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DRG. A. BIMBA KAL
BĖS:—

Lapkričio 1 d., 7:30 v. 
v. Norwoode, Lietuvių 
Svetainėje, 13 St. George 
Avenue.

Lapkričio 2 d., 2 v. po 
pietų, Montello, Lietuvių 
Svetainėj.

Lapkričio 2 d., 7:30 v. 
v., So. Boston, kampas E 
ir Silver Sts.
DRG. R. MIZARA KAL
BĖS:—

Lapkričio 2 d., 2-rą vai. 
po pietų, Concordia Hali 
(Crosby St.), Danbury, 
Conn.

Lapkričio 2 d., 7 v. v. 
Lietuvių Bendrovės Sve
tainėje, 243 Front Street, 
New Havene.
DRG. SENAS VINCAS 
KALBĖS:—

Lapkričio 1 d., 7:30 v. 
v., Linden Hall, Wood A v. 
ir kampas 16-tos gatvės, 
Linden, N. J.

Lapkričio 2 d., 2 v. v. 
p. p., Vengrų Svetainėj, 
49 Jefferson St., Yonkers,

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.
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VOKIETIJOS METALISTU STREIKAS 
YRA SLAPTA PARDUODAMAS BOSAM;

NORIMA PRIVERSTI NESTREIKUOT
Bet Revoliucinė Streiko Opozicinė Vadovybė Šaukia Darbi

ninkus Stovėti Kovos Fronte ir Kautis už Originalius Rei
kalavimus

Hendersonas Siunta 
Prieš Sov. Respubliką

“Pravda” Sako, kad 
Francija Viską Daro

Darbininkai Visų šalių, Vienykite*

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re* 

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!

DRG. L. PRŪSEIKA 
KALBĖS:—

Lapkričio 2 d., 2:30 v. 
po pietų, Mohican Svetai
nėje, 117 East Main St., 
Amsterdam, N. Y.

Minėtų kolonijų lietu
viai darbininkai dalyvau
ki! prakalbose. Gyvena
me nepaprastu laikotar
piu kovų ir revoliucijų; 
laikotarpiu bedarbės ir 
didžiausio krizio; laiko
tarpiu vis aštrėjančios 
klasių kovos ir darbinin
kų klasės žygiavimo prie 
galutinų susirėmimų su 
kapitalizmu. Kalbėtojai 
plačiai išaiškins minėtuo
sius klausimus.

BERLYNAS.— Vokieti
jos metalistų streikas, ku- 
įris tapo apskelbtas jau ke
linta savaitė ir kuriame da
lyvauja arti pusantro šimto 
• tūkstančių darbininkų,i 
slapta bandoma parduoti Į 
darbdaviams. Socialistinė-1 
reformistinė vadovybė turė
jo slaptus pasitarimus su 
darbdaviais. Ten sudarė, 
tam tikrą skymą, kaip su
grąžinti darbininkus j dar
bą, ir kaip nukapoti jiems

davybės, kurią social-demo- 
kratai, su Severingu prie
šakyje, padarė, priversda-
mi streikierius grįžti at-i jo 
gal į darbą: kuomet jie su
grįžo, visiem algas nukapo
jo septyniais nuošimčiais.

Prieš šitą Uricho propo
ziciją pakilo banga protes
tų iš streikierių pusės. Re
voliucinės opozicijos strei
ko komitetas bemielaširdin- 
gai pasmerkė šitą šocial-de- 
mokratų žingsnį ir šaukia I

LONDONAS.— Socialistų 
valdžios užrųbežinių reika
lų ministeris pranešė parla
mentui, kad Sovietų Sąjun
gos ambasadą Londone “ne
suvaldo komilnistinės pro
pagandos.” Jis buvo atsi
lankęs pas SSSR ambasa
dorių, kuris jam pasakęs, 
jog Sovietų Vyriausybė nė
ra atsakominga del Trečio- 
‘ i Internacipnalo darbų. 
Hendersonas grūmojo nu
traukimu ryšių ir, aišku, 
ruošimu puolihio ant Sovie
tų Sąjungos, j

Adv. Ignotas Barkus 
Turės Būt Areštuotas

Sumažėjo Įvažiavimas 
Darbininką Imigrantu

Socialistas Urich, vienas 
unijos lyderių, pareiškė, 
kad tokis slaptas pasitari
mas buvo daromas ir kad1 
ten buvo prieita prie seka
mo: streikieriai turi tuo
jau grįžti atgal į darbą se
nomis sąlygomis. Paskui 
bus sudaryta “nepartyvė” 
arbitracijos komisija, kuri 
padarys nutarimus, juos 
paskelbs spaudoj ir tie nuta
rimai bus įstatymais; juos 
darbininkai turės priimti.,'

Panašiai, Kai Ruhr 
Metalistų

Šis siūlymas turi visas 
ypatybes tos garsiosios iš-

darbininkus laikytis savo 
originalių reikalavimų, sto
vint streiko lauke.

Nauja arbitracija yra nie
kas daugiau, kai Brueningo 
ministerijos nutarimų pra- 
vedimas, kad nukapoti dar
bininkams algas. Taip va
dinamoji “nepartyvė” komi
sija yra meškerė, ant ku
rios bandoma pasigauti 
darbininkai. Todėl revo
liucinė streikierių opozici
jos vadovybė ragina visus 
darbinįnkus stovėti, kai sie
nai, ir* nepasiduoti prigavi*' 
kams. ‘ Nutarta 1 reikalauti 
leisti patiem streikieriam 
nubalsuoti, ar jie priima so- 
cial-demokratų siūlymą, ar 
ne.

WORCESTER, MASS. — 
“The Evening Gazette” pra
neša, kad fašistukas Igno
tas B arktis, kuris kaltina
mas vagystėje (reikale But
kevičiaus $1200) nestojo į 
teismą, kuomet jo byla tu
rėjo būti ^sprendžiama. 
Augščiausias kriminališkas 
teismas išdavė varantą su
areštavimui Barkaus. Bar
kans advokatas Moynihan 
atsisakė toliaus jį ginti, pa
matęs, kuomet B arktis ne
stoja teisman.

Barkus savu laiku pasi
žymėjo machinacijose prieš 
SLA. 57-tos pkuopos pažan-. 
giuosius narius. !

MASKVA.—“Pravda” ir 
kiti didieji organai kaltina 
Franci ją daryme įvairių 
machinacijų prieš Sovietų 
Sąjungos produktus. Dėka 
Franci jai, sako komunistų 
spauda, Belgija išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą. Dė
ka Paryžiaus reakcionierių 
akcijai, visa eilė kitų Fran
ci jos įtakoj esančių valsty
bėlių padarė tą patį.

Sov. Sąjungos Piliečiu 
Amžius Prailgėjo

LENINGRADAS.— Per 
du metu Sovietų Sąjungos 
statistikai studijavo Sovie
tų Sąjungos gyventojų am
žiaus ilgį. Šiandien jie 
skelbia, kad nūnai Sovietų 
Sąjungos vyrų gyventojų 
amžius yra dviem metais 
ilgesnis, palyginus su 1897 
metais caristinės Rusijos 
laikais vyrų gyventojų am
žium.

Padavimas daug balsų už 
Komunistų Partiją reikš 
užgyrimą kovos, kurią Ko
munistų Partija veda per 
ištisus metus už apdraudą 
edarbiams. Balsuokite už 

$2&^a vairinę pašempą bedar

 

biui! Balsuokite už Bedar- 
jbių Apdraudos Bilių!

BEDARBIU DELEGACIJOS NARYS -
WM. Z. FOSTER PENKTADIENĮ BUS 

BROOKLYNE IR SAKYS PRAKALBĄ,
Komunistų Kandidatas j Gubernatorius ir Buvusis del Dar

bininkų Klasės Reikalų Kalinys, Drauge su Kitais Kandi
datais Aiškins Brooklyniečiams Šiandieninę Padėti
BROOKLYN, N. Y. —;tų darbelius ir tai, kasdar- 

Spalių 31 d. Brooklyn© dar-i bininkam šiandien tenka 
ibininkai turės progos daly-, daryti.
vauti masiniame Komunis-I Drg. Fosteris, išėjęs iš 
tų Partijos mitinge, kuria
me kalbės. Wmme Fosteris,

William Z Foster

kalėjimo, jau spėjo pasaky- , 
ti visą eilę prakalbų. Kur 
tik jis kalbėdavo, visur 
tūkstantinės minios žmonių 
ateidavo ir didžiausiu entu
ziazmu savo vadą ir kovo
toją pasitikdavo.

Neabejojama, kad frrook- 
lyniečiai padarys tą patį.

Visi Brooklyn© lietuviai 
darbininkai, dalyvaukit ši
tame masiniame mitinge; 
atsiveskit savo draugus ir 
pažįstamus. Susipažinkit 
su komunistų kandidato į 
gubernatorius prakalba ir 
pasibrėžimais. Susipažinkit 
su Komunistų Partijos plat
forma. Balsuokit už komu
nistu kandidatus!

Įžanga tik 15 centų asme
niui.

Dvi Komunistes Turės
Eiti j Kalėjimą 

f. tri —-L ’

r
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WASHINGTON.— PereL 
tą rugsėjo mėnesį į Jungti
nes Valstijas įvažiavo 17,> 
792 imigrantai, kuomet 
1929 metais tą patį mėnesį 
įvažiavo 28,020. Vadinasi 
smarkiai sumažėjo. Tai vis ‘ 
pasėka bedarbės ir krizio. > .
Imigracijos komisionierius -apie Argentinos^ lietuvių 
Hull sako, kad juo tolyn, 

| vis mažės imigrantų įvažią- 
’ vimas. Valdžia daro viską, 

kad suvaržius.
Paėmus bertainį—nuo lie

pos 1 d. iki rugsėjo 30—į 
Jungtines Valstijas įvažia
vo 45,931 imigrantai. Tuo 
pačiu laikotarpiu 1929 me
tais—70,866.

; Argentinos "Rytojus” Jau Uždarytas;
Dar Labiau, Dar Pasiryžusiai Dirbkime 

Degančiuosius Būtinus Darbus!
Areštuoja Draugus; Švedas Kalėjime

įšaukė Duotą Nikelio 
Užsakymą Belgijoj
JSSELIS.— Sovietų 

ausybe atšaukė savo 
derį $2,000,000 vertės ni

kelio, kurį buvo davusi 
prieš kelis mėnesius. Tasai 
nikelis turėjo būti išdirbtas 
Belgijoj, bet kuomet pasta
rosios valdžia nutarė neįsi
leisti Sovietų* Sąjungos 
kviečių, tai Sovietų Sąjun
ga tą patį padarė su nike
liu. .

Maskva mano iškelti iš 
Ghento ir aliejaus kubilus, 
o taipgi iš Antwerp© vilnų 
plovynes.

Gavome aiškesnių žinių įstaigų ir organizacijų.
Argentinos lietuviai dar

bininkai! Kovokit su fašis
tine reakcija. Stovėkit su 
Argentinos Komunistų Par- 

Ryto- tįja, kurią fašisto Uriburu 
bute naujosios vai- valdžia pavarė pagrindin. 
(Uriburu) įsakymu Jei visi laikysitės, kai vie- 

buvo -padarytas užpuolimas nas; jei visi kovosite su Me
ant laikraščio išleistuvės, tuviškais fašistais ir vieti- 
Išdraskė spaustuvę, išplėšė niais,. argentinais, tai greit 
jie šėpas ir pradėjo areš
tuoti mūsų draugus. Tardo 
iš eilės visus, kurie prie 
“Rytojaus” dirbo, o Jeroni
mą Švedą, kaipo “Ryto
jaus” redaktorių, dar ir da
bar kalėjime laiko.

“Dabar kol-kas nesiųskite 
nieko “Rytojaus” antrašu. 
LDSA. vietines kuopos se
kretorė, draugė Auštaitė, 
taipgi suareštuota, bet ne
žinome, ar protokolų kny
ga valdžiai pavyko pasi
grobti, ar ne.”

Kaip matome, nauja fa
šistinė Uriburu Valdžia il
gai nelaukė: pirmiausiai 
puolė ant Komunistų Parti
jos centralinių 
jos centralinio 
International”, 
ant broliškų

darbininkų laikraščio “Ry
tojaus” likimą. Viena drau
gė rašo:

“Rugsėjo 22 d. “ 
jaus” 
džios

fašistinė reakcija bus su- 
kriušinta.

Nė jokia reakcija, nė jo
kia fašistinė diktatūra iki 
šiol dar nevaliojo išnaikinti 
komunistinio judėjimo, ne
galės ir Argentinos fašis
tai !. ■

Palestinos Klausimas 
Vėl Britą Parlamente

įstaigų ir 
organo “La 
o paskui ir 
Kompartijai Į

LONDONAS. — Atsida- 
riusis Anglijos parlamentas 
įdėjo savo dienotvarkin Pa
lestinos klausimą. Kaip ži
noma, zionistai kelia didelį 
skandalą del žydų teisių 
Palestinoje. Jie kaltina 
Britanijos imperialistus del 
žydų prigavimo.

“Laisvės” Vajus Prailgintas
Praėjo spalių mėnuo; praėjo gera dalis to laiko, ku

riuo pasimojome šiemet sustiprinti savo dienraščius— 
“Laisvę”, “Vilnį” ir ALDLD. Mažai dar tenuveikėme. 
“Laisvė” negavo prenumeratorių tiek, kiek kitais me
tais. Negavo, viena, del bedarbės, o antra del dauge
lio mūs draugų apsileidimo, nesidarbavimo.

Bet mes turime davaryti pernykštę kvotą, perkopti 
bent tūkstantinę! Ir tai padarysim, jei tik veiksime. 
“Laisvės” administracija, todėl, nutarė dar duoti pro
gą visiem drauganr pasidarbuoti ir darbininkam įsi
gyti pigiau dienraštį: nutarė prailgintiį vajų. “Lais
vės” vajus prailgintas iki 16-tai lapkričio. Atsiminkit, 
draugai ir draugės, tik iki lapkričio 16-tai, ne ilgiau. 
Kiekvienas mūs skaitytojas ir veikėjas turi būti ant 
kojų per tą laiką ir išpildyti savo kvotą.

Rinkimai, Rinkimai!
Tik keturios dienos teliko iki rinkimų dienai (lapkri

čio 4). /Daugelis darbininkų gerai veikė, padėdami 
Komunistų Partijai gauti piliečių parašus; padėdami 
finansiniai; gelbėdami kituose darbuose. Bet šitos 
pastarosios prieš rinkimus dienos privalo būti dar 
įtemptinesnio darbo dienomis. Kiekviena valanda 
liuoslaikio, kiekviena dięna turi būti sunaudota tam 
tikslui—agitavimui darbininkų-piliečių? balsuoti, už sa
vo klasės kandidatus, už Kompartiją; "balsuoti klasė> 
prieš kaišę!- J ‘ L

Pastarieji įvykiai aiškiai parodo, kad Komuništų 
Partija darbininkų masėse įgavo vis daugiau ir dau
giau įtakos, kad šiandien josios prestyžas darbininkų 
akyse aukštai pakilęs, kaipo kovotojos ir gynėjos jų 
reikalų. Tačiaus, jei mes, kurie suprantame rei
kalus aiškiai, komunistai ir simpatikai, nesidarbuo- 
sime, ragindami darbininkus balsuoti už komunistų 
kandidatus, tai daugelyj vietų darbininkai gali nebal
suoti už komunistus, ir visiškai nebalsuoti.

Pasidarbuokime šitas kelias dienas!
Darbuokimės daugiau, negu iki šiol.

komunistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guber
natorius. ■ Fosteris yra fžir 
nomas Jungtinių .Valstijų 
darbininkams labai plačiai, 
kaipo gabus ir pasirįžęs I 
veikėjas-vadas. Jis dar va-] 

inomesniu patapo, kadajir Mabel Rusa klausimiL 
drauge su Amtenu, Minoru Kaip ?jnoma, šitos dvi ko- 
ir Raymondu jis vadovavo munistes mokytojos buvo 
bedarbių demonstraciją ko- nusmer^tos į kalėjimą (81 

jVo 6 d., už ką paskui Newi/ųer)a^ “paniekinimą 
įYorko parsidavėliai ir šmu-, Amerikos vėliavos”. Jiedvi 
gelninkiški teisėjai juos nu- pnvo vaiku kempėje (Van 
smerkė kalėjiman, kuriame Effen) mokytoios ir kovojo 

i jie išbuvo net po pusę me-'prjp§ ku-klux-klaniečių už- 
Įtų (Raymondas dar ir da- -pU0Hmą ant tos kempės, 
bar tebesėdi). Tuomet ku-klux-klaniškas

ITHACA, N. Y.— Aukš
tesnis teismas uževrė že
mesniojo nuosprendį dviejų 

i.oao J komunisčių. Ailene Holmes inomcsniU patapo, kada,- Mnhpl Husą Idniictfmn

bar tebesėdi).
Šitas masinis mitingas teisėjas nusmerkė jas į ka- 

įvyks Grand Manor (buvu-; Įėjima. Buvo duota ane- 
sioj Miller’s Grand Assemb-diacija. bet ją atmetė. Jos 
ly), kampas Havemeyer ir kalės Monroe apskritieska- 
Grand gatvių, Brooklyne. Įėjime.

wo“ kalSakS i $300,WOO Paskola
Clarence Hathaway, kandi
datas į kongresą, Bieden- 
kapp, ir kiti.

Pamarginimui prakalbų 
Aidas sudainuos keletą dar
bininkiškų dainų.

Kaip matome brooklynie- 
čiai turės, pačius geriausius 
kalbėtojus tarptautiniame 
darbininkų judėjime; jie tu
rės progos pareikšti savo 
balsą del šių dienų bėgamų 
ir labai svarbių darbininkų 
reikalų.

Fosteris ir kiti draugai 
kalbės &pie bedarbių reika
lus, supuvimą New Yorko 
demokratų — Tammanės te sekantį sekmadienį, 2 d. 
Hali-—politikierių ir visos lapkričio, Lietuvių Svetai- 
teisminės ir administraci- nėj, 29 Endicott St, Wor- 
nes sistemos; apie šmuge- cester, Mass. Pradžia 7-tą 
liūs Washingtone; socialis- valandą vakare.

Kubos Reakcininkams
WASHINGTONWASHINGTON.— čipnai 

patirta, kad Amerikos3 Ka
pitalistai, Guggeųhėim ir 
Kun, Loeb; derasi' su Ku
bos valdžia delei paskolos: 
manoma duoti tai šalelei 
dar $300.000,000 paskolos. 
Tuomet Kuba bus pilnoj pi
niginėj Amerikos kapitalis
tų kontrolėj.

WORCESTER, MASS.
Visi būkite Worcesterio 

suvienytų draugijų fapicer-

Kiekvienas Brooklyn© darbininkas turi dalyvauti Fosterio, Komunistą kandidato į valst. gubernatorius pasitikime: bus penktadienį, spalio 31 d.,
Grand Manor (Miller s Grand Assembly), Brooklyne. Kalbės: Fosteris, Hathaway ir kiti kalbėtojai• * » ♦ I *
.... ................ U... . .......^2
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tų faktų, ir tamsiausiems | tema,

vi^tą. s^gyboje 
reikalų, 
policmanams ’daugiau energi
jos ir drąsos 'skaldyme bedar-l 
biams galvų, ot ir sumanyta ( 
jieąis pridėt po gerą pluoštą liet 
“Dėdės-Šamo” dolerių. Juk 
faktas yra, kad juo šunį ge-; 
riau lakinsi, tuo jis ištikimiau

maus. Tai ve delko polic-įtij
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Belgija kaip Kačių Koncerto Konduktorė 
Prieš Sovietų Respublikų

|_ APŽVALGA
Vyskupas Reinys Kvailai 
Bando Mulkinti Žmones

Lietuvos klerikalinių
šistų organas “Darbinin
kas” rašo, kad studentų 
ateitininkų konferencijoj 
Kaune, rugsėjo 28 d “J. E. 
V. Reinys laike nepapras
tai įdomią ir turiningą pa
skaitą apie bažnyčios pa
siuntinybę ir studentiją,”

Ir toj savo paskaitoj štai 
kaip kvailai , jis mulkino sa
vo pasekėjus:

Ten, kur valstybės valdžia 
siekia tas teises paneigti arba 
suvaržyti, tenai Bažnyčia jo
kiu būdu negali pritarti vals
tybės valdžiai, o priešingai tas 
{teises gina ir dėl jų kovoja.' 
šioje vietoje J. E. Vyskupas 
Reinys labai suprantamai iš
aiškina ir žinomąjį pasakymą: 
“kiekviena valdžia iš Dievo!” 
Visų pirma jisai nurodė, kiek 
daug tuo pasakymu piktnau- 
dojama. Pasak J. E. mintį, 
kiekviena valdžia yra iš Die
vo, bet ne kiekviena vyriausy
bė yra iš Dievo.
Tai

Kaip tik Belgija nutarė visiškai uždaryti savo duris 
prieš iš Sovietų įvežamus kviečius, Sovietai greit davė 
tinkamą į tai atsakymą: panaikino su belgais sutartį, 
sulig kurios būtų turėję būt pristatyta Sovietams meta
lo nikelio už du milioun dolerių. r

Belgija padarė griežtą žingsnį prieš sovietinių) grūdų 
įvežimą ne pati viena, bet su pakurstymu ir pritarimu 
Frįancijos ir Amerikos imperialistų. Jau ilgokas laikas 
kaip Jungtinių- Valstijų, Francijos, Vokietijos ir kitų 
šalių politikai rėkia prieš vadinamą “dumpinimą” iš So
vietų Sąjungos kviečių, medžio, mangano ir tūlų kitų 
produktų bei medžiagų. Įvairiose buržuazinėse šalyse 
yra daroma seimams įnešimai uždrausti tuos ir kitus 
įvežimus iš Sovietų Respublikos. Amerikos kongresas 
irgi turi ant stalo kelis panašius sumanymus. Visas 
tas dirbtinas ermyderis rodo, kad kapitalistinis pasaulis 
rengia naują prekybos blokadą (embargo) prieš Sovie
tus; ir Belgijai buvo nulemta tik padaryti pirmą naeha- 
lišką žingsnį toje kryptyje.

Ištiso pasaulio kapitalistinės šalys kačių koncerto gar
sais šaukia, būk Sovietai savo produktus į jas “dumpi- 
na,” norėdami pakrikdyti jų naminę pramonę, prekybą, 
padidinti krizį ir iššaukti revoliuciją. Tuos šauksmus 
pasigauna ir Amerikos lietuvių klerikalai,, tautininkai ir 
“socialistai” ir kursto žmones prieš Sovietus ir komunis
tus. Tie sutvėrimėliai visuomet yra gatavi ir pasiryžę 
kapitalistų gončai prieš Raudonąją Respubliką, uolūs 
talkininkai imperialistų, ruošiančių karą Sovietams.

Nors skaitlinėmis buvo atvejų atvejais įrodyta, kad iš 
Sovietų pusės nėra jokio “dumpinimo”; kad Sovietų įve
žimai į Jungtines Valstijas ir kitus kapitalistinius -kraš
tus sudaro tiktai kokį trečią nuošimtį visų užsieninių 
įvežimų, tačiaus lermas prieš Sovietų “dumpinimą” ke
liamas vis didesnis. Parduodami užsieniuose tam tikrą 
daugį savo kviečių, medžio, niangano ir tūlų, kitų pro
duktų, Sovietai iš jų dar už didesnes sumas pinigų išper
ka fabrikinių ir žemdirbystės mašinų. Šitą faktą Sovie- 

* tų priešai pražiūri ir įgąsdina savo g/ventojus! vien tik 
tuo baubu—sovietiniu “dumpinimu.”

Tąsomos vis didesnio krizio, imperialistinės šalys ne
gali ramiai žiūrėti, kaip Sovietai faktinai panaikino be-t 
Garbę, kaip sparčiai ji&.J^ęlia savo pramonę sulig 5-kių 
metų plano, kaip gerejVg^venimas Sovietų darbo mi
nioms, kaip Sovietai perorganizuoja lauko, ūkį pagrin
dais milžiniškų kolektyvių ir sovietinių farmų, ir tt. Im
perialistams taip pat nėra paslaptis, jog visų šalių dar
bininkai ir bedarbiai, kentėdami nuo kapitalizmo krizio, 
kreipia savo žvilgsnius į Sovietų Sąjungą ir kaskart da- Vyskupams ir kunigams 
rosi revoliucingesni.

Todėl tai kapitalistinės valstybės ir buriasi per karą 
užpulti ir išdraskyti tą darbininkų šalį, pasaulinės pro- ką skelbė: 
letariato revoliucijos židinį. Tokis tai yra imperialistų 
tikslas, kuris slepiasi po jų riksmais prieš prasimanytą 
sovietinį “dumpinimą.”

Sovietų Respublika yra -pasirengusi apsiginti. Ji turi 
galingą raudonąją armiją; ji turi milionus jaunuoliii ir 
suaugusių, kurie yra pasiruošę su ginklu rankoj stoti 
prieš užpuolikus. Tačiaus ir kapitalistinių šalių darbi
ninkai, ypač Jungtinių Valstijų darbininkai, turi būt pri
sirengę talkon Sovietams prieš saviškius imperialistus. 
Amerikos Komunistų Partijos vadovybėje kovodami už 
bedarbių ir dirbančiųjų reikalus, šios šalies darbo žmo
nės privalo organizuotis ir apgynimui vienintelės šian
dieniniame pasaulyje Darbininkų Tėvynės—Sovietų Res
publikos. Darbininkai piliečiai, eidami balsuoti lapkri
čiu 4 d., turi atsiminti, jog ta Partija, kuri stoja už So
vietų apgynimą, yra iš visų partijų • viena, kuri su 
atsidavirųu kovoja už bedarbių ir dirbančiųjų reikalus.

absurdiškas argu
mentas. Juk vyriausybė ir 
valdžia yra vienas ir tas 
pats dalykas. ‘ Seniau dau
giau buvo naudojama žodis 
“valdžia”, o dabar, ypatin
gai Lietuvos spaudoj, dau
giau naudojama žodis “vy
riausybė” pavadinimui ša
lies valdiško aparato, kuris 
gina tam tikros klasės rei
kalus. Kapitalistinėj vals
tybėj valdžia arba vyriau
sybės gina kapitalistų kla
sės reikalus, slopina darbi
ninkus. Darbininkiškoj val
stybėj, kaip kad Sovietų 
Sąjungoj, kur gyvuoja pro-' 
letarįato diktatūra, valdžia 
yra d^Tbminkų-'ir ’valstiečių ■ 
ir ji- gina darbininkų reika
lus, slopina išnaudotojų kla
sę, naikina kapitalistinės 
sistemos liekanas.

dievas, dangus, įlekia, veL 
niai yra išsvajoti') dalykai.

Tokiuo būdu bažnyčios 
galvos pradeda- kitaip “ar
gumentuoti” apie' valdžią; 
jie “suranda”, kad valdžia 
yra vienas dalykas, ■ o vy
riausybė kitas ęlalyl^as. Kal
bėdamas apie Sovietų Są
jungą vyskupas Reinys vei
kiausia sakytų, jog ten “nė
ra valdžios”, bet ten yra 
“vyriausybė”.

dabar yra nelengva žmones 
mulkinti. Juk jie visą lai- 

“kiėkviena val
džia iš dievo.” Atsirado be
dievių, bolševikų valdžia. Ar 
ir bolševikų valdžia Sovietų 
Sąjungoj taipgi “iš dievo?” 
Jeigu “iš dievo”, tai kam 
popiežius ir visa jo juodoji 
armija nori sunaikinti So
vietų valdžią? Kam jie ve- 
l... __ .x.__ „ _ . x------___
mo kryžiaus karo Sovietų ripis. 
valdžiai? Kam dievas taip 
patvarkė, kad šeštoj dalyj

Dejuoja apie Blogus Laikus 
ir Parazitų Sistemos Rėmėjai

Tautininkų šatidariečių 
juodlapis “Sandara” No. 43 
rašo:

šiandiėna Suvienytose Val
stijose jaučiama blogi laikai, 
žmonių būriai vaikščioja be 
darbo, išalkę ir apiplyšę. Dau
gybė liko 
Jų pačios 
nuskurę.

O kurie
ba, bet ir tiem z yra skurdu, 
nes turi drebėdami dirbti ir 
žemiausiais vergais kapitalo 
būti! Nes jeigu tik darbda
vys supyks, tai busi paleistas 
ir kito darbo negausi—reiškia 
prisieis badauti.

Kaipo biznierių organui, 
tai svarbiausia rūpi biznie
rių reikalai. “Sandara” apie 
juos dejuoja:

Kuomet dirbtuvių darbinin
kai nedirba arba, mažai dirba, 
tai smulkusis . biznis įaip pat 
skaudžiai - nukenčia. Biznie
riai taip-pat susišpaudę laiko
si ir atydžiai tėmija, kada tie 
laikai pagerės; kada darbinin
kas gaus. algą-, ir; atėjęs pasi- 
pirks ar tai valgio^ ar, tąi dra
bužį, ar kitą gyvenimui reika
lingą daiktą. Reiškia, ' visi 

‘ laūkiaihel^ėręBhilĮ;- laikų. ’ 1 j
- * •A/..- . .. .y ■£ ' 1 ; • '

Tai tokia phdėtis “Sanda
ros” garbinamoj kapitalis
tinėj Amerikoj. “Žmonių 
būriai vaikščioja be darbo, 
išalkę ir apiplyšę,” kuomet 
tuo pačiu sykį$ Amerika 
paskendus turtuose: turi 
perdaug maisto, perdaug 
drabužių—visko perdaug. 
Sau jale parazitų turi-pasi
griebus turtus savo ranko
se, o milionai darbo žmonių 
priversti skursti, L,____ 3
gyventi patiltėse. Bet už. 
tą parazitų sistemą apsipu- į

bo žmopėsdžląugįąąi;.;. į j 
/“Sapdara” laukia “geres

nių laįl^ų” darbininkams ir 
biznieriams. Bet braškan
tis Amerikos kapitalizmas 
nebegali.- duoti “geresnių 
laikų.” -

Taigi, darbininkai negali 
susidėję rankas laukti “ge
resnių laikų.” Jeigu jie no
ri pagerinti savo ,būvį, jie 
turi stoti į kovą po; Komu
nistų Partijos vadovybe ir 
reikalauti iš kapitalistų 
klasės, kad ji sumažintų 
darbo valandas, kad panai
kintų vaikų, darbą, kad be
darbiams suteiktų tinkamą 
apdraudą. Tik kovodami' 
darbininkai gali šį tą išrei
kalauti iš kapitalistų kla
sės. Bet jeigu ir išreika
lautų darbininkai šiokių to
kiu reformų iš savo išnau
dotojų, ir tai jų gyvenimas 
pilnai nepagerėtų. Darbi
ninkai turės geresnį gyve
nimą tik tada, kada nuvers 
kapitalistinę tvarką ir .įs
teigs darbininkišką tvarką, 
kaip kad padarė Rusijos 
darbininkai ir valstiečiai.

Už tai mes raginame dar
bininkus stoti į kovą po 
Komunistų Partijos vado
vybe, po vadovybe savo kla
sės Partijos. Remti tos 
Partijos vedamas kovas už 
darbininkų reikalus, už su
trumpinimą darbo valandų, 
už socialę apdraudą, prieš 
algų nukapojimą, prieš sku- 
binimo sistemą, už gynimą 
Sovietų Sąjungos, už kapi
talistinės sistemos nuverti
ma. Artinasi rinkimai. Vi
si darbininkai piliečiai lap
kričio 4 d. balsuokite už ko
munistų kandidatus. Tuomi 
parodykite, kad jūs, kaipo 
klasė, stojate į- kovą prieš 
išnaudotojų klasę, h f ;

Saly Atsiradimas ir Išnykimas
__ __ . / ; i

Į vakarus nuo Airijos bu
vo sala,; kurią pirmiau pa
vadino Brazilija, o paskui 
davė.vardą Tercheyra. Se
nuose žemlapiuose ' taipgi 
pažymėta. Bet ir ta sala 
staiga dingo. Yra daugybė 
davinių apie buvusias salas 
ir staiga dingusias.

Pasirodo, kad vulkaniniai 
išsiveržimai gamina ir nai
kina salas. Žemės pavir
šius nuolatos keičiasi. - - •< 

šv.

Vandenynuose labai daug 
randasi salų. Vienos jų di
desnės, įeitos mažesnės; vie
nos tirštai apgyventos, ki
tos skysčiau. Yra daug sa
lų, ypatingai ten, kur labai 
šaltas, klimatas, dar visai 
neapgyventų ir tik dabar 
bandoma jas apgyventi. Bet 
kaip: tos salos atsirado? 
’ Tyrinėjimai parodo; kad 
tos salos yra išdayas vul
kanų, kurie apačioje van
dens pradeda vėrstis ir su
varo į vandenį tiek daug 
įvairios medžiagos, kad pas- 
Ikui ant vįršaųs vandens pa
sidaro i salos. • i i ; i .

įNelabdi senai spaudoje 
buvo pranešta, jog staiga 
vandenyje dingo sdlh’Ąriac'k 
Cracatęa. . Tyrinėtojai spė
ja, kad įvykus .Cracatoa 
vulkano išsiveržimui' staiga 
vandenynb bangose ' žuvo 
sala su visa gyvybe, kokia j 
tik ten buvo. ' Jau 1883 me- 
tais ten įvyko didelis žemės 
drebėjimas ir du trečdaliai 
tos salos žuvo bangose.

Sausio mėn. 1925 metais 
taipgi staiga dingo Portu
galijai priklausanti sala ne
toli Aleksandro porto, va- 
kariniame"~Afrikos pakraš
tyje. Dalis budinkų griu
vėsių ir keletas desėtkų 
žmonių lavonų bangų buvo 
išplauta prie krašto, tai ir 
viskas. O juk ta sala buvo 
skaitlingai 
venta. 
uoste buvo keletas laivų,] 
kurių dalis žuvo. O kurie [ 
išsigelbėjo, tai negalėjo tin-: 
karnai išaiškinti, kaip visa 
tai įvyko. ■ Jūreiviai pasa
koja, kad stąiga pasidarė 
didė.Ųs.yąpHeiĮs sujudimas 
ii; kuomęt f'jie<ąt'sipeįkėjo, tai 
vietoje salos buvo vanduo>( 
grikiu salos pėdsakų nebu* 
V0. ’ r ‘ / f «

■ » , : , ; i . ..

1881, metais Viduržemi- 
nėse jūrose staiga atsirado į 
sala, kurią užvardiio Grech-1 ' v J .. paoiuaiMuvw, nuv-
ma. Ji turėjo virs trijų my- įdaugiausia atsilankytu katali-

WATERBURY, CONN.
Lietuviški Niekšai, Fašistiniai 

Gaivalai-Šnipai, Jau Laksto 
pas Policiją su . Skundais, 

; i KAd Pakenkti Drg. A. Bim- 
i bos Prakalboms.

Spalio .25 d. pamatėme skel
bimus Tarptautinio .Darbinin
kų Apsigynimo ’rengiamų pra
kalbų drg. Anna Burlack, ir 

j pat
“Laisvėje” 
lietuviams 
drg. Anna BurlXck prakalbas. 
Viršuj to pranešimo buvp įdė
tas drg. A. Bimbos paveiks
las.

Nors apačioj paveikslo ir 
buvo rašoma, kad d. A. Bim
ba išvažiuoja į Bostono apie- 
linkę, bet kaip lietuviški pat
riotai taip gerai “moka” pat
riotišką kalbą, tai ir nesupin
to. Pamatę “Laisvėje” drg. 
A. Bimbos paveikslą, nusigan
do, ir dui pas policiją skųsti, 
kad tą vakarą tas “baisusis” 
Bimba pasirodys Waterbury. 
Jie mano, kad mes d. Bimbai 
prakalbas rengsime slaptai, 
ikokįų niekšų bijodami. Pasa- 
įkome drąsiai,:—mes rengiam 
'Bimbai prakalbas viešai 9 d. 
lapkričio (Nov.), “Venta” sve
tainėje, 103 Green St., vaka
re. Mes išplatinsime skelbi
mus tarp liet. darb. ir darbi
ninkai skaitlingai atsilankys. 
Darbininkai niekšų, judošių, 
skundėjų nebaįsb. Taip pat ir 
A. A. Bimba nesibijo ir nėpai- ' 
šd. Visi atsilankykit į drg. 
Bimbos prakalbas lapkričio 9 
d. Drg. Bimba prisimins ir 

[apie S.L.A. ir naująjį Darbi- ; 
ninku Susivienijimą-. Reikia 

!gerai pasidarbuoti, kad kuo-

Mokslininkas D. T. Mac- 
Dougal ilgus metus pašven
tė tyrinėjimui, kas dedasi 
žaliame “gyvame” lape ant 
medžio. Savo knygoje 
“Greeb Leaf” jis sako, kad 

badmiH ^aP° v^uje eina toks gyvas 
- L veikimas, kaip kokiame fa- 

‘ I brike; Perpjovus medžio 
vietų vaiaziąr Kam jie ve- , r;ifir;n1- npr mikrnskn-
da kampaniją už paskelbi- tojęs loja sandaneeių juod-, .spus, kurie padidina 100 

TT. . .. ,. . .(tūkstančių sykiu, galimąVisam kapitalistiniam pa-Įjengvai matyti lape 
iiaivaiAc. r,<«i otclvj šauly apsireiske didelis eko-' nti įvairūs judėjimai,
pasaulio gyvuotų bolševikų mominis; krizis (ir.juo tolyn, pnka akim. neįmatonli įdu.

ipj-’!® ‘‘Uy1 didėja) del to, Įbimeliai bei rumbeliai atro- 
kad, akyvaizdojęjkad kapitalizmas, kaipo sis- d kai į)įdęiSs ,auobeš, 
ir tamsiausiems tema, eina prie žlugimo;; kalneliai ir kt. Lapo celių 

klerikalams pradeda atsida-i^kapitalistihė /sistema, Pa" (narvelių)- vęil$imas

lių dydžio ir buvo iškilus 
200 pėdų augščiau vandens. 
Bet praslinkus tūlam laikui 
vėl dingo, pasinėrė į van
denį.

Ramiajam vandenyne jau 
labai senai buvo atrasta sa
la ir užvardyta Falcon, ši 
sala net senesniuose žemla- 
piuose pažymėta. Bet pra-

Melynsiūliams Nori Pakelt 
Algas

Ateinantį utarninką, lapkri- į 
Čio 4 d., įvyks šios šalies kon- H 
gresiniai rinkiniai, kur bus 
renkami įvairūs šalies ir vals-ij 
tijų viršininkai, o taipgi bus| 
balsuojama ir už daug kito-į 
kių dalykų. Taigi, apaitl 
daugelio kitų dalykų, mes, ; 
Jersey City piliečiai, turėsim 
nubalsuot ir mėlypsiūliams ai-[j 
gų pakilimo klausimą. Mat, 
pereitą pavasarį mūsų “demo-lj 
kratiškoji” ponstva buvo su-L 

“**yipanius visiems šio miesto po-L 
licmanams, deteklyVaą®^ ir ug-J 

jnjagesiams pakelt algas po 
$500.00 į metus, bet nenorė
dama susilaukti nesmagumų 
iš gyventojų pusė^, atidavė šį 
klausipią patiems piliečiams 
nubalsuoti. Taigi, pirm, ne
gu mes atsistosim prie baloto 
ir pastatysim kryžiuką už ar 
prieš, aš noriu kiek plačiau 
šiuo žvilgsniu pakalbėt, kad, 
atėjus balsavimo dienai, žino
tume, už kurią pusę 
savo balsus.

Ar Verta Jiems Pakelt

Jei mes padarytume 
nimą tarp policmano ir ugnia
gesio ir dirbtuvės darbininko 
algų ir kitų gyvenimo sąlygų, 
tai pamatytume labai didelį

i skirtumą. Pavyzdžiui, žemiau- r1 
T šio laipsnio policmanas ir u g-(b 

miagesys gauna $2,500.00 į’P 
•metus algos, tai yra, po $48.07 sy.j 

ir du trečdaliu cento savaitėje.' 
Bedarbės pavojus negręsia. • 
Visokie važinėjimai: gatveka- 
riais, busaisletc. dykai. Laike 
ligos arba susižeidimo gauna 
pilną savo alg£, nežiūrint kaip 
ilgai sirgtų.
ar silpnos sveikatos pasitrau
kia iš tarnystės, gauna pensi
ją—pusę tuomlaikinės savo al
gos. Taigi, kaip matom, po- 
licmanai ir ugniagesiai ne tik va 
kad gauna augštas algas ir re 
turi kitus patogumus, bet jų ir 
rytojus aprūpintas.

Visai kitaip yra su dirbtu- 
fe»vių darbininkais. Paprasti 

dirbtuvių darbininkai, dirbda
mi daug ilgesnes valandas ir 
nepalyginamai sunkesnius dar
bus, negu bent kurios šakos! 
melynsiūliai, didžiumoje už-Į 
dirba nuo $15 iki $20 į savai-į 
tę. Ir iš tokio mizerno savoj 
uždarbio turi išmaitint savo 
šeimynas, apsimokėt visokius! 
iškaščius ir dar pasidėt dolerį y 
kitą juodai dienai. Na, o jei, . 
kartais darbinįnkai, negalėda- |a“ 
mi nei pusbadžiai pragyventi^* 
išeina į streiką ir pareikalauk: 
ja didesnių algų ir žmoniškos*- ” 
nių darbo sąlygų \arba jei ne- i 
tekę darbo suruošia bedarbiu i 
demonstraciją ir pareikalauii 
darbo arba duonos, tai tad£ 
“broliai” policmanai juos pa*-! 
vaišina lazdomis. bliakdže-t 
rkiais, o protarpiais net ir kul-■ 
komis, o “broliai” ugniagesiai 
Šaltu vandeniu /‘nuprausia.”
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įsai

kų darbininkų ir S.L.A. narių 
darbininkų. Mes, darbininkai, 
visi turim išvien kovoti prieš 
buržuaziją. Jie mums duonos 
neuždirba, jie tik iš darbinin
kų prakaito minta.- Kada 
darbininkai susipras, tai visus 
niekadėjus, ponelius, privers 
sau duoną užsidirbti.

Anna Burlack Prakalbos
Drg. Anna Burlack kalbėjo 

___ Darbininkų atsi- 
, (lankė apie 150. Aukų sudėjo 

metų[$25/70 ir l D.g A. 12 kp. iš 
iždo aukojo $10.00; viso pa
sidarė $35.70. Drg. T. Visoc
kis vienas aukojo $5.00 gel
bėjimui tų 6-šių draugų iš ka
pitalistų žvėriškų nagų. Nors 
didelė bedarbė, bet yra dar
bininkų atjaučiančių klasių 
kovą ir duosniai aukoja gelbė
jimui ' darbininkų karžygių. 
Anna Burlack gana gabi kal
bėtoja.' Prakalbas rerz

Yra įvairių legcpdų apie Kiekvienas susipratęs ' 
daųgėlį sajų^ 'kurios'" buvo1 ^arb. privalo • pi'isirašS 
žmonįų apgyy.ent.os ir štai- tos organizacijos' rr apgi 
ga jos dingo. Pirmiau, tor v9 klasės kovotojus už.nK 
kias - legendas mokslininkai 
skaitė1 'vien/7 tik legendomis, 
nieko' bėjraro neturinčiomis 
su, tikrenybe. Bet dabar 
jau. savo nuomonę perkeitė 
ir mano, kad’-tokios legen
dos turi pamato, kad sa
vais laikais ; buvo 'tokios sa
los ir jos staiga dingo.

Daug <yra pasakų apie 
švento Berdanb salą. Ko
lumbo paliktuose užrašuose 
yra pažysta, kad Vakari
nės Indijos salų gyventojai 
jam, tikrinę, jog savo aki
mis tą salą matę. Net ir 
viename sename žemlapyje, 
pagamintameA 1367 metais, 
ta sala įažy'ifiėtą. Bet ji 
jau labai senai o

slinkus keliolikai metu vėl L25 .I 1 n « I r i

dingo. Dabar, virš : 
laikos atgal, ta pati sala vėl 
pasirodė viršuje vandens.

Dabar tyrinėtojai sako, 
kad net tokios salos, kaip 
Filipinų ir kitos yra vulka- 
mį^išsiVeržimo padaras. O 
jeigu taip, tai galį kartais 
atsitikti nauji vulkanų išsi
veržimai, kurie Jas salas su
naikins. ? ■'

Delko Nori Jiems Pakelt 
Algas ?

Nors šio miesto darbininkų 
judėjimas yra be galo silpn'as, 
silpnesnis, negu kur kitur; 
nors iki -šiol čia darbininkai ar 
bedarbiai nėra suruošę nei ma- 
■’U'ąušios demonstracijos, A t^ 

x kitų miestų, ypač New 
\ bedarbių demonstraci

ni drąsūs revoliuciniai 
^darbininkų pusės ir 

,'is ponams įvarė ne- 
. \nkų drebėjimą. Jie 
kad kas kart didėjanti 

^bė, badas ir Šaltis išju- 
y«. ir šio miešto sustingusias 

-drbininkų mases, ir jie, susi
et jungę su visos šalies darbinin

kais į bendrą revoliucinę ar
miją, pareikalaus savo teisių.

Taigi, kad pastot kelią bū- 
■ siantiems Jąrbininkų sukili

mams ir kad apsaugot kapi
talistus ir j/ bernus nuo grę
siančio 6jauŠL reikalinga 

h* Ištikima policija, ku- 

 

teyžinoma, užima, pirm:

... .. .. ,x__ ___.....................  esąs
ryti akys |r jie pradeda per- remta si priyatmjo P^lno, kąįį), sakysi-1

me, veikimas žmggaus arba 
beždžįonę^/^tybdo, kad vis-- 
;Įęasdėdąsi ; su tikslu, sų; 
^apgąlyojiųiū”. ' Pačiam^ 
jnedžio liemenyje irgi ciųą< 
p^riasus “fabrikas,” me-j 
.džiųi beaugant. O viduti^ 
niš sveikas medis vasarą 
tiek per dieną paauga, kad 

to priaugimo galima bū
tų padaryti šluotai kotas.

matyti, jog kunigai mulki-j ant išnaudojimo,^ nebegali
1 apie patenkinti didžiumos, žmo-

. ...aius. nių;rėilial^y vi|^fe) daik-
Jie pradeda suprasti, kad gamjpp|ni ,lik del

HI* J * ’ i į, ■ -■ g i /t ;;
į ■ j mašinerijos, verčiant darbi-

ScHuyljdU -apskritys rtesigirią. 
bet dirbd. • O kad taip yra/ kal
ba patys faktai už save.

Nors mes jau anį kalno-—tu
rime apie 50 naujų “Laisvei” 
skaitytojų, bet tai da ne viskas.

Mes turime (apart • kąpito-' 
iių M. želionienes ir S. Reikau- 
sko) daug darbščių ir gerų 
žmonių, nuo kurių da laukiame 
ir tikime, kad jie prisidės prie 
šio taip dideliai svarbaus dar
bo, kokis yra darbininkiškų 
laikraščių užrašinėjimas. Ir 
štai nuo kurių mes dar tikimės:

Iš Kulpmont nuo J. Malinau
sko ir S. Aleksos.

Iš Mt. Carmel nuo A. A1L 
šausko.

Iš Shenandoah nuo M. Tu- 
leikienės, Pacausko. Grabausko,

įlinkus skubiai dirbti, dau
giau'produktų pagaminama, 

.iibgu yra: rinkų juos :paHūOr 
ti. O čia šeštąd^lis pašau-, 
lio darbininkų rankose; }ten 
budavojąma naujas gyveni
mas, -ten , panaikinta priva
tise nuosavybė. Kapitalis
tai neturi galimybės išnau
doti tą šalį, kapitalistams 
rinkos susiaurintos. Sovie
tų S ą j u ngos, t vi r te j i m as, 
sėkmingas .būdavojįmas .ten 
pramonės stų^ai^apitalįs-, 
tinį* pasaulį į dar didesnį 
krizį.. ... . į v
- Del Sovietų Sąjungos pa
sisekimų siunta visi kapita
listai; visi parazitai ir jų 
'taSnŽf ir .remejwi/Bofekl^

Arminienės

Perfei-

Įr Motuzienės, Naravo, Nar^vįe 
ji- nes, Kuzmicko, žemaičio/ Ku

dal 
žin

klonio “Lais- Iš Mahanoy City nuo Senkų.'
Iš ............. •

sko.
Iš

los.
Iš

Či
činsko, Mofuzos ir kitįiį,. *».'

Iš Port CArbon hud'.Šėpailų.

Del “Laisvės” Vajaus
Savu laiku buvau pavadinęs 

wilkosbarrieeius septyniais bro- 
, liais ^miegančiais. Užsigavo la

biausiai drg. M. ž. Jis tą net 
“bjauriu šmeižtu” pavadino. 
Nfesiginčysime, bet laukiame. 
Na ir koks rezultatas? Paly
ginkite Schuylkill apskričio su 
Wyoming
vės” vajaus darbuotę. Schuyl
kill apskričio kapitonai, ačiū 
jųjų darbštumui, stovi visa gai

sra aukščiau net visų kitų. O
Valley draugų nesi

usto rtė ant mapos. 
♦ ♦ ♦

Arba vėl Schuylkill apskričio 
darbininkiškų organizacijų su
važiavime, kuris nesenai atsi
buvo Port Carbon, Pa., buvo 
pakelta klausimas ir plačiai ap
kalbėta, kaip sukelti luzernie- 
čiui, iššaukti į lenktynes j 
steigtis juos sukirsti. Nerei 
kdjp daug energijos eikvoti. 
Mūsų “mtiš^p” su * wllkes-bar-

: n---------------  .
Iš SU CJair' nuo Kallaųslię, 

Mikal^Usko ir kitų. /H į ’ J
Iš Minersville ’ nuo i RtišbfsMė-; 

nės, žfobienės, Arb4(faUfckįį Ai1/ 
mino, ' Arminienės^ ! Ru^ih$ko,-‘ 
Malįnąusko, Deltuvos ,įiK rjiitų/

Girardville nuo? lįambraų-

Tamaqua nuo R. Suhgai-
> ’ ¥ .. *

McAdoo nuo Glaubyciąus. 
Seltzer City nuo Suomai- 

čio ir kitų.* * ♦
Visi čia paminėti ir nepami

nėti draugaisubruskite,nes 
apskritys nuo ’ jūsų?* da '-laukia 
prisidėjimo prie ■ galutinos' per
galės. *>Padėkite mūsų vajaus 
kUpitoiiams, .Jriunlfųbti' ikį ' ap-. 
sivainikąvimo, iki laimėjimo

SSR

____________________________A į

Komunįstų Partija pri4 
yertė N. Yr miesto majorį* 
Walker paskirti milioną do-' 
lęrių bedarbiams del “ais- 
krymo”. Padavimas daug 
balsų už Konninistų Parti
ją privers kapitalistus at
rišti savo turto maišus del 
TIKROSIOS apdraudos. Jų-, 
sų balsas pagelbės tą padą-, 
ryti. ^Balsuokite už komit- 
Jnisiiį kailttidatii^ S K-H v /

Apgaudinėjime Masiy
BOSTON, Masš/ 

tą antradienį ■ Čia lankėsi 
demokratų šulas Al Smith, 
atvykus specialiai demokra
tų partijos rinkimų, kampa
nijos reikalais. Jis -nusiduo
da dideliu demokratu ir 
“biednųjų užtarytoju.” Ta
čiau Bostono darbininkai 
žino demokratus ir jų nusi
statymą linkui bedarbės. Jie 
tbdd lapkričio-4 rd. balsuos 
Ūž; - 'savo klases partijos 
kandidatus; komunistus.



liekšai, Fašistiniai 
nipai, Jau Laksto 
iją su Skundais, 
nkti Drg. A. Bim-

Penktachėri., ‘Spalių 31; 1930

JERSEY CITY, N. J

’ drąsosturėsim 1 i a v t L n

su-

P.akelt, ?l?aS P-° tokiais pasiliks.
JURY, CONN

l v

ick Prakalbos

Bendra Išvada
gel-

© - '

O
o jus už m<

respondentas.

t

Pilietis.

mam

atėjus balsavimo dienai, 
tume, už kurią pusę atiduot 
savo balsus.

Jį
jį 

uvo

vietiniai 
ypač pi- 
kad bal- 
policma-

nesmagumų drus skymas. 
is gyventojų pusės, atidavė si kame.

didžiumoje už- 
$15 iki $20 į savai- 
tokio mizerno savo 
turi išmaitint savo 
apsimokėt visokius

larbininkų
). .Aukų sudėjo 
.S. A. 12 k p. iš 
10.00; viso pa-

Jei del senatvės išeitų ant nenaudos ne tik pa
čiam majorui, bet ir jo “fron
tams” žemesniems .valdinin-

įkalbas re'n

kad gauna augštas algas
turi kitus patogumus, bet jų ir pastarieji 
rytojus aprūpintas.

Visai kitaip yra
L vių darbininkais.

pirmiau pa- 
i, o paskui

įlapiuose taipgi
Bet ir ta sala 

o. Yra daugybė 
e buvusias salas

vulkaniniai
ir nai-

pamatėme skel
ti itiio Darbinin- 
» rengiamų pra
nta Burlack, ir 
noj dienraštyj 
[to pranešimas 
•bininkams apie 
•l:\uk prakalbas, 
ešimo buvo įdė- 
Jimbos paveiks-

įveikslo ir 
d. A. Bim- 
stono apie- 
uviski pai
noka” pat- 
ir nesu pra
veju” drg. 
ą, nusigan-

dvs Waterbury. 
I mes d. Bimbai 
ig>ime slaptai, 
bijodami. Pasa- 
,— mes rengiam 
Ibas viešai 9 d. 
•_), “V'enta” sve- 
Įreen St., vaka- 
atinsirne skelbi- 
darb. ir darbi

ngai atsilankys, 
niekšų, judošių, 
iso. Taip pat ir 
lesibijo ir nepai- 
lankykit į drg. 
Ibas lapkričio 9 
ba prisimins ir 

naująjį Darbi- 
lijimą. Reikia 
nioti, kad kuo- 
nlankytų katali- 

ir S.L.A. narių 
įes, darbininkai, 
len kovoti prieš 
ie mums duonos 
tik is darbinin- 
minta. Kada 

sipras, tai visus 
one liūs, privers

kų draugų is Ka- 
kkų nagų. Nors 
[ė, bet yra dar- 
įičiančių klasių 
lai aukoja gelbė- 
Inku karžygių.

ijime Masiy 
ylass.— Perkei

čia lankėsi 
las Al Smith, 
diai demokra- 
ikimų kampa- 

Jis nusiduo- 
iemokratu ir 
Lrytoju.” Ta- 

darbininkai 
us ir jy nusi- 
bedarbės. Jie 

Į 4 d. balsuos 
«ės partijos 
munistus.

Puslapis Trecias 4

BINGHAMTON, N. Y
Mėlynsiūliams Nori Pakelt 

Algas

Ateinantį utarninką, lapkri
čio 4 d., įvyks šios šalies kon
gresiniai rinkimai, kur bus 
renkąĮp-fi įvairūs šalies ir vals
tijų viršininkai, o taipgi bus 
balsuojama ir už daug kito
kių dalykų. Taigi, apart 
daugelio kitų dalykų, mes 
Jersey City piliečiai, t_____
nubalsuot ir mėlynsiūliams ai-! 
gų pakėlimo klausimą, 
pereitą pavasarį mūsų ‘ 
kratiškoji” ponstva buvo 

įmanius visiems šio miesto 
’ licmanams, detektyvams ir 
tiagesia

500.00 į mėtus, bet nenorė
dama susilaukti

Balsavimo Dienos Svarba

Ateinantį antradienį, 4 
lapkričio, bus balsavimas kan
didatą į valdvietes ir specialiai 
klausimai, liečianti mūs mies
to patvarkymus. Tais patvar
kymais yra: leidimas atidary
ti judžių teatrus sekmadieniais 
ir taupymas dienos šviesos va
saros metu. Nežinau plačios 
publikos nuomonės šiais klau

pi- simais, bet pareiškiu savo ma- nm* I__  1 1 y •   J__ 1 ..... i

d.

raščižti1 perša balsuoti už soo. $2.00 f J; Gutauskai,■ »J». Ti
partijos kandidatus į valdvie- .Valinskas, P. Rakštis,. A. Apa- 

Tie laikraščiai gerai ži- .ėenka tiV Ji Ružiriskas po $1;
- ” 1 ” , T.

manams ir jų broliukams ug
niagesiams nori pakelt algas.

Administracijos Gudrumas

Žinant tą faktą, kad alder- 
manų taryba, su majoru prie
šakyje, gali miesto darbinin
kams pakelt algas kam tik no
ri ir kada nori, visai nesiklau- 
siant piliečių, nenoromis kyla 
klausimas: kas gi ištikro pasi
darė tiems demokratiškiems 
ponams, kad jau net neturi

> savo ištikimiausioms1
... Į§uiieiiams—policmanams ]

Mat ikelt ateas? Nejaugi jie pasi-[nymą, kad šiuos patvarkymus! 
, 1 ’įdarė tokie teisingi, tokie nuo-'reikėtų pravesti gyvenimai!,!

(l C m O “ I 1 o J z4 H o i Va n o n 1 i e Iz i Ir O rl i o 11 hn ’ 1 1 — X - .« X ■laidūs ir bešališki, kad jau be ^alsuoti už. 
žmonių valios bijo ir pirštus 

P°“ pajudint? Nereik tų baikų!
(Kokiais jie buvo, tokiais yra ir 

Tik čia yra 
sugalvotas skymas, ir gana gu- 

Dalykas, mat, 
... . v. i-vc. ......Kaip aprokuoja-
klausimą patiems, piliečiams ,ma, gįa yra apje dvylika 
nubalsuoti. Taigi, pirm, ne- (tūkstančių policmanų ir ug- 
gu mes atsistosim prie baloto (niagesių, kuriems pakėlus po 
m pastatysi kryžiuką už^ ar'penkis šimtus dolerių į metus, 
prieš, aš noriu kiek plačiau jpasidarytų naujų metinių iš- 

ZA2^sniV_ Pakąlbėt, kad, pajdų apie šeši milionai dole- 
’ zino“'riu. Atsiradus tokiai milžiniš

kai sumai naujų išlaidų, prisi-! 
eitu surasti naują šaltinį tų iš
laidų padengimui. O juk 
mums yra žinoma, kad vienin-j 
tėlis ir parankiausias šiuo I 
žvilgsniu šaltinis, iš kurio ga-1 
Įima iščiulpti nauius milionus 
dolerių, tai apdėiimas gyven
siu naujais mokesčiais, kas 

, reikštų pakėlimą randų ant 
j butų ir pašokimą kainu ant 

jniagesys gauna $2,500.00 į [pragyvenimo reikmenų. Taigi 
-"metus algos, tai yra, po $48.07 Ye; .l’ei Ponas majoras su savo 

ir du trečdaliu cento savaitėje, išriika pakeltų nolicmanams ir 
Bedarbės pavojus negręsia. [ugniagesiams algas ir mėgintų 
Visokie važinėjimai: gatveka- ^pJėt gyventojus naujais mo
rtals, busais etc. dykai. Laike kesčiais. tai aišku, jog galėtu 
ligos arba susižeidimo gauna susilaukti audringu protestų iš 
pilną savo algą, nežiūrint kaip ! gyventojų pusės, kas, žinoma, 
ilgai sirgtų. _ ________
ar silpnos sveikatos pasitrau
kia iš tarnystės, gauna pensi
ją—pusę tuomlaikinės savo ai-[keliams; tai viena, 
gos. Taigi, kaip matom, po-j O antra, einant nuolatinėms 
licmanai ir ugniagesiai ne tik .varžytinėms tarp demokratų ir 
kad gauna augštas algas ir j republikonų už šiltas vietas, 

išgirdę apie savo 
brolių demokratų sauvąliškus 

su dirbtu- žygius, tuoj pradėtų visuose 
Paprasti kampuose bliaut, sakytų : “žiū- 

dirbtuvių''darbinYnkai, dirbda- rSk,it;’ matot kaip dė-

Ar Verta Jiems Pakelt Algas?

Jei mes padarytume palygi
nimą tarp policmano ir ugnia
gesio ir dirbtuvės darbininko 
algų ir kitų gyvenimo sąlygų, 
tai pamatytume labai dideli 

L skirtumą. Pavyzdžiui, žemiau-. 
' šio laipsnio policmanas ir ug-1 

jniagesys gauna $2,500.00 i

mi daug ilgesnes valandas ir 
nepalyginamai sunkesnius dar
bus, negu bent kurios šakos 
melynsiūliai, 
dirba nuo 
tę. Ir iš 
uždarbio 
šeimynas,
iškaščius ir dar pasidėt dolerį 
kitą juodai dienai. Na, o jei 
kartais darbininkai, negalėda
mi nei pusbadžiai pragyventi, 
išeina į streiką ir pareikalau
ja didesnių algų ir žmoniškes
nių darbo sąlygų arba jei ne
tekę darbo suruošia bedarbių 
demonstraciją ir pareikalauia 
darbo arba duonos, tai tada 
“broliai” policmanai juos pa

vaišina lazdomis. bliakdže- 
vAiais, o protarpiais net ir kul
komis, o “broliai” ugniagesiai 
šaltu vandeniu “nuprausia.”

Delko Nori Jiems Pakelt 
Algas?

Nors šio miesto darbininkų 
judėjimas yra be galo silpnas, 
silpnesnis, negu kur kitur; 
nors iki šiol čia darbininkai ar 
bedarbiai nėra suruošę nei ma- 
*’aušios demonstracijos, l„

- kitų miestų, ypač New 
bedarbių demonstraci
ni drąsūs revoliuciniai 

darbininkų pusės ir 
iŠ ponams įvarė ne- 

.nkų drebėjimą. Jie 
kad kas kart didėjanti 

oė, badas ir šaltis išju- 
. ir šio miesto sustingusias 

urbininkų mases, ir jie, susi- 
jungę su visos šalies darbinin
kais į bendrą revoliucinę ar
miją, pareikalaus savo teisių. 

Taigi, kad pastot kelią bū
siantiems darbininkų sukili
mams ir kad apsaugot kapi
talistus ir jų bernus nuo grę
siančio pavojaus, reikalinga 
stipri ir ištikima policija, ku
ri, kaip žinoma, užima pirmą 
vietą sargyboje kapitalizmo 
reikalų. Ir ve. kad pridavus 
policmanams daugiau energi
jos ir drąsos skaldyme bedar
biams galvų, ot ir sumanyta 
jiems pridėt po gerą pluoštą 
“Dėdės Šamo” dolerių. Juk 
faktas yra, kad juo šunį ge
riau lakinsi, tuo jis ištikimiau 

maus. Tai ve delko polic-

tęs.
no, kad socialistų kandidatai/'1 Al. Vįarnąs,) V. ’Karvelis, 
jei jie bus išrinkti, gins vai-! Karpavičius, Ona Apacenkie- 
dančiosios klasės reikalus, ,!nė ■ po 50c; Frank -----------
kaip jie gina Britanijoj, Vokie-|40c; Wm. Rasikas 35c ir E. 
tijoj ir kitose šalyse.

Aukų Kom. Partijos darbui 
sudėta $81.00.

CONNECTICUT DARBININKAI!

te.

GRAND RAPIDS, MICH
Geras Pavyzdis

Spalio 11 d., š. m., draugai 
Už kandidatus į valdvietes |Tadas Rasikas ir Marijona Ra- 

visi darbininkai privalėtų bal- sikienė 
ūsuoti už Komunistų Partijos vestuvių sukaktuves, arba kaip 
kandidatus, nes tik Komunistų paprastai vadinama, sidabri- 
Partija gina darbininkų reika- nės vestuvių sukaktuves.
lūs. Gi kitos partijos bovina I Susirinko būrelis svečių, net 
darbininkus tik pažadais. ’ir iš Chicagos, atsilankė gimi- 

Kai kas pasako, jog vištiek nėši pasveikint drg. Rasikus. iš- 
ar balsuosi: už Kom. Partiją, gyvenusius taip ilgai drauge 
ar ne, jos kandidatai nebus iš- gražiam sutikime. , 
rinkti. Į tai galima pasakyti: 
Republikonų ir Demokratų 
partijos yra valdančiosios kla
sės partijos, ir tu, darbininke, [ir ;
ar už jas balsuosi, ar ne, vis-[nuo reakcijos siautimu, 
tiek nieko geriau nepasidary-[ °’——— 
si. Užtat balsuodamas už 
Kom. Partiją, tu pareikši pro
testą prieš valdančiąją klasę, 
tu pareikši reikalavimą socia- 
lės apdraudos bedarbiams, ku
rios reikalauja Kom. Partija.

apvaikščiojo m.

nr iš Chicagos, atsilankė ginii-

Drg. Rasi k ai yra susipratę 
darbininkai. Visą savo am
žių dirbę darbininkų judėjime, 

savo laiku yra nukentėję

Newman

[Railienė' 25c. Viso suaukota 
,$10.00. Tję piiiigai perduota 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui. Varde politinių ka
linių ačiū aukotojams ir drg. 
J. Gutauskui už sumanymą 
parinkt aukų taip svarbiam 
reikalui.

I I •

Drg. Jtiožas Gutauskas 
smalkiai darbuojasi darbinin
kų judėjime. ! Ypač daug dir
ba Su v. Darbį ninku Koopera
tyve, kuris rengia dabar baza- 
rą lapkričio j ir 2 dienomis, 
subatoj ir pedėlioj, Liet. Sūnų 
ir Dukterų dig. svetainėj. Prie' 
bazaro dirba ir kiti idraugai, 
bet drg. J. Gutauskas, turbūt, 
ar ne “subytys” visus. Pažiū
rėsim, kaip pasiseks. ‘

Svečiam besilinksminant, 
drg. Juozas Gutauskas suma
nė. parinkti aukų politiniam 
kaliniam. Aukota sekamai: [ 
Tadas ir Marijona Rasikai I

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

PLATINKI!
“LAISVĘ”

Revoliucinis Dainų Koncertas
Nedėk, 2 d. Lapkričio (Nov.) 1930,3 v. p.p.

Unity Svetainėje, 264 Pratt St., Hartford, Conn.
300 Dainininkų 8 Chorai 300 Dainininkų

Ukrainą, Lietuvių ir Žydų Chorai
įžanga 50c. Rengia Komunistų Partijos

j , 15-tas Distriktas.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

1 IR BALZA M UOTO J AS 
Laisniuotas New Jersey

' ir PennsylvAnijos Valstijose1 •
• i i i • ; ,

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

kreiptis prie inanęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
_ Main 1417

Bell ______
Keystone __

mokratai gaspadoriauja, net 
algas policmanams ir ugnįa- 
gesiams\pakelia, žmonių nesi
klausę. Jzlšrinkit mus į vald
vietes, mes to nepadarysim, 
mes pildysim žmonių valią ir 
t. t. ir t. t.”

Tai ve kas privertė miesto 
viešpačius susilaikyt nuo pa
kėlimo guzikuočiams algų, o 
atiduot piliečiams nubalsuot. 
Jie žino, kad kuomet patys pi
liečiai nubalsuos mėlynsiū- 

tai tada 
lupti devynis kai- 

nepakeliamais mo- 
pastarieji neturės 
tai protestuot. Ir

nubalsuos 
liams pakelt algas, 
jiems galės 
liūs: apdėt 
kesčiais ir 
teisės prieš 
kaip gi tu čia žmogus gali pro
testuoti arba ką sakyt, kuo
met referendumu liko užgirta. 
Tik tylėk ir daryk tą, ką pri
sako.

Iš to, kas šiame rašinyje pa
sakyta, manau, jog 
“Laisvės” skaitytojai, 
liečiai, aiškiai supras, 
suodami už pakėlimą
nams ir ugniagesiams algų, pa- 

t^titys sau užsidės naują mokes
čių naštą, ir tuomi apsunkins 
savo jau ir taip pasibaisėtinai 
sunkų gyvenimą.

Todėl, kiekvieno vietos lie
tuvio piliečio pareiga balsuot 
prieš šį algų pakėlimą. Kiek
vieno ne piliečio pareiga aiš
kint savo draugams ir'šiaip 
pažįstamiems, kokią blėdį 
mums, darbininkams, padary
tų, jei policmanai ir ugniage
siai gautų pakelt algas. Ne 
pakelt jiems reikėtų algas, bet 
dabartines bent pusiau suma
žini. Tegul jie patirtų ant sa
vo kailio, kaip yra sunku pra
gyvent iš menko uždarbio, ta
da gal būtų kiek žmoniškesni 
ir links darbininkų, kuomet 
pastarieji išeina su kapitalis
tais į kovą.

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

Kalbėjo Fosteris

Komunistų Partija prieš rin-į 
kimus buvo surengus keletą | 
prakalbų gatvėje ir suruošė 
pasitikimą Fosteriui, Kom. 
Part, kandidatui į N. Y. guber
natorius. Pasitikime dalyva-j 
vo geroka eilė automobilių. 
Fosteris čia kalbėjo 27 d. spa
lio. Publikos suėjo pilna Liet. 
Svetainė. Kalbėtojas aiškiai 
išdėstė, kaip Republikonų ir 
Demokratų partijos atstovauja 
valdančiąją klasę, ir kaip jos j 
siūlo darbininkams įvairius. 
pažadėjimus rinkimų laiku, gi 
po rinkimų visus pažadėjimus 
užmiršta. Valdančioji klasė 
bedarbiais nesirūpina, bet tik 
ramina darbininkus “ateinan
čiais, gerais laikais.” , Sociąlįs-, 
tų .partija^—Jai valdančiosios ’ 
klasės tarnaitė,"ries žymūs re
publikonų ir dernokratų- laik-,

►

I 
i

VISIEMS VEDUSIEMS IR NORINTIEMS VESTI.
AR SUPRANTATE lyties gyvenimo apsireiškimus?
AR PAŽĮSTATE ženybinio gyvenimo pareigas?
AR ŽINOTE apie lyties ligas ir kaip ją saugotis?
AR NORITE žipoti teisybę apie saužagystę, prosti

tuciją, ir t. t.?
JKSr* Tas viskas plačiai aiškinama neseniai išleistoje knygoje

Patarimai Vyrams

Apie Lyties Dalykus
PARAŠYTA P ro W. J. ROBINSONO.

--- 4------- r*—  —-------------------------------- i i------------------------------- 4  
Knyica didelio formato, su paveikslėliais, ir apdaryta. Kainu $2.00.

— -----------h———r --     I --- -r " ■ ■ i--------------- 1

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

I

a

!U-----------------i— I "t,r—------------ -------'-r-  ---------------- > --------------- 1—-------------- r

Reikalavimus ir pinigus siųskite šjdo adresu:
JBARKUS,New York, N.Y

I i i : > ■ i ' •

■

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 Ištyrimu
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais inštrunientais nurodys tin
kamus lakinius, kurie jums reikalirigi. <

DRS. SCHONGER & STENGER
396 Broadway,1 • ' ' ' . ’ ' Broo

Darbiniai Ceverykai
čeverykai Užlaikomi 
Visose Krautuvėse

B o o t & Shoe 
Workers U n i jos 
ženklas No. 170 
yra ant vidpadžio 
ir ant auliuko.

$2 50, 
$3.50,

$3.00,
$4.00

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

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

BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVĖ DRAUGOVĖ

42 Spring Street, Bridgewater, Mass

JAU 30 METŲ, kaip įsikūrę
ŠIOJE VIETOJE

Phone: Stagg 8342

i»•« ai l aaaaoav^aa aaa a aaaaaaaaaaaati aeaaatpaaaataartataaaaaaaaaraaaaMOMtiatsUaM
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A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABE

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

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
Žemių. Mūsi^ pa
tarnavimas pnelan- 
kus.

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

ELIZABETH, A. J.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu: dalinas i \tris da!U:

1. Mechanizmas. Kaip s tyti sulig planq;
kaip surasti sugedimus; ka iiardžitu su
statyti. Tas viskas mok i n kiekviena stu
dentą praktiškai, po priežidr instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. \ Tai reikalin
giausia prie dabartinių at_

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofo- 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos ku turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dftajų amgttj— 
mechaniko arba šoferio. GarahtrioJkBi* Iki*- 
nius ir diplomą. Mokiname gryrw lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priirtama stems.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICIUS. Lekcijos c 
kito apžiūrėti mūaų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 va!., nodšl< 

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

s*?

ka

nuo 16 iki 2 PZM

New York^N. T.

SERGANTI VYRAI IR MČ®ERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės Į PR. Zh , jt kenčįąte nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų J 
dūlių, Bendro 
rfo,ySkilvjo, 
Skaudėjimo, 
Plaučiųį Kvėpiu - -
Ligų, Reumatizmo. Sclatikoš ir BtrSnų Skau 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir .Moterų

M

pasekmingai pagydtfpia natijausiais, užgertais Mok
sliniais būdais. Gieitog ir pastovios pąsąkm^sl Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ii t y rimai—Laboratorijos Bandymai

DR.ZINS H0EAST16lhST.N.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. Ir Irving PL>



GEORGE NOBILETT!

VEIDO GRAŽUMAS

Reporteris.

navimo
kainą,

WORKING WOMAN4 i

patar- 
ir už

Vardas________
No. ir gatvė-----
Miestas ir valst._

būdu 
apsi- 

Tik
suor-

i praskinti tą dygliuotą kelią linkui 
išsiliuojsavimo iš po caro letenos ir 
kapitalistinio jungo. • Įžanga į teat
rą 50c, vien j šokius 35c. Gera or-

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

ną vakarienę subatoj, 6 d. gruodžio 
(December), Kubio svetainėj. Mel- 
Ižiame kitas draugijas bei kuopas 
lieko

Norintieji ge

riausio

žemą
nuliūdimo va-

■ h 
f ■ 1 : i

? Vienatinis anglų' kalboje komunistinis moterų laikraštiš, kuris • 
dalyvauja kovoje .su milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jj »

Darbininkų Pačios!’ 
Skleiskite Jį! 

Remkite Jį!
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio X-mai dienai!
• Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!

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

BUDAVOKITE P 
m fHH.
i H . I i H . u ' * 11

forma. O susipažinti būtina' 
reikalinga, kadangi dabartine 
darbininkų padėtis to reikalau
ja.

Poslapis Ketvirtas

L_u_L

Parašė Claude McKay Vertė J. Barkus

Sugrįžimas Kareivio

Reikia žymėti ve kas, kad

pasodino iį

kyti.

būda

“LAISVES” VAJUS PROGRESUOJA!

And-
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Draugiškai,
A. Bimba.

ta, 1 
daug. Kelios dienos atgal, 
“Wilkes-Barre Record” pa-

m 05
atg

mes
PO
me, 
off
sus, 
vą 
firn

armiją. Ir daugybė visokių 
{nuoskriaudų yra, apie ką rei-

ti, kur gyventi; kiti jąp senai 
. Pat:

ĮiULinč
I bosai ir elgi.aši. su maiuieriais, 
(kaip jie noriukiek nori moka, 
kiek nori duoda darbo arba 
visai neduojda. Bet tuom pa-

11 > t 
t ■ ■>

aišku, kad jeigu 
iš unijos negaus 

veltui norinks

(Pabaiga)
Nuo stoties visa minia leidosi eiti prie 

afrikoniškos metodistų bažnyčios. Prieš
akyje ėjo orkestrą, grojanti maršą “Pir
myn, krikščioniškieji kareiviai!” Juodajai 
procesijai leista buvo pereiti išilgai svar
biausios “baltojo rajono” gatvės. Jinai 
sustojo priešais majoro namą. Baltieji, 
langinyčias užsidarinėję, tėmijo; procesiją 
ir tyliai kvatojo.

Majoras išėjo ant prienamio ’ (porčiaus) 
ir pasakė prakalbą, kurioje sveikino juo
duosius “boisus,” sugrįžusius iš fronto. Jis 
pareiškę, jog JtaTas dabar ^užbaigtas, o to
dėl jie privalo nusivilkti savo karinę uni
formą ir grįžti prie darbo, kurį dirbo įpir- 
ma karo. Kunigas-negras, juodu žibančiu 
veidu ir žila barzdžiuke, nuolankiai at
sakė majorui, o paskui procesija vėl su
grįžo į “juodąjį ruožą” ir nutraukė pas 
pilkąją bažnyčią ant kalnelio. Po pamaldų 
įvyko balius “Batšebos Dukterų” svetai
nėje, o paskui svečiai pasiskirstė į nedi-' 
deles kuopeles ir draugiškai kalbėjosi.

III.
Fridrikas Teyloras, kareivis-oktorunas, 

važiavo mažame vežime keliu, kuris tiesė
si per dailias Georgijos vietas, apie pus- 
mylę nuo miestelio Great Necko. Buvo 
graži vasaros diena, oras buvo permirkęs 
stebėtinu pietinių rožių ir kitokių kvietkų 
kvapu. Fridrikas važiavo pro apleistą, 
pusiau sugriuvusią vergijos laikų sodybą. 
Nespėjęs nei keletą žingsnių pravažiuoti, 
jis ūmai išgirdo užpakalyje baisų, širdį ve
riantį klyksmą. - Nustebęs jisai atsigrįžo 
Užpakalin ir pamatė, jog priešingon .nuo 
jo pusėn šaukdama bėgo balta mergina, 
kurią jisai pažino esant pusbeprote paš
tininko duktere. Fridrikas negalėjo su
prasti, kodėl; mergina jrėkė, ir, aj)iė tai 
daug nemąstydamas, tęsė savo, kelionę RU 
čardo Palmerio namų linkui. .Palmeris jbu
vo prasigyvenęs farmęrys-negras, prie‘ku
rio tamsiaveidės dukters merginosi Fridri
kas. ? . • ’ ; ;

Jau buvo vdkai-as,’ kuomet Fridrikas grį
žo į Great bČecką. Dausose skaidriai ži

PėilktsĮdierL, Spalių^ 31, 1980 Pehktadien;/bpabų 81, 1930

KO TYLIT, :
MAINIERIAI?

| šerifui. Ir todėl Fridrikas buvo pasodin
tas kalėjiman.

Tą pačią naktį kalėjimą apsupo ginkluo
ti piliečiai, atėję su žibintuvais, liktame- 
mis, virve ir blėkine^kerosino. Jie parei- 

Ikalavo iš kalėjimo viršininko išduoti jiems 
Fridriką, bet viršininkas pasiskubino pra
nešti šerifui.
raminti govėdą,. veltui prašė, atėjusiuosius 
skirstytis namo. '

Tiesiog nesuprantama, kodėl 
mainieriai tyli—nieko nerašo 
apie savo vargus ir kovas 
spaudoj — “Laisvėj,” “Vil- 
nyj ?” Kaip kada savaitės ir 
ištisi mėnesiai praeina, bet 
nieko, o nieko nematysi, kad^ 
iš' kasyklų būtų kas parašyta. 
Tarsi, kad toj industrijoj dar
bininkų padėtis yra skirtinga 
nuo kitų, kad čia Hooverio 
gerlaikis randasi. Taip nėra. 
Bedarbių armija gana smar
kiai auga. Ne tik ji auga, bet

cinę unijų! MAMDIU (Mainie- 
rių, Aliejaus, Metalo Darbinin- 

i kų Industrinę Uniją).1 Ir or
ganizuotis visu smarkumu ir 
pasiryžimu. Mainieriai turi ne 
tik tarp savęs ’ kalbėti, bet ir 
spaudoje reikia kuodaugiausia 
rašyti apie skriaudas ir vesti 
agitaciją už organizavimą. 
MAMDIU. Visuose mūsų drau
gijų susirinkimuose turi būti 
Įkalbama, kaip ir kokiu 
reikia organizuotis, kad 
gynus nuo išnau.dotojų. 
taip dirbdami galėsime 
ganizuoti tvirtą, galingą uniją, 
mainierių reikalus ginančią. 
Tad visi, su visa energija, 
dirbkime, o pasekmės bus ge
ros. - M. ž.

kestra grieš lietuvišku^ ir ameriko- NORTH ABINGTQN, MASS. 
riiŠkufe šokiufc? ' Kviečiame 'visujs' ątsi- į F •, ? , * 1 t f ,riiŠkufe šokiu£? Kviečiaųie 'visujs' ątgi- 
lankyti, būsite bAtenkinti.- > 1 1 ►

Rengėjos. ,

■'r> y 1 . • V » 1 • JKXC4A. X 1 Vilk JI KJ V- U

Veltui seritas stengęsi nu- jr daugelis neturi ko pavalgy-
1 - - 1 tb kur gyventi; kiti jau senai ™WJ|DIr. nurriKtui m f

To ginkluoto būrio vadu neteko pastogių. Patys kapi- NEWARK ir PAlhKdvN,NJ< 
■ buvo paštininkas ■ Campbellis, atsibeldęs talistiniai laikraščiai įripažįs- , ---------

kad bedarbių yra gana Fosteris Kalbės 2 d. Lapkričio
Newarko darbininkai, i ant- 

skelbė, kad policija rado tris lapkričio, susirinks j
Ji vaikučius Browksictcj lauke be 

laukan.. Gaudamas iš visų pusių smūgiusikiurksant susirietusius. L 
ir spardymus, Fridrikas melįė susimyĮėji
mo,’ įrodinėdamas savo nekaltumą.

Iš visų pusių girdėjosi šaukimai: “Lyn- 
Čiuoti jį! Lynčiuoti!” ir greit būrys ėmė 
didėti prisidedant vis naujiems vyriškiams, 
moteriškėms ir vaikams.

i čionai, kad j atkeršyti už pasikėsinimą ap
dergti jo dukters dorą. Su baisiu spiegi
mu ir kaukimu‘gauja įsiveržė kalėjiman 
dasigavo Fridriko kameron ir išvilko ( Ididžiulę Laurel Garden Are- 

t ''ną, 457 Springfield Ave.,
■ Newark, N. J., pasiklausyti 
■draugo Fosterio, komunistų 
1 kandidato į New Yorko valsti
jos gubernatorius, prakalbos. 
Tikimasi, kad tai bus didžiau
sias masinis mitingas, kokis 
kada buvo Nowarke, nes n< 
tiktai pavieniai darbininką 
rengiasi dalyvauti, bet ir įvai
rios organizacijos demonstra
tyviai ims dalyvumą Jiamc 
mitinge. Visi lietuviai darbi- 
ninkai, dalyvaukite!

t Prakalbų pradžia 1-mą vai 
'po pietų.
I Tą pačią dieną draugas 
IFosteris kalbės Paterson, N 
J., 7:30 vai. vakare, Centra1

Visi Patersonc 
darbininkai, privalote daly 
|Vauti ir išklausyti draugo Fos 

Į terio prakalbas, jei norite su
sipažinti su Komunistų Parti- 

nieriai turi gana skubinti dirb- įos 
ti ir pavojingose vietose už la-i^orma; susipažinti būtina^ , . J • • 1 1 1 a* 'vm kfi luicrn koHoruri dnhnriinrbai žymiai nukapotą mokesti, 
ir vis dar Lapoja. Kur mai- 
nięrys gavo mokėti už pasta
tymą ramsčių .(propų), dabar 
negauna arba gauna tik už 
trečią; už akmenų nuskėlimą 
daugelyj; kasyklų negTuna.

• Prieš įvedimą mašinų, kur pir- 
mūsų- miau mainierys ir pagelbinįn- 

kas lipduodavo 4 vagonėlius, 
4 tonų kiekvieną, tai pagalbi
ninkas gaudavo mokėti $7.28, 
dabar turiz pripilti 6 vagonė
lius ir gauna tik $5.50. šis

susirietusius.
kuomet parvežė į namu's, slap-j 
toji policija, išjieškojus po vi-j 
sus kambarius, ne tik kad ne-, 
radus duonos šmočiuko, bet ir 
jokio pėdsako, kad būtų bu
vę kada nors kokio maisto. Jo-

PHILADELPHIA, PA.
Bendro Komiteto nepaprastas su

sirinkimas bus nedėlioj, 2 lapkričio, 
Liaudies Name, 8th ir Fairmount 
Ave. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Visi delegatai malonėkit ateiti, yra 
svarbių ir skubių reikalų aptarti.

Fin. Sekretorė.
(259-260)

DETROIT, MICH.
S.L.A. 200 kuopos susirinkimas bus 

nedėlioj, 2 lapkričio (Nov.), svetai
nėj po No. 9219 Russell St., virš | 
rusų restorano. Pradžia ,2-rą vai. 
po pietų. Įsitčmykit, kad susirinki
mai jau nebus laikoma bažnytinės 
mokyklos skiepe, bet tinkamoj sve
tainėj. Tat visi nariai ateikit, tiki
mės turėti naujų žinių nuo pildomo
sios tarybos.

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 blankos 
del visų . seniau įstojusių . narių į; A. 
P.L.A. del .išdavimų paliudijimo, to
dėl tos blankos turi būti išpildytos 
prieš susirinkimą ir išsiųstos į cent
rą. Tat. kiekvienas narys, gurėda
mas laiko, malonės užeiti pas mane 
arba A.P.L.A. 47-tos kuopos sekre
torių išpildymui minėtų blankų, ikad 
iki susirinkimui galėtume turėti ga
tavas. J. K. Alvinas,

2322 Scotten Avė., 
Detroit, Mich.

(258-259

Į .,11’ 111 « ,
Spalio 24, Pondvillės ligdnbuty, mi

rė, nuo yėžio ligos mano vyras -Je
ronimas Waleyka, 46 metų senu
mo. ' tšsirgo apie metus laiko. Li
ko palaidotas spalio 27, 1930. Skai
tė “Laisvę” ir buvo laisvų pažiūrų, 
bet prieš mirsiant slaugių prikalbė
tas priėmė kunigų mulkinimo patar
navimą, tat buvo palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. Visiems daly
vavusiems laidotuvėse ir už gėles ta
riu viešą padėką. Paliko dvi dukte
ris ir moterį dideliam nuliūdime. Pri
gulėjo prie Vienybės Draugijos, Mon
tello, Mass.

Valeikiene.

Ček-off Sistema Amalą
Jau Užkr

aistros rakandų, jokių indų ir met 
įkaitime atsirado majoras, ėdriam pasi-j jokių patalų, drabužių nėra, 
sekė ant minutes apraminti gaują. Pasi- 'Radę vien tik miegantį vaiką 
lipęs ant kalėjimo prieangio, jisai prabilo (ant plikų springsų, kiek sto- 
į būrį ir papasakojo, jog jisai pats vakar resniu bųrnasu apsivilkusį ir 
ėjęs pro tą tuščiąją sodybą, jog jisai ma- ........
tęs Fridriką pravažiuojant, matęs bėgant ye^sjas 
rėkiančią Pauliną ir matęs jog jos rėksmas j — 
buvo visai be jokios prięžasties.

Tokis majoro pareiškimas apramino 
gaują, kuri greit po to iškriko, palikdama 
tik Fridriką, paštininką Campbellį, majo
rą, kalėjimo viršininką, šerifą ir keletą 
tingių žiopsotojų.

“Na, matai, Fridrikai,” prabilo į -jį ^še
rifas, “jeigu tave būtų nulynčiavę, tai tau 
butų tekę vien save už tai kaltinti. Pauli
na išsigando, pamačius tave kareivio uni
formoje. Tu žinai, jog'mūsų mieste ne
mėgsta, idant ■ ‘nigeriai’ vaikščiotų karei
vių uniformose. Juk tau gi buvo sakyta, 
k&d-tu greičiau pakeistum! savo apsiren
gimą, .a Tu kažin kodėl vis pro ausis leidi 
t^'^ą'vyresnieji sako.” . , '

“Je, Fridrikai,”*'įsikišo majoras, “: 
miestelyje darbo, garĮbę dievui,■.užtenka, ir 
d^rbininkiškąs kostiumas kainuoja, regis, 
nebrangiai. Mano brolio krautuvėje ran
dasi puikūs kostiumai darbininkams. O

t sugrau-; 
dinęs” detektyvus minėtas pa-; 
_____j ir “pasigailėję” T 
kūdikio, palikę miegantį. Tai | 
tikras kapitalistinis pasigailė- i 
jimas. Rado išalkusį kūdikį iri 
paliko šalčio ir bado prieglau- 
dai. Tokių kūdikių ir tokių 
šeimynų labai daug yra mainų 
apielinkėse.

Mainieriai, kurie dirba, tai 
jų padėtis ne ką geresnė. Mai-

PRANEŠIMAI 
tš KITUR

bėjo žvaigždės, vakarinė vėsuma maloniai Į tau kažin kodėl patinka nieko nedirbti ir skubinimo planas vieną iš tri- 
-------- : j: i jap važinetis vežime, manytum, būk tu ir jų darbininkų meta į bedarbių 

tikrai kokis nors baltas džentelmanas.
“Man rodosi, Fridrikai, jog tave visgi 

teks areštuoti ir atiduoti teisman už vai- .F?nav ra®yjb 
katystę. Mes išvilksime tave iš Jungtinių

gaivino veidą. Fridrikui įvažiavus į di
džiąją gatvę, kuri tiesėsi į “baltąjį rajo
ną,” ir pradėjus suktis į tarpgatvį, vedan
tį į “juodąjį ruožą,” jį ūmai sustabdė (še
rifas Walkeris. Katystę. ivies įsviiKsime tave is jungtinių Aminicz / j i • i • -i • i . — i y y -t . • • -i •• •/» • • 11 • k io uų ang nų m et uslkij a žymiaisO pasakyk man, Fridrikai, ką tu nore- Valstijų kareivio uniformos ir apvilksime guoijais grimsta vis į didesnį 
jai padaryti Joe Campbellio dukteriai?” tau pritinkančiu kostiumu. Kaip čia ne-.imzį.
prabilo į jaunąjį žmogų šerifas. “Tau rei-'būtų, mums teks parodyti pavyzdį.
kės eit su manim.” Į gėriai’ niekuomet patys nesimokina atsar-(mažiau, negu rugpjūčio mėnė-

Fridrikas papasakojo, jog jisai matė be-’gurno, kol jiems, kaip tinkama, neparodysi A p y -- --
. ‘Nigeriams’ Great Necke dar už- T" 

tenka darbo. Mes nenakęsime, idant nors j 
vienas jų valkiotųsi be darbo ir riestų 'dideliais 

kalėjiman.; augštyn nosį, net jeigu jis buvo Franciioje skaičius auga, ir vi 
Jis pareiškė, būk mergina jam papasako-iir ten su juo elgėsi, kaip su tikruoju bal- lies industrijoj, 
jus. joo- Fridrikas sustabdęs ją kelvie, kur tuoju žmogumi.
nieko kito nebuvo, norėjęs ją nabučiuoti ir'lėtą mėnesių padirbėti geležiniuose, 
pasiimti su savim i vežimą.
Žinoma, iop* mergina Paulina buvo pusnro- t 
te ir kleioio anie mėilo. P,pf keista buvo ! 
tai.-jog ii tvirtai laikėsi to, ka napasako.io iras, -kreipdamasis i kalėjimo viršininką. 
__ K *', « t I » • ' • f *

gančią merginą, bet negalėjo suprasti, ko-į jų vietą, 
del ji bėgo ir rėkė. Šerifas nebuvo paten
kintas jo atsakymu, paliepė Fridrikui sekt 
paskui ii ir

FREEHOLD, N. J.
Seno Vinco Prakalba

3-čią dieną lapkričio, 7:30 vai 
vakare, Įvyks . svarbios prakalbos. 
Kalbėtojas drg. Senas Vincas kalbės 
pirmu kartu mūsų mieste. Mūsų ko 
lonijoj nebūna tankiai prakalbos ii 
tokiu būdu kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. Prakalbos įvyks 
Fordham Svetainėje, 24—4th Avė.

(259-260)

nerengti tą dieną.
Komitetas.

(258-259)

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 apielinkės visuo
mene! šiuomi pranešame, kad yra 
•engiamas pirmas balius šį rudenį. 
nai vainikų balius. Bus gera muzi
ka. Tinkamo maisto ir minkštų ge- ' 
•imu. Laukiam ir iš kitur svečių. ' 
Atsilankykite kuo skaitlingiausia ir 
lūsite pilnai patenkinti. Bus duoda
mos trys dovanos tiems, kurie turės ! 
gražiausius vainikus. Įžanga suau
gusiems 40 centų ypatai, vaikams 
lykai. Širdingai kviečia Rengėjos.

(258-259)

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

, Narių Atydai!
Įš priežasties 'likvidavimo Taunio 

studijos Mahanoy City, sekantis mi
nėtų organizacijų' korrtiteto posėdis 
įvyks Shenandoah 5 d. lapkričio, 7-tą 
va,!, yakai-e, darbininkų kambariuose, 
ąnt Coal St. Visi dalyvaukite!

■ \ ; Taupis.
(258-259) ,

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirinki- ' 

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 
yra daug užsilikusių svarbių reikalų 
•aptarimui. ’ 4

Kviečia Kuopos Valdyba.
(258-259)

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—-

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

ROJAUS VEIDO GROŽY
BES LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik u? vienų do
lerį! ši nuolaida tik ant 80 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui grą- ' 
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį regištruothm laiške 
arba money orderį, šiuo antrašui

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

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę ši kiupaną, pasiuskit 
mums)

BRIDGEPORT. CONN.
„ .i Pirmadienį, 3 lapkričio, po No.
Pereitą rugsėjo mėnesi 407 Lafayette st., 7:30 vai. vakare, 

“Tau rei-'būtų, mums teks parodyti pavyzdį. ‘Ni-'anglies išvežė 922;385 tonus bus labai svarbus susirinkimas-pra- 
. kalbos, paskaita reikale darbininkų

O šįmet rugsėjo,meneU IS- įstatymo ir rinkimų klausimu. Kal- 
Vežta 1,460,7^5 tonai mažiau, bes lietuviškai ir angliškai vietiniai 
negu praeitų- metų rugsėjo .veįŪįai. .I T . .v7. .. J , , . • šeštadieni, 1 lapkričio, toj pat vic-jmen.; tas aiškiu rodo, kokiais toj h. tuo 'pat )iliku bus ko‘ncortas. 

-------—i šuoliais bedarbių Dainuos Dainos Choras, susidedantis 
augs ang- vien iš j’aunuolių. Po koncertui^ bus

i šokiai prie geros orkestros. Įžanga 
- ; , , . ! 35c. šiuos parengimus rengid A.

Kuomet mainierių unija ga-'L.D.L.D. 63-čia kuopa ir kitos orga- 
lutinai virto bosų (įstaiga, -tad !nižarijos. Kviečiame visus atsilan-

Teks tau.. Fridrikai, ke- 
Rvtoj 

Visiems buvo mes suteiksime tau tą džiaugsmą, Tau bus 
s naudinga.
“Uždarykit ji kameron,pridūrė majo-

t iJtaa'b’bdy ir Salem : pą^ie^ė; in NiukaSi < >. T 
. >Drg. Niukas važiuoja) sako ’mhšina.' į •; {■; . i

i ‘, r i .' • į ’ i r r•; ■ >; ’
1 Jiynn : Taraška, JaukėvičlusU Krasauskienė 

■ir Maksvytis; Taraška ;vežą. ' ; ‘į • i ■
j < . ■ ■ : ; G j ’ U .

, ,1-Iyde. Pa< (<| Niukas ir Buivydas.
Cambridge J Vitkauskas, Rėinardienė, 

riiiūnienė, Malinauskas ir Traupys.
. -■ 1 : ' '

Haverhill: Ivoška, Kazlauskas ir abudu čei- 
kai.

Pačiam So. Bostone dirba visi. Bet sekami 
Jie sutiko ir visa armija tapojdrąugai bei draugės ypatingos atydos kreips 

z į šį didmiestį: Peldžius, P. Kubiliūnas, Maks
vytis, Gav^navičius, Tamašauskas, Niukas, Bur
ba, Traupys, Barčienė, čeikienė.

Man rodos, kad jei šis planas teišdegtų 50 
procentų, vistiek turėsime šiokių tokių pasek
mių. Visur draugai eis per stubas rinkti pre
numeratas.

. A.L.D.L.D. 9-to Apskričio vajaus1 vedėjas Į 
,drg. S. Reikauskaa reikalauja vajų prailgint iki i 
20 lapkričio i? pasižada surinkti dar 50 naujų 
metinių skaitytojų.

Iš Bostono apielinkės gavome sekamą laišką:
.1 0 t * « i • • ♦ • 4 . • « » t * * • . »»

Vakar turėjom progresyvių susirinkimą So.
Bostone. Nedaug tesusirinko, bet ūpas buvo 
vidutinis. Daugiausia kalbėjomės apie “Lais
vės” vajų. Draugai parodė noro dirbt.

Pasiūliau draugams, kad jie apdirbtų visą ei-1 
Ję vietų kolonijų, apart Bostono, nes ten niekas | 
nesidarbuoja. < 
sumobilizuota sekamai:

Nasjiuon važiuos šie draugai:
Dainininkas Kubeliūnas, ValantukeviČius ir 

Januška. Juos mašina veš Kubiliūnas.
Lawrence: abudu Barčiai, čeikienė, Burba 

ir Pilkauskas. Juos veš Barčius.
Brighton ir W. Hanover: Valančadskas ir 

llUtfOJL........ .. ......... , , . . .

Komitetas.
(259-260)

DETROIT, MICH.
L.D.SlA. 17-tos kuopos susirinki- 

’ j, 5 lapkričio, Drau
gijų ! svetainėj, 4637 W. Vernor 

Nes Highway. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
' i re. Visos jiarės ateikit ir naujų at- 

siveskit. į .
Sekr.N. Astrauskiene.

(259-260 j

, CLEVELAND, įOHlft!, į
' ; > > • TEATRAS Tfe St>KįAt į i į j 
Rengia: L.D.S.Ą. 24-tą kuopa ;4<W- 

, ^lioj, 2 d.; lapkričio į (NoVembeįr) J 1930, 
r; . .. , _ - _ • ji Lietuvių . į Svetainėj . 6836 Superior,

sąi atsitraukė nuo ~LewiS0 ir j Avė. Svetaines dųri? bus atdjafrds 
laikosi bepartyviškais, kaip;'4-tą valandą. Loši»ras( prasidėt'5-tą 
kad .lie qnkn Rpf fain nSrn lvaI> vakare. •; Bus sulošta drama^ąa Jie saKO. net taip xnėra. «Paskutin6 pahga.” Kiekvienas ciė-
Tie lokalai arba galutinai yra velando lietuvis turėtų matyti) Šį 
virtę kompanijos unija ar prie perstatjnną, kaijj darbininkai* kovojo 
to eina. Nes ir ten algų kapo- caro laikais, kaip jiems buvo sunku 
jimas eina taip, kaip ir kitose 
vietose ir darbo sąlygų blogi
nimas.

Vienas geras dalykas pasi
reiškia mainieriuose, tai tas, 
kad vis daugiau ir daugiau 
mainierių supranta, kad jie 
jau neturi unijos, bet .tik mo
kėjimo duoklių įstaigą. Bet 
kad organizuotis skubiai ir 
mobilizuoti savo spėkas, tai. to 
nedaro. jTas tylėjimas ne tik 
neduos gero mainieriams, bet 
kasdieną stums vis į didesnį 
skurdą ir vargą. Tik viena iš
eitis tėra darbininkams, tai 
skubiai organizuotis , į revoliu-

čiu kartu mainieriai; turi mo- |mas' <us 'se|.e(ioj 
. |kėti savo \d.blėri:ųš į’Boylano-

jLewiso ir fRitų kišęnius.
Ijie įvedė checkoff Sistemą, ir 
!pats bošas iškoįęktuoja mainie
rių duobęs į uWjią, Nors tam 
yrą d,a^oįęas. |ęMąipriešinimas 
.daugelio leLalų, bet j is yra.; ne* 
bTglmizuotaš—palaidas. , : įYra 
nemaža dalis lokalų, kurie vi

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Bar\- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios to
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-9Š9 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

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

tVAN’L'MPROkĄ,

HAARLEM Oil;
WfljiFIMFraEft

LIETUVIS GRABORIUS

landoj. šauki->
tęs pas: — _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

PLATR’ 
! V 

•i

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
Siame ------ ------------ address.
CITY _ STATE

, Spalio 23 d. buvo specialis 
Amalganteitų Siuvėjų Unijos 
Boardirekborių susirinkimas po 
New YorkoXloint Boardo juris
dikcija. Tai susirinkimas šauk
tas tikslu išspirti Ček-off sis
temos klausimą.
-Kas yra cik-off sistema? Tai 

sistema, kur unijai narines mo
kestis darbdaviai—k&ixnka_ iš 
darbininkų uždirbtų algų.

Mūsų Amalgameitų Unijos! 
^viršininkai per paskutinius ke- Į 
Y liūs lygiai metus ranka rankon ‘ 

ido su drabužių fabrikantais, i 
darbininkams ne tik algas kas 
sezonas numušinėjo, bet ir štu- 
kinį darbą įvykdė kaipo “išga- J 
nyTFią” patiems kriaučiams, ku-' 
rie jau tiesioginiai nepasidaro 
sau pragyvenimą, ir tuo būdu 
apie apsiinokėjimą į uniją nė- ^j. 
ra nei kalbos. Unija, tarnavu-!per 
si darbdaviams, pasišaukė jų 50 
pagelbos, kad darbdaviai išrink-' sarį 
tų iš narių mokestis. lįT,

, Boardirektorių susirinkime i q 
Goodmanas, kalbėdamas prieš ųar 
ček-off sistemą, aiškino, kad Ljaj 
oficialiai unija žlugo kaipo dar- njn 
bininkų įrankis kovoti už page- i 
rinimą savo būvio. Lieka darb- * • 
davių unija, o ne darbininkų, ^)J ( 
pareiškė Goodmanas • 63-čio lo- 114 4. din., kalo atstovas.A I maiT 54-to lokalo atstovas J. Bui-
vydas nurodinėjo, kad unijos I ne 

m viršininkai, vesdami ček-off sis-1
temą, faktinai uniją palaidoja, 
Nes unija^kuri tik susirišo su 
fabrikantais taip tampriai, kad Į)ar 
fabrikantai jai ir narines duo
kles turi išrinkti, tai aišku, 
kad ji tik ir gina fabrikantų 
interesus. Kasyklų pramonėje 
įvedė ček-off sistemą ir ten fak
tinai nebėra veikiančios unijos. 
Tie, kurie nori įvesti ček-off 
sistemą New Yorko kr Jaučiuo
se, oficialiai uniją sugriauja. 
Jeigu viršininkai nuo 1920 me
tų New Yorko kriaučiams da
vė tik skubinimo sistemą, 

X darbio numušimus, tai jie 
’ gerai įsitėmyti, kokiose sąlygo- 
> se šiapdie kriaušius gyvena.

Jis >-negali, išsimaitinti pats sa
vęs, o dar duoklės, assesmentai ; 
(specialiai mokesčiai) jį visiš-j 

' kai pjauja. — Prie ček-off siste- ■ - 
mos narys tespės tik uždirbti į 
uniją užsimokėti, o neturės ka
da cento pasilikti, kuomet j me-j 
tus didelė didžiuma kriaučių 
dabartiniais laikais išdirba vos. 
tik tris mėnesius. Pataisykite 
sąlygas, kriaučiai užsimokės! 
Nįes aš buvau du metus unijos ' 
apmokamu viršininku ir turiu 
patyripio, jog kada nariai dir
ba, jie eilėje išstovi, laukdami 
duokles užsimokėti, valandą ir; 
dvi; apie nemokėjimą į uniją 
tuomet pas narius nuomonės 
nėra. Bet jeigu jie šiandien 
neužsimoka, tai nereikia jieš- 

fkoti jų galvose priežasčių, kad 
jie jau blogi pasidarė, bet j ieš
koti ekonominėse jų sąlygose, 
kokiose jie šiandien gyvena. 
Aš ipermatau, kad ček-off sis
temos bandymas užkarti. ant 
narių sprando sudraskys i šipu

lius mūsų organizaciją, 
per dvidešimts metų mes 
vojome, organizayome ir 
jome su darbdaviais, o 
iš jos faktinai liks tik si

igų organizacijos. Ne tik aš 
’Vigas kaipo ypata ček-off 

yi, bet mano lokalas 54,
Uiriu garbes čia atsto
ti griežtai priešingas 

/sistemai.
/vich, 2-ro lokalo atsto- 

kalbėdanias pareiškė: 
viršininkai, sakote, kad

Tek vienus metus New Yorke 
pas mus išsisuka nuo duoklių 
mokėjimo trys tūkstančiai na
rių. Tai keno kaltė, ar ne vir
šininkų, kurie neatlieka savo 
pareigų kaip reikia? Del trijų 
tūkstančių narių jūs norite už
krauti visiems tą sistemą, kur 
bus nariai surišti su drabužių 
fabrikantais. Yra blogas mie- 
ris! Unija yra jau palaidoja
ma, arba pervedama oficialiai 
darbdaviams engti unijistus. 
Juk jau ir taip mes beteisiai 
per pastaruosius kelis metus 
prieš darbdavius, o dabar dar 
daugiau surišami tapsime po 
ček-off sistemos įvedimu. Juk 
kiekvienam 
darbdavys

Ik koncesijų, tai
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IŽį

Charles.

i

222 MANHATTAN AVĖ.

WORKING WOMAN
VAJAUS EIGA davė 4 prenumeratas

Brooklyn, N. Y.m c r

j

‘Laisvės’ sve-
'V

rr

Detroito Aido Choro Koncertas
graborius

a

Aido Choras, Vadovaujamas V. Žuko

n

3į

i

dai
ry-

Obeliai. — Obelių dvaro 
moterys'■ 1 darbininkės su
streikavę del mažo

Vardas-
No.___
Miestas

Street or Avenue ,
State_________ j

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

New Yorko !nas, Brooklynas ir apielin- tupjaus nOri tą; teatrą patyti, 
:• seniau kė nei pusės nesukėlė. Tie- tai atlupdavo iš jo net dvigu-.

• j v • • v i . • • m rv i '• ‘ 1 * 1

vyrai ir mer-
‘Laisvės’ ne-

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

151 Metropolitan Avė.
• BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

į koya^Jrykim baigtuves mūsų 
įjuos metuos
I Septintą. Baigus didelį dar-

šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiau? antr 

;■ Vi *■ 1L v J <*» •• i/ ’ ”< • ■ ’■ ; '■ !<»• • ••'- .j •
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas
u

■

*

;ma 
kad 
has, 
kitu 
tyli,
žingeidaujame išgirsti 
jūsų ką nors šiuo reikalu.

S. Sasnauskįenė. 
LDSA. C. Sekr.1

“Tai man jūs, 
gos! ’ Kibą jūs 
skaitote; ten viskas yra apra
šyta, ko jūs reikalaujate.”.

AMERICAN CLOTHING CO.
222 Manhattan Avenue ’

•.•t.Mj- s-x ax* '■.< ?/. . ...

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

. M A SPETH, L L N. Y.
Telephone, Juniper 9796

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit’ 1 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody- , 
mais, kaip vartoti.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI^ 
*67 DIVISION AVENUE. ’ ' ' BROOKLYN, N. Y

po 
Juk 

aišku, kad jeigu 
iš unijos negaus 
tai veltui nėr inks

do ir prenumeratų parinko, 
bet kitos nieko nedarė. 
Draugės, nors ir* pasivėli
nom baigti laiku, .■ bet pri- 
sispauąkim ar.. baigkim -są-

MW* K-"-?™ Maxi" St.

VISŲ DOMEI! AR ŽINAI? 
kad

AMERICAN CLOTHING Cft
J. YURGELls FR I. J. MARKUŠ'" l 

Savininkai

DR. B- IWWZ
2220 Avenue Jf,,‘ ' ■ ’***it'!'' ' ^rortHyn, 

. r Midwood 6261

INGTON, mass
°nbuty, nu

vyrąs Je- 
netų senu- 

liko. Li- 
Skai-

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingaa Kliabas, 

269 | Front St., kaipo žymus politikoje* savo^fū- 
muose, nuo senai su pasigSrejimu, JOHN’S Gigą- , 
rus bizniąvoja. Taip pat visos Švaresnes lietuvi!- 1
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie- Į 
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO. •

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
.bet ir kituose miestuos^ bizniaus užvedimuose, 
kur. rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 

’ viršpamĮnėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinčjam per paltą, 
resuokit

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žtftpgaus priešas?—šalfia. 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, 
Ameriką pagarsėjusius • '

z Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus -prięaą—viduriu už-

kad ček-off ką.
jau bus faktas NewIMass., $5 auką.

Nepatogu ir svietui pųsa-

dių 31, 1930

<albė-

haž-

s ta
nk

M

ene

Rytojas

kinti
(Eilę)

LEKCIJŲ
Bundamos 

Namuose

1RA2UMAS
40 GROŽY 
naujai išraš
ui vieną do- 

tik ant 30 
iskubinsit,

> j a u s 
ša i hu

rntrmr laiškė |

Laboratories I!
H., Dept. D 
TU. N. J.

BUŠKEVIČIŲ
oad way 
TON, MASS. 
\Ve»t 3rd Strei 
Hton 0304-W

aTI^

rastis, kuris 
ininkių prieš .

nkų Pačios! ’ 
te Jj!

gauti $2,000— *; 
i po korespon* r

nius

ption

Puslapis Penktas
* i r• l ’ i * t . ■ >>’ •

Penktadieny Spalių 31, 1930 E A J.ĘjV E

Lapkričio VIETOS M

Spalio 23 d. buvo specialis 
Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
Boardirektorių susirinkimas po 
New Yorko Joint Boardo juris
dikcija. Tai susirinkimas šauk
tas tikslu išspręsti ček-off sis
temos klausimą.

Kas yra ček-off sistema? Tai 
sistema, kur unijai narines mo
kestis darbdaviai išrenka iš 
darbininkų uždirbtų algų.

Mūsų Amalgameitų Unijos 
^viršininkai per paskutinius ke- 
T liūs lygiai metus ranka rankon 

ėjo su drabužių fabrikantais. 
TJarbininkams ne tik algas kas 
sezonas numušinėjo, bet ir štu- 
kinį darbą įvykdė kaipo “išga
nymą” patiems kriaušiams, ku
rie jau tiesioginiai nepasidaro 
sau pragyvenimą, ir tuo būdu 
apie apsimokėjimą į uniją nė
ra nei kalbos. Unija, tarnavu
si darbdaviams, pasišaukė jų 
pagelbos, kad darbdaviai išrink
tų iš narių mokestis.

Boardirektorių susirinkime 
Goodmanas, kalbėdamas prieš 
ček-off sistemą, aiškino, kad 
oficialiai unija žlugo kaipo dar
bininkų įrankis kovoti už page
rinimą savo būvio. Lieka darb
davių unija, o ne darbininkų, 
pareiškė Goodmanas 63-čio lo
kalo atstovas.

54-to lokalo atstovas J. Bui
vydas nurodinėjo, kad unijos 

jtfviršininkai, vesdami Ček-off sis
temą, faktinai uniją palaidoja. 
Nes unija, kuri tik susirišo su 
fabrikantais taip tampriai, kad 
fabrikantai jai ir narines duo
kles turi išrinkti, tai aišku, i 
kad ji tik ir gina fabrikantų į mes neįVedame ček-off sistemą, gus’ laiškus 
interesus. Kasyklų pramonėje į mes eįname nuo žemlapio kai- 
įvedė ček-off sistemą ir ten fak- p0 organįzacija; ar mes įveda- 
tinai nebėra veikiančios unijos. m t?s ts Bet įvcdu3 ček_ 

sistemą New Yorko kriaučiuo-1 
se, oficialiai uniją sugriauja 
Jeigu viršininkai nuo 1920 
tų New Yorko kriaučiams 
vė tik skubinimo sistemą, 

k darbio numušimus, tai jie 
gerai įsitėmyti, kokiose sąlygo
se šiandie kriaučius gyvena. 
Jis >‘negali-išsimaitinti pat$j ;s^- 
v^s, o dar duoklės, assesmentai 
(specialiai mokesčiai) jį visiš- 

' kai pjauja. Prie Ček-off siste
mos narys tespės tik uždirbti į 
uniją užsimokėti, o neturės ka
da cento pasilikti, kuomet į me
tus didelė didžiuma kriaučių 
dabartiniais laikais išdirba vos^ 
tik tris mėnesius. Pataisykite I 
sąlygas, kriaušiai užsimokės! 
Nles aš buvau du metus unijos] 
apmokamu viršininku ir turiu i 
patyrimo, jog kada nariai dir-i 
ba, jie eilėje išstovi, laukdami 
duokles užsimokėti, valandą ir i 
dvi; apie nemokėjimą į uniją Į 
tuomet pas narius nuomonės! 
nėra. Bet jeigu jie šiandien 
neužsimoka, tai nereikia jieš- 

fkoti jų galvose priežasčių, kad 
jie jau blogi pasidarė, bet j ieš
koti ekonominėse jų 
kokiose jie šiandiėn

nę, eisime į streiku 
o kada uždarbiai maži, bedar- Į 
bė,: unijos nariai - neturi iš ko 
gyventi, tąi tada turi viešpa
tauti amžina taika. Toks nusi
statymas mūsų viršininkų yra i

; Tada žmo-!prenumeratų ir aukų šios
is ir drauges: 13-ta 

i, Mass., 
per d. K. Zinskienę, $5 au
ka. 1-mos kp., Brooklyne, 

da, būk tas Blumbergio nuomo- • nares, d.d. Levaniene 1 pr. 
,nę “iškraipęs”, kas bordirekto-■ ir $4.35 aukų ir A. Jcske- 
]riuose, esą, neleistina daryti. |vičiutč 1 pr. S. Petkiene, 
i Tolesnės diskusijos tapo už-'Gmt Neck N. y. 64-tos 
darytos ir leista balsuoti su L - ; rn iįvesti į valįa§aukju. pasil.ocĮe> kad |Gikp. nare 1 pr. Ir 50c.. auką.

tstovai stoja už ček-off 23 kp., Binghamton, N. Y.,

kiaurai klaidingas. '
nes kovoja, kada juodos dienos; j kuopo 
kada neturi iš ko gyventi, tik;kuopa So. Boston 
ir kovoja, kad turėjus ko pa
valgyti ir kuo apsidengti.”

Blumbergis sustabdė 'Buivy-

duokles jam priešingo nusista
tymo organizacijai. Jūs, bro
liai, vedate mus ne ten, kur mes 
pradžioje, tverdami tą organi
zaciją, troškome, kad jūs ves
tumėte.”

Akirum, 63-čio lokalo atsto- 
| vas, pareiškė: “Mes skaitome;
New Yorke 500 dirbtuvių, ku
riose dirba apie 16,000 mūsų 
organizacijos narių. į 
ček-off sistemą, tai reiškia 
darbdaviams pasamdyti po 
knygvedę, o turime daug tokių 
kontraktorių, kurie dabar knyg- 
vedžių neturi; tai mes jas įve
sime už savo sunkiai uždirbtus 
centus. Jeigu jau tokią siste
mą įvesti, tai verčiau įvesti au
tomatiškas mašinas, kur kiek
vieną rytą kriaučius, eidamas Į 
dirbtuvę, įmes dešimti centų, o 
penkias dienas dirbant, tai bus 
50 centų. Tad nereikės nors 
samdyti darbdaviams knygve- 
džių.”

Tai buvo juoko formoje, bet 
karšta teisybė, pasakyta sta
čiai į akis Joint Boardo virši
ninkams.

Dar kalbėjo pora atstovų 
prieš ček-off sistemos įvedimą, i 
o visi kiti agitavo už jos nau-1 
dingumą. Blumbergis kaipo' 
manadžerius pareiškė, kad kito’ .
kelio nėra, ar mes norime ari Takus vlTBlS dienoms IKI 
ne, o be ček-off sistemos jau pabaigai vajaus, prenume- 
mūsų gyvavimo dienos suskai-1 ratomis pasišokėjom neto- 
tytos. Pirma, girdi, gadavome u pabaigos. Dar keli lai- 
1S- generalio ofiso pinigų o da- . j j ig] • jį. baigsim 

mes niekuomet jokios, paskolos^ik dųaugCS bus pasiru- 
ataal nesugrąžinome. Jeigu , pihę, kad mes tuos laimin-

sistemos įvedimą, o penki tik per d. B. Zmitraitę, $5 au- 
prieš. Tas rodo, kad ček-off j ką. 2-ra kp., Worcester, 
sistema f 
Yorko kriaučiams. |

Kiek galima pridurti, tai kad’ , i i - •
ček-off sistemos įvedimą labai Į B^US pu mas 14J0-
šaltai pasitinka 
kriaušiai. Kurio dar 
svyravo,, kad Amalgameitų uni- sa, < 
ja dar vis yra kriaučių darbi-! kopijų 
ninku unija, tos , viltys, žlugo; h 
jie dabar aiškiai mato, kad iš | 
darbininkiškos unijos liko prieš i 
darbininkus organizacija, kaip i mą, 
geriau padėjus 
juos išnaudoti.

J. Surinka.

čia išplatinama apię 200 
į pavienių ‘Alijūerių 

i kas mėnuo ir tas ,galėjo, ap- 
Jsunkint prenuiųeratų gavi- 

bet kaip su aukomis? 
darbdaviams i 1-mas, 2-ras ir 3-čias rajo- 

Inai, tai mūsų tvirtovės: Jei 
tie atsiliks su savo kvota, 
aišku, silpnesnieji vieni ne- 
pajiegs išpildyt. Kuomet 
mažytis Binghamtonas jau 

i ir 
penkinę aukų, tai kaip gali- 

iškęsti nepastebėjus, 
Detroitas, Pittsburg- 

Philadelphia ir keletą 
žymesnių centrų dar 
Draugės, mes. labai

nuo

Giltinė Teatrinių Tikietų 
Spekuliantams

Postal Telegraph Kompani
ja eina ir į teatrų tikietų agen
tūros biznį. Ketina neimt dau
giau kaip 50 centų uždarbio 
nuo bile tikieto, kuris bus iš 
jos perkamas. Laišku bei te
lefonu pareikalavus, kokio ti
kieto, jis bus į namus prista
tomas, už tuos pat 50 centų 
priedo.

New Yorko centre iki šiol 
buvo desėtkai teatrinių tikie
tų spekuliavimo agentūrų. Ka
da į kokį teatrą likdavo ma-i 
žai tikietų, arba agentūra ma-i 
tydavo, kad žmogus būtįųai.

ibai.
Postal Telegraph Kompani

ja bus tikra giltinė daugeliui 
tų tikietų spekuliantų.

Prie to reikia pažymėti, kad 
įvairios 'didžiosios kompanijos 

‘paskutiniais laikais vis. labiau 
leidžiasi į visokius šalutinius 
biznius. Kapitalas vis labiau 
kaupiasi krūvon; irustai api
ma vis platesnes pramonės ir 
prekybos sritis.

Gerą Vakarą Visieir.s, Kiek
Jisy Čia Yra

4. .» k t * ' Mink .v r -<»•■* ’’r ». .-. > i F • •

teh bus.”
“Pirmiausia aš sakysiu apie 

balių. Bus šokių kontestas; 
dainuos Vyrų Choras ir dar 
bus visokių taip pamargini- 
mų., Būkite baliuje, tai ma- 

negaliu gi aš 
čia visko ’ ‘ išpasakoti, 

nepamirškite,

tysitę -viską;
jumš
Ypač šokikai, 
jog bus polkos kontestas.”

“Šiūr, wyl by der, čali.”
“Na,. gerai. Tai pasimatysi

me.’”

komisorius nenorėjo pridėt 
algos, manydamas, kad tas * 
savaime prąęis. Bet apsiri
ko. Moterys laikėsi vieny
bės ir visos streikavo. Ta
da savininkas pakėlė dai*bo 
užmokesnį. ’ Bravo, Obelių 
moterys. Taip ir kituose 
dvaruose moterys galėtų pa
daryt ir pagerint saVo būk
lę. Darbininkai tik per ko
vą gali laimėt.

Darbo užmokesnis per 
dieną buvo 2 litai, dabat 2

darbo litai ir 50 centų; ’ * “
—...» ■——-■ ■—..į   .............................  -4 ■ ..nt

---- L
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“Gerą vakarą visiems.
“O, helio, Čali.” \
“Ką jūs- čia veikiate, 

ginos?” ■}
“Tariamės su vaikinais, kur 

eiti rytoj. Gal tu žinai, kur 
eiti, gal jūsų choras kur dai
nuos?”

“Visas choras nedainuos
Padavimas daug balsų už ,niekur, bet/Vyrų Choras 

nuos ‘Laisves svetainėje 
toj vakare.” 

“O kas gi bus

Jeigu pinę, kad mes tuos laimin- 
i gautume. Su 

aukomis nekaip. Nemalonu 
net prisipažinti, kad dar 
pusės nesukėlėm. Blankų 
išsiuntinėtų kuopoms' grįžo I 
tik kelios. Nekurtos kuo- Komunistų - Partiją reikš 
pos prisidėjo aukomis iš iž- užgyrimą kovos, .kurią‘Ko-j

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

įrctejiiną---kuriV žmogui pagamp loldų šalčių neMjo. UŽ r76c už 
na daug'rūpesčiu it sutikiu ligų, baksą apsiginkluok nuo savo

< 25 (<»|itai uz skrynutę. ų ’ žiffo priešo!

F.' URBONAS, Aptiekorius

__  „ w„s. __ _ ____  
kurie nori įvesti ček-off sistemą, susitvarkius finan

sus, mes tada galėsime ir ko- 
Į va skelbti kontraktoriams ir 

n}e". firmoms.
(1 *1“ J. Buivydas, 54-to skyriaus 

. • atstovas, sako: “Keistas mūsų turi . ... T .organizacijos nusistatymas. Jeir 
gu reikia skelbti kovas, tai tu
ri būti pas., ,mus pilna pinigų, 
gerai turime dirbti, tai tada 
tik, pagal Blumbergio nuomo

ąlygose, i 
gyvena.

Aš permatau, kad ček-off sis
temos bandymas užkarti ant 
narių sprando sudraskys į šipu-; 
liūs mūsų organizaciją, kurią Į 
per dvidešimts metų mes būda
vo jome, organizavome ir kovo-! 
jome su darbdaviais, o dabar 
iš jos faktinai liks tik skeletas 

jų organizacijos. Ne tik aš, 
ngas kaipo ypata ček-off i 

i, bet mano lokalas 54,1 
‘urlu garbės čia atsto- į 

i griežtai priešingas i 
sistemai. • Į

Och, 2-ro lokalo ; atsto- ! 
kalbėdamas pareiškė: ■ 

viršininkai, sakote, kad 
.iekvienus metus New Yorke 

pas mus išsisuka nuo duoklių 
mokėjimo trys tūkstančiai na
rių. Tai keno kaltė, ar ne vir
šininkų, kurie neatlieka savo 
pareigų kaip reikia? Del trijų 
tūkstančių narių jūs norite už
krauti visiems tą sistemą, kur 
bus nariai surišti su drabužių 
fabrikantais. Yra blogas mie- 
ris! Unija yra jau palaidoja
ma, arba pervedama oficialiai 
darbdaviams engti unijistus. 
Juk jau ir taip mes beteisiai 
per pastaruosius kelis metus 
prieš darbdavius, o dabar dar 
daugiau surišami tapsime 
ček-off sistemos įvedimu, 
kiekvienam 
darbdavys

♦ koncesijų,

munistų Partija veda per tainėje rytoj? 
ištisus • metus už apdraudą 
bedarbiams. Balsuokite už 
$25 savaitinę pašelpą bedar-

„ . biui! ’ Balsuokite už War- f r '<‘ąerąi,' ‘tai eidami'nAmo pa- 
vaite vėliau, tai. yra jjada- bių Apraudos pilių! . sipirksime ‘Laisvę.’ Bet dabar

A •

Į te \ L S
r wfatia * >JBjjįj

Nedelioje, 2 dieną Lapkričio-Noveniber, 1930
Prasidės lygiai 5-tą Valandą Vakare

Lietuvių Bendroves Svetainėj, 25-th ir Vemor Highway
Po koncertui bus šokiai abiejose svetainėse prie geros orkestros. Įžanga j koncertą 75 centai ypatąi; vien į 

... . šokius vyrams 60c, moterims 40c. ' r' '
Programoje dalyvaus: didžiulis Aidp.JJhorąs, taipgi pjrmą kartą. Detroite Rainuos pagarsėjusi solistė contral

to Emilija Saunoriūtė5 iš Pętrušoiiienė su naujomis dainomis, tąL rnū&ų
lakštingala; rusas.,solistas baritonas Ed; Koz'akpff, lElizabeth Kvietinskigtę, lyriškas sopranas, vyrų’ trio,/smui
kų duetas, kurį išpildys Edith Butkus ir,-Ruth Astrauskas. Bus ąięrginų sekstetas. Taipgi bus trys:apart jjety- 
vių svetimtautės, kurios išpildys dalį pro^rajųos, kaip tai Gertrude Pliskow, smuikininkė; Peggy Cavanaugh, dąir 
nininkė; Anna Balehum, piaiįįstėjdenkty Harmdiiią Chorąsvpo vadovystė W. žuko. r;

ŽODIS NUO DR. MENDLOWRZ
.T ... » 'i ‘o

•



Puslapis sestas

Visiems Delegatams, Kurie

spalio

ir atsimušus į stulpą, ant City , 
Island Ave., Bronxe, šeši va-/-

pa/ieškojimai
Telephone: Stagg 4409

Penktadien., Spalių 31, 1930

Pennsyl- 
į vieną 
ofisuką.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

York o ,vals- 
gubernato- 

Freiheit re-

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

vose už darbininkų reikalus.
Kad nuo gręsiančių ' blogu

mų apsiginti, tuo tikslu yra

Hbalzamuojąir laidoja numirusius 
ant visokių Kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

žinotojai liko pavojingai sužei
sti, o 24 apturėjo mažesnius 
sužeidimus.

ČIUKAI
“Laisves” Name

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

i LIETUVIS DANTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22-ros ir 49-tos kuopų 
baliaus komisijų susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 2-rą lapkričio, “Laisves” sve4- 
tainėj, 10-tą vai. ryte. Malonėkit 
ateiti laiku\ Komitetas.

\ f (257-259)

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST.J 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.
Telephone, Greenpoint MIO

J. GARŠVA

"vietos žinios

r-r T?1: p ?’«’• ’

’ ‘' • •> •• a’ ■ * * j

Ateivių Gynimui nuo Registravimo ir ...... ,. b ,.,... 0 . h ■ ‘ i 1 * ' • • nu- • Išrinkti ar Paskirti j BendroDeportavimo Demonstracinis Mitingas Fronto Konferenciją Prieš
Jeigu patys darbininkai ne

apgins savo teisių, nieks jų ne
apgins. Jeigu ateiviai darbi
ninkai išvien su amerikonais 
susipratusiais proletarais neko
vos prieš ateivių registravimą 
ir deportavimą, tai tikrai Am
erikos ko sas išleis įstaty
mus de ateivių, suregistravi- 
mo, jų irštų antspaudų nu- 

jtrAukimo ir delei ateivių de- 
City Hali. ’Tuo pačiu laiku J P°rt^vimo ,už . h datavimą 
pagal majoro Walkerio ko-!strelkuose arba bile kltose ko’ 
mandą, policija primušė i ir 
areštavo drg. Nessiną.

Bet ką reiškia tas milionas 
aštuoniems šimtaips' 

tūkstančių , będąrbių pidžiaja
me New Yorke?' Iš Uo iseijtų 
tiktai po $1.25 kiekvienam be
darbiui, jeigu ir tų pačių rie- 
suvogtų grafteri'ai politikieriai.

Šiuo laiku ■ 5,000 bedarbių 
šeimynų per mėnesį^^ra, i^mę- 
toma iš kambarių uz "negalėji
mą apsimokėti, šimtai tūks
tančių badauja,* desėtkai tūks- 

iiiLiiuuiu neturi kur naktimis 
i-(galvos priglausti.

Brooklyno Darbininkai, Demonstruokite 
Už Paramą Bedarbiams! Maršuokit rytoj 

į Court ir Fulton St. ir Borough Hall!
Rytoj, šeštadienį, lapkričio (tieji iškėlė smarkią, kovingą 

1 d. , bus bedarbių ir dirban- demonstraciją spalių 16 d. ties Į 
čiųjų demonstracija 1-mą vai. 
po pietų, prie Borough Hall, 
Brooklyne. Demonstracija 
prasidės ant Court ir Fulton 
Sts.

Visi į šią demonstraci ją! (dolerių 
Reikaįaukite tuojautinės para
mos bedarbiams iš miesto iž
do, ne mažiau kaip $25 į sa
vaitę kiekvienam bedarbiui. 
10 procentų visų miesto įplau
kų turi būt paskirta bedar
biams šiepti; augštos valdinin
kų algos turi būt griežtai nu
kapotos. Visi pinigai, skiria
mi išmokėjimui ^parazitiškiems | 
miesto bonų savininkams, turijtančių 
būt pervesti į bedarbių rėmi
mo fondą, kurį kontroliuotų 
patys bedarbių ir dirbančiųjų 
komitetai.

Grafteriška New Yorko ir 
Brooklyno valdyba pasiskyrė 
$650,869,038; o bedarbiams 
žada tiktai $1,000,000, ir tai 
tik po to, kai miesto ponai 
pasijuto priversti ką nors da
ryti, kada bedarbiai ir dirban-;

Demonstruokite rytoj už 
tuojautinę paramą bedar
biams, už davimą veltui kam
barių, elektros, gazo ir šilu
mos bedarbiams ir už maitini
mu miesto iždo lėšomis visų 
bedarbių vaikų!

Bedarbių Taryba,
68 Whipple St., 

Brooklyn, N. Y.

rengiamas ir masinis mitingas 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
2 d., Central Opera House, 
67th St. ir 3rd Ave., New Yor
ke, 2-rą vai. po pietų. Kuo 
daugiausia lietuvių darbininkų 
turi būti tame mitinge. Ja
me aiškins svarbiausius mums, 
kaip ateiviams darbininkams, 
dalykus ir kovos būdus drg. 
J. Louis Engdahl, komunistų 
kandidatas į New 
tijos leitenantus 
rius; N. J. Olgin, 
d aktorius, ir kt. t M , . 1 V

Vidurdienį Apiplėšė 
Pennsylvanijos Stotį

Didžiausias Prasikaltimas 
Tai Neturėt Pinigu

Prigavingai Rinko Skelbimus 
į Vienybės Koncerto' 
Programą

Kodėl Turite Būti S.L.A. 83 
Kuopos Vakarėly] ) i • 
Sekmadienį. . . . . . . . . . . .

Lenkijos .Fašizmą
Draugai ir draugės! Kiek 

laiko atgal buvo išsiuntinėta 
atsišaukimas ir x mandatai į 
konferenciją, kuri įvyks sek* 
rhadienyj, 2 d. lapkričio, 10 
vai. ryte, Manhattan Lyceum, 
64 E. 4th St., New Yorke, ši 
konferencija yra šaukiama ko
vai prieš Lenkijos fašizmą, ku
ris terorizuoja ne tik lenkus 
darbininkus, bet ir kitataučius, 
būtent: lietuvius, ukrainus, žy
dus ir kitus darbininkus.

Tad ši konferencija yra su
vienyto fronto konferencija. 
Visi lietuviai delegatai, kurie 
išrinkti arba valdybų paskirti, 
būkite laiku, 10 vai. ryte, šiįj 
konferencijoj.

V. Bovinas. '

Telephone, Stagg flit

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

I SAVININKAI M
417 Lorimer Street * /

BROOKLYN, N. Y.

Plėšikai vidurdienį 
vanijos stotyje atėjo 
tikietų pardavinėtojo 
Pro savo kišenius surėmė re
volveriais į šonus tikietų agen
tą; liepė tylėti, su jais eiti ir 
neštis maišelyj pinigus, virs 
$1,000. Taip su juom jie per
ėjo per pilną žmonių stotį; pa
skui įsisodino į automobilį; at- 

*■ ėmė pinigus, išvežė jį į Fltl- 
shingą ir paleido-. Patys pa
spruko.

Bušui Paslydus, Sužeista 
30 Važiuotoju

Paslydus West Farms busui,
žinom'a, ’kurie myli pasišok

ti, pasišnekučiuoti, susipažinti 
su kitais, pasiklausyti dainų ir 
muzikos, labai dažnai lankosi 
“Laisvės” svetainėj rengia
muose vakarėliuose. Bet ne 
mažai yra ir iš mūsiškių, kurie 
tik sykį, porą į metus ateina į 
tokius parengimėlius.' Už tai 
kaltinimo negali būti. Gal yra 
tam priežasčių. Bet, sesės ir 
broliai, jūsų privalumas ateiti 
S.L.A. 83-čios kuopos pramo- 
gon, kuri rengiama sekmadie
nio vakare, 2 d. lapkr. (Nov.), 
“Laisvės” svetainėj.

S.L.A. 83 kp. šiuo sykiu turi 
griežtą kovą su senojo Susi
vienijimo fašistais. Taigi, fi
nansinė parama toj kovoj la
bai yra reikalinga. Todėl, mū
sų visų pažangiųjų darbinin
kų būtina pareiga yra parem
ti kuopos tą darbą, atsilanky
ti į 83-čios kuopos vakarėlį.

Aš buvau la-|o kas link vakarėlio progra-

■ Skaičiau “Laisvėje
28 d., kad nekaip pavyko Bu
tėnui ir pačiam “Vienybės” 
koncertui. Tariau sau, gal už. 
tai jiem nepasisekė, kad netei
singai buvo renkami apmoka
mi apgarsinimai į jų progra
mą.

Aš niekad neatsisakiau duot 
apgarsinimą į programą bent 
kokios draugijos parengimo, 
bet su tikslu, kad žinau, kam 
duodu.

Trys savaitės atgal ateina 
vyrukas ir prašo duoti apmo
kamą garsinimą į Aido Choro 
koncerto programą. Taip aš 
ir išpildžiau jo prašymą. Ka
da paskui atneša programą ir 
palieka, aš pasižiūriu, ar ma
no apgarsinimas yra patalpin
tas. žiūriu, kad tai ne Aido 
Choro, bet “Vienybės” kon
certas.

Matote, draugai, kokių ap-, 
gavikų randasi. . 
bai užsigavęs, kad mane turė
jo prigauti. Patarčiau drau- 
gijopų kad jų darbuotojai, ku
rie eina rinkti pagarsinimus į 
programas, tūrėtų 1 kokį ženk
liuką tos draugijos; tai bile 
kokie 
dinėti

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje. MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER) NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be (skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mąno ofisas at
daras dieną Ir naktį. Darbą 
atjieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnai 
kuo^eriausiai-

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

23 bedarbiai, areštuoti už 
gulėjimą ant suolų vienoje 
“fe^ry” laivukų prieplaukoje 
New Yorke, tapo nuteisti po 
30 dienų kalėjiman. Jie ne
turėjo nei cento pinigų. Jų 
amžius 17* iki 59 metu. Nei 
vienas iš jų nebuvo pirmiaus 
sėdėjęs kalėjime už jokius pra
sižengimus. į : i h. • > '

Bet penkiolika bedatbiu, ku
riuos areštavo pirmadienio 
naktį Pennsylvania gelžkelio 
prieplaukoje už miegojimą ant 
suolų, buvo be bausmės pa- 
liuosuoti, todėl kad jie visi tu
rėjo bent po biskelį pinigų.

1 Didžiausias, vadinasi, nusi
kaltimas , žiūrint kapitalistų 
ivaidžios akimis, tai yra netu
rėti pinigų.

Grafteriški miesto politikie- 
jriai nuolat klega anie “pagel
ią” bedarbiams, o ką jie duo- 
ida, tai matome iš pačių bur
žuazijos laikraščių pranešimų.

mos, jinai bus turininga dai
nomis, muzika ir abelnuoju 
smagumu. ,k •

Sėnas Anykštjetis.

šuleriai negalėtų apgau- 
žmonių. u r

Lapkričio 4 d.—balsavimų 
diena! Balsiiok ‘Už komu
nistus! KlUšč prieš klasę!

PAJIEŠKAU J. Bennett’o, kuris per
eitą menesį išvažiavo palikdamas ne
tvarkoj A.L.D.L.D. 170tos kuopos rei
kalus: nepridave kuopai čarterio, 
antspaudos ir kitų daiktų. Kas apie 
jį sužinosit, malonėkit pranešti . se
kamu adresu: C. Arisonas, 26 Lau
rel St., Plains, Pa.

(259-260)

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Mes

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

kymu, yra naujos, tyrus ir geriausios

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

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš jGrynų Žc 
C • < ~ < i f • ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų »

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambarys del 

merginos ar moters, su visais pa- 
rankumais ir apšildomas. Atsišau
kite vakarais nuo 7 iki 10 vai, apart- 
mentas 2, 160 So. 3rd St., Brdoklyn, 
N. Y. (258-259)ŠOKIU BALIUS

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR. Tel., 0783 Stagg

Tel., Stagg 7057

65c

, Komisiją.

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį Vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima dūot Vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................ 60c, per paštą

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA
(Levaridauskas)

LAISVES SVETAINĖJE
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N.

Nedėlioję, 2 d. Lapkričio (November), 1930

wSOwPNBwiwW!

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburfl; Bridge Plaza) 

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

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

Teį.: Juniper 6776
. J., ■■ ■■ Aj kL.\j. - * / - » _ - - ... . .
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Komunistu Partija Yra 
Penktoj Eilėj Rinkimy 
Balsavimo Sąrašuose'

Darbininkams, su kuriais 
drauge dirbate, priminkite, 
jog Komunistų Partija turi 
savo kandidatus šiuose rin
kimuose. Balsavimų sąra
šuose Komunistų kandidatai 
padėti PENKTOJE EILĖJE. 
Nepaisykite visų kitų parti
jų, apart komunistų; nepai
sykite šiokių bei tokių klai
dų, kurios galėjo jums pasi
taikyti laike registravimosi. 
Balsuokite tiktai už tuos 
kandidatus, prieš kurių var
dus yra ženklas KŪJO IR 
PJAUTUVO. Balsuokite už 
Fosterį ir visus Komunistų 
Partijos kandidatus.

A.P.LA. 22-ros Kuopos 
Svarbus Susirinkimas-

416 Metropolitan Avenue 
I 

(Arti Mąrcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

i
i Užbaigiamas Rinkimy Vajaus 
Mitingas Union Square

Rinkimų išvakarėje, lapkri
čio 3 d., pirmadienį, 5-tą va
landą po pietų, bus masinis 
i demonstracinis mitingas ko--,
jmunistų rinkimų vajaus, Union kit juos. 
I Square, New Yorke. Būkite 
pasirengę visi dalyvauti tame 
užbaigiamajame mūsų kampa
nijos mitinge.

A.P.L.A. 22-ros kuopos, 
svarbus susirinkimas bus pir
madienį, 3 d. lapkričio (Nov.), 
8-tą vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.. Y.:

Visi nariai būtinai dalyvau
ki! šiame susirinkime, nes yra 
svarbių dalykų : iš Centro yra 
atsiųsta specialės blankos, ku
rias kiekvienas narys turės bū
tinai išpildyti; yra nominaci
jos blankos, kur turėsim nomi
nuoti Centro viršininkus dviem 
sekamiem metam.

šie du 
svarbūs.

.Rengia Jaunųjų'Darbininkų.
1 Kliubas

Šeštadienį
1 d. Lapkričio (Nov.), 1930 

“LAISVĖS” SVETAINĖJE 
46 Ten Eyck St., Brooklyne

Bus linksma programa 
Taipgi bus

LINKSMAS BALIUS - VAKARUŠKOS
S. L A. 83-čios KUOPOS

Pradžia 6-tą Valandą Vakare
Bus puiki programa; dainuos Aido Merginų Sekstetas, 

jauna talentinga pianistė Depsiūtė skambins piano solo, 
dainuos L. Kavaliauskaitė ir šopiūtė. Tikimasi ir dau
giau artistų. Sinkevičiuko vadovaujama Jaunuolių Or
kestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Bus 
Skrajojanti Krasa; daugiausia gavusiam atviručių bus 
duodama puiki dovaną. , ; '- C' '

Užkandžių bus įvalias, nes, be kitko, Mariutė Vaiče- 
kauskiūtė ir K. Viltrakiūtė pasižadėjo iškepti gardžių 
keikų. Gaspadinės Jakštienė ir Klučinienė pagamins vi-' 
šokių skanių sendvičių; bus ir lietuviškų “ausukių” prie' 
gardžios kavos, arbatos ir šiaip visokių minkštų gėrimų.

Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti į šį paren
gimą, ir užtikriname, kad būsite visi patenkinti, Jžanga. 
tik 35 centai ypataL

dalykai yra labai 
Visi nariai įsitėmy- 
Taipgi dabar A. P. 
savo vajaus mėnesį 

gavimui naujų narių, ir yra 
nupiginta įstojimas į šią drau
giją. Taigi, visi nariai turė- 

jtų atsivesti po vieną haują na
rį; arba kurie turite noro, at
eikite patys įstoti į šią drau
giją, nes tai yra gera pašelpos 
nacionalė draugija,“ kur kiek- 
ivienam yra paranku prigulėti. 
!Kurie ’ateisite, daugiau infor
macijų gausite ant vietos.

1 H) j'- r H ‘Valdyba

Svarbu Yonkerio Lietuviam
J i . i [ *' H-..' i.

Tik paleistasis iš kalėjimo 
drg. W. Z. Fosteris, 110,000 
bedarbių demonstracijos kovo 
6 d. delegatas, kalbės Yonke- 
ryj lapkričio 1 d., 8-tą'vai. va
kare, Philipsburgh Hall, ant 
Hudson St.

Visi lietuviai darbininkai 
yra kviečiami atsilankyti į šias 
prakalbas, kadangi d. Fosteris 
yra garsus kalbėtojas, kovoto
jas ir komunistų kandidatas į 
New Yorko valstijos guberna
torius. Ką jis pasakys, bus 
įdomu išgirsti visiems vietos 
lietuviams darbininkams, kaip 
piliečiams, taip nepiliečįams.

Rengįd Vietinis ' 1 '
aistų partijos Komitetas.

'• .K

POLKOS KONTESTAS
Geriausiai atsižymėjus pora 

; laimės dovaną
Pradžia 6:30 vai, vakare

Jaunųjų Darbininkų ' Kliubo 
Orkeštra ' grieš lietuviškus ir 

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

site užganėdinti.
‘ • ’ • t ' f ■ I .’• ?

Įžangą tik 50 centų ypatai
Visus kviečia J; D. KLIUBAS.

——--------- i——...————.—L
i . f ,

TIKRAI MUZIKALIŠKA KRAUTUVĖ
Kurioje galite pasirinkti tinkamiausios mu
zikos, kuri- nubrauks., jiuo širdies visus liūde
sius ir padarys jūsų sieloj malonią šypseną, 
kaip išgirsite VICTOR Kompanijos naujai iš
rastus RADIOS, kurių du y fa vidutinio didu
mo,—trečias mažutis, bet labai grąžus; ket- 
virtaŠMSai jau tikra < naujenybė—viename pui-——■—r virtasMJai jau tikra < naujenybe—viename pui

kiame kabinete, naujai pagerintas RADIO, iš, kurio galima girdėti 
viso pasaulio naujienas..

Naujai pagerintas, tyro balso Gramofonas, ktiris vadinasi Orto- 
phonic, ir dar vienas naujausias prietaisas^—galite ant jo savo balsu 
į tam tikrą rekordą įdainuoti, įkalbėti ar įgroti ir nusiųsti savo drau
gams.

Maloniai užkviečiu visus pasiklausyti, pasižiūrėti ir bent po vieną 
įsigyti. Ačiū! i

JONAS B. AMBROZAIT1S
Savininkas

560 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stagg 6533

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

.I'el G:ecnroui.i 9-783!
li tą /?. Aif’tkii i .siitkrinti

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint ^17-2360-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
IOE^OE=ZZ=3OE=3OEO
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