių mi- 
lidnus hooverinis mulkintojas Woods. Jis pasitiki, kad 
bedarbiai ir darbininkai -dar - nesupras! tokios -gudrybės 
ircbająuos už republikonų partiją, i ., , - - - z

Komunistų Partija reikalauja kapitalistų pelnus ap
krauti tiesioginiais mokesčiais tiek, kad kiėkvienam be-
dąrbiui išeitų bent po-8^5 pensijos 4 $ayait^; ir tik šitaip 
tegalima bus pagelbėti bedarbiams abelnai. Balsuokite Į
už Komunistų Partijos kandidatus lapkričio 4 d.!

50 Procentų Daugiau Pelno Kapitalistam
,z

Stebėtinas bus tūliems dalykas: šiemet rugsėjo mėne
sį- krizio sūkuryje, trustai ir didžiosios kompanijos ga
vę 50 nuošimčių daugiau pelno, nekaip pernai tą patį 
menesį, kuomet dar nebuvo nei pusės tiek bedarbių, 
kaip dabar. '' .

.'New Yorko republikonų organas Herald-Tribune apie 
tuos pelnus rašo:

“Per devynis pirmuosius 1930 metų mėnesius iš- 
viso dividendų išmokėta $3,621,104,457” (pridėjus 
gi pasidalinimą šėrų tarp kapitalistų, tikrųjų di
videndų suma būtų dar žymiai didesnė.—Red.); 
“o pernai metais per tuos pačius devynis mėnesius 
dividendų išmokėta $2,395,278,531. Kad ir mažą 

• į' , apskaitymėlį padarius, pasirodys, kad dividendai 
, pakilo truputį daugiau kaip 50 procentų.”

Šulįg New Yorko Journal’© vien rugsėjo mėnesį šie
met tie kapitalistai pasikuopė $13^,000,000 daugiau gry
no pelno, nekaip 1929 metais tą patį mėnesį. ■

50 p^ocentti pakilo fabrikantams ir bankininkams pel
nai .tįo pačiu laiku, kaip bedarbių skaičius .pašoko bent 
100‘procentų augštyn. Prie perųąi;rudenį Jbuvusių ke- 
turhj milionu bedarbių prisidėjo daF keturi miliopai su
virs. , - i r tv 'r "'L. 1 .

- , ’ ' ; - J . > .......... : : \ |

Daugiau'kaip keturis milionus taxtra< išhiėtė kapota*- 
listąi tdarbininkų į gatvę; įvedė didesnį skubinimą’'air- 
banįtems, pakinkė juos prie didesnio skaičiaus mašinų 
arba'pastatė prie spartęsnės mašinerijos; nukapojo dar
bo mokesnį, pailgino darbo valandas,—ir su pagalba to
kių patvarkymų lupa sau vis stambesnius pelnus.

Jr^cfai; tie patys grobikai vis giriasi, kad jie “da
rą^ viskį,' kas galima delei bedarbės palengvinimo!” O 
Hąoverio valdžia ir demokratų valdininkai įvairiosę vals
tijose tįk £irią, tik‘garbina tuos nenaudėlius, kad jie 
“rūpinasi”-bedarbių reikalais. Ąr bereikia niekšiškes- 
nio pasityčiojimo ir žiauresnio mulkinimo per, akis?

'Bet tūos^bjaurius kapitalistų ir jų valdžios špo.sus per
mato vis didesnis skaičius bedarbių. Negi sutiks bedar
biu milionai badu ir šalčiu mirti, kuomet kapitalistai 
grobias! kaskart didesnius aukso , kalnus ir vien tik sten- 
gią^i užkalbinet bedarbiams dantis pasakomis, kuriu vy- 

į , nugystė yra kiaurai permatoma. \
• Bedarbiai, o su jais ir didėjantis skaičius sąmoningų 
; dirbančiųjų vis gludžiau teiksis apie tikrąjį gavo vadą—
į Komunistę Partįją,. kad diasjnėmis. savo pajėgomis pa-
į kratyt kapijalistus, kad varu iš jų išveržt tuojautine pa- 
į rarhą bedarbiams dr> valdišką visos šalies bedarbiams “ap- 
| draudos'įstatymą.

) bedarbių skaičius .p;
Prie perųąi; rudenį Jbuvusių ke-

Ką Apie S.L.A. Fašistus 
Sako Jų Buvę “Frentai” 

»

' B. F. Simonas-Simokaitis, 
buvęs artimas “frentas” 
grigaitinių socialfašistų ir 
gegužinių SLĄ fašistų, štai 
kaip dabar kalba apie SLA 
fašistinius . valdokus : savę 
leidžiamam laikraštūkė 
(“Liaudies Tribūna”, No. 
15): j 1

i i • i ,

Šiandien daug kalbama ir 
rašonja apie Susivienijimą, 
bet labai, mažai pasakomą kas 
ištikrųjų Susivięnijime daro
si. ..

Susivienijime šiandien ban
doma pusti burbulą šių kokiu 
tai bauginimu, kad buk viskas 
kas blogo atsitiko SLA. tai iš 
bolševikų priežasties. Pas 
mūs, Amerikos lietuvius šian-

* dien atgimė tie caro laikai, 
kuomet socialistai buvo už vis
ką kalti. Skirtumas tik tame, 
kad caras buvo tais laikais 
“nekaltas ir nuo Dievo pri
klausė” o šiandien SLA. Pil
domoji Taryba pasidarė 
“KOMPETENTIŠKA” ir “ne
klaidinga” sulig p. Grigaičio 
recepto. Mes susilaukėme 
“amžinos Pildomosios Tary
bos.” Tas pats “N.” red; 
p. Grigaitis šaukia visa 
gerkle, bolševikai, bolševikai, 
bet nė žodelio nesako apie 
Susivienijimo blogas paskolas 
ir smurtą. Pats 36-tas Susi
vienijimo Seimas išėjo negar
bingas Susivienijimo nariams.

Devenio-Užunario ir kitos 
paskolos kuomi yra pateisina
mos? Kodėl bandoma tilėti 
apie tas paskolas? Tai ne bai- 
ka įduoti tokią kažyrą bolše
vikams. Ta “kompetentiška” 
Pild. Taryba taip žioplai sko
lino, Susivienijimo pinigus ir 
tokią sumą Susivienijimo pini
gų $ųkišo žioplesniam už save 
asmeniui. .

O apie Pildomosios Tary
bos raportą ir poną Gegužį 
jų buvęs kolega taip'kalba:

Dabar eisime prie Pildomo
sios Tarybos “raportų” 36- 
tam Seime Chicagoj. Nėra 
abejones, kad SLA. nariai ma- 
t<5 “Tėvynėj” paskelbtus Pil
domosios Tarybos “raportus.” 
Kas tuose “raportuose yra? 
Ar tenai paminėta viskas, kas 
turėjo būt? Ar p. Gugis, už
imdamas SLA. Išdininko vie
tą, žinojo kaip Susivienijimo 
turtas sutvarkytas ir' koki in- 
vestmentai padaryti. Ar jis 
nurodė SLA. 36-tam Seime 
apie Devenio-Užunario pasko
lą ir. kad tenai užvilkti arba 
neužmokėti nuošimčiai? Ro

ndos ne! Nors p.’ Gugis, bu
ndamas sulig “Naujienų” “fi
nansų žinovas” turėjo žinoti, 

\kaip S.L.A. turtas sutvarky
tas. SLA. nariai jį rinko kaip 
“kompetentišką” žmogų tam 
darbui. Todėl ir tikėjosi z iš 
jo aiškaus raporto apie. SLA. 
turtą. \ Kiek Susivienijimų 
bondsai nupuolė? Ar nors 
vienas Pildomosios Tarybos 
narys pasakė tą 36-tam Sei
me? Ne! Tai kokiu būdu 
SLA. 36-tas Seimas galėja |i- 

?noti apie tikrąjį Susivienijimo
* turto stovį ? ;

Bet į sĄ toli mes nueisimi, 
priimdami tokius raportus'? 
Ko verįi tie Pildomosios* Ta
rybos raportai?, Ai!, galų, ga
le SLA. nariaį galį pasiŲkėti 
tokiais raportais? Juk, dėka 
SLA. .11 įuopoš iš v Wą^^bu-į 
ry, Conn, iškelta viena pasko
la. Bet tą paskolą ;iškėlė^ ne 
pp. Gugio, Grigaičio, Gegužio v 
rėmėjai... PILDOMOSIOS; 
TARYBOS RAPORTAS. NE
VERTAS TOS POPIEROS, 
ANT KURIOS JIS PARAŠY
TAS. d- ; ■

. Ar ne keista, kuometdjSLAJ 
prezidentas Gegužis 
kė SLA. 364am Sehne, “Aš 
SUŽINOJAU APIE DEVE-' 
NIO-UŽUNARIO PASKOLĄ 
TIK PORA ■ *
PRIEŠ SEIMĄ 
Susivienijimas turi / pūikiį 
“KonjpetentiŠkĄ ’ •' prezidentą, 
ar ne? Ir dar ant galo rugo-

SAVAIČIŲ 
' ' Vadinasi,

‘ ......... s —?■=

su senąją ^gyvate.” Esą,
“Vienafe iš tų aukštųjų dva

siški jos atstovų, sveikindamas 
konferenciją gražia lotynų 
kalba, be kita ko pasakė, kad1 
katalikiškasai jaunimas priva
ląs stoti'į kovą su senąja gy
vate. Cum antiqua serpente! 
Turi būti kad niekas iki šiolei 
nėra taip aiškiai nupiešęs ka
talikiškos kultūros priešininkų 
veidą, kaip šie žodžiai. Seno
ji gyvatė! Tai gudraus kyt- 

h-raus melagio, apgaviko simbo
lis;...

Daug aibių toji senoji gyva
tė yra pridariusi ir mūsų kra
štui, o ypačiai -katalikiškajai 
visuomenei: Dėl to laikas
skelbti tar gyvatei kovą, nu
sukti jai sprandą.- Į kovą f su 
senąja gyvate—cum antiqua 
serpente. Tuo- obalsiu ėjo vi
si konferencijos darban. ” 
(Keikia klerikaliniai' fa=- 

šįstai,- kad juos' “suviliojo” 
smetoniniai fašistai. Mat, 
jie taip karštai rėmė “tau
tos” “gelbėtoją” Smetoną, 
kuomet tas su savo sėbrais,

ja “KODĖL MAN APIE TAI 
NEPRANEŠĖT”. Vadinasi, 
pats prezidentas “nežino” 

/kaip SLA. paskolos stovi, nors 
jau ir nuošimčiai nemokėti ke
letą metų. Ar ne keista? Bet 
p.—Grigaičio organas rado jį 
“kompetentišku’ ’. Tai ko ver
ta “Naujienų’.t ir jų bendra
darbių rekomendacija? Ne 
mandriau ir “Sandaros” po
nai pasielgė, kurie lošdami p. 
Grigaičio kumelaites rolę ir 
giedojo tą pačią -giesmę, kal
bėdami apie “kompromisus” ir 
“Sandaros principus”, kųrię 
priklauso nuo orp kaip grybų 
dygimas. ..,;. , ,
Tolinus p. -Sirtiokaitis ra

gina narius dai’yti ( Žings
nius ištyrimui .' turto padė
ties: L 1

I • U ' ‘ . i • i 

i Pirmiaus buvo (nurodyta, 
kad Susivienijimo paskolos 
kaip tai ;

rėjo but ištirtą ir nubausta i ninkus, grūdo kalėjiman ir 
tas kas atsakomirigas už to-, kankino kiekvieną pažan- 
kią paskolą, tai yra $25,000.-j 
00. Iki šioliai nieko aiškaus; 
nepasirodė ir "vargu pasiro- 
dis? Tam tikroj spaudoj bu-

Devenio-Užunario paėmęs valdžią į savo ran- 
Waterbury Conn, ir kitos tu- j kas, žudė Lietuvos darbi-

i gešnį darbininką. Klerika
liniai fašistai manė, kad jie 
bus valdonais Lietuvoj, kad

vo pranešta kad bonsai nupuo- jie galės persekioti ir zudy- 
lė $66,229.50 seime apie juos 
niekas nereportavo smulkme- 
ningai. Todėl būtinai reikėtų 
ištirti kaip ištikrųjų yra. A- 
pie namo pabrangimą teko pa
stebėti, kad buvo pastebėta 
“Tėvynėj” vienos -komisijos 
raporte, kad tai yra “Knyg- 
vedystė”. Butų 
kas rašyti, bet 
šiame klausime, 
šiandien nėra 
kaip kreiptis į >tąm tikras val
džios įstaigas jr pareikalauti, 
kad DĖDĖ SAMAS PAŽIŪ
RĖTŲ kas ištikryjų Susivie
nijime darosi.^ Kiekvienas S.

. L. A. riaryš į ttjri ;įęisę kreiptis 
į Amerikos valdžią ir prašy
ti; kad ji išŲrfų dąlyką, kųq-; 
met jis yrą .meniškus, tokių j; 
organizacijoj. )|aip Susivieniji* 
me.
Tai tokią giesmę 1 gieda 

apie SLA fašistus ir social- 
fašistus buvęs jų sėbras.

ti Lietuvos kovojančius dar
bininkus. Bet smetoniniai 
fašistai mano, kad jie patys 
yra neblogi budeliai ir kad 
jie gali kol kas apsieiti be 
klerikalų.

galima daug
nėra reikalo
Tokiu būdu

kito s išėjimo
ĮDOMUMAI

p “ / ■' ’ ‘ J ik < J*,,

Reikalauja Pailginti
“Laisves” Vajų

A.L.D.L.D. 2-ro Apskričio Vajaus Komisija 
reikalauja pailginti “Laisvės” vajų iki 16 d> 
lapkričio. Jų prašymą išpildome su ta išlyga, 
kad jie turi gauti 100 metinių naujų prenume- 
ratų iki tai dienai.

! Iki šiol konleštantųisurašąs toks;
f i '' i< • ‘ i ) • I ! » (

> SHENANDOAH-MINERSVILLE,
I . , Į

A.L.D.L.D. Devintas Apskritis...........

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

PHILADELPHIA, PA.
Draugas M...................................• . . . .
Pavieniais gauta ...............................

Viso Philadelphia turi

PA.

2.481/ž •
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Klerikaliniai Fašistai Žada 
“Kovoti” su Smetoniniais

Bostono klerikalų gelton- 
lapis “Darbininkas” No. 83 
patalpino iš Lietuvos kleri
kalinių fašistų , organo 
“Darbininko” aprašymą 
prakalbų,- kurias pasakė 
klerikalų vadai studentų 
ateitininkų konferencijoj 
Kaune. Ateitįninkų vadai 
drąsino savo į pasekėjus į 
“griežtą kovą” prieš smeto
ninius fašistus. Girdi,

“Nepaprastai drąsinančiai 
prabilo* į konferenciją ^ateiti
ninkų Federacijos vyr. dvar 
šios vadas, prof. Kuraitis/. . 
Jis yra žinomas, kaip atsar
gus, bet griežtas vadas. ..Dėl 
to jo žodžiams ypatingai pri- 
sikląusė konferencijos daly
viai, nes yisi jautė,jo žo-> 

^džiuose relškį^maj mmlis', kų-į 
ri .įpareigoja■'a|4e^tįiiihfcijĄjįvl-į 
sai aiškiam uždaviniui. Jo 
kalbos mintis buvo ąiški: pep 
husiminti, nepaliauti kovoti, 
pasiaukoti,—jei yra reikalas 
—paaukoti viską, kas mums 
yra 1 brangiausia,—apačią <gyvjy-, 
bę. - (ši -prof. Ęųrąiįo ■ kalbos 
mintis nepaprastai harmoniza
vo - su konferencijos ,dalyvių 
pašilyžįmo dvasia, dėl to ji 
buvo sutikta it priimta su 

''nhp'slrdžiausiu pritarimu.’ ’
Matote, klerikalai yra 

“pasiryžę” paaukoti net tą, 
kas f jiems yra brangiausia. 
Ojipms yra brangiausia ne 

. ^dūšia”, / bet i gyvybė. 
Afatomai, “bekovodami” 
prieš smetoninius fašistus 
klerįkaliniąi fašistai panar
šo apie savo ' -d^šią”.

Toliaūs toj konferencijoj' 
vienas drąsuolis ragino kle
rikalinius fašistus “į kovą

Kailinukai Vietoj 
Apatinių Marškinių

Žurnale “Good Hjealth” 
vienas rašėjas savo štraips-- 
nyje apie ' vyrų drabužiui 
primena, jog viduramžiuose 
Europoje beveik nieks ne
dėvėjo jokių skalbiamų apa
tinių drabužių. Kelinės 
buvo iš odos (skūros) ir po 
jomis daugiau nebūdavo 
drabužio; vietoj marškinių 
buvo dėvima trumpi apati
niai kailinukai, niekad, su
prantama, neplaunami. Tai 
buvo “apatinis” drabužis 
kaip kaimiečių, taip dvari
ninkų ir augštų valdininkų.

Dar ir dabar, sako tas 
rašytojas, tūlose itin šalto
se Finijos (Suomijos) vie
tose motina įsiuva vaikus 
visai žiemai f drabužius, ku
rie nėra mainomi iki pava
sariui išauštant. Jis užti
kęs vieną finą ir New Yor
ke taip iš rudens įsiuvant 
savo vaikus visai žiemai.

Kaiį) Atskiria Netikrus 
Deimantus nuo Tikrų
Dirbtiniai deimantai. yra ■ 

■taip gabiai dabar padirba- ’ 
m i, kad juos labai sunku 
'atskirti nuo tikrųjų dei- ‘

1 j . ■ 1 L k f

nUo kitų' atskirti, j 
katodiniai elektrą^' 
liai. Kada sumaišė, 
niųs U.ewtotusĮ. su Jtikt^iš;, 
nurija r ’Visiškai .tamsų 
kambarį ir užleidžia tuos 
spindulius, tai dirbtiniai 
deimantai atrodo rudi, o ■» ’t ktikrieji neatmaino savo 
spalvos.

Tais katodiniais spindu
liais tamsoje išskiria ir -ki
tus' , brangakmenius, vadina
mus safyrais, katrię yra tL 
kri, o katrie dirbtiniai. Ka
da užsuka (sustabdo) kato
dinius spindulius, tikrieji 
safyrai < tuoj aus • nustoja 
blizgėję, o dirbtinieji dar 
-tūlą laiką blizga tamsoje.

i 
Bostono Komitetas • ..................................... 21V2
A.L.D.L.D. 11-ta Kuopa, Worcester,Mass. 13 
Baltimore, Md. ^. ...................................

‘ Cliffside, N. J...........................................
Geo. Shimąitis, Montello, Mass.............
P. Namiukas, Waterbury, Conn..............
L. Pruseika .............................................
D. Tūbelis, Montreal, Canada...............
J. Gabužis, Binghamton, N. Y.............'.
J. Urbanavičius, St. Boniface, Canada.
K. Briedis, Brooklyn, N. Y.....................
S. Gendrenas, Rochester, N. Y.............

; Ę. Arbacaus^as, Lowelf, Mass.'. . . . . .(.
J, Cheponis, MontręaĮ, Canada ......
J. Johnson, Eastoų, Pa,,

13
8^2
8V2
7X/2
71/2
51/2
51/2
41/2 
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Prisidntė h'abjų skaitytojų.: Geo. Krance, 
' Bridgewater, Mass.’, 2(Ą, J. Balsys, Baltimore, 

McL> 2, M. jDobinis, Newark, N. J., 2, Dr. J. 
Kąškiaučius, Newark, N. J., 2. Po vieną skai
tytoją: J. Vingis, Bicknell, Ind.; J. Vaitiekus, 
Gardner,. Mass.; A. Kunigiškis, Lethbridge, 
Canada; J. Urban, Grand Rapids, Mičh.; B. 
Satuliene, tVaterbury, Conn.;'J. Liagis, Mon
treal, Canada; B. Klimienė, Brooklyn, N. Y.; 
Ig. Kubiliūnas, So.-Boston, Mass.; M. Plače- 
nis, Montreal, Canada'; P. Kupris, Baltimore, 
Md.; A. Stikliunas, Miners Mills, Pa.; A. Za- 
lanka, Frackvjjfcį 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.; F. 
Šlajus, Chester, Pa.; P. Plungis, Philadelphia, 
Pa.; K. Jonaitis, Newark, N. J.; L. Gaubas, 
Newark; N. J. »

• MŪSŲ PRAŠYMAS VISŲ SKAITYTOJŲ
Visų skaitytojų prašerpe^gžuti nors po vieną 

naują skaitytoją. Iš daugelio tūkstančių skai
tytojų dar tik apie šimtas draugų išpildė rnū- 
sų. prąšynąą.: • Tuomi negalime pasitenkinti. 

;. J/Ąęiųpd^B Jpa§idaybąvusiems draugams , dar 
karta primenamd thL kad Jaukiame 

4 skaitytojų draugišką atsakymo į mūs 
mą. /1.-/’ 4 - * • '' ’

'! < .1 •> L i f i i

Į ją viąų 
į mūsų prašy-

įtįefeta titikime;. prepulųeratų. , A. L. D. Ų. D.
Antaąš Apskritys’ koiitestahtaih skiria seninas

< p ,, f į | ’ ' 1
hIIį•. 4?• ■| į|,

i Pirma dovana
X Arjtra dovana .

Trečią dovana
Ketvirta doVana
Penkta doyąna
Šešta dovaną

1 f

........................

. . $20

... $15
.........$10
____ $5

D^buokitės, kad gauti dovanas ir kad su
rinkai savo-dienraščiui nors 2,000 naujų skaity- 
tpjfc V šis/dalbas y/a labai svarbus darbinin- 
kiskoš apšvietos atžvilgiu. Platindami “Lais
vų,” platinsite klasinį susipratimą proletapnįjąe- 
masėse; H' • ■ * • , .

lA-ISVI
46 TEPI EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis Trečias
i ■ i ..„■uL-ja

“Socialistai” ir Caristai Baltagvardiečiai 
Naujam Suokalby j Prieš Sovietų Sąjungą
Hillquit, Thomas ir Broun Nužymėti Vadovauti Konfe

renciją Pennsylvanijos Viešbuty, Lapkričio 9 Dieną, 
Išdirbimui Plano Atakai Prieš Darbininkų Tėvynę

Iš Berlyno Menševikai Duo-, laikrašty sąryšy su planuoja
ma “socialistų” konferencija 
Pennsylvanijos viešbuty. Men
ševikai savo atsišaukime atsi-j 
šaukia į visais “socialistų” par-’ 
tijas atlikti savo pareigas “iš
vystyme didžiausio veikimo” 
kovoje prieš “terorą Rusijoj.” 

Šiuo tarpu, kuomet Tautų 
Lyga ir “mažoji antantė” atvi
rai planuoja karą prieš Sovie
tų Sąjungą ir kuomet Franci- į 
jos ir Jungtinių Valstijų val
džios ruošia ekonomini boikotą 
ir blokadą prieš Sovietų Sąjun
gą plačia papėde, bjauri Berly
no menševikų ataka ir Ameri
kos “socialistų” šaukiama kon
ferencija kartu su veikimu 
Fish, Easley ir kitų fašistų 
yra dalis aiškios programos 
bandyt sustabdyti Sovietų pen
kių metų planą, kuris sėkmin
gai vykinamas, nors prie gana 
painių sąlygų iš priežasties tų 
atakų, ir kuris galutinai naiki
na visas liekanas kapitalizmo 
vienam šeštadaly pasaulio.

da Įsakymus “Socialistų” 
Partijai

įvairiais kostiumais ir praleisti 
linksmai nors vieną vakarą j 
metus. J 1 ‘

<

’prieš Sovietų Sąjungą neva dėl 
“religijos persekiojimo.”

Gynimas Sovietų Sąjungos 
yra vienas Komunistų Partijos 
obalsių dabartinėj rinkimų 
kampanijoj. Duokite savo at
sakymą išdavikiškai “Socialis
tų” Partijai rinkimų dienoj, 
taipgi Fish, Matthew Woll, 
'Easley, William Green, Whalen 
ir kitiems darbininkų ir far- 
merių priešams. Padavimas 
didelio skaičiaus balsų už Ko
munistų Partijos tikietą lapkri
čio 4 d. bus smūgis visiems So
vietų Sąjungos priešams ir, 
persergėjimas, kad darbininkai 
yra pasirengę ginti kraštą, kur 
kapitalistinė bedarbės, saužu- 
dysčių ir plėšikiškų pelnų drau
gija naikinama. MobilizuokitėS' 
demonstruoti už Sovietų Sąjun
gą laike apvaikščiojirpo tryli
kos metų sukaktuvių nuo Rusi
jos proletarinės revoliucijos. 
Balsuokite ir kitus darbininkus 
raginkit^ balsuoti už komunis
tų kandidatus lapkričio 4 d.

gojus. Po 50c: P. Niukas, P. 
Aba^orius, J. Gavenavičius/ -P. 
Kubiliūnas. Po? 25c.: B. Kra
sauskas, žiemis, J. Vilkąus- 
kas, S. Zavis, A. Jankevičius, 
J. Burba (vieno vardas neuž
rašyta—36c.). Viso su smul
kesnėmis $9.57. Aukotojams 
tariame ačiū 1

Vakarienės surengime dau
giausiai pasidarbavo: A. Jan
kevičius, V. Bubliūtė, R. Mer- 
keliūtė. Taipgi pasidarbavo

ir visos.- choro merginos. Už
baigiant programą, choras su
dainavo keletą, ,dainų, vado
vaujant gąbiai mokytojai H. 
Niukiūtei.

Antras Laisvės Choro paren
gimas,-—tai metinis kostiumų 
balius, kuris įvyks subatoje, 
lapkričio 1 d. Pradžia 7:30 
vai. vakare,' Lietuvių svetainė
je, E ir Silver Sts., So. Bos
ton, Mass. Rengėjai kviečia1 
visus apsirengti , gražiais ir

Nedėlioję, lapkričio 2 d. 
vakare kalbės draugas A. 
Bimba: iš New Yorko. Prakal
bos prasidės 8-tą vai. vakare. 
Publika, nesivėluokite susi-1 
rinkti, nes išgirsite daug nau- j 
jo ir naudingo; taipgi bus iri 
muzikalė programa, kurioj da
lyvaus: E. Sidariūtė iš Hud
son, Mass.; Ig.Kubiliūnas, Pet- į 
rušiūnas iŠ Lawrence, Mass.;; 
įžanga visiems dykai!

P. K. i
Visiem Komunistų Partijos Nariam! i 

Visiem Simpatizuojantiem Darbininkam!

BOSTONAS IR APIELINKE

kurie

tėjas.
k Shimkin, ten visada buvo su- Sąjunga.
• teikti instrukcijas. listai” k

= 396 Broadway,> *
►

Knyga didelio formato, bu paveikelėliais ir apdaryta. Kaina $2.00.
Ginkime Sovietų Sąjungą A. LUTVINAS

WORCESTER, MASS. WORCESTER, MASS.Metinis Koncertas
NOVEMBER, 1930

Pradžia 7 valandą vakare

4

Jūsų Akys Uždirba Jums I Pagyveni

I I

laik- 
Slo- 

Yorke, 
paskelbė

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR' ĖALZAMUOTOJAS
• K ’ t £ ■ ’ f ■ t .

baisniuotas New Jersey
‘ ir Pennsylvanijos valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Ųuliūdimo valandoj,e prašau 

kreiptis prie manęs.

V. Tumams ,
Operos dainininkė Ona Katkauskiutė.

“socialistų”, kaip kad jūs su
daužėte reakcionierių kampani-;ta aukų T.D.A.
ją pereitą žiemą laike atakos kpjo: B. Skerstonienė ir P. Pa-

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

Kreipkitės f DR. ZINS, jei 
jo, Odos ir Ne: 
dūlių, Bendro •] 
gio, Skihdo, Ži 
Skaudėjimo, I 
Plaučiųį Kvėpuojamųjų Dįdų, 
Ligų, Reumatizmo, Saatakos ir

iate nuo: Krau- 
C^nlžįra bknu
liam, Galvųsvai

Uo, GkI’

Apie Lyties Dalykus
PARAŠYTA D-ro W. J. ROBINSONO.

MMM ■hmehhhb

Darbininkai! Susivienykite 
, Sudaužymui “Socialistų” 

Baltagvardiečių Atakos 
i Prieš Sovietų Sąjungą!

Organizuokitės Ginti Dar
bininkų ir Valstiečių 

Valdomą šalį

Baltagvardiečių rusų 
rastis “Novoje Russkoje 
vo”, • išeinantis New 
spalių 21 d. laidoj
bjaurų planą New Yorko ca- 
ristų ir “socialistų”, kurį jie 
laikė paslėpę nuo darbininkų iš 
priežasties rinkimų kampani
jos.

“Novoje Russkoje Slovo” yra 
baltagvardiečių lapas, veikian
tis bendrai su baltagvardiečiu 
Djangaroff ir kitais caristais, 
veikiančiais del kongresmano 
Fish komiteto. Laike Fish ko
miteto sesijų New Yorke, ypa
tingai kuomet atstovai iš Am- 
torgo buvo pašaukti liudyti, 
“Novoje Russkoje Slovo” tar
navo kaip oficialis to komiteto 
organas. Kuriuos tik klausi
mus tas laikraštis išanksto su
darė ir patalpino, tai tuos 
klausimus Fish komitetas nau
dojo prieš Amtorgo atstovus. 
To laikraščio štabo narys, bal-j
tagvardietis ir gemblerystės darbininkai ir valstiečiai valdo, 
kliubo savininkas, Bernadsky, j Darbininkai žino, kad yra tik 

i buvo to komiteto oficialis ver- vienatinė šalis, kur bedarbė yra
To laikraščio leidėjas, panaikinta, ir tai yra Sovietų 

Tokiuo būdu “socia- 
laike rinkimų kampani

jos oficialiai sustabdė melui’ 
skleidimą prieš Sovietų Sąjun
gą, kuomet tuo pačiu sykiu 
rengiasi prie konferencijos su 
baltagvardiečiais, kurioj kalbės 
Hillquit, Thomas, Broun ir ki
ti “socialistų” vadai, kad “iš
vystyti didžiausią veikimą” 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Socialistiniai” Bailiai 
Slepia Planą

Bailiai “socialistai”, 
slepia savų partijos vardą, kuo
met atsišaukia į balsuotojus, 
kaip, pavyzdžiui, rinkimų pla
katuose apie Norman Thomas 
ir Heywood Broun, dabar sle-; 
pia savo planus bendro veiki-1 
mo su caristais, Fish’iais, Woll- 
ais prieš Sovietų Sąjungą iš 
priežasties besiartinančių rin
kimų. “Socialistai” žino, kad 
darbininkai visam pasauly skai
to Sovietų Sąjungą savo tėvy
ne, kuri yra vienatinė šalis, kur

“Socialistų” Priešsovietine 
Konferencija

Dabar tas baltagvardiečių 
juodlapis atidengė, ką “socialis
tai” bando pastepti iki rinkimų 
dienos. Pasirodo, kad “socia
listai” planuoja didelę konfe
renciją, lapkričio 9 d., už pen
kių dienų po rinkimų, už dviejų 
dieniu po trylikos metų sukak-;
tuvių nuo Sovietų revoliucijos,,1 Darbininkai! Sudaužykite tą 
pradėjimui kampanijos prieš kombinaciją/caristų, Fish’ų ir 
“Maskvą” ir prieš “bolševisti- 
nį terorą.” Konferencija, su
lig “Novoje Russkoje Slovo” 
pkanešimo, įvyks Pennsylvania 
viešbuty, New Yorke. Joj kal- 
bės Morris Hillquit, Norman

i Thomas, Heywood Broun ir ki
ti “žymūs oratoriai”, kurie 
“pasakys apie terorą ir masinį 
žudymą be teismo” Sovietų Są
jungoj.

Įsakymas iš Berlyno
Pranešimas “Novoje Russko

je Slovo” apie planuojamą “so
cialistų” kampaniją prieš So
vietų Sąjungą padarytą sąryšy 
su “graudingu” atsišaukimu, 
atspausdintu tam pačiam laik
rašty, po kuriuo pasirašo niek
šiški menševikų vadai Berlyne, 
kurię taipgi yra vadais Antro
jo (“Socialistų”) Internaciona
lo, Rafael AbYąmoviČ ir F. Dan. 

VSavo atsišaukime jie viršina 
net tokius reakcionierius, kaip 
Matthew Woll, Fish, Easley ir 
panašius fašistus niekinime ir 
atakavime Sovietų Sąjungos. 
Sulig naujų melų, kurie dabar 
tapo paleisti iš Berlyno, “darbi
ninkai ir intelektualai” areštuo
jami Sovietų Sąjungoj “dide
liais skaičiais” kiekvieną dieną, 
“guli krūvos lavonų” apart 
desėtkų tūkstančių kulokų “su
šaudytų pereitą žiemą,” ir apart 
“Šimtų tūkstančių ištremtų 
valstiečių ir darbininkų.”
Bjaurūs Melai Yra Dalis

Visuotinos Kampanijos
Per $isą trylikos metų Sovie

tų valdžios gyvavimą vargiai 
buvd tokia bjauri ataka pa- 
skelbta, kaip kad t^, kurią tik 
ką paskelbė menševikų vadai 
Ne'Hf Yorko baltagvardiečių |

SO. BOSTON, MASS.
Laisves Choro Vakariene 

Pavyko Gerai
Spalio 26 d. Laisves Choras 

turėjo parengęs vakarienę, ku
ri pavyko geriau, negu buvo 
tikėtasi, žmonių buvo daug. 
Negalėjo visi sutilpti prie sta
lų, ir reikėjo du kartu sodinti 
žmones.

Programa susidėjo iš prakal
bų ir muzikos. Pirmas kalbė
jo Dr. J. Repšys, patardamas, 
kaip apsisaugoti nuo peršali
mų, ypatingai pritaikindamas 
choriečiam, kaip užlaikyti 
£erą balsą ir būti sveikais. 
Prakalba labai naudinga. Lai- 
sviečiai gerb. Dr. J. Repšio 
prakalbos neužmirš.

Antras kalbėjo Laisvės Cho
ro narys ir vietinis darbinin
kiškų draugijų uolus veikėjas 
A. Taraška; jo tema buvo apie 
dienraščio “Laisvės” ir Amer. 
Liet., Darb. Literatūros Drau
gijos vajaus mėnesį. Jis ragi
no kiekvieną dąrbininką prisi
dėti prie šio vajaus, kad kuo- 
daugiiiusiai praplatinti pačių 
darbininkų gynėją, laikraštį 
“Laisvę.” Ir jo kalbos pasek
mėje ir tūlų draugių darbštu
me, rodos, pasekmės bus ge
ros.

Kiek gauta naujų “Laisvei” 
skaitytojų, neteko sužinoti.

Trečias L. žilaitis, So. Bos
tono veikėjas, kalbėjo Tarpt. 
Darb. -Apsigynipao reikalais, 
ragindamas remti T.D.A. sulig 
išgalės. Po jo kalbos parink- 

Po dolerį au-

J 1 ‘

Jau tik apie savaite laiko pasiliko iki rinkimų dienai.
Mesr surinkome New York o valstijoj 30,000 piliečių 

parašų. •• • • '' ' 1 1 1 1 ; :
Mes privertėme spalių '16 d. NeW( Yorko miesto 'ad

ministraciją duoti pirmąjį milionk dolerių bedarbiam.
Mes užpildęme Madisęn.;Sq. Gardens milžiniška ibi- 

nia darbininkų. . ,
Mes. suruoštame i vieną savaitę New Yorko mieste 

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

tiją didžiausį skaičių piliečių darbininkų balsų josios 
istorijoj.

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. į

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
draudę.

Komunistų Partijos Antrasis Distriktas.
( R. Bakeris.

VISIEMS VEDUSIEMS IR NORINTIEMS VESTI.
1 , f. t . : J ’ t 1

AR SUPRANTATE lyties gyvenimo apsireiškimus?
AR PAŽĮSTATE žęnybihio gyvenimo, pareigas?
AR ŽINOTE apie ly.tiep jigaš ir kaip j v saugotis?
AR NORITE žinoti teisybę apie saužagystę, prosti

tuciją, ir t. t.? -i ■ ..

Tas, viskas plačiai aiškinama neseniai išleistoje knygoje

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
. J. BARKUS, g«0.'2’’ New York, N.Y.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell ------------ ----------- Oregon 5136
Keystone Main 1417

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs Apgalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas i naw joviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi,.^.,...,

DRS. HONGER & STENG
Brooklyn, N. Y.

I Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE
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 maudynės 
(swimming pool). t.'-

NEDĖLIOJĘ

A. LU IVINA'S ,

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

29 Endicott St., Worcester

Rengia Worcesterio Suvienytos 
Lietuvių Draugijas

Įžanga $1.0.0, 75c ir 50c.
Vaikams 25c.

J. Sabaliauskas
/ . ' ' ■ , *

Šis koncertas bus nepaprastai įdomus todėl, kad jame dainuos Lietuvos Valstybės 
kontra-alto, iš Hartford, Conn.; Marijona Paraliutė, soprano, J. Sabaliauskas, Tenoras, "ir V. Tumahis, tenoras. Kaip visuo
met, taip ir šį sykį jie žavės publiką savo maloniais baĮsais. Taipgi ir Aido Choras, vadovaujamas M. Meškienės-Jablonskiutės.

Kviečia RENGĖJAI

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai |lnoma ne 
tik Elizabefho, bet 
tr kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių* Mūs 
tarnavimas pi 
kus.

ELIZABETH. N. J.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu; dalinas | tris dslist

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti salif ?l*Mt 
kaip surasti sugedimus; kaip iisrdllua su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, no priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalui 
giausla prie dabartinių automobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu loto- 
riu. . v
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite Diliuj 

progą pasinaudoti vienu iš dvie amato*—’ 
mechaniko arba Šoferio. Garanto: 
nius ir diplomą. Mokiname ’ lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prilnamU visiems.

■ Mokytojurri yra žymus ekspertas L. TIKNIAVtCIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžjūrūti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vąl., nedčldlenisis nuo 10 iki 1 F«

NEW YORK. AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

r Geękl&K
, _____  _

mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, &i
galiu pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir .Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujatisiąiis užgintais mok
sliniais būdais. Guaiws ir pastovios pasekmes Al 
suteikiu Asmenilkos Atydos Visu Gydymo L&lk u 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAII
X-Spinduliai—Kraujo lityrimal—Laboratorijas Bandymai 

DR. Z! NS 110EAST 16th ST. H 
Specialistas Jau 25 Metai
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Sugrįžimas Kareivio

ALDO. ŽINIOS

Kareiviai grįžo iš karo. Mažame Georgia 
valstijos miestelyje Great Necke viešpata
vo didelis sujudimas. Trys tūkstančiai gy
ventojų tik ir kalbėjo apie kareivių sugrį
žimą. Visi žinojo, jog “Amerikos boisai” 
važinėjo anapus okeano tam, idant nušluot 
nuo žemės veido kaizerį. Traukiniuose ir 
garlaiviuose, kuriais važiavo mobilizuotie
ji, visur matėsi plakatai: “Mes važiuoja
me Berlynan,” “Mes pralaužime Hinden- 
burgo frontą,” “Demokratija prieš hunus,” 
ir tiem panašus.

“Boisai” išlaikė savo žodį. Jie sumušė 
kaizerį ir dabar triumfuodami grįžo na
mo. Great Neckas, kaip^ ir šimtai kitų 
amerikoniškų miestų, ruošėsi iškilmingam 
pasitikimui grįžtančiųjų. Tūkstantis trys 
šimtai baltųjų, gyventojų atvyko į stotį 
pasitikti baltuosius kareivius, o septyni 
šimtai juodųjų gyventojų rengėsi pasitikt 
juoduosius kareivius.^ Baltieji gyventojai 
pasiuntė frontan 75 žmones, juodieji—100 
žmonių. Miestelio valdžia padarė viską, 
kas reikalinga, priėmimui 60 baltųjų ir 75 
juodųjų kareivių. Iš bendrojo mobilizuo
tųjų skaičiaus, į gimtinį miestelį Great 
Necką grįžo keturiomis dešimtimis žmo
nių mažiau.

• Visoms A.L.D.L.D. Kuo
poms

Su 1 d. lapkričio turėtų už- 
jsibaigti mūsų organizacijos 
ivajus -naujų narių gavimui, 
i Kadangi šiemet per vajaus 
mėnesį Pild. Komitetas nuta
rė iš naujai įstojančių narių 
neimti įstojimo, tik užsimoka 
$1.50 metinių duoklių, tai pa
sibaigus vajui, jau!naujai įsto
jant! nariai turėtų mokėti 50 
centų įstojimo. Bet atsižvel
giant į tai, kad tūli mūsų or
ganizacijos apskričiai pradžio
je vajaus negalėjo surengti 
prakalbų rharšrutų, juos su- 
irengė pabaigoje spalių ir jie 
rbaigsis lapkričio mėnesį, todėl 
ir vajaus mėnesį prisieina' pra
tęsti.

Visų kuopų valdybos gali 
naujus narius priimdinėti į 
kuopas be įstojimo mokesties, 
tik už 
čio. r
dar mažai darbavosi, dabar tu
ri progą pasidarbuoti gavime 

nariu, nes dar 1___4. z

rtis dainininke, garsusis Nau
josios Anglijos smuikininkas 
Alf. Kiškis iš So. Bostono, 
Mass.; J. Sabaliauskas taipgi 
smarkiai rengiasi, lavindamas 
savo balsą; V. Tumanis, gerai 
žinomas Worcesterio seniau
sias dainininkas, dainuos nau
jas dainas; Marijona Paraliū- 
te, galima sakyti, ne tik Wor
cesterio, bet ir Naujosios Ang
lijos žvaigždė, kuri paskutiniu 
laiku gerai atsižymėjo savo 
dainomis ne tik apielinkėj, bet 
ir Clevelande, Chicagoj ir ki
tur. Be minėtų Be minėtų da 
dalyvaus 
vau j amas 
da gerai 
dainomis.

Atsilankę į šį koncertą, kaip 
visuomet, taip ir dabar, būsite 
Visi pilnai užganėdinti; katrie 
praleisite—paskiau gailėsitės. 
Nepraleiskite progos!, Įžanga 
50c, 75c ir $1.00; vaikams 15c.

Kviečia Komitetas.

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-ta kuopa rengia šau

nią vakarienę subatoj, 6 d. gruodžio 
(December), Kubio svetainėj. Mel
džiame kitas draugijas bei kuopas 
nieko nerengti tą dieną.

Komitetas.
’ (258-259)

Apie aštuntą valandą vakaro bankietas 
.pasioaigė. Žymesnieji asmenys ėmė skirs
tytis ir važiuoti namon, o kareiviai ir bū
rys draugų leidosi į vieną gatvę, kur buvo 
paskirta vieta .žaidimui. Namai buvo iš
puošti tautinėmis amerikoniškomis vėlia- 

. vomis. Įvairiaspalvės vėliavukės ir popie
rinės liktarnės suposi ant ištiestų skersai 
gatvę virvių. Susirinkusieji vaišinosi 
šaltsmetone, pyragaičiais bei vynuogių 
sunka. Šen ir ten, paraudusios iš džiaugs
mo merginos apstodinėjo kareivius, links
mai su jais plepėjo ir kokietavo. Oh, kaip 
pavydėjo kareiviams tie jaunuoliai, ant ku
rių tą vakarą nebuvo chaki spalvos dra
bužių! Vieni tokių turėjo nusenusius tė
vus, kiti dirbo “šalies gynimui,” o tie, ku
rie turėjo “pažįstamų” augščiau, buvo ga- _ 
vę nuo gydytojų paliudijimus, jog jie ne-'naujų __ __ ___  ._
tinka karo tarnystei delei “išsiplėtimo yra—vajus prasitęsia iki 15 d. ;į Senamiestį, 
kraujagyslių” arba delei “silpnų plaučių.” .lapkričio.
Dabar jie visi degė gėda ir pasipiktinimu, ! Draugai ir draugės, _ 
ir keikė aplinkybes, kurių dėka jie nepate- darbuokime kiek galėdami, 
ko frontan, nes visos merginos juos aplei- L. ] 
do ir domėjosi vien tik “herojais.” Iprie a.L.D

Orkestrą pradėjo griežti “one-stepą” irjmūsų organą 
“fox-trotą,” ir visa jaunuomenė ėmė suk
tis šokių sūkuryje.

Aido Choras, vado- 
M. Meškienčs, ir ža- 
pasirodytį naujomis

aigi tos kuopos, kurios i Puolė po Traukiniu
KAUNAS.— Prie Kanto

L> V JLJLJLIC | 9 0 #

laiko 'gatves, einant traukinėliui 
norėdama?

i nusižudyti puolė po trauki- 
pasi- niu Aleksandras v Valiušis 

l; 28 metų amžiaus iš Viliam- 
iciiin.jn.imv ouvv puz-ųoi/aniuO 

kalbinkime juos prisirašyti P°tes.^
užsirašyti Valiušiui traukinėlis su-Valiušiui traukinėlis su,- 

Laisvę” bei ki-įžeidė rankas ir krūtinę, to^ 
del jis paguldytas ligoninėntus darbininkiškus laikraščius. 

Nepamirškime ir anglų kalba 
leidžiamą dienraštį “Daily 
Workerj.”

Aš tikiu, kad mes šiemet ne- 
atsiliksime nuo kitų metų va
jų kaip naujų narių gavime, 
taip ir mūsų organui “Laisvei” 
skaitytojų.

II.
Po dviejų savaičių, ketvirtos valandos

Baltųjų apgyventose miestelio dalyse traukiniu į Great Necką parvyko dar pen- 
buvo suorganizuoti tam. tikri baltiesiems kiolika žmonių, juodaodžių kareivių. “Juo- 
kareiviams pasitikti komitetai. Įvairūs dasis ruožas” (juodųjų apgyventa mieste- 
moterų rateliai darbavosi bendrai, idant dio dalis.—Vert.) išsyk sujudo-subruzdo, 
padarius pasitikimą tinkamu. Ketvirtą, va- idant tinkamai priimti savo užsitarnavu- 
landą po pietų, apkaišytas plevėsuojančio- sius sūnus, 
mis vėliavomis ir vėliavėlėmis, traukinys ėmė pareigą padaryti visus 
atvažiavd į sfotį. “Laisvųjų masonų” or- prisiruošimus, 
kestra energingai užgriežė nacionalį mar-Įkuri pasitiko parvažiavusius juoduosius 
šą. Majoras, prokuroras, teisėjas, šerifas, kareivius, žymėjosi penki negrai kunigai, 
įvairių pavadinimų dvasiški j a—visi čia su- atstovaujanti skirtingas religines sektas, 
sirinko, idant iškilmingai pasitikt išdidžius, Džiaugsmingi jubdi veidai karštai sveikino 
pergalingus Great Necko kariautojus.' Au- kareivius, lipant jiems iš traukinio/., Ka1-

1 ' ~ 1 ’ žin kokia juoda motina verkdama puolėsi
glėbin savo dailiam pilnaveidžiui sūnui.

“Tėve dangiškasis! Jėzus tave apsaugo-1 
jo, mano mielasis sūneli! džiaugdamosi ^kietosios anglies sričių kalbės

Broliškosios sąjungos” pasi- 
reikalingus 

Tarpe abelnosios minios,

V. Paukštys.

SCRANTON, PA,

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

LINDEN, N. J.
Dideles ir svarbias prakalbas ren-. 

gia ALDLD 165-ta Kuopa, subatoje, 
1 d. Lapkričio (Nov.), -1930, Linden 
Hall, Wood Ave., kampas 16th St., 
Linden, N. J. Pradžia 7:30 vai. va
kare. .Kalbės Senas Vincas iš Gibbs
town, N. J. — ^Gerbiami vietos lie
tuviai! šios prakalbos rengiamos, 
kad išaiškinus bedarbės klausimą. 
Kaip mūsų mieste, taip ir visoj ša
lyj siaučia niekuomet negirdėta be
darbė. Iš ko bedarbė paeina ir koki 
vaistai bedarbės panaikinimui, tatai 
šiose prakalbose bus aiškinama. Įžan
ga veltui. Kviečia Rengėjai.

- ' YONKĖRS, N) Y.
Svarbias prakalbai rengia A.L.D. 

L.D. 172-ra kuopa nedėlioj, 2 d. lap
kričio, Ungarų svetainėj, 49 Jeffer
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.

Telephone, South Boston 2805-R

J. L. Pasakantis, O.D.
Optometras ir 

Optikas
Norintieji tinkamai prisitaikyti 

savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

tomobiliai vežė iš stoties kareivius sykiu 
su valdžios bei “augštosios visuomenės” 
atstovais į miesto valdybos namą, o pa-- 
prastieji piliečiai džiaugsmingai bėgo pas
kui, šaukė ir dainavo iki užkimdami. Ma-i sušuko jinai, 
joras pasakė širdingą sveikinimo prakalbą. 
Jo veidas buvo nenatūraliai raudonas, tar
si jis būtų alkoholio sujaudintas. Bet tai 
nebuvo alkoholis, kadangi Georgia valstija 
buvo skaičiuje “sausųjų.” Valstijoje buvo 
pravestas įstatymas, draudžiantis pardavi
nėti spiritinius gėralus, ir majoras, vy
riausias vietos metodistų bažnyčios rams
tis, negalėjo daleisti, kad tasai įstatymas 
būtų keno nors laužomas. Missis Patricia 
Riglesby, varde vietos ponių ratelio, įteikė

• jauniesiems kareiviams puikiai išsiūtą šil
kinę vėliavą, o visiems susėdus už; stalo, 
metodistų bažnyčios pastorius, visų pirma, 
paragavo vynuogių sunką ir kitus gėralus, 
kad įsitikrinus, jog juose nėra alkoholio. 
Tarpe eilėmis sustatytų stalų tyliai ir spar
čiai .šmėžavo juodi patarnautojai (veite- 
riai) — vyriškiai ir moteriškės. Baltos 
priejuostės gražiai blizgėjo vyriškiams ant 
juodų švarkų, o moteriškėms ant juodų 
suknelių.

Darbininkų Žiniai
Paskutinės Komunistų Parti

jos masinės prakalbos prieš 
sekančius rinkimus, 4 d. lap
kričio,. įvyks Japkričio Urną 
dieną, 7-fą vąi; vakare, 
national Workers Hali, 508 
Lackawanna Ave. žymūs kal
bėtojai iš Philadelphijoš >ir

MONTELLO, MASS.
Labai svarbios PRAKALBOS įvyks 

nedėlioj,'2 d. lapkričio (November). 
1930, Liet. Tautiško Namo Svetainėj 
kampas Vine ir N. Main Sts.; pra
džia 2-rą vai. po pietų. Kalbės J. 
ŠIMAITIS, tik kjį grįžęs iš Lietuvos 
Jis kalbės apie Lietuvos reikalus, kui 
siaučia kruvinojo Smetonos diktatū
ra. Antras kalbėtojas A. BIMBA, is 
Brooklyn, N. Y.Lietuviai darbininkai 
ir darbininkės! Siaučia dar negirdė
tas krizis Amerikoj ir visam kapita
listų pasaulyj. Bedarbių milžiniškos 
minios. Kas daryt? Kame darbinin
kų išeitis? Kaip mes. turim atsa< 
kytį į buržuazijos melus, kad laikai 
pagerės ■ : :■

žiūrėkite, Amerikoje šiandien yra 
apie devyni milionai bedarbių, o 
vietų Sąjungoje bedarbė išnyko, 
del taip, Kodėl Amerikoje kilo 
darbe ir kaip ją panaikinti? Ar

Į ši ame susirinkime, šitos masi- 
Tarpe juodųjų veidų šen ir ten žymėjosi P_rakaJb(?s bu?. kaipo pas*- 

jau ne visai juodi, pusiau balti veidai; ciaJang-iįes darbininkų Komunistų 
gi pat buvo ir keletas maišyto kraujo mer- ^Partijos rinkimų kampanijai, 
ginų—balsvos bei rusvai pilkos spalvos. į Jose bus nušviesta angliaka- 
Tūlas net sunku buvo išskirt iš baltųjų, siams Komunistų Partijos rin- 
Keturi kareiviai buvo mulatai*1) ir vienas kimų platforma. Komunistų 
oktorunas**), kurį karinė vyriausybė du'fai1’tija1 nu.rodo mainieriams; 
Vnrtn nnrvncb ! 1X™,™ kad balsavimas uz Komunistų

Partijos tikietą yra balsavi
mu prieš checkoff sistemą,

oktorunas**), kurį karine vyriausybė du\r>aj1’tija 
kartu skyrė pervesti į baltųjų kareivių: 
pulką, bet jis abu kartu nuo tos “garbės” 
atsisakė, remdamasis tuorni, jog jo gyslose jpries/^penkių” h7pmsės^m7tų 
teka afrikoniškas kraujas. Tasai oktoru- kontraktą, uždraudžiantį 
nas kareivis buvo vardu Fridrikas, ir jojo'streikuoti, ir /kebinę sutartį 
atsisakymas nuo 'minėtos karinės pagar- pasirašytą Lewiso mašinos su 
bos Great Necko baltųjų gyventoju tar-ikierJ;0^0S. anglies baronais.
■ne sukėlė daur kalbu Taipgl darbmlnka1’ balsuo’P & /rri (darni už komunistus, sykiu

balsuos už bedarbių, nusenu
sių ir abelnai negalinčių dirbti, 
socialę apdraudą valdžios ir 
ikapitalistų lėšomis, ir kartu ie 
prieš visą kapitalistinį surėdy-jrą.

rn •. • • • • • _______i_____  .. JI___ n

REVOLIUCINIAI DARBININ- j ir lydėjo dainuodami į tam tik- kus. ši orkestrą susitvėrus iš 
rą automobilį. Čia biskį turiu pačių darbininkų per pasidar-VAI! IČVIf MVhif AI DA2ITIVA ra auiomooių. čia diskį tunu pačių aaroininKų per pasiaar- 

lwll<ISRlILIYIIfIUzu lAulllliv grįžt atgal, prie paties įvykio. Į bavimą A.L.D.L.D. 25-tos kuo-
\ mm < «■ ■■ aMsna * • • “XT m TTT T T"Y_* • _ —

So- 
Ko- 
be- 
bu;

suorganizuoti Amerikos darbininkai 
kovai su kapitalistais? Kas paga- 
įiaus laimės pasaulyje: komunistai a; 
fašistai? Ar dar ilgai slėgs Lietu 
voje liaudį smetoniniai fašistai ? J 
visus šiuos klausimus aiškiai atsaky; 
drg. Bimba. Todėl ateikite visi ii 
visos. Parodykite, kad lietuviai dar
bininkai irgi bruzda, irgi ruošiasi ko
vai. Raginkite savo draugus ir pažįs 
tarnus, kad eitų į prakalbas. Įžangr 
veltui! Kviečia A.L.D.L.D. 6 Kp.

' (257-258)
DETROIT7MTČH.

S.L.A. 200 kuopos susirinkimas bus 
nedčlioj, 2 lapkričio (Nov.), svetai
nėj po No. 9219 Russell St., vir<e 
rusų restorano. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Įsitėmykit, kad susirinki- 

(mai jau nebus laikoma bažnytinėm 
mokyklos skiepe, bet tinkamoj sve
tainėj. Tat visi nariai ateikit, tiki
mės turėti naujų žinių nuo pildomo
sios tarybos. s

A.P.L.A. 47-tos kuopos susirinki
mas bus 9 d. lapkričio, Draugijų sve
tainėj, 10-tą vai. ryte. Kadangi yra 
prisiųstos iš A.P.L.A. centro blanko? 
del visų seniau įstojusių narių į A. 
P.L.A. del išdavimo paliudijimo, to
dėl tos blankos turi būti išpildytos 

susirinkimą ir išsiųstos į cent- 
Tat kiekvienas narys, turėda-

arba A.P.L.A. 47-tos kuopos sekre- 
minėtų blankų, kad 
galėtume turėti ga- 

J. K. Alvinas,
2322' Sėotten Ave», 

;DetTQit,\Miėh.
. J... . .. - k- - — —

—4

EASTON, PA.
Didelį ir linksmą VAINIKŲ BA- 

,LIŲ rengia L.D.S.A. 14-ta Kuopa, 
Easton, Pa., subatoj, 1 d. lapkričio 
(Nov.) 1930, Easton Backing Co. 
svetainėje, 34 N. 7th St., Easton, 
Pa. Pradžia kaip 7 vai. vakare.

Gerb. Eastono ir apielihkės visuo
mene! šiuomi pranešame, kad yra 
rengiamas pirmas balius šį rudenį. 
Tai vainikų balius. Bus gera muzi
ka. Tinkamo maišto ir minkštų gė
rimų. Laukiam ir iš kitur svečių. 
Atsilankykite kuo skaitlingiausia ir j 
būsite pilnai patenkinti. Bus duoda- | 
mos trys dovanos tiems, kurie turės i 
gražiausius vainikus. Įžanga suau
gusiems 40 centų <ypatai, vaikams 
dykai, širdingai kviečia Rengėjos.

(258-259)
---------------1---------------

&.L.D.L.D. IX Apskričio ir S.
L.D.A. VI Rajono Komiteto 

Narių Atydai!
Iš priežasties likvidavimo Taunio ' 

studijos Mahanoy City, sekantis mi
nėtų organizacijų komiteto posėdis j 
įvyks Shenandoah 5 d. lapkričio, 7-tą j 
vai. vakare, darbininkų kambariuose, j 
ant Coal St. Visi dalyvaukite!

' Taunis.
(258-259)

PATERSON, nTj.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirinki- Į 

;mas įvyks 2-rą dieną lapkričio po 
No. 62 Lafayette St.; pradžia 10-tą 
•vai. ryte.

Todėl, draugai ir draugės, kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti, nes 
lyra daug užsilikusių svarbių reikalų 
aptarimui.

Kviečia Kuopos Valdyba.
(258-259)

----------- -— ■■ ■»■- ’» '

PHILADELPHIA, PA.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės ' 

pamokos lietuviškai skaityt, rašyt ir į 
dainuoti įvyksta kas nedėldienį, 11 i 
<val. ryte, svetainėj, 8th St. ir Fair- j 
Poupt Ave.r i Dhinu-mokiną gerai ži-I 
noma ir gabi; mokytoja Jx Basaųavi- j 
Hūtė< Tėvai, Kurie horite, kad jūsų ' 
vaikučiai pramoktų ir paaugę, nebūtų i 
vėjavaikiais, pagelbekit jiems įstoti į I 
minėtą draugijėlę, tegul lavinasi.

Komisija. j 
(257-258) j

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmas viešas Augščiausios Prie

glaudos Lietuvių Amerikoj 58-tos 
kuopos susirinkimas įvyks pirmadie- ( 
nį, 3 lapkričio, Chase Hali, 40 Pros- ! 
oect St. Pradžia 8-tą vai. vakare, i 
Visus įdomaujančius ir norinčius su
sipažinti su minėta -draugija kviečia
me atsilankyti.' Dabar vajaus lai
kas, nupigintas įstojimas, pasinaudo- 
kit proga. Valdyba.

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokyttįįas
Įgaliotas ir Paliudytai* 

New Yorko Universiteto Mofcltrti
Progresyvę Seriją (E|lę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

studio x

, Tik pagal sutartj:—
981 Broadway

Brooklyn, N. Y.
Telephone: JEFerson 6993

S

Bell Phoiie, Poplar 7545i

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

(fib»ltaMQoja ir laidoja nomirutliy ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už ž0«n< kainą, nuUtSdbao 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas Mane 
salite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausios« vietose ir *ui žemą kai pa.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

DRG. AMTERĮ

*) Mulams- žmogus, gimęs iš susituokimo 
baltosios ii juodosios rasės atstovų.

**) Oktorunas—sūnus balto vyriškio ir mu-d™a. Taigi visi Scrantono dar-lmas laiko» malonės užeiti pas mane 1 i — / i \ i — I*-* -V / , . , . 1 arbcl A P Ij«A. Inmnnc cnbrp-i latės (pusbaltės) moteriškes. jbininkai, būtinai susirinkite į (torių išpildymui
—, , ,,—- ■- ; ■ tas masines prakalbas. Tuo iki susirinkimui

kart jūs žinosite, ko komunis- tavas- 
tai, reikalauja iš kapitalistinės 
valdžios šiuose rinkimuose. ..
f Reporteris. ------t *

(258-2'59

, BALTIMORE, MD.

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

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Gxd ž y b e s Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J,
f j •* • p • l ! > b '•

(Iškirpę1 Šį klupimą, pasiuskit 
, , milftwl . • ’ į '

Vardas ________—'------
No. ir gatvėj__________ ____ ____
, . : f > i ■ ,
Miestas ir valst;-----------------------

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio 

navimo 

žemą 

nuliūdir
landoj- šauki-

patar- 

ir už 

kainą, 
o va

tęs pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
Kaip tik mūs draugai pasiro-’Pos ir N.f.W.I. Unijos.

. I , <1 / I
(dė prie stoties, kapitalistų tar-( Komunistų Partijos organi- 
[nai pamatė, kad visi turi ant(zatoriui draugui Benderiui ati

darius susirinkimą ir paaiški
nus prasmę vakaro, visa pub
lika sustojo ir sudainavo “In
ternacionalą.” Pirmiausia kal
bėjo Jaunųjų Komunistų Ly
gos organizatorė. Ji nurodė 
jaunuoliu padėtį, kaip kapita
listai išnaudoja juos. Antras 
kalbėjo vietinis organizatorius 
T.U.U.L. Fili Bradle. Trečias 
kalbėjo vietinis negras organi
zatorius. Jis aiškino apie ne
grų padėtį, kaip negrai išnau
dojami kapitalistinės klasės. 
Kalbėjo ir draugė Amterienė. 
Paskiausia pastatyta kalbėt 
draugas Amteris. Vėl dainuo 
ja “Internacionalą,” griežiant 
orkestrai. Amteriš kalbėjo la
bai nuosekliai apie visą dar
bininkų padėtį. Ragino dar
bininkus organizuotis ir kovoti 
prieš kapitalizmą. . Be to, pa
miršau pažymėt, kad prakal-

(krūtinių prisisegę visokius
23, d. spalio prie Pennsylva* obalsius: “Duokit mums duo- 

mjos stoties drg. Amterį pasi- nos ar darbo,” “Balsuokit už 
tiko du dideli troRai ir daug ;Komunistų Partiją,” “šalin 
automobilių. Automobiliai ir ‘Kapitalizmas!” “Šalin supuvus 
trokai buvo aprėdyti visokiais valdžia!” ir kitokius parašus, 
darbininkiškais obalsiais. Pa- j kokias penkias minutas pri- 
roda važiavo trokais ir auto- 
mobiliais nuo Greene Stryto, !<_ 2 
kur randasi Komunistų Parti- 'įaįvaių

darbininkiškais obalsiais.
kaip- varnų: policistų, 

seržentų, detektyvų ir kitokių 
i. Veikiausia, manė,■s.V < ’ / ,. gcuvcui^, » tmiauoia, iiic^nv;,

jos raštinė, svarbesnėmis mie- kacj prasidėjo revoliucija. Tuoj fck I g nlrvn r* t • tsto gatvėmis. Priekyje dide-iapSUp0 demonstrantus ir lai
bame troke važiavo Jaunųjų kė. Kaip tik Amteris pasiro- 
Komunistų Lygos nariai—mer-'dė, ta i visi demonstrantai
ginos ir vaikinai, dainuodami.uždainavo ir pradėjo maršuot 
r®v2įblcj.n?s dainas; tas pada-iįš stoties laukan; policija irgi 

įšoko iš visų kampų ir bėgo į 
priekį maršuotojų, atidarė sto
ties visas duris ir išleido. Su
sėdę visi draugai į trokus ir 
automobilius atvažiavo į Elks 
Hall, 1112 MAdison St., kur 
sakė prakalbi- Pirmiausia 
orkestrą pagriežė kelis kaval-

rė didelį įspffdį,
7 įo vai. po pietų visa de

monstracija buvo prie stoties' 
ir laukė traukinio atvežant 
Amterį. 7:24 vai. ant- plat
formos pasirodė draugas Am- 
teris. Tuoj visi apspito aplink, 
iškėlė į viršų visokias iškabas

WORCESTER, MASS PAIN-EXPEILER
REG U.S. •-PA.T Q» v .

jjlgpv j; r’Tl

162 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Rezidencija: 13 West 3rd Street 
Tel.: So. Boston 0304-W

Puikus Mfetinis Koncertas v
Lapkričio 2 d., sekamadie- 

įlį,: 7-tą valandą vakare, Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott 
St., įvyks' puikus koncertas, 
rengiamas Suvienytų Lietuvių 
Draugijų.

Turime pasakyti, kad šitas 
koncertas bus labai įdomus 
tuorni, kad jame dalyvaus pa
garsėję šcenoj mėgėjai-artis- 
tai, kaip tai: O. Katkauskai- 
tė; Lietuvos valstybinės ope-

/•

bom prasidedant, atmaršavo 
didele grupe Jaunųjų Pionie
rių, nešini iškabas su įvairiais 
revoliuciniais obalsiais.

Prakalbos pavyko puikiai vi-1 
saiš žvilgsniais.

Lietuviškas Skaptukas.

Hr Naudokite išlaukiniai nuo'
Hp Skaudamų Muskulų

Peršalimų
H) -Skausmų Krutinėję 
K Sustingusio Skrando

Pečių Skaudėjimo 
■T Išsinarinimų ir
y Išsitempimų « • 
W Neuralgijos

!
 Persitikrinkite, kad gaunate 
rail i INKARO vaisbaženklis___
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama-pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EX- ' 
PELL.ERIO daugely atsitikimų, pri- < 
dedama prie kiekvienos bokutės. i

Parsiduoda visose : vaistinėse ,

• poi 35c. ir 70c.; bonka.’

Arba galima užsisakyti stačiai iš

■o/' ■
FAtMUCHTER V CO} 

''eERnrV«v»sovTHr>FTM sts.

■ > tik- 
lis\ ant

KILLS PAIN*

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos
GEORGE MASIEION1S

377 Broadway South Boston, Mass.
į VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ
i LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

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

_ / ...r.*—-J i— _______ ________-

...... ................................................................ . .... .. . .. j., r

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia randai dvi liętUviškčs aptiekos, kuriose galima pirkti vale
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu Idiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkai
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 504B| CHENE ST., DETROlt; MĮCH? 4
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No. 2 blanka,. tai yra Seimui* atmetus jo apeliaciją
> -s. ~ — Y* ' • . _ •• • 1 « M • • o . . . «

naujo
CARNEGIE, PA.
L Organas

APIA RFIKAI AI Pranešimą apie susir-[laiką jam S.L.A. pašelpos ne- [kančiam Susivienijimo seimui.
. 1 • U n. lUdIVILini .girną ir_ drauge su juo dakta- moka. No. 2 blanka, tai yra .Seimui' atmetus jo apeliaciją, 

Iro paliudijimą. ’Poliaus, kas kita liga, kaip sergančiam na-' jisai tuomet gali įnešti bylą į 
į7-tą dieną turi būti siunčiama riui, taip ir kuopos Fin. Rast., teismą laike 60-ties dienų nuo 

Tėvynė” i Centran No. 2 blanka, kuri,tu- kurią turi siuntinėti kiekviena paskutinės Seimo dienos' bet 
. . ----- --------------------- . .................................. Reiškia,veda nuolatinę šmeižtų kam- ri būti paliudyta ligonių lan- savaitę. Skaitome toliau — nei jokiu kitu laiku.

paniją prieš Augščiausią Prie- kytojų ir kuopos viršininkų.” “Išmokėjimas Pašelpos.” Pa- jeigu tau darys kliūtis pašel- 
ragrafas 41. Kaip tik kuopos' 
Finansų Raštininkas priduos 
Susivienijimo Sekretoriui visus 
reikalingus dokumentus sykiu 
su kuopos nusprendimu, tad 
pasirodžius, kad nariui teisėtai 
priklauso pašelpa, jam šioji 
yra Susivienijimo Iždininko iš-

chorai: Aido Choras su naujo
mis dainomis; rusų milžiniš
kas choras, leĮikų: Harmonia 
Choras, o kur duetai, kvarte
tai, ir turėsit juoku iš 
Ufa.

paniją prieš Augščiausią Prie- kytojų ir kuopos viršininkų.” 
glaudą Lietuvių Amerikoj. jTai kaip puiku: 24 paragrafe 

Paimkite kad ir “Tėvynės” lyra pasakyta, kad susirgęs na- 
No. 40-tą, kur “T.” panaudo-[rys turi tuoj raštu pranešti 
jamas tūlas S. Bakanas, kaipo kuopos Fin. Rast., bet yra 
roberinė stampa po tais šmeiž-^daug narių, kurie nemoka nei 
tais prieš A.P.L.A. Tie žmo-,rašyti, nei skaityti, ir šitokis 
nės stengiasi įkalbėti visuome- .konst. patvarkymas yra ne vie- 
nei, kad A.P.L.A. nariams pa- toj. 26 paragrafe mes matė- 
šelpa yra mokama tik pagal me, kad ligonis prievarta turi mokama, pasiunčiant čekį kuo- 
centro komiteto nuožiūrą. Tai įeiti į ligonbutį, o jeigu neis, tai pos Finansų Raštininkui, kad 
jura viena didelė nesąmonė, negaus pašelpos už visą ligą. įteiktų j.Į nariui ir išreikalau- 
ciaugiau niekas. '

neturi nei vieno fakto tuos’ne taip prastai, kad reikėtų ei- tikros 
savę šmeižtus paremti. Mat, jti j ligonbutį, bet daktaras ir jeigu Susivienijimo Sekretoriui 
jie spėlioja, kad politiškais iš- prievarta spirs ligonį eiti į Ii- pasirodys, kad tos blankos 
rėkavimais gali kitaip protau- gonbutį, o jeigus jis neis, tai yra teisingos, tai pašelpą iš- 
jantiems nariams negu Centro negaus pašelpos už savo ligą, mokės, o jeigu ne, tai pašel- 
komitetas pašelpos^nemokėti. 27 paragr. i 
čia tai jie sprendžia pagal S. rys tik gaus už ligą mokėt nuo 
Liet. Amerikoje. Nes ten pro- tos dienos, kada priduoda į 
gresyviams nariams nėsisku- kuopą daktaro išpildytą ligos Tai kaip tie žmonės rėkauja, 
bina kad ir teisingai pri-iblanką,—mes žinome, kad yra kad A.P.L.A. centro komitę- 
klausančios pašelpos išmokėti. Atsitikimų, jog narys negali .tas nariams pašelpą mokh ph- 
O fašistų gizeliams kad ir ne- priduoti ligos blankos po sa- gAl savo nuožiūrą. O pagal 
teisingai prieš konstituciją pa-;Va^ę ir daugiau ir už'tą laiką keno nuožiūrą nariams moka 
šelpą išmoka. Kaip tai pa- negauna mokėti, 
vyzdžiui, Easton, Pa.. U” v‘ 
nariui K., 1 
muštynių,

Nes tie žmo-(Reiškia, jeigu ligonis jausis ir tų iš jo priėmimo kvitą ant tam 
blankos.” Vadinasi,

pasakyta, kad na- pos negausi, ir dar gali reika- 
> lauti daugiau 1 dokumentų, 
į kaip rbdo paragrafas 42-ras.

Taipgi tame pašelpą S.L.A..1 t,vv ............. Taipgi tame pašalpą S.L.A. ar ne pagal
.ttovvru, x tūlam ' pačiame paragrafe pasakyta, J centro sekretorės, ir pagaliaus 
kuris gavo ligą iš kad turi siųsti kas 7-nios die- Pagal visos pildomos tarybos 
pašelpą išmokėjo, nos No. 2 blanką. Tie žmo- .nuožiūrą Tai kam .jūs, vy- 

nėra abejonės, kad ir daugiau nės rėkia, kad A.P.L.A. pasvei- r^i> taip šokinėjate, kaip gai- 
yra tokių atsitikimų? |kęs narys nepriduos sirgimo clžiai ant mėšlyno prieš A.P.

A.P.L.A. Centro komitetas blanką bėgyje dviejų savaičių, j L. A. konstituciją, o^prieš S.L. 
visokių įsitikinimų nariams pa- tai negaus mokėti už visą Ii-;A. užsimerkiate? Et, jūs, de- 

^gal konstituciją teisingai pa-!gą, bet S.L.A. sergantis narys, Jmagogai ir veidmainiai! Prie 
šelpą išmoka. Nes čia, Carne- jeigu nepriduos blankos, tai už 'pabaigos, dar ve ką S.L.A.šelpą išmoka.
g|k, Pa., A.P.L.A. 3-čios kuo- tą laiką negauna mokėti, ir jei- 
pos trys nariai sirgo ir visi ga- 'gu atsisako į ligonbutį eiti, tai 
vo teisingai pašelpą išmokėti, i visiškai negauna pašelpos. Pas- 
O iš tų trijų narių nei vieno jsveikęs narys, bėgyje dviejų 
nėra bolševiko. Reiškia, cent-'savaičių, gali -lengvai išpildyti 

Bet ser- 
, ir 

kaip ilgai pradžioje ligos ne- 
išpildys ligos blankos ir už tą

ro komitetas nedaro jokių kliu- savo ligos blanką, 
čių nei vienam nariui, kas tūnantis to negali padaryti, 
nebūtum: bedievis, katalikas, ;1_- u™
bolševikas ar fašistas—visiems 
lygiai yra pašelpa išmokama. 
A.P.L.A. centro komiteto trys 
nariai: pirm., sekr. ir ižd. per
žiūri visas ligonių blankas ir 
išmoka pašelpą. O S.L.A. tik 
vienas sekr., kas reiškia, kad 
trys visuomet gali dalykus Į 
daug geriau išspręsti, negu j 
pienas. ( Todėl A.P.L.A. pašei-1 

\POS išmokėjime ir yra daug [ 
geresnė tvarka, negu S.L.A. 1 
Tanjie pačiame “Tėvynės” nu-' 
mer. tie žmonės rėkauja^ kad 
A.PL.A. pasveikęs narys, ir ne-1 
priduos savo ligos blankos bė
gyje dviejų savaičių, tai ne
gaus pašelpos už visą ligą.
Dėlto nėra jokios baimės, kuo
met narys atsisako nuo ligos 
(arba pasveiksta) ir jis tuom i 
pačiu sykiu pas daktarą išpil
do savo ligos blanką, ir bėgyje 
dviejų savaičių jis turi užtek- | 
tinai laiko priduoti savo ligos ' 
blanką kuopos fin. sekr. ir i 
priegtam kiekvienas narys no- j 
ri gauti savo pašelpą kaip ga
lint greičiau, nes darbininkui 
pinigai yra labai reikalingi, ir 1 
šitas konstitucijos paragrafas j 

A nei kiek A.P.L.A. narių nebai- ' 
df), ir dėlto da iki šio laiko j 
niekas pašelpos nenustojo, j 
Taigi, šitas tų “mokslinčių” iš i 
“Tėvynės” argumentas nėra I 
vertas nei išrūkytos’pypkės ta-1 
bako.

Tie žmohės klega tik apie 
A.P.L.A. konstituciją, bet apie , 
S.L.A. konstituciją tai jie ne- ; 
sako nei žodelio. Mes dabar | 
panagrinėsime ir S.L.A. kon- j 
stituciją ir pažiūrėsime, ar jau I 
ten! taip viskas gerai ir labai ’ 
puiku! čia?padarome ištrau-Į 
kad iš konstitucijos apie ser
gančius narius ir gavimą ar 
negavimą pašelpos. Skaitome [ 
“kęnst. 
paragr. 
tuojaus 
ti savo 
ninkui 
nasiųsti jam daktaro paliudiji- j 

<mą; gavęs nuo Raštininko tam 
tikrą blanką, jiš turi ją pilriai 
ir aiškiai (atramentu) išpildy-j 
ti iįr laike 3 dienų priduoti ją 
kuopos Finansų Raštininkui, i 
25.; Ligonis privalo pasiduoti j 
kuopos priežiūrai: kaip lanky-; 
tojams, taip ir kuopos vyriau-j 
sybei; jis privalo suteikti viso-: 
kias informacijas ir privalo! 
pildyti daktaro įsakymus. 26.' 
Jei lankanti ligonį komisija 

.arba kuopos valdyba pasitar
tų su daktaru apie nario ligą, 
ir jei daktaras patartų, kad li
gonis turi gydytis ligopbutyje, 
o ligonis to -nepadarytų, tai jis 
negauna pašelpos už visą ligą. 
27. Narys skaitosi sergančiu 

■/uuo toe dienos,’ kada kuopos 
Jfiąftney Raštininkas priėmė

konst. sako pusi. 79, parap;. 
46: “Joks narys negali skųsti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje į bent kokį teismą delei 
išgavimo pašelpos ligoje pirm, 
negu jojo atsišaukimas arba 
apeliacija ant Pildomosios Ta«- 
rybos nusprendimo nebus pa
duota galutinai nuspręsti se-

—o—
Aido Choras turės 

maskaradų balių lapkr.
7:00‘

pos gavime, tai tu lauk Seimo, 
kad ir virš du metus, ir dar po 
Seimo iki gausi pašelpą, Tai 
tau praeis ir trys metai, tai subatoj, 
kaip “puikiai” sutvarkyta S. Draugijų svetainėj.
L.A. konstitucija. ' Bet prieš]tos dovanos už geriausiu^ ap- 
tai nei Bakanas, nei Vitaitis i rėdalus.
nieko nesako, jie tik rėkia .Naujas Ufa atliks programą, 
prieš A.P.L.A. konstituciją.
Kur A.P.L.A. konstitucija na-! 
riams nedraudžia eiti Į teismą 
bile kada. Tie žmonės rėkau
ja, kad 1 A.P.L.A. konstitucija 
parašyta pagal kokią suktą ap- 
draudos kompanijos konstitu
ciją. '• O pagal kokios kompa
nijos S.L.A. konstitucija para-, 
syta ?

J. Gataveckas,
A.P.L.A. Narys,

DETROIT, MICH.
To Dar Nebuvo Šįmet

Detroite

tik keletas dienų beli- 
tos iškilmės arba Aido 
koncerto , prie kurio

Jau 
ko iki 
Choro 
taip energingai ir sparčiai ren-1 
giasi Ąido Choras ir mokyto-' 
jas V. Žukas darbuojasi viso-j 
mis pajėgomis. Aido Choro: 
pramogų komisija yra suren-1 
gus tokią didelę ir dailę pro-1 
gramą, kurios ne tik šįmet, bet I 
ir praeityj nebuvo matęs Det
roitas, 
keletą 
gausit 
kričio.
Sau nori ūtė, 
Ed. Kazikoff, E. Kvietinskiūtė | 
ir kiti. Dainuos trys dideli '■

Pažymėsiu čion tik 
del aiškumo, o kitus 
išgirsti scenoj 2 d. lap- 

Solo dainuos Emilija
Petrušonienė,1

puikų
1 d., 

vakare, 
Bus duo-

įžanga 25 centai

Reporteris.

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

(•'ii ; • ) ! <

Į Raudonąją Automobilių 
Parodą Šiandien!

Visi Korąunistų Partijos 
nariai ir pritarėjai, turintie
ji automobilius, yra ragina
mi jais atvažiuoti i Workers 
Center, 35 East 12th St., 
New York, šiandien, ketvirta
dienį, spalio 30 d., 7-tą vaf. 
vakare, ir dalyvauti ■ visa- 
miestinėje parodoje su obal- 
siu “BALSUOKITE Už KO
MUNISTUS!”

Po 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.

K o v tunistų Part įjos
K a mpanij o s K omi tetas.

pusk 74, skyrius XX, Į 
24. 1 Susirgęs narys i 
privalo raštu praneš- ■ 
kuopos Finansų Rasti- ■ 
apie sirgimą ir sykiu

I

Siuvame taip 
kymų. Jei Tam
ar overkotas ar

ę=?

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodapie 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama 
pat drabužius sul 
štai reikalingas
kas kita, užeik p

AMERICAN CLOTHING C0
J. YURGĘLIS IR L J. MARKUS

Savininkai

BERSHOTYKY BATHS ;
Street Brooklyn, N. Y.

Dabar yra po gaspadoryste
GERAI ŽINOMOS MRS. SEIGILL 

St. New York City
sulig vėliausio patogumo

■BiilB VISŲ DOMĖK

- 222 MANHATTAN AVĖ. i

■

mauti

kaina.
užs

litas

’ " •. O 
- :■ w

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 j * ‘ ; :

Urbo Lax Tabs. . Urban’s Cold Powers , 
yrą tai Ranuolę prieš kitą amži- , (MILTELIUS NUO ŠALČJO) 
ną žmogaus priešą—vidurių už- , ’•,

. Ųž 76c už 
nuo savolata-.n,

...a
utį. priešų—viuurių uz- •,
kietojimą-^-kuris žmogui pagami- šrilčA] nebijo, 
ną daug rūpesčių < ir' sunkių. |igų.; baksų apsiginkluok 
25 centai už.skrynutę. žino priešo!

• F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

HIIGUIGIIII IIIGHII

Puslapis PenlčtaS
=E=3

Pirmiau buvusios 5 Allen
Įrengta

Rusiškos ir Turkiškos Pirtys
ATDAROS DIliNĄ IR NAKTĮ ĮŽANGA NUO 35 IKI 50c

Patogūs įrengimai del miegojimo ( ; i-ję (
PANEDĖLIAIS IR SEREDOMIS DEL MOTERŲ 

Utarninkais, Kctvergais, Pėtpyčiomis, Subatomis ir Nedaliomis Vyrap 
Telefonas, Pulaski 9135
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I NG COAMERICAN
222 Manhattan Avenue

St. Brooklyn, N. Y. 
• I
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SMINTINGAI

Vardas.
No___
Miestas

MALONŪS RŪKYT

ŽODIS NUO BR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu skvo draugams, jog aš vis dar

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

2220 Avenue J
Sutinką su savo politika faktų įrodymu publikai, Amerikos Tabako Kompaniją pakvietė p. Clark Howell asmeniškai liudyti ir pereįti pasižymėjusių 
asmenų rapęrtu.s, kurie liudijo LUCKY STRIGĘS pagarsėjusį Spragamo MetpdĄ p. Howell pranešimas yra Mfr#>

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, 4 BROOKLYN, N. Y,

It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsauga—Prieš knitojlmus—prieš kosulį

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

Panaudotas^
Sako

Clark Howell • ’
“Atlanta Constitution” redaktorius

Daugelį metų Democratic National 
Committee narys

United States Coal Commission narys

Buvęs Georgia Senato Prezidentas 
ir narys

Buvęs narys ir pirmininkas Georgia 
atstovų rūmų

Ir senai Globėjas Georgia Universiteto

“Mokslas visiškai keičia visas išdirbystės for

mas, LUCKY STIUKE cigaretų išdirbėjai man 

malonėjo suteikti pakvietimą apžiūrėti jų 

dirbtuves. Negalėjau priimti tuo syk tą ma

lonę, tačiau aš pasinaudojau proga perskaityt 

mokslininkų raportus kaslink nuveikimų jų 

dirbtuvėse.

“Aišku kad jokioj šakoj mokslas nebuvo taip 

pritaikomas kaip cigaretų išdirbystėj.

LUCKY'STRIKE — puikiausias cigaretes, Kiurį Jus: Kada 
rūkei, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET “JIE SPRAGINTF\Visi, žino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINAMAS’2 prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerkles erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat: “SPRAGINAMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray.
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i• 6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
<67 DIVISION AVENUE, x ■ BROOKLYN, N. Y
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Brooklynb Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 
Ž69 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 prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO. • ; M’Ji

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikajaųkit 
virŠpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje> išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit
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A-DR. H., MENDLOWITZ
H Brooklyn, N. J.

TeL: Midwood 6261
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Puslapis sestas
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VIETOS ŽINIOS
svetainėje, New Yorke. Du- įgrotų' ketvirtas narys kpvo 

f . <■ _ - tL » i • 1 ii. < • i

Visi Mohilizuokitės į Didžiausią Brooklyne 
Mitingą Rytoj Vakarą. Kalbės Foster, 
Hathaway ir Kiti. Dainuos Aido Choras
Draugai, turime išjudinti vi

są lietuviškąjį Brooklyną į di
dįjį masinį mitingą, kuris bus 
šį penktadienį, spalio 31 d., 
8-tą vai. vakare, Miller’s 
Grand Assembly svetainėje, 
Grand St. ir Havemeyer. Pra
kalbas sakys drg. Fosteris, ko
munistų kandidatas į guberna
torius; Olgin, Freiheit redak
torius; Hathaway, Daily Wor- 
kerio redaktorius, 
kapp, revoliucinis 
buotojąs. s t , ’; i ’

Mitinge dainuos
Aido Choras, vadovybėje B. 
Šalinaitės.

Krizis. su bedarbe eina vis 
didyn. Kapitalistai, iki gyvo 
kaulo engdami darbininkus, 
grobiasi kaskart didesnius pel
nus. Prieš milionus bedarbių 
fašistėjanti valdžia težino tik
tai smurtą, terorą, iš vienos 
pusės, ir prigavingais priža
dais stengiasi juos sumulkinti,

ir Bieden- 
unijų dar-

Brooklyn©

iš kitos pusės. Tą daro visos 
kapitalistinės partijos, kaip 
demokratai, republikohai, taip 
ir “socialistai.”

Visi eikime ir visus kitus 
veskimės ir vežkimės j tas 
svarbias prakalbas, kad suži
notume, ką bedarbiai ir dir
bantieji turi darytų kad pri
verst kapitalistus jr ji), valdžią 
duoti tuojautinę žmonišku pa
ramą bedarbiams ir kad pri- 
spirt juos įvesti valdišką be
darbių apdraudos įstatymą su 
bent $25 pensijos kiekvienam 
bedarbiui kas savaitė; kaip 

i turime kovot, kad atsilaikyt 
prieš vis nachališkešhius dar
bo mokesnio kapojimus, prieš 
vis pasiutesnį skubinimą dirb
tuvėse; kaip galima būtų pri
verst bosus įvest 7 valandų 
darbo dieną, 5 dienų darbo sa
vaitę ir kaip užkirst kelią ka
pitalistiniam karui, į kurį sku
botai* rengiasi kapitalistiniai 
Amerikos valdonai.

Ar Žinote, Kas įvyks 
Ateinantį Nedėldienį?

Ogi ateinantį nedėldienį, 2 
d. lapkričio (Nov.), “Laisvės” 
svetainėj, įvyksta S.L.A. 83- 
čios kuopos puikus parengi
mas—šokiai ir koncertas.

Dainuos Aido Choro mergi
nų sekstetas, kurį brooklyniš- 
kiai taip myli, kaip bitės me
dų. Taipgi bus ir daugiau 
muzikalės ir dainų programos, 
kurią išpildys žymesni mūsų I 
dainininkai ir artistai. Be to, l 
dar bus skrajojanti krasa, vi
sai .naujoj ir įdomioj formoj, 
pei kurią mergina vaikiną Lyga turi jaunuolių lenk- . n . .v. n •
'...................................................... obalsiu “Balsuokite Ar I robismą Panaikinus

rys atdaros 7-tą vai. vakare.
Mitingai atvirame ore kiek

viename rinkimų distriktę. ‘
Rytoj, penktadienį, didysis 

Brooklyno masinis mitingas 
Miller’s Grand Assembly sve
tainėje, kampas Grand St. ir 
Havemeyer. Kalbės drg. Fos
ter, Olgin, Hataway, Bieden- 
kapp.

Visi draugai ir pritarėjai, 
kurie žada būti balsavimo pri- 
dabotojais lapkričio 4 d., turi 

i rytoj 8-tą vai. vakare susirink
ti į Irving Plaza svetainę, 15th 
St. ir Irving Place, New Yorke.

šeštadienį, Jaunųjų Komu-

6-tos dienos bedarbių de
monstracijos, drg. Harry Ray
mond. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas pradeda ener
gingą kovą už tuoj autinį pa- 
liuosavimą drg. Ęaymondo. 
Tuo tikslu, buvo priimta smar
ki rezoliucija dideliame dar
bininkų susirinkime Irving 
Plaza svetainėje, New Yorke, 
spalio 22 d. Įvairios darbinin
kų organizacijos taipo pat iš
neša rezoliucijas už neatidėlio
jamą drg. Raymondo paleidi
mą. Tuo tikslu bus šaukiami 
ir dideli masiniai mitingai.
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Telephone, Stagg

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM 
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

ba vaikinas merginą . galės 
greitai susipažinti.

Kaip merginos, taip vaiki
ną!, kaip , ųipterys,, taip vyrai, 
kurie norite naujų susipažini
mų ii’ kitokių įdomių pasilinks
minimų, tai įsitėmykite, kas 
įvyksta ateinantį nedėldienį, ir 
visi, jauni ir suaugę, ura į 
viršminėtą parengimą! šokiai 
prasidės 5-tą valandą, progra
ma— 8-tą valandą .vakare.

Apart kitko, bus gardžių 
naminių užkandžių. Draugės 
M. Vaicekauskiūtė ir Viltra- 
kiūtė pačios iškeps gardžių 
pyragų.

Rengimo Komisija.

tynęs su
už komunistus!” Bėgimas pra
sidės 1:30 vai. po pietų iš 
Bronxo ir 2:30 vai. po pietų 
iš Brooklyno; baigsis po num. 
27 East 4th St., New Yorke.

Raudonoji naktis šu auto
mobiline paroda bus visame 
N. Yorke.

42 Sykius “Sumažino” 
Bedarb

PoKcijos k o m i s i o n ierius 
Mj/frooney skelbia vieną iš be
gėdiškiausių klastų, būk New 

yYorke ir Brooklyne tėra tiktai 
" 18,809 bedarbiai išviso. O tik

tai kelios dienos atgal Rybic
kis, demokratas direktorius va
dinamo “nemokamojo” darbų 
suradimo biuro, apskaitė, kad 

_ Didž iajame New Yorke yra 
fee/t 800,Q00 bedarbių. Ge
riausiais laikais ir tai kelis 
kąrtus ;būna daugiau čia be
darbių, 
džiausi
majoro! Walkerio. žandarų gal
va Mulrooney, kuris tikrąjį be
darbių Jgkaičių dabar “štfmaŽi- 
no

“Socialistai” Ištikimiausi 
Kapitalizmo Ramsčiai

New Yorko Herald-Tribune 
spalio 25 d. rašė, kad Euro
pos “socialistai” yra didžiausi 
apgynėjai dabartinės (kapita
listinės) tvarkos, kurie “laiko 
darbo unijų narius nuo ėjimo 
į komunistų pusę.” Šis pagy- j 
rimas “socialistų”iyra padrąsi
nimas, kad “geri” piliečiai ne
bijotų balsuoti už socialfašis- 
tų kandidatus. Bet kiekvie
nas sąmoningas darbininkas 
pasirinks balsuoti už komunis
tus, o ne už “socialistus,“ ku
rie yra ištikimiausi kapitaliz
mo ramsčiai.

aičių!
~~ Ateiviu Apgynimo Masinis

negu dabartiniu di 
kiHzio> metu “surado’

kaičių dabar “štfmaŽi- 
net 42 sykius.

Serga K. Lapikaitis
Sunkiai serga plaučių užde

gimu drg. K. Lapikaitis, gyve
nantis po num. 157 McKinley 
Ave., Brooklyne. Pats 
krizis jau praėjo, vienok 
nis dar labai silpnas.

ligos 
ligo-

s.

ŠOKIU BALIUS
.bengia Jaunųjų Darbininkų. 

Kliubas
- šeštadienį

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

46 Ten Eyck St., Brooklyne
Bus linksma programa

y Taipgi bus

- .POLKOS KONTESTAS >./ i £, r i . t t į * > » 
. Geriausiai atsižymėjus pora 

laimės dovaną
Pradžia 6:30 vai. vakare

Jaunųjų . Darbininkų Kliubo 
Orkestrą grieš lietuviškus ir 

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

į site užganėdinti. < ,
Įžanga tik 50 centų ypatai 

Visus kviečia J. D. KLIUBAS.

Mitingas Sekmadienį
Sekmadienį, Central Opera 

House, New Yorke, 67th St. ir 
3rd Ave., bus masinis mitin
gas delei apgynimo kovojančių 
ateivių darbininkų nuo depor
tavimų iš Amerikos ir delei ko
vos prieš registracijos įstaty
mus, kurių sumąnymai yra 
įteikti Jungtinių Valstijų k o m 
gresui. Mitingas prasidės 2-rą 
vai. po pietų. Kalbės J. Louis 
Engdahl, komunistų kandida
tas į leitenantus gubernato- 
j-ius^N,. Y, valstijqs; N. J. Ol
einas, Freiheit redaktorius ir 
h; |ųtn l;ių

Visi Lošėjai Būkit “Grigučio” 
Pamokose Penktadienį

Penktadienį, 31 d. ,spalio, 
bus visų lošėjų pamokos sykiu 
su chorieČiais. Draugai ir 
draugės, įsitėmykite šį prane
šimą ir atsilankykite į “Lais
vės” svetainę, 8-tą vai. vakare 
(sharp).

j Taigi, visi aidiečiai kviečia- 
|mi atsilankyti viršminėtu lai
ku. Laiko nedaug teturime iki 
lošimo ir, pakol gerai susimo- 

turėsime padirbėti.
d. sausio 

m., Labor
Tik nesi-

kinsime, 
Lošimas įvyks 18 
(January) 1931 
Lyceum svetainėje, 
vėluokite būti laiku!

Rengimo Komisija.

Dar Apie Seno Vinco 
Prakalbas

Gręsia 3 Metai Kalėjimo 
Drjy. Nessinui ir Kitiem 
Bedarbių Delegatam

Be prisiekusiųjų posėdinin- 
kų teismo (be grand džiūrės) 
žada New Yorko miesto ponai 

' 1 teisti drg. Šamą Nessiną ir ki- 
* tus narius bedarbių delegaci- 

Laužo Teismo Indžionkšiną jos spalio i6-tos <1. Teisėjas 
Murphy jau padarė sutartį su 
■pagelbininku apskrities proku
roru Boteinu, kad tuos drau
gus turės teisti trys nuolatiniai 

teisėjai specialiame

Kairieji Maisto Darbininkai

Kairioji Maisto ' Darbininkų 
Industrinė Unija yra pasiryžu
si sulaužyt teismo indžionkši
ną (drausmę), išduotą prieš“kazioni 
streikierius Zelgreen kateteri- teisme.
jos, 257 W. 34th St., New Yor
ke. Streikieyiams talkon eina 
revoliuciniai siuvėjai, prieplau
kų darbininkai ir kiti. Kasdien 
jie laiko masinius pikietavi- 
mus prieš tą valgyklą, nepai
sydami, kad policija daro ke
lis ant jų kasdieninius užpuo
limus ir areštuoja pikietinin- 
kus. Užvakar areštavo šešis; 
keli pikietininkai buvo apkul
ti, bet ir policija nuo darbinin
kų gauna į kailį.

Minimąjį1 indžionkšiną prieš 
šį streiką išėmė patys Ameri
kos Dhi-bo Federacijos I Vadu
kai, kurie siitlrika su bosais, 
kad valgyklų darbininkai ver
gautų po 12 valandų į parą.

Spalio 25 d. išėjo pirmas nu
meris “Food Worker’io” 
riosios Maisto Darbininkų 
jos organo.

kai
lini-

Vos Nesusipyko Besiginčijant 
Apie Jaunuolių Dark. Kliubo 
Kontestinius Šokius Subatoj

“Ei, ei, Vincai, kur taip sku
bini?”

“Einu pas šiaučių, nešu če- 
verykus taisyti. Naujų neno
riu pirkti, nes vistiek nuplyš.”

“Kibą bjaurų darbą dirbi?” 
“Visai ne. Matai, šitie geri 

man čeverykai, galiu aš su 
i jais gerai vaikščioti, taipgi la
bai smagūs šokti: aš, mat, su 
mergiščia eisiu šokti į kontes- 
tą.”

“Ką, tu eisi šokti į kontes- 
O-o-o, kibą į ožių, balių,Jau buvo rašyta “Laisvėj“ tą?

apie tai, bet dar ir man rūpi [kad tu šokti nemoki? Aš ta- 
pasakyti keli žodžiai. |ve galiu apšokti eni,taim; ai

Nemaniau, kad drg. Senas jbečiu, kad aš tave subytinsiu.” 
Vincas yra toks geras kalbė-1 “Na, gerai, aš ten būsiu, pa- 
tojas, kaip ir geras, rašytojas: matysiu, ką tu gali. Bet kur
Vincas yra toks geras kalbė-J

Daug prakalbų gerų kalbėto- ^as balius?” 
jų girdėjau, bet ir drg. S. V. | “Laisvės” , svetainėje; bus

PageretŲ Laikai?
Demokratų partijos pirmi

ninkas Jęhn J. Raskob sugal
vojo naują būdą “atitaisy-r 
mui“ krizio ir bedarbės; sakoj 
tik panaikinkite blaivybės įstal 
tymą; leiskite liuesai dirbti ir 
pardavinėti alkoholinius svai
galus, apdėkite tinkamais mo
kesčiais alkoholio biznierius; 
paliuosuoki.te gi fabrikantus ir 
bankininkus nuo mokėjimo 
taksų į valdžios iždą sulig į- 
plaukų,—o viskas greitai “pa
sitaisysią.“

Tai yra naujas mulinimas 
darbininkų, kurių balsus de
mokratų partija nori susišluo- 
ti sau dabartiniuose rinkimuo
se.

Vokietijoj, Anglijoj ir kito
se kapitalistinėse Šalyse alko
holinis biznis nėra varžomas, o 
krizis ten taipgi baisus; be
darbių milionai kasdien auga

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza ,v 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Teismininkai bijosi tų drau-'naujais tūkstančiais darbinin- 
gu byla tardyti grand džiūrės išmetamų iš darbo., 
teisme ypač todėl, kad į tą by- Netikėkite jokiems republi- 
lą Tarptautinio Darbininkų konų ir demokratų bei “socia-

.....................  Netikėkite jokiems republi-
— ‘ ‘ > Darbininkų konų ir demokratų bei “socia-

Apsigynimo advokatai oficia- bstų” partijų blofams. Remki- 
pašaukia te rinkimuose Komunistų Par-liai “subpoenomis 

majorą Walkerj ir miesto tary
bos prezidentą J. McKee, kaip 
liudininkus. Grand džiūrės 
teisme tiedu ponai turėtų atsa
kinėti į nesmagius jiems klau
simus, statomus Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katų : kodėl už reikalavimą 
bedarbiams, .paramos buvo pa
čiame miesto valdybos rūme, 
sulig majoro Walkerio koman-

tiją, kuri viena teveda kovą 
prieš bedarbę, kaujasi už $25 
pensijos į savaitę kiekvienam 
bedarbiui ir veda bataliją už 
7-nių valandų darbo dieną, 5 
dienų darbo savaitę, prieš už
darbių kapojimus, prieš sku
binimą darbuose ir t! t. Be
darbių ir dirbančiųjų būvį te
galima 1 kiek pagerinti tiktai 
masiniai kovojant, vadovybėje 

dos° policijai ir detektyvams, Komunistų Partijos, prieš' ka- 
primuštas drg. Nessinas? ko
dėl jis paskui buvo areštuotas 
už tariamą “bandymą sukurs- 
tyt sukilimą?“ kame nusi
kaltimas Stone’o, Leakss’o ir 
kitų tos bedarbių delegacijos 
narių, kurie buvo žvėriškai po
licijos sumušti ir dar areštuo
ti už “betvarkės kėlimą“ vien 
todėl, kad jie pareikalavo iš 
grafteriškos miesto ^valdžios 
paskirti reikalingas sumas<pi-l 
nigų , tuojautiniam sušelpimui' 
šimtų tūkstančių bedarbių 
New Yorke? kuom prasižen
gė net prieš buržujinius įsta
tymus drg. Engdahl, kad jis 
buvo areštuotas? ir t. t. 1

“Demokratiška“ miesto tei- 
mų mašinerija yra pasiryžus,! 
“šurum burum,“ t__
bin ntcinviic hp pprpmoniiu i Klte vaKar*ls nuo ‘‘ i*1 vai, aparc- oių atstovus oe ceremonijų , mentas 2> 160 So< 3rd st, Brooklyn, 
nesmerkti trims metams kale- n. Y. ---------

pitalistinius parazitus.

Lapkričio 4 d.—balsavimų 
diena! Balsuok už komu
nistus! Klase prieš klasę!

SUSIRINKIMĄ!
BROOKLYN, N. ?Y.

A.P.L. A. 22-ros ir 49-tos kuopų 
j i baliaus komisijų susirinkimas bus ne- 

dėlioj, 2-rą lapkričio, “Laisves” sve
tainėj, JO-tą vai. ryte. Malonėkit 

ateiti laiku. 1 Komitetas.
(257-259)

jimo, kaip kad padarė drg. 
Fosteriui, Minorui, Amteriui ir 
Raymondui, vadams didžiosios' 
kovo 6t d. demonstracijos. 
Kaip Fosterio teisme nebuvo 
leidžiama komunistų- liūdinin-1

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys del 

merginos ar moters, su visais pa
tuos bedar- rankamais ir apšildomas. AtSišau- 

■ ■ i kite vakarais nuo 7 iki 10 vai, apart- 
(258-259)’

kams, net buržuazijos laikraš
čių tūliems rėporteriams, pra
sižioti apie policijos provoka-

prakalba man taip įdomi bu- gera ten muzika, aibečiu laif, toriškus žvėriškumus, taip ir 
_ kad bus. p. dabar gud bai; dabartinėje byloje teismo ve- 

gal pyksti?” ' ( dėjai tikisi viską panašiai ma-
x_. širiališkai atlikti.

Šiandien paskirtas pradinis 
tardymas Nessinui ir kitiems 
viršminėtiems spalių 16 d. be
darbių demonstracijos delega
tams šio tardymo išvakarėse 
areštavo drg. Nessiną dar ant
ru atveju, dabar už “betvar- 
kaus susirinkimo laikymą.“

vo, kad atydžiai turėjau klau
suti. ' ’ ' . . '

Labai gerai,'kad A.li.D.L.D.
1-rria kuopa tas prakalbas1 kt-

“O^ne, tai .gųd bai!’’. , . , 
, ‘‘Nepamiršk, ką kalbėjome 

rengė įjkrainų Svetainėj, 101 Jaunųjų Darbininkų
Grand St. Apie tą vietą dar 
daug lietuviško svietelio gyve
na, kuris nei nesipriešina bol
ševikiškos prakalbos pasiklau
symui. Dėt šį kartą jų nedaug 
buvo todėl, kad ' jie nežinojo. 
Jų daugumas mūsų laikraščių 
neskaito, plakatų apie prakal
bų rengimą nematė. ; Ateity 
ten rengiant prakalbas svarbu, 
kad tie lietuviai apie tai žino
tų. .' h : ' u .

Dar verta priminti, kad pra
kalbų lėšų padengimui po pus- 
ddlerį aukojo: L. Sasnauskie*- 
nė, M. Saulėnas, F. Buknys; 
vienas dolerinę^davė. Viso su
rinkta 13 dol. ,

Draugas Krasauskas progre
suoji . prakalbystėjJ biet per- 
dažnąi priežodį, kartoja. Tas 
prakalbaujapt ąętipka, •_ . t . 

. Sena* Anykštieti*. ' ,

Klipbo, balių, subatos yakare, 
“Laisvės“ .svetainėje.

, ęharles.

Raudonasis Rinkimų Vajus 
Didžiajame New Yorke V

Pirma raudonoji rinkimų 
agitacijos paroda automobL 
liais New Yorke įvyko vakar. 
Kurie Komunistų Partijos na
riai bei pritarėjai turi autpmo- 
bilius bfei trokus, jie yra ragi
nami patelefonuoti į komunis
tų distrikto centrą, pašaukiant 
šį numerį: Algonquin 5707, 
arba atvažiuoti 7:30 vai., va
kare automobiliais į Workers 
Centrą, 50 E. 13th St., New 
Yorke; J; C į

Šiandien įvyksta fĮrg. Foste- 
rio-Trachtenb<ergo masinis pra
kalbų mitingas Cooper • Union

Reikalavimai Paliuosuot
Drg. Harry Raymond?

Paleidus iŠ kalėjimo drau
gus—Fosterį, Minorą ir Am- 
terį, dar tebelaikomas už

U

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR
Liętuvyg Laisniuotas Elektros

Įvedimo Kontraktorius .

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS .

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

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

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

Tel.: Juniper 6776

MOT. LAU K US, Fotografas
214 Bedford Ave.^ Brooklyn

1 ei. Ctreerin v'nt 9-7831
(urmuMd ■Studija lit indtliire Ateikit l’et Mti kt mti

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveiksiu* 
Įvairiomis spal
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
amerlkonifikals.

TELEFONAS i 
TRIANGLE J 460

Kreipkitės i i v • 
adresu i

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

fl

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

Tel., 0788 Stagg,

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STeGDENGIS

Metalu Ismušame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

r

NOTARY PUBLIC

Patarnauju vi ši °.m be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Maųo ofisas at
daras difeną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiaL

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

baoE-joi:,1" ioėsioi~t7zj< 
0 viduriai užkietėję

r t ■ ■ -!111 ’ ’k * 7 .< < •
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žoliy 

’ ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
i i į \ l

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa-
1 gelbsti sugrąžint natural vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 

ĮJ' sumaiŠyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
miegas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip it suaugu-

I siems. Kaina.............................................................60c, per paštą 65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

z KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas •

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

Iškirpkit sj skelbimą ir prisiyskit kartu su užsakymu.
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