
KRISLAI
Ne Taip Jau Blogai
Daugiau Tokių Kritikų

Rašo Senas Vincas

“Laisvės” piknike, Laurel 
Springs, N. J., teko pasikalbėti 
su Proletarų Meno centraliniais 
draugais. Pasirodė, kad pas 
menininkus jau ne taip bloga 
su dainomis ir sceniškais vei
kalais, kaip mes įsivaizdiname.

Melodrama “Nebaigta Kova,“ 
y kurią išleido III Apskritys, jau 

gatava ir chorai gali pradėti 
♦ mokintis lošti, šiam veikaliu- 

kui permaršrutavus didesnes 
kolonijas, lipa chorams ant kul
nų kita operetė — “Alkis.“

Trūkumų, suprantama, yra: 
trūksta paprastų, prieinamų, 
mūsų idėjos veikalų — geros 
dramos ir poros komedijų ar 
vienos juokingos operetės. Tu
rint mintyj ir žinant, kad pro
letarų rasėj ai neduoda ramybės 
savo makaulėms nei dienomis, 
nei naktimis, pasiragindami vie
ni kitus — užtversime ir šias 
spragas.

“Vilnies” No. 207 dr-gė Ju
rats. Juraitė davė gan teisingą, 
rimtą ir pamokinančią kritiką 
knygos “Sliakeris.“ Iš tokios 
kritikos gali pasimokinti ir bū
ti atsargesnis ateityj ne tik 
“Sliakerio“ autorius drg. Mikas 
Rasoda, bet ir kiti proletarai 
rašėjai.

Tiesa, mano supratimu, ne vi
sų ir dr-gės Jurata Juraitės re
komendacijų galima prisilaiky
ti. Kritikos autorė pageidau- • % •• *»•*»•* » A • I
tieji I
charakterizuojami plieniniais 
revoliucionieriais, kad pasiryži
mas atspindėtų visame kame. 
Tačiaus kuomet jie tokiais nė
ra, veikia tik margas, be tinka
mų vadovų svietelis, juos kaišy
ti plieninių revoliucionierių 
plunksnomis irgi nėra išrokavi-'

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeinh Kasdien, Apart Nedeldienių.

No. 215 Telephone, Stagg 3878

SAUŽUDYSTĖS AUGA 
TARPE BEDARBIŲ

Desperatiška bedarbių 
padėtis daugelį išmuša iš 
vėžių. Saužudystė auga. 
Iš Passaic upės tapo iš
imtas lavonas suaugusio 
bedarbio. Jis palikęs tokį 
raščiuką: “Mano vardas 
yra W. Fisher. Nėra dar
bo. Nėra duonos. Nėra 
vietos nakvynei. Tuo bū
du aš manau, jog ši yra 
geriausia išeitis. Senas 
darbininkas nebegali gau
ti darbo.”

John Shariskey, Shera- 
no, Pa., bedarbis^ nušovė 
pačią ir pats nusišovė. 
Priežastis: badas šeimy
noje, 9 kūdikiai, kurių jis 
nepajėgė išmaitint.

Jūreivių Suvažiavimas
Nauja revoliucinė jūrei

vių darbininkų unija (Ma
rine Transport Workers

ja, kad visi šiek-tiek veikian- j Industrial Union) rengiasi 
kūrinių asmenys būtų prie visuotino streiko. Tai 

bus kova prieš algų kapoji
mą. Tam tikslui šaukiamas 
platus distrikto suvažiavi
mas, kuris įvyks Philadel- 
phijoj, rugsėjo 20 d.

piunKsnomis irgi nėra įsroKavi- \r 1nvi •! *j
-lįmo. Veikalas išeitų dirbtinas, j VaMZlOS UZlajkyfflO iSlaiflOS 
f toli bėgęs nuo realio gyvenimo I 

bei tuomlaikinių darbuotojų 
supratimo. Tačiaus paties au
toriaus nukrypimams, kur jisai, 
vaduodamasis “tam tikromis 
sąlygomis ir plieną suminkšti
ną” ir daleidžia streiklaužiau- 
ti — kritika labai teisinga ir 
pamokinanti.

Sulyginus to paties “Sliake
rio“ kritiką draugų Angariečio 
ir Jurata Juraitės, matome di
delį skirtumą. Iš Juraitės kri
tikos mes pasimokiname. Gi iš 
Angariečio — nieko. Jis davė 
autoriui į ausį ir nesakė už ką.

Būtų pageidaujama, kad dr- 
gė Jurata Juraitė tankiau atsi
lankytų į amerikiečių spaudą 
su tokiomis kritikomis, peržvel
gus didesnius mūsų kūrinius.

WASHINGTON. — Nuo 
1917 metų iki 1930 metų 
įvairių valstijų valdžių už
laikymas pasit r i g u b i n o . 
Tuomet buvo ’ išleidžiama 
$517,503,220, o šiemet išleis 
$1,889,172,530. Tatai paro
do valstijų biudžetai.

Bedarbiai Šturmavo 
Darbo Agentūrą

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės I

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re-

tėžius, o Išlaimesite Pasaulį 1

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Se^t.) 10, 1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII ‘

EXTRA!

NEW YORK—Net 7,000 
bedarbių susirinko ir štur
mavo miesto valdžios įsteig
tą darbo agentūrą. O dar
bą tegavo 232 žmonės. Išba
dėję žmonės sutikd dirbti 
bile kokį darbą, kad tik už
dirbti nors dolerį kitą.

BEDARBE JUNGTINĖSE VALSTIJOSE
TEBEAUGA IR DARBININKU BŪKLE 

KASDIEN DAROSI BLOGESNE
Visi Valdžios Prižadai Nuėjo Vėjais, Visur Darbai Mažėja ir 

Algos Kapojamos; Bedarbių Konferencija’ Rugsėjo 28 d.
j Bus Didžiausios Svarbos; Reikia Remti Komunistę Partiją

—;---
darbininkų, negu pernai per 
tą patį mėnesį.

Plieno pramonėje dar 
blogiau. Tik 53 nuoš. ga
myba teina, tai yra, 47 nuoš. 
darbininkų išmesta iš dar
bo. Plieno magnatų orga
nas “Iron Age” sako, kad 
dar dirbantiems darbinin
kams algos turi būt nukapo
tos.

Tai tokia padėtis. Štai 
kame svarba ateinančios be
darbių konferencijos, kuri 
įvyks rugsėjo 28 d. Ją šau
kia Darbo Unijų Vienybės 
Lyga. Darbininkų ateitis 
juoda, jeigu jie nestos į ko
vą.

Štai kodėl visi darbininkai 
turi remti Komunistų Par
tiją šiuose rinkimuose, nes

New Yorko buržuazinė 
spauda jau atvirai pripažįs
ta krizio augimą. “Post” 
sako, kad “biznis šlubuoja 
p a v o jingai.” “Telegram” 
verkia, kad “jei tas tiesa, ką 
rodo skaitlinės, tai padėtis 
ištikiu jų pavojinga.”

O padėtis ypatingai dar
bininkams ištikrųjų pavo-> 
jinga. Tik į vieną pereitą 
[savaitę abelna prekyba nu-: 
smuko 3 nuošimčiais. Au-I 
tomobilių gamyba pasiekė 
žemiausį laipsnį visų šių 
metų, nukrito iki 55 nuoš. 
sulyginus su 1929 metais. 
Visi Fordo prižadai, kad jis 
duos darbo visiems darbi
ninkams, nuėjo vėjais.

Namų statyboj 39 nuoš.
darbininkų negauna darbo, tik komunistai kovoja prieš 
Šioj srityj šiemet per rug- buržuaziją, o už darbininkų elektros kėdėj mirtis. To- 
pjutį dirbo 37 nuoš. mažiau klasę.

KOMUNISTŲ SUSIRIN
KIMAI NEW JERSEY 

VALSTIJOJ

NEWARK, N. J.—New 
Jersey valstijos Komunis
tų Partijos rinkimų komi
tetas paskelbė visą eilę 
masinių mitingų. Jie 
•įvyks sekamose vietose: 
Trečiadienį, laike pietų, 
prie Singer Sewing Ma
chine kompanijos vartų, 
Elizabeth. Tą pačią die
na Newarke, 16th ir 
Springfield Avės., vaka
re. Ketvirtadienį, New
arke, Bruen ir Ferry Sts., 
vakare. Penktadienį, va
kare, Newarke, Broome 
ir Mercer Sts. Tą pačią 
dieną Jersey City, kampas 
Jersey ir Newark Avės, 
šeštadienį, 4 vai. po pietų, 
Newarke, Military parke.

VOKIETIJOS K0MUN1STĮJ PARTIJA 
RINKIMU KAMPANIJOJ SKELBIA

PROLETARINE REVOLIUCIJĄ
Baisus Ekonominis Krizis Darbininkus Veda prie Susiprati

mo; Jie Šalinasi nuo Socialfašistu ir Ateina po Komunistę 
Vadovybe; Šiuose Rinkimuose Vokietijos Draugai Tikisi 
Didelių Laimėjimų
BERLYNAS. — Reichsta

go rinkimų kampanija pa
čiam įsiliepsnojome. Visos 
partijos pasikinkiusios dar
ban. Fašistai darbuojasi

Komunistai sako, kad jie 
suplėšys Versalio taiką ir 
sudaužys Youngo Planą, jei
gu laimės.

Mes vienu plunksnos pa
braukimu, užgriebę galią 
Vokietijoj, jie sako, panai
kinsime visas karo skolas. 
Jie išnaikins bankinius ban
ditus ir - sunacionalizuos

Buenos Aires. — Įvyko 
kruvinų susikirtimų tarpe 
naujos fašistinės valdžios 
kariuomenės i r nuversto 
prezidento Irigoyeno pase
kėjų. Pranešama, kad pu
sėtinai daug žuvo. Visi se
nojo kabineto nariai suimti.

Nužudė 15 Darbininkų

Audėjai Eis Streikan

NANKING, Čhinija.—Čia 
Chiang Kai-sheko valdžia 
nukapojo . galvas 15, darbi
ninkų. .Tatpe jų buvo 2 mo
terys ir !
tinami: priklausyme j prie Ko
munistų Partijoj. ,

“—»--------r- ? - ■
Rastas Sužeistas žmogus

irpe jų
5 kareiviai. Kai

DANVILLE, Virginijos, 
didelio fabriko 4,000 audėjų 

i gali išeiti į streiką. Tą 
pripažįsta ir Amerikos Dar-1 
bo Federacijos vadai. Jie, 
žinoma, deda visas pastan
gas, kad streiko išvengti, 
bet audėjai gali išeiti kovon 
per vadų galvas.

Brazilijoj. "Revoliucija”
' New York Times prane
ša. kad jau ir Brazilijoj pra
sideda sukilimas. Tai mili- 
taristų klika norinti už
griebti valdžią. Ten įvyks( 
tokia pat revoliucija, kaip’ 
Argentinoj.

Vokietijos Kom. Partija 
dar niekad taip smarkiai 
nesidarbavo. Net ir kapita
listų laikraščiai pripažįsta, 

į kad komunistai daug laimės ' 
i šiuose rinkimuose. Ekono- bankus. Padarys galą pre- 
minis krizis plėšia darbiniu- kybos magnatams, sunacio-

cialdemokratijos vadovybės, prekybą. Atims iš buržua- 
Jie stoja po skaisčiai raudo- zijos namus ir palocius ir 
na komunistų iškelta vėlia
va.

TDA AtsiŠmikimss ^us par(^av^^os so",na^zuo^ami m’^dnę

NEW YORK. — TDA iš
leido atsišaukimą į Ameri
kos Darbo Federacijos loka
lus, kad ir jie prisidėtų prie 
išgelbėjimo Atlantos 6 dar- 

; bininkų, kuriems grūmoja

Nenorėjo Laidoti Lavono Kunigo Cibulskio, Kuris 
Prarado Savo “Dūšią” Palangos Kurortuose <4

mis aukomis yra: Carr, 
Burlak, Story, Newton, 
Powers ir Dalton. Jiems 
grūmoja mirtis už tai, kad 
jie bjndę ęųoifgąnizųoti pię- 
timif įkištijtf darbihihkūs. ‘

paves darbininkams. Be jo
kio atlyginimo konfiskuos 

Komunistų Partija išlei- fabrikus ir paves darbinin-

x (Nuo korespondento)
SEMELIšKŪS, Trakų hpskr? 

—šią vasarą parvažiavo iš ^Ą- 
merikos su “vytautine” ekskur-' 
sija kunigas Cibulskis, paeinąs 
iš Stančikų kaimo,. Semeliškių 
parapijos. Bevandravodamas 
po Lietuvos žymesnes vietas, 
kun. Cibulskis nuvažiavo Pą- 
langon pasimhudyti. Norėda
mas pasirodyti, kokis iš jo “ge
ras plaukikas“, nuplaukė nuo 
krašto apie .trečdalį kilometro 
ir, matyt, pavargo. Grįždamas 
atgal į kraštą, “dievo tarnas“ 
smarkiai kasėsi, puškavosi, bet 
netekęs pajėgų nuskendo. Mat, 
nei dievas savo tarno nepasigai
lėjo. . .

Parvežus jo lavoną tėviškėn, 
pašarvotą kunigą atvežė Seme
liškių bažnyčion, kad su iškil
mingomis ceremonijomis palai
doti ne kaip paprastą,.žmogų, 
bet kaipo dvasiškį. Semeliškių 
kunigo tuo kart nebuvo namie, 

j tai atvažiavo laidojimo apeigo
mis rūpintis Beižionių bažnyt
kaimio kunigas R; 1 Susirinko . _ 
daug žmonių iš apielįnkės ant <

laidotuvių. Susirinkę . išlaukė 
kėlės valandas po nuskirto lai
ko, o Cibulskio kaip nelydi į 
kapus taip nelydi. Niekas ne
žino, ko taip ilgai laukia. Pas
kui paaiškėjo, kad Beižionių 
kunigas nelydi savo draugo ku
nigo į kapus, kol jam nebus už
mokėta už jo “darbą”—tikybi
nes ceremonijas prie laidojimo. 
Kunigo tėvai, nemanydami, kad 
jiem reikės mokėt už palaidoji- 
jimą jų sūnaus, kaipo kunigo, 
neturėjo su savim pinigų. Tai 
lavonui begulint prie bažnyčios, 
turėjo eit pas vietinį notarą 
padaryt vekselius, kaipo skolą 
už palaidojimą kunigo. Ir tik 
padarius vekselius ir įteikus ku
nigui, Cibulskis tapo palaidotas.

Vietiniai žmonės labai nusi
stebėjo, kad kunigas nenorėjo 
patarnaut laidojant savo drau
gą kunigą ne tik veltui, bet net 
nepasitikėjo prigėrusio kunigo 
tėvam, kurie žadėio greit atvežt 
pinigus, kaip greit jie sudarys 
Vadinas, kunigas nepasitiki, sa
vo “avelėmis“.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

Telefonistėms Grūmoja 
Nedarbas

NEW YORK. — New 
Yorko mieste telefonų kom
panija įveda autoihatiŠką 
“dial” sistemą. Tas reiškia, 
kad tūkstančiai telefonisčių 
(telephone operators) bus 

pa-
(telephone operators) 
išmesta iš darbo. Dar 
didės bedarbių armija.

Drezina Pavažiavo
Po Traukiniu

Katastrofoj Vienas Užmuš
tas, Antram Nupjauta Koja, 

Trečias Liko Gyvas.

ARGENTINOJE FAŠISTINIS TERORAS IR
J ) > • . z • ' I r ■

' | BUENOS AIRES.—Nau-
joji fašistinė Valdžia jau pa- 

Rugpjūčio 22 d. A. Pane- skelbė karą Argentinos Ko- 
munėj prie karo mokyklos mupistų Par.ijai. PrasidS- 
rastas ant siaur. geležink. 
bėgiu sunkiai peiliu į nuga
rą sužeistas Patamulšėlio 
kaimo, A. Panemunės yalsč., 
gyventojas J. Valionis. Su
žeistas paguldytas i ligoni
nėn. Įvykis aiškinamas.

dd i lakelį, -'šaukiantį :darbi
ninkus sukilti pifieši fašistus. 
Tą lapelį jie paskleidę iš or
laivio. Valdžios orlaivis 
nogėjo <pašikelti ir yyti ko
munistų orlaivį. ( Bet jam

jo visuotinoj ablavos. Daug 
draugų suareštuota.

New Yorke gautos žinios nepavyko, nes besikeldamas 
sako, kad komunistai išlei- sudužo. z

■■ ....................... \ '•■■■■..........................................................■ ■ y. . •. ■ ..........

REIKALAUJA VAIKUS IŠDEPORTUOTI . '
Kuliama Mašina 
Užmušė žmogų . r

Rugpjūčio 22 d. '.vežant 
kuliamą mašiną per lešmos 
upės tiltą pakelyj iš Krinči
no i Vabalninką mašina vir
to į ravą ir mirtinai/užmu
šė pil. Joną Jasiūnąr 50, me
tų amžiaus. >

. ATLANTIC CITY, N. J.— lyderiai reikalauja; kad jie 
Čia laiko susirinkimą f ašis- būtų išdeportuoįi, atgal į 
tinė\Amerikos Darbo Fede
racijos taryba. Svarstoma 
Colorados valstijos burokų 
auginimo darbininkų padė
tis. Tai daugiausia vaikai, 
meksikonai. Vietoj ' kovot 
už tuos vergus, Federacijos

Mėksiką-.

Darien, Ga.—-Baltveidžių 
gauja j ieško nulynčiavimui 
nužudyto juodveidžio. drau
go. Jam primetama žmog
žudystė.

do tikrai revoliucinį atsišau
kimą į Vokietijos darbinin
kus.- Jame komunistai atvi
rai skelbia proletarinę revo
liuciją. Pabaigoj sakoma: 
“Tik proletarinės revoliuci
jos kūjis sudaužys retežius 
Youngo Plano ir tautinės I pritaikysime visiems buržu- 
priespaudos. Tiktai daVbi-j aziniams dykūnams princi- 
ninku klasės socialė yevoliu- !pą: kuris nedirbs, tas ir ne- 
cija išris nacionalį Vokieti- valgys,” šaukia komunistai 
jos \klausimą.”

kams. Atims iš dvarininkų 
žemes ir įsteigs kolektyves 
farmas. Įvesdami 7 valan
dų darbo dieną ir 4 dienų 
darbo savaitę, jię panaikins 
bedarbę. Pagaliaus: “Su 
bolševistiniu kietumu mes

į Vokietijos darbininkus.

KOVA PRIES BALTĄJĮ ŠOVINIZMĄ SOVIETU 
SĄJUNGOS DARBININKU

NIŽNLNOVGOROD, Sov. i šovinistams.
Sąjunga. — Nižni-Novgoro- Mechanikas Lewis padarė 
do darbinįnkai priėmė re-; pareiškimą, kad jis padarė 
zoliuciją, griežtai pasmer-; baisią klaidą, užpuldamas 
kiancią du amerikonu dar-. juodveidį. Jis buvęs atsive- 
bininku — Lewis ir Brown, žęs baltąjį šovinizmą iš A- 
kurie sumušė, negrą darbi- įmerikos, kur negrai yra bai- 
ninką. Rezoliucija veika--šiai persekiojami. Lewis 
Jauja, kad tie baltieji šovi-įprašo Sovietų darbininkų 
nistai būtų išvyti iš Sovietų jam atleisti už tą klaidą.
Sąjungos. Nurodoma, kad i Kaip jau žinoma, Sovietų 
Sovietų Sąjunga yra laisva valdžia Lewis ir Brown pa- 
darbininkų šalis, kurioj nė-'istatė prieš liaudies teismą 
ra vietos jokiems rasiniąrųs i už sumušimą juodveidžio.

363 Komunistai Suimta Nuteisė Du Darbininku: Sekmadienį, rugpjūčio 24 
d. apie 4 vai. iš Mažeikių 
stoties link Viekšnią ranki
ne drezina išvažiavo esą 
grybauti! kūoį)OŠ.^seniūnas įsiutę fašistai pradėjo tero- 
Grubavičius, remonto darbi- visą šalį. Jau sui.m- 
ųinkas Tabpkas įr Mažeikių 
vagonų 4 pažymėtojo, duktė 
Šlinskajtė. ‘ Rytąs buvo la
bai miglotas, už .15——20 mtr. 
niekę nebuvo galimą matyti. 
Nors drezinos įsėdai ir ži
nojo, kad tuo laiku turi at- j 
eiti greitasis traukinys, bet 
delei miglos negalėjo laiku 
jo pastebėti. Juo labiau ne
galėjo pastebėti; drezinos, 
kuri buvo be jokių signalų, 
traukinio mašinistas. Qar-. 
vėžio brigada priešais atva
žiuojančią dreziną pastebė-

. ii j • 4* A Izi ' • * ir s/1 Amerikos Didmiesčiai stabdyti traukimo jau nesu-1 
spėjo ir užvažiavo ant dre- i Apskaičiavimo Biuras 
žinos, kurią sudaužė į smul- skelbė, kad dabar Amerikoj lynčio kaltininkų. Tas tik 
kius gąbaliukus; užmušė yra 94 miestai, kurių gy- parodo, kad valdininkai pa- 
remontodarbiniųkąTabo-iventojų 
ką, apie 60 metų amžiaus. (100,000.

VIENA, Atts-trija.—čionai 
pranešama, kad Vengrijos

ta 363 komunistai darbinin
kai. Areštai tebesitęsia. 
Buržuazija keršija už Bu
dapešto darbininkų .sukili
mą, '

BUFFALO, N. Y. — Rug
pjūčio 1 d. ant Bethlehem 
Steel kompanijos žemės ko
munistai laikė pikniką. Po
licija suareštavo du draugu 
ir juos dabar [teismas nutei
sė po 25 dienas kalėjimo ir 
po $25 bausmės, z Tąi bur
žuazinis ’teisingumas darbi
ninkams.

133,000 Skrido Orlaiviais
■* Nuolatos didėja komuni

kacija oru. Bėgyje pirmų
jų šešių mėnesių šiais me
tais net 133,000 žmonių 
skrido orlaiviais, žmonės 
darosi drąsesni.

pa-

Nulynčiavo Juodveidj
DARIAN, Ga.—Rugsėjo 

8 d. baltveidžių gauja įsi
veržė į kalėjimą, pasigrie
bė juodveidį kalinį John 
Tandęll ir nulynčiavo. Tan- 
dell buvo 30 metų amžiaus 
darbininkas. Kaip ir pa
prastai tokiuose atsitiki
muose, valdžia “nesuranda”

skaičius viršija tys veda lynčiavimą juod- 
-veidžių darbininkų. <
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" advokatą savo sūnų iš kaliuzės 
ištraukti ir išsiųsti į Monte
video (Urugvajų), o kiti čią 
•paminėti suimtieji bus polici
jos lėšomis’ šiomis dienomis, 
rodos, į Lietuvą deportuojami.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

“Sandara” Už Smetonos

“Esu Priverstas Ardyt Šeimynų Gustas”

Rašo William Z. Foster, Kalinys No. 52350
W ; ■ i ■

(Komunistų Kandidatas į Gubernatorius New Yorko valst.)

Kuomet milįonams .darbi-! darbo suradimo biurų, norė- 
ninku ir jų seiftiynttns nu- darni gauti darbo, kad kaip 
sibankrutavus kapitalistinė nors apsisaugoti nuo grę- 
sistema neduodą progos pa- siančio bado.

DARBININKU KLASE PRUS 
KAPITALISTU KLASĘ

Komunistų Partijos Svarbiausias Rinkimų Uždavinys

Šimtai tūkstančių bedarbių šeimynų buvo išmėtyta į 
gatves, per kelis paskutinius mėnesius, už negalėjimą už
simokėti už kambarius. Vien Chicagojė kas mėnuo vi
dutiniai išmetama iš namū1 po 2,500 jų šdimynųp ir be-

“Sandara,” kuri tūlą lai-' i sistema neduodą progos pa- siaričio bado.
ką bandė nuduoti, kad ji sidaryti. pragyvenimą, kuo-1 Tai tokia yra Amerikos 
veda “kova” prieš Lietuvos me^ milionai darbo žmonių imperializmo išgarbinta ge- 
fašistinę valdžią, dabar pil- j ant badtr slenksčiu, tąi fūr; rovė — ’“phbspėf'ify;” 1 " * 
niausią užgiria tą kruviną fuose paskendę kapitalistai! Bet darbininkai pradeda 
Lietuvos dvarponių ir bur- be jokios kliūties Vėda savo atbusti. Greičiau, negu 
žujų režimą. “Sandara” ne orgijišką lėbavimą, ' v ; mes galime įsivaizdinti, jie 
tik pasitenkinusi fašistine

/ Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Rinkimų Platforma

Rinkimų diena artinasi. Bus išrinktas naujas atstovų butas. 
Dalis Jungtinių Valstijų senato bus atnaujinta. Gubernatoriai, 
valstijų valdininkai ir valstijų seimelių atstovai bus: išrinkti.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija eina į šiuos rinkimus, 
kaipo vienatinė, politinė partija darbininkų klasės. Ji patiekė 
darbininkų klasės problemas su pasiūlymais išrišimo, kaipo, 
platformą delei suvienytos darbininkų klasės politinės kampa- S / 
nijoš rinkimųosę. , . s

, Komunistų Partija organizuoja darbininkus del kovos prieš 
kapitalizmą, yisos kitos partijos remia kapitalizmą. “ ■

Politines partijos, atstovauja tam tikrus ekonominius klasės 
interesus. . Visos partijų programos ir platformos apima 
reikalavimus if tikslus tų'klasių interesų. Reikalavimai ir sie
kiai visų kitiį’partijų yra1 pafemti ant kapitalizmo pelno; inte
resų; Komdriištų Partija, tuo būdu, siekia panaikiųtį priyafcįpę 
pelno sistemą ir 'panaikinti visus klasinius pasiskirstymus.

“IMfųsų, Valdžia” Yra Kapitalistinė Valdžia
Prie kapitalistinės, valdžios politiniai darbininkų klasės siekiai ‘ 

negali būt įvykinti. Tą parodo darbininkų patyrimai jų ekono
minėse kovose. Kuomet darbininkai streikuoja už didesnes al
gas, tai teismai užkrauna ant jų streiklaužiškus kontraktus; 
kuomet darbininkai pikietuoja, kad priversti darbdavius išpil
dyti jų reikalavimus, teisėjai išdupda indžionkšinus'; kuomet 
darbininkai pasipriešina tokiems despotiškiems teisėjų patvar- 
kymair/s, tai policija atkreipia prieš juos šautuvus; kuomet 
darbininkai atsisako priimti badavimo algas ir masihiai išeina 
į streiką, tai prieš juos būna sumobilizuota kariuomenė; falO- 
met darbininkai-farmeriai gauna Federal Reserve Banko siete- 

■mą užtikrint “pigius kreditus,” tai jie greitai suranda, kad 
■Federal Reserve Banko sistema yra kita kilpa aplink jų kaklą, o 
virvės galai randasi stambaus bankinio kapitalo rankose. Kon- 

’gresas, įstatymai, teismai, policija, armija, truippai sakant, val
džia, ' nuo konstabelio iki prezidentui, visada palaiko darbdavių 
pusę. Iš to aišku, kad “mūsų valdžia” yra darbdavių valdžia. 
Tai yra'kapitalistų diktatūra. ' , f

Kad apgaudinėti mases, darbdaviai apdengia tą diktatūrą de
mokratijos skraistę. Bet ta demokratija yra tuščia svąjonė. Ji 
ant/tiek leidžia darbininkams mąstyti, kalbėti ir rašyti, kaip kas 
nori,'!ant kiek~\’isa tai nekenkia kapitalistams. Kuomet kapi
talistai pamato, .kad 'ką mes mąstome, kalbame ir rašome ken
kia jų interesams, jie įstatymiškai suvaržo mūsų mintis, mūsų, 
žodį, mūsų veikimą. Sulig tokios demokratijos tapo nuteista 
Yętta Stromberg, 20 metų amžiaus mergina, Los Angeles, Cal., 
ant 10 metų į kajėjimą už vadovavimą darbininkų vaikų kem- • * 
'pės darbininkiškoj cĮvasioj; tokįa cjemokratija kalkino desėtkuę 1 
darbininkų. Pennšylv^nijoj neva del maišto už tai, kad jie dalino ’ * 
lapelius šaukimui ‘ dahbininkų į streiką; sulig tos demokratijos 
tapo nuteista Lil Andrews, 21 metų amžiaus darbininkė mergina, 
Ohio, į kalėjimą aht penkių metų už tai, kad ji bandė sakyti 
prakalbą; sulig tos demokratijos darbininkai Georgia valstijoj 
kaltinami išdavystėj ir reikalaujama nubausti juos mirčia už 
tai, kad jie bandė lOrganizuoti darbininkus į uniją ir nepaisė, ąr 
tie darbininkai yra juodi (negrai) ar balti; ta demokratija pa
siuntė New Yorko Bedarbių Demonstracijos vadus į kalėjimą 
be džiūrės teismo už bandymą maršuoti New Yorko gatvėmis be 
policijos leidimo; ji pasiuntė Harry Eisman, 16 metų amžiaus 
mokinį, ant kelių metų į pataisos namus del to, kad Boy Scout’ų 
judėjime jis mato darbdavių propagandos įstaigą ir drįso tatai 
pasakyti; ji paverčia “laisvės žodžio” naudojimą į išdavystę ir x 
policijos buožę iškelia į augščiausią šalies įstatymą.

. . v. . . v. .i - .i ii Darbininkai nieko negali tikėtis iš šios valstybės ir šios val- 
knausiu n az ą veikė, bet i ^ios, apart didesnės priespaudos, ši valstybe ir ši valdžia yra
mes tuojau supratome, ! knpitniistų valdymo įrankis. Kiekviena politinė kova del dar- 
JIS dirba, pamatę virš JO ant ,bininkų interesų turi turėti tikslą nugalėti ir panaikinti kapita- 4.

mes galime įsivaizdinti, jie 
Kas jiems, jeigu darbiniu- užduos galingus smūgius 

sistemai, ir 
toliaus jie, bus di

desni iki pagalios jie. sudau- 
Nuo šios kalėjimo salos žys kapitalizmą. Dabartinė 

mes galime matyli daug in- rinkimų kampanija yra pui-( 
teresingų dalykų plutokra- k’į proga' mums 1 išbudinti 
tų turto. Long Island ir šaus- darbininkų mases ir SuViė- 
žemis nustatytas dideliais 
dvarais ir mulŲ-milionierių 
palociais. Kiekvieną rytą 
galima matyti turtingus pa
razitus skubinantis į New 
Yorką savo brangiais grei
taisiais laiveliais. Automo-

auuiuai ibnicia na ib namų po jų šeimynųh oe- ld^ Lietllv ; bet dar kai; kurie pagamino' jiems kapitalistinei1 darbiai, tuo budu verčiami benamiais, negali gauti pagel- \aiuzia mevuvoj, oer aai j y į ; i , r.
bos “demokratiniuose” teismuose prieš namu savininkus, duoda patarimus, kaip ta tu e, Jų - kaskart tolia
“ -- * \ \ ’ 'j ' v ' ‘/valdžia galėtų pasidaryti \ m—
'esu priverstai ardyti šeimynų^ gūštas, ardyti pamatinį daugiau pinigų, kad ji galė- 
civilizaįijos pagrindą, ir aš neturiu kitokio pasirinkimo, tų* dar labiau spausti ir iš-

kaip kad prisipažįsta7įr Chicagos teisėjas trude: “Aš

Visos kazyrės yra prieš bedarbius.”'
Kodėl taip dedasi? Todėl, kad savininkai namų, ypač 

gyvenamųjų didnamių, yra susirišę į galingas sąjungas; 
didžiausiais namų savininkais yra fabrikantai, nejuda
mojo turto kapitalistai ir bankininkai, kurie turi tuos na
mus arba tiesioginiai, arba kaip šėrininkai, arba \kaip 
morgicninkai. Nuo kapitalistų gi priklauso ir valdžia ir 
josios teisėjai, kurie turi vykdyti savo tikrųjų bosų va
lią.

Taip ir eina bedarbių mėtymai iš namų tuo pačiu lai
ku su uždarbių kapojimais ir su masiniais atleidinėjimais 
iš darbo. Visame tame kapitalistai nieko daugiau nepai
so, kaip tik savo dolerinių “teisių,” kaip tik savo augštų

Bedarbių kentėjimai abelnai, tiesa, nesibaigs, kol bus 
užbaigta kapitalistinė tvarka. O vis dėlto prie tinkamo 
darbininkų ir bedarbių veikimo galima būtų ir dabar šis 
tas pataisyti. Minėtina yra, pavyzdžiui, ką padarė 
Clyde, Škotijoj, darbininkai 1916 metais, kuomet savinin
kai buvo bepradedą mėtyti juos iš namų del negalėjimo 
užsimokėti už kambarius. Laivastačiai ir mašinų fabri
kų darbininkai metė darbą ir visa didžia minia- demons
truodami nuėjo prie teismo rūmų, kur buvo išduodama 
leidimai mėtyti juos iš namų. Demonstrantai teisėjams 
pareiškė: mes visi sustreikuosime, jeigu jūs nesustab- 
dysite darbininkų mėtymo laukan. Taip ir buvo privers
tas tuometinis Anglijos ministeris pirmininkas Lloyd 
George suturėti drabstymus darbininkų į gatvę. Ame
rikoj irgi galima būtų tatai padaryti, tik reikia, kad be
darbiai ir darbininkai parodytų savo minių pajėgą. 
Įrankiais tam yra masinės demonstracijos prieš' teismus, 
streikai fabrikuose, dirbtuvėse ir kasyklose prieš bedar
bių su jų moterimis ir kūdikius trankymus į-gatvę; pra
platintas organizuotas veikimas' bedarbių tarybų, Dar
bo Unijų Vienybės Lygos’IJft’btuvių komitetų ir kt.

Sykiu gi su tokia kova prieš bedarbių mėtymūs iš na
mų turi eiti ir gyviausia kova už Komunistų Partijos pa
tiektą socialės apdraudos bilių, sulig kurio kiekvienam 
bedarbiui būtų mokama ne,mažiau $25 į savaitę. Tatai 
yra centralinis reikalavimas ir Amerikos Komunistų 
Partijos dabartinėje rinkimų kampanijoje. Kiekvienas 
mąstantis darbininkas ir bedarbis, todėl, rems komunis
tų "platformą ir jų kandidatus šiuose rinkimuose.

ku su uždarbių kapojimais ir su masiniais

APŽVALGA
Deportuoja j Fašistinę
Lietuvą

“Laisvėj” jau buvo rašy
ta, kad fašistams pasidarba- i 
vus Brazilijoj policija už
puolė Susivienijimo Lietu- Į 
vių Brazilijoj organą “Gar
są” ir suareštavo nužiūri
mu^ asmenis, kaipo komu
nistus.

“Lietuvos Žinios” rugpjū
čio 26 d. laidoj atspausdino 
savo korespondento praneši
mą iš Sao Paulo, kuris, kai
po fašistų tarnas, apie tą 
suvienijimą sako: s 

buvo viena iš pir
mutinių lietuvių organizacijų 
Brazilijoj. Statute deklaruo
ti jos tikslai buvo visiškai to
lygūs, kaip ir SLA. žiemių 
Amerikos Jungt. Valstybėse, t. 
y. jungti Brazilijos lietuvius į 
bendrą kultūrinį, ekonominį ir 
savišalpos darbą, ši organi
zacija, kurį laiką pagyvenusi, 
ėmė merdėti, bet apie 1928 
metų vidurį vėl atgijo, pradėjo 

i . stipriau veikti ir net savo 
J laikraštį "Garsą” leisti.
a -S3 '

Bet visa bėda buvo fašis-1 
~ tams ir jų tarnams, kad toj 

organizacijoj pradėjo veikti 
komunistai. Girdi,

1929 m. išrinktas centro 
mitetas ir skyrių valdybos 
vo po keletą komunistų, 
čiau ’šie Ir.esi taktiškai,

r f

ko- 
ga- 
ta- 
bet

naįudoti Lietuvos darbo 
žrhones. “Sandara” (No. 
36) suranda,’ kad: : ’

Dabartinė Lietuvos valdžia, 
kiek mums yra žinoma, gerai 
atsineša linkui amerikiečių lie
tuvių. Tas yra gerai, bet to 
nepakanka. Reikėtų dėti dau
giau pastangų, kad suinteresa
vus ir svetimšalius, kurie taipvus ir svetimsanus, kurie talpi,.,. • . frailv:ni’q1- vrn npr 
pat galėtų Lietuvoj atosto- ^lliai 11 aUKimai J 1 a per 
gauti ir tenai paliktų šimtus daug varginančiais del tų
tūkstančių dolerių...
Na, kuomet svetimtaučiai 

paliktų “šimtus tūkstančių 
dolerių,” tai kruvinasis 
Smetona su savo sėbrais 
galėtų dar labiau 
ir del “atsargos” 
pinigų susikrauti 
bankuose.

baliavoti 
daugiau 
užsienio

išlepusių žmonių;
Retai kada oras liuosas 

nuo ūžimo tų ponų privati
nių orlaivių. Kuomet' dar
bininkai šunta karštuose te- 
nementuose, tai tie parazi
tai atsivėdina padangėse. .

Nuo City Island, netoli 
nuo mūsų, ruožtas vandens 
nuolatos užpildytas visokios 
rūšies jachtomis, nuo ma
žųjų iki milžiniškų. Dauge-

nyti jas po mūsų revoliuci
nes Partijos vėliava.

Darbininkai, kovokite už 
apdraudą bedarbiams. Strei
kuokite prieš algų nukapo- 
jimą. Stokite į Darbo Uni
jų Vienybes Lygą. Ginkite 
Sovietų Sąjungą. Balsuoki
te už komunistų tikietą.

(/Rašyta Hart’s Island ka-

ĮDOMUMAI

vėliau, skatinami iš Argenti
nos ir Vokietijos, ėmė kaip 
galėdami veikti. 1930 metams 
jie, gavę į centro komitetą ir 
skyrių valdybas žymesnį sau. 
prijaučiančių skaičių ir iš ne
komunistinės pusės matydami 
didelį pasyviškumą, ėmė atvi
jai visą S.L.B. traukti ant sa
vo kurpalio.
Tas, žinoma, fašistiniams 

gaivalams labai nepatiko. 
Nepatiko, kad tapo prava
rytas iš redaktoriaus vietos 
fašistų tarnas A. Zauka, o 
jo vieton pastatytas A. Mar
ma. Bet'per fašistų pasi- 
darbavihią jis tapo suareš
tuotas. >

u

pondentas toliau sako :
O kai šį (Marmą) policij'a’ 

suėmė, tai susirado V. Tamo-1 
šiūną. Tik ir šiam visai trum
pai te.teko dirbti, nes policija 
suėmė ne tik jį patį, bet kon-j 
fiskavo “Garso” raides, visą 
redakcijos ir S.L.B. centro ko-.

ARO KOVA 
SU ŽMOGUM

SANTIAGO, Čili.—Kasyk
lų inžinierius John Howell, 
amerikietis, grįžęs iš ekspe
dicijos į Andų kalnus, pasa
kojo šiurpią - istoriją apie 
vieno čiliečid kovą5 šu mil
žiniškų 'ąiM. kondoru, kurioj 
paukštis savų priešą nuvei
kė. ’ f: < ; ! ; i

“Anksti1 vieną r^tA,” pa
suko jo'Ho well, “niūšų ekš- 
pedicija darė tyrinėjimus 
kainuosi 10,000 pėdųjaugš-. 
tumoj nuo jūros paviršiaus. 
B ėsiž valgydami, pastebėjo
me vieną kondorų medžioto
ją, kuris Vogė paukščių vai

tą). Ištisą vasarą jachtos ^us įr kiaušinius iš jų liz- 
Enterprise, Whirlwind it 11, jų. Jis buvo vos apie 50 
buvo City Island vandeny- mastų nuo mūsų, bet tarp 

vuuvvM. ' se ir buvb išplaukusios to- mQsų ir jo buvo gili bedug-
Kiek ponas Devenis nuneši liaus. Jachtos yra didieji 

nybės, neturinčios nei gra
žumo, nei naudos. Pabuda- 
votos vien tik toms lenk
tynėms, jos niekam never
tos užsibaigus lenktynėms. 
Jos kainuoja šimtus tūks-

S. L. A, Fašistų Sėbras 
Devenis Jieškemas Areštuoti i * * 1 • ' j\ 1

’ : savininkai yra Morganas,
Kaip jau visiems;SLA na- Vanderbilt, Hannon ; ir tt., 

riams žinoma, SLA fašistai yra kaip kokie palociai, Juo- 
yra paskolinę ' didelę sumą ’ se nuolatos tęsiasi lėbavi- 
Susivienijinįd pinigų 'sąyo'mai. Be paliovos atplaukia 
fašistinių! sėbrui P. Deve-I 
niūi. Tas “patriotas,” ap
sukęs kelis žmonės- Water
bury, išdūmė į fašistinę Lie
tuva. Bostono socialfašistu 
“Keleivis” štai kokią žinią 
paduoda apie jį:

“The Waterbury ^Evening 
Democrat” praneša, kad Wa
terburio teismas yra išleidęs 
varanįą (įsakymą) areštuoti 
Petrą Dęvenį, kuris pridaręs 
tenai visokių suktybių pabėgo 
Lietuvon.

ir išplaukia; gabena turčius 
į Kanadą, Europą/ Bermu
das, 'arba kitur1; kur tik tie 
turčiai’trokšta.

Bet puikiausios iš visų, 
tai jachtos, .pabūdavo tos 
gynimui Amerikos Taurės 
prieš Lipton’s Shamrock V 
(Anglijos kapitalisto jach-

Waterburio lietuviams pinigų, žaislai, plaukiojančios baise 
tikrai niekas nežino, bet spė- ’ “ J ‘ 
jama, kad jis išsivežė apie 
$300,000. Sakoma, kad Lietu
voj jis nusipirko dvarą už tuos 
pinigus. Anglų dienraštis ra
šo, kad ponas Devenis nu
skriaudęs keletą našlių moterų 
ir vieną didelę lietuvių orga- tančių dolerių. Daug tur- 
nizaciją. . >td ant jų išeikvota vien tik
tiniu laiku, tikrai niekas ne- kad “ nkai tur- 
žino, bet Waterbury pasklido čiai turėtų tūlą laiką tam ti- 
paskalų, kad šiomis dienomis krą smagumą.
jis vėl atvažiavęs Amerikon i Gi tuo pačiu laiku milio- 
ir kad užpereitą subatą žmo-'nai darbininkų stovi eilėse 
nes matę jį New Yorkė. To- ' * '• - ' 1 ’ * ‘
del Waterbury ir buvo greitai 
išleistas Varantas jo suėmi
mui. Detektiyų; biuro atsto
vas tuojau įjuvyko. >u:|uq ya- 
rantu ' New Yorkan Deveriį 
areštųot,? bet sugrįžo; neradęs.
prie to sociąlfašistas Gri-

prie dirbtuvių vartų ir prie

nė.
“Žmogus buvo kiek nusi

leidęs stačiu bedu g n ė s j

Liet®vo| Žinių” kųrę4-1 gaįtis “NaiijiėAdsė’! (No. 
210) rašo: >

Dęvenįs buvo pasprukęs nuo 
savo kreditorių į Lietuvą. Jis, 
mat, yra didelis Lietuvos tau
tininkų garbintojas.
Už tai, kaipo geram “pa

triotui”-. ir: tautininkų gar-
miteto archyvą. Be V. Tarno- binto jui, SLA fašistai ir so-
šiūno ir anksčiau suimto A. • 
Marmos, dar buvo suimti K. i 
Ramanauskas, "G.” rinkėjas, •. 
V. Tamošaitis, J. Bakutis, P. 
Raišys įr P. Misiūnas. Laiki- ' 
hai buvo įkliuvę ir keletas vi- • 
siškai pašalinių žmonių, kurie 
suėmimo metu buvo atėję į 
“G.” redakcijos butą laiškų sa
vo paimti ar kitais reikalais, 
bet vėliau, ištyrus reikalą, bu
vo paleisti.

Marmos tėvui pavyko por

cialfašistai suteikė jam di
delę paskolą. Toliaus soci- 
alfašistų “Naujienos”' apie 
sayo reakcinės klikos narį 
rašo: •<

Devenis yra paėmęs dvi 
stambias paskolas iš SLA., vie
ną savo vardu, antrą savo š vo
gei i o Užunario. Abiejų pa
skolų laikas praėjęs ir prieš 
nuosavybes, ant kurių’jos už
trauktos Susivienijimas daro

uolos milžinišką kondorą, i listinę valstybę ii* pakeisti ją darbininkų valstybe, kuri panai
kins visas klases ir tuo būdu klasinį viešpatavimą. Tai tokis yra 
tikslas Komunistų Partijos.

Kapitalistų Partijos ir Kapitalistų Iškelti Klausimai 
' Apgaudinėja Darbininkus

Komunistų Partija iškelia šį siekį prieš visus kapitalistų kam
panijos iškeltus klausimus. Ji nurodo, kad Smoot-Hawley muitų 
pakėlimo įstatymas nesumažina ir negali sumažinti arba išveng
ti bedarbės; bet palaikant monopolio kainas jis padidina bedar
bių skurdą. Ji pareiškia, kad prohibicija (blaivybės įstatymas) 
yra šmėkliška kompcjija; savo tarnystę kaipo žmogžudiški mu
šeikos prieš streikuojančius darbininkus, įr varydami graftą su ‘ 
"įstatymų gynėjais”w organizuotos šaikos pogrindinio pasaulio 
atsimoka valdančiajai klasei už savo pelningą monopolį būtle- 
gerystį/. "tuo pačju sykiu prohibicijps “priešininkus” diriguoja 
bravofiriis kapitalas, .kuris trokšta prisilupti ’ daūgiau pelrič iš 
blogų jphšekrtiid alkoholizmo, kas taip pat yra kapitalizmo prie
žastis. ‘“Farmų‘šeipi!rnas”; yr& sirenos dhina, su kūriti apsukrūs 
politikieriai nori paslėpti didėjantį masių farmerių skurdą; jbs 
praktiška veikmė, tai dar labiau pavergti farmerius bankiniui 
kapitalui. Repųblikonai, demokratai, Amerikos Daxbo Federa
cija ir socialistai laiko kapitalą, kaipo* savo dieyą ir masių prie
spaudą, [kaipo savo tikslą. Amerikos Darbo Federacija yra 
darbdavių įrankis. Civic Federacijoj (fašistinė kapitalistų or
ganizacija) Matthew Woll su darbdavių organizacijų galvomis 
planuoja, kaip apgauti Amerikos darbininkus. Amerikos Darbo 
Federacija sistematiškai vengia organizuoti mases nelavintų 
darbininkų ir paverčią prie jos prisidėjusias organizacijas' į 
kompaničnas. unijas. Kaip ir darbdaviai, Amerikos Darbo Fe- 
dera’cijd nieko nedkro del bedarbių ir išduoda jtlos,‘ kuomet 
jie išeina kovon prieš jos norą.

kuris plasnojo sparnais ir 
baisiai rėkė. Medžiotojas, 
bandęs apvogti jo lizdą, bu
vo užkluptas labai pavojin
goj pozicijoj. Jis buvo su
sirangęs ant nedidelės uo
los, kyšančios stačios be
dugnės kriaušyj. Staiga 
kondoras, nagus ' išskėtus, 
puolę jį. į Medžiotojas laikė 
rankoj • didelį peilį. Tris 
kartus smoge juo,’ bet kiek
vieną kartą kondoras, muš- 

‘ , sugebėjo

legalius žingsniu^. Bet su De- 
venio švogerio paškpla yra dąr, 
tas blogumas, kad ji buvo iš
gauta, cpasiręipi^nt sufalsifi-., 
kuotu ' dokumentu., rPąąipdiį^ 
kad ąnt’’Ajžui : •
buvb davęš I i p Askol 4
kuomet Devęnjsr prašė 4 pąsko- ■ 
1qs iš Susivįdfrijlįmch Tečiaus 
dokunlente, kūrįs; ‘ buvb Susi; 

“vienijimui pristatytaš, ta ph*- 
moji pąskola- puyb išškušth, 
taip kad atrodę, ųęgei Susivie- 

i hl j imas gauna pirmą “mort- 
gičių/’ kuomet tikrumoje tai 
buvo jau antras rmortgičius.

) 1 < t • , "r . - , >• <

Tai taip dabąr kalbą Socį-
alfašistai apie, tą “patriotą,” jtant, jis pakilo apie 100 pė

dų ąugštyn ir iš ten, kaip 
akmuo, visu savo sunkumu 
krito ant medžiotojo galvos, 
žmbguš bandė kritimo iš
vengti, trliktelėjęš į Šalį, bet 
čia buvo jo galas. Jis nu
krito bedugnėn, tuo, tąrpu 
kai kondoras . triumfuoda-

Įgiltu. . rr^ųoao, uamao 
n^*io • namo; j ąli apsaugoti 
f paskolą 1 batikas, į smūgių. ]

damas Šparnai
savo krūtinę nuo 

Bet štai jie susiki
bo, ir pusę minutės ėjo ko
va^

“Medžiotojas, kovodamas, 
visomis pajėgomis stengėsi 
išsilaikyti , uolos iškięu- 
lyj, ir jam pavyko. Atro
dė, kad staiga paukštis su
prato visą medžiotojo pozi
cijos pavojinguihąi Bema-

kuris kartu ’sū fašistais ir 
sociąlfašistaią. /'vedė kovą 
prieš palankiuosius SLA 
narius.' darbininkus.

Fąšistaiir soįiąĮfašistai iŠ 
Susivienijimo tam “patrio
tui” paskbliiio $49,000. Nuo
šimčių neužmokėtą $5,255.- 
17; Visti $54,25&M.< n

Hankow, Chirilj a.—Angli
jos karinis laivas “Lady
bird” ir Amerikos “Tutui- 
la” atidarė ugnį prieš ko-

(Tąsa bus)

tse upe.
kanublių
rialistai nutarė padėt
Chiarig Kdi-shekhi' sutrluš-

Šaudė iš sunkiųjų 
• Vadinasi, ifnpe-

kinti revoliuciją
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PRIE TABOKIAUS ŽODŽIO

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

SLA Narys

A. LUTVINAS
SCRANTON, PA Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

GEORGE - NOBILETTI

New York. N. T<

J. KAVALIAUSKAS

PHILADELPHIA, PA
IM

kitur 
ir tt.,

PHONE 
Stagg 8342

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell __
Keystone

A, Yuris, 
__ iretorius

Chica-

Nariams Kovai 
Fašistais

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTO JAS

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
____________  Main 1417

mu, pasirinko netinkama, 
anarchistinį kovos būdą. 
Netinkamas kovos būdas, 
žinoma, galėjo privest ir 
prie to, kad Tabokius gavo 
mušt. Pastaba buvo tame, 
kad geriau pasirinkti mūsų 
kovos būdą, negu anarchis-

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

kreiptis prie manęs.

Įsteigta 
trisdešimts 

metą atgal 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj

viršininko 
ar teisėjo papirkimą, gali
ma išjuokti, iškelti dalį to jtraeilę rolę po Komunistų Par- 
supuvimo kapitalistinės dik- tijai darbininkų klasinėse ku
batūros. Mano supratimu, Y0Re JPn£tinėsė Valstijose. Jūs 
nereikia taip jau bėgti, kad z,note’- draugai 
ir nuo tokios “garbės/’ 

V. Bovirtas.

kurie savo nachališkumu pri
verčia prie to, tai pas pirmuti
nius pasiliks spėka, energija ir 

o fašistams liks mer- 
Ponai

darbo. Jie draskyti tik 
Jie skverbiasi ten, kur 
apmokėjimai, “smul- 

tūkstantinės išlaidos ir 
kiti sanvičiai šmugelio 
Juk Gegužis becarau- 

yra

prie temos, 
rašyti, kad

vose < 
žinote,, draugai darbininkai 
kaip dabartiniuojd laiku reak
ciją siunta: pasikartoja nuola
tiniai areštai, nuolatiniai nu-

Tel„ Stagg 7057

STEPHEN BREDES, k 
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Brid 

BROOKLYN, 1
VALANDOS:

Nup 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 
Tel.: Juniper 6776

eityje pasidarbuosime dąugįau. 
Tiktai dirbkite, nėatleisdami 
nei minutei, atgavimui nors

Girtuokliavimo Aukos
DIDŽIULIŠKIAI .(Viešin

tų valse.).—Rugpjūčio 10 d. 
vakare Didžiuliškių kaime 
įvyko žmogžudyste. 3 Da
ruliai, Akmenos dvaro, 2 
Ramonai Laitelių kaimo, A. 
Vinciūnas iš Valeckų kaimo 
ir Baltakys iš Didžiuliškių 
kaimo—visi 7 prisigėrę cu
krinės atvažiavo vienam ve
žime, nujausdami, kad čią 
ras tuos asmenis, su ku
riais iš seniau turėjo nesu- 
vestas sąskaitas. Tiek buvo 
kupini kerštingumo, kad tik 
įvažiavę į Raškausko kiemą 
tuoj susitiko nieko bendro 
su jais neturintį ūkininką 
Žiūką, pradėjo jį mušti ir 
peiliais, badyti. -Paškauskai-

M ū s ų reko
menduoto) ai— 

virš 400 
į Brooklyno į 
daktarų, ku

riems mes 
a k is egzamj- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacijentams

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

pos, kovai prieš fašistus.
Iš Bichnell, Ind., neskaitlin

gos lietuvių kolonijos draugai 
prisiuntė $5 aukų nuo S. L. A. 
327 kuopos. Drg. E. Ogent 
pažymi, kad jie yra pasiryžę 
kovoti su fašistais, bendrai su 
visais kitais pažangesniais dar
bininkais.

Šie draugų atsiliepimai ro
do, kad fašistinės “Tėvynės” 
visokie gąsdinimai ne vien ne
nugąsdina narius, o dar la
biau paąkstina prie’ kovos. Nes 
daugelis turi progos įsitikinti, 
kokiomis priemonėmis; fašistai 
band,o sėdėti) ant narių spran-

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

piaNo lekcijų
Piano Painokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO
DU OIM A.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg Si., Brooklyn, N. Y.
[. Balchunas, Savininkas Tel.t Stagg 5938

Kiekvienas ; klasiniai 
ningas darbininkas supranta, 
kad kova su fašistiniu elemen
tu S.L.A. yra mūsų visų reika
las, kaip ir bile kuriai kitai 
draugijai.' • ' . ’

Lietuviška smulkioji buržu
azija supranta ir žino, kad 
jos likimas priklauso nuo dar
bininkų, kiek jdi pasiseks ap
mulkinti ‘ ir patraukti savon 
pusėn. Vienur1 pasislėpę po 
tautiškumo j skraiste, 
obalsiu “savas pas savą’ 
išnaudoja . , darbininkus 
biznio reikalams ir ’ teistinei 
politikai, darbimhkų ‘palaiko
mas organizacijas, fsiskveybę 
į organizacijų viršūnes, laikosi 
įsikibę, į kad.‘ ir polUusto^ buo
žės pagelba., Kada darbinįn- 

pąmątę^ jų fašistinį veidą, 
Ai fašistams

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabeth©, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

JŪS
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER 
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N. Y. ,

Fašistai Nerimauja
. Pasivadinęs save “čyfu,” fa

šistas živatkauskas, tas kuris 
Chicagos 36-tame seime derži- 
mordai Gegužiui padėjo su
rengti ,k;rųjviną puotą ir, su po
licijoj pągelba#< sukruvint, ąp- 
daužyts ir išmest jš svetainės

anot galėjimų viršininkai,
bet/valdžios šuneliai dvokia

puvimu. Skandalas po skan
Bet' dalo kyla del kyšiagrobiavi

imo. Nuo policmano iki draugišk

T.D.A. 9 Kuopos Išvažiavimas
14 d. rugsėjo Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo Lietu
vių Sekcijos 9 kuopa rengia 

į išvažiavimą Būriam 
Draugai darbininkai, 

Tad 'Jum3> kurie apsipažinę su dar- 
’ bininkų judėjimu ir kovomis, 

nereikia aiškinti šios organiza
cijos svarbą darbininkų judė
jime. ši organizacija Josią an-

pne 
moka 

darbo kovose riebūs 
kios” 
visokį 
keliu, 
damas SLA per tiek metų 
lig valiai “išsitriksinęs.”

Draugai iš 143-čios kuopos, 
parodykite duris tam .uzurpa
toriui, kuris dabar užima, Žu
ko vietą. Tegul jis dirba fa
šistinį darbą savo kuopoj. Pro
gresyviai nariai turi lig valiai 
žinojimo, kaip sutvarkyti savo 
reikalus ir japsąugpti narių tei-

•ii. A t

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

Kreipkitės j DR. ŽINS, Jeigru kenčiate nuo 
jo, Odos 
lubų, J'

1, gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlaža'rnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidė;’ 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, No& 
Ligų, r

jžįĮre j m o. <
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų it ____ ,___ „

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Ai

* suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo LafatL 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI (R IŠTYRIMAI DYKAI!
V dpindulifti--Krnnin ištyrimai— I.nhnro tori jos Randvmai

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Pi.) 

VALANDOS: • A. M. iki B P. M. Nedalioj » A. M. iki 4 P. M.

tų. “Laisvės” 
pliekia ^tsaky 
kiekvienam, kuris tik jį pa- liukas, Tabokius 
kritikavo. Atsakymus d. 
Tabokius rašo neva “saty
ros” tonu. Ir vieton padis-j 
kusavus klausimus, jam rū- j 
pi tik “Tabokiaus šlovė” į 
ginti. Bėda, drauge, jei jūs 
manote, jog kas tik jus kri-! 
tfkuoja, tai jūsų “šlovę plė-' 
šia.” Klystate.

Kai kurie draugai mano, j 
kad humoro, satyros .rašy
mą visai neliečia darbinin
kiškas nusistatymas. Klys
ta tie draugai. • Seniau taip 
manyta apie meną, jog “me- j 
nas menui”—menas nekla-1 
sinis, nepartinis. Į

Humoras, satyra, poezija, 
apysaka,—nepaisant kokia 
bus rašymo forma, bet kuo
met judinama bile socialis 
klausimas, jei piešiama bėnt 
kuris gyvenimo sluogsnis, 
tai turi turėt savo liniją. 
Jei rašėjas neduoda savo i 

jĮiažvalgų, nepraveda teisin-! 
gą darbininkišką liniją, tai • 

>jo linija lieka buržuazinė, Į 
anarchistinė ir tt. Todėl 
mes ir turime kreipti dau
giau domės į savikritiką. 
Turime lavintis marksisti
nės ideologijos.

Kiti mūs draugai yra ge
ri poetai, beletristai, bet 
prasti marksistai. Reikia 
suprasti, kad piešiant socia- 
lio gyvenimo vaizdus, yra 
taip jau pat svarbu išlaiky
ti marksistinę liniją, kaip ir 
politikoj. Tad ir meninin
kėm yra būtinai reikalinga 
susipažinti s 
ideologija.

Well, atgal 
Kam, drauge 
“Bovinas per akis meluoja, 
sakydamas, kad Tabokius 
papuolė į kalabuzę už kle
bonijos langų išdaužymą.” 
Juk taip niekas nerašė. 
Kam, kad ir “satyroj”, va
dinti kitą melagium, kuo
met jis nemeluoja. Buvo 
rašyta, kad didžiumoj Ta
bokius papuola į kalabūzę,< 
tai už mergas, vagystes ir, . __ ______
tt. Nurodžiau, kad Tabo-jturėti su vagimis, plėšikais, Davidonienė 
kius rengiasi daužyt klebo

Taip rūsčiai d. Tabokius 
primeta, kad “Bovinas dras
ko Tabokiaus šlovę” del to, 
jog Bovinas “nesuslebiza- 
vojo,’’ kas ta moteriškė — 
prostitutė, ar buržujė? Čia 
jau permažai “artistiška,” 

trkad reikia aiškinti,, kokį 
charakterį , ta moteriškė 
vaidina. Savo žody j, d. Ta-

Jpokius paaiškina, kad \ ta listinėje sistemoje teisėjai, 
* moteriškė “nebuvo, anot kalėjimų viršininkai, visi

Bovino... prostitutė, 
išsidėvėjus... buržujė 
Vadinas, išėjo atbulai 
kieno čia kaltė?

Tą moteriškę Tabokius prezidento J. V. diktatūra. Parke 
savo raporte charakterizuo-1 remiasi ant kyšių 
ja, jog jam besėdint sodne įvedant į Tabokiaus raportą 
ant suolelio, “kur buvus, kad ir kalėjimo 
kur nebuvus, šuniuką neši
na, atėjo graži panytė, 
trumpu-trumpytėliu sijonė
liu ir atsisėdo prieš Tabo- 
kių ant kito suolelio. Tabo
kius dirstelėjo ant jos vei
dukų ir kelyčių, pradėjo jį

bando 
svarbu ne vien’'narių sumbkė.- 

Itus skatikus naudoti' saviems 
reikalams, o ir fašistinei pro
pagandai ir abelnai sustiprini
mui fašistinės įtekmės darbi
ninkuose 
kalų, o 
vienminčiui Lietuvoj—smetoni
nių fašistų.

Todėl,, kada mes kviečiame 
darbininkus į kovą su fašistais 
ir gelbėti tiems draugams? ku
rie kovoja, sakome: kovą su 
fašistais yra darbininkų reika
las, kaipo klasės, ir kiekvieno 
sąmoningo < 
prisidėti vienokiu 
būdu.

Philadelphiečių 
vis į fašistinę tvirtovę, jau pa
siekė mus. Drg. A. G alkus 
prisiuntė, $25.00 ir laiškelyje 
sako: “Drauge, nors jau pora 
mėnesių prabėgo nuo Chicagos 
seimo, o mes dar tik su pirma 
lauka pąsirbdom, nepamany- 

tikslu. buvo kritika kit, kad mes nesirūpinome, tai 
to, kas pasakyta, o ne išdės- buvo tam tikrų priežasčių- At- 
tymas, kaip kovot prieš 
prostituciją.

Na, o kaip su kaliniais? mūsų sumokėtų skatikų. 
Kodėl Tabokius juos rialieka I Mes- phiiadoiphieqiai,; griež 
“naciam BoVinui”’ Ar iau U1 Pasisftko’ne'Pac a ■ ’ ’žavimą . ąt,3k)ra dąrbiniųlps

ko susivienijimo kaip greit
ui. Mes fašistinio jurigo ^ūrių arti dviejų desėtkų areš- 

; 'tavo; dabar tas - gaivalas, lig 
sekančiaismala, limpa prie S.L.A. 143 

Philadelphijos kP-» norėdamas ją suardyti.
Organizacijų1 Tie niekšai neatsižvelgia: į 

savo darbus, kad neįsileisdami 
vieną delegatą į mandatų ko
misiją iš progresyvių tarpo, jie 
tiksliai skaldė susivienijimą. 

Iš Brooklyn, N. Y., drg. J. įjž tą menką dalyką', jie vėli
no sudaužyti organizaciją.

Dabar tie gaivalai barška 
apie konstituciją ir narių tei
ses ir kitus galus, kuomet tie

Nepatiko d. Tabokini kri- krest drugys.:. Tabokius 
tika, kurią tūlas laikas at-!dėbtelėjo į ją, o ji į jį... Jis 
gal rašiau delei jo rapor- šyptelėjo, o ji—mirktelėjo.

No. 208 jis Ji išmetė nosinaitę, Tabo- 
ma kaip ir kįus padavė. Jai ištrūko šu- 

s pagavo... I ’ •
“Kas toliau buvo, Tabo

kius neprisimena. Jis pasi
juto, kad jau stovi šalę tos 
panytės prie altoriaus, lai
ko jos šunytį, o kunigas 
burbulirųrįjfci ką tai nesu
prantamo.”

Kas gi čia—prostitutė ar 
buržuje? Jei Tabokius pir
ma nuėjo prie altoriaus, o 
paskui į hptelį, tai dar ne-, 
reiškia,. kad skaitytojas, tu
ri atbulai charąkterį su
prasti. Ar gi. buržujės, tur
tuoles taip gaudo vyrus? kai 
Ne. Kuomet labai pripras
tas dalykas, kad gatvės, so
dai kiekviename didesniame 
mieste yra rinka, kur pros
titutės “šyptelėjimais, mirk
telėjimais” gaudo vyrus, 
pardavinėja savo kūną. Dar 
daugiau, jei buržujė, tai ko
dėl nudėvėta? Kas ją nudė
vėjo? Juk darbininkės 
daug greičiau “nusidėvi”. 
Taigi, atbulai išėjo pas Ta- 
bokiu. v

Toliau. Kam daryti tuos 
pirštų laužymus? Kas “ne
liepia moterims ir mergi
noms kovoti prieš šį surė
dymą”? Kas “teisina pros
tituciją”? Kam tiek daug 
i demagogijos? Gal todėl, 
i kad “satyra” būtų marges- 
Įnė? Tabokius žino, kad to 
'rašinio

NEPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ižtiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI-i 
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS

tė su motipa pradėjo .šaukti į jiems tuoj po. ranka pakliu 
pagelbos, mž tai ir jas tieklvo- 
sumušė, kad viši 3 sumuštie
ji reikėjo vežti į Panevėžio 
ligoninę, kur baisiausiose 

nepripratę j kančiose nuo žaizdų ryto
jaus dieną Žiūkas mirė. Gy
dytojai sako, kad ir Paš- 
kauskaitė mirs. Iš 7 žmog
žudžių tik 3 areštuoti, o kiti 
4 laisvi. I Kaip vėliau paaiš
kėjo, jų norėta sumušti 4 
asmenys visai ne tie, kurie

f nlkeGię I; A’Hėisįr^ai Mžtfbihįnlm-kpvotojų į pasigirti. i<- ■ urailgai bęiDStrd. L. A. kal^lmuį,' kuri sWien!'ran!.| . ■ ■ ■■.. _ .
dasi šimtai už geležinių grotų viai-atsiskirs nuo uzurpatorių 5U ir laukia iš savo draugų dar-

\ įbininkų - paramos. Taigi, drau-
Igai, jie kovojo už mūsų, visų

• -‘darbininkų, reikaluš būdami darbas, 
šamo įklosi, o dabar, patekę į kale- dėjimas 

įjimuš, laukia iš mūsų, ne tik 
tai finansinės paramos, bet sy 
kių revoliucinio 
su darbininkų klasės priešais.

1 Visas legales kovas teismuo
se veda Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas, taipgi teikia 
ir materialę paramą mūsų kla-j 
sės karžygiams. Bet organi*-1 
zacija bus bespėke; jeigu dar
bininkai jos nerems. Todėl vi
sų darbįninkų yra būtiniausia 
pareiga remti organizaciją.

I Remti ’ Tarptautinį Darbi- ■ 
hinkų’ !Apsigynitrią - galima - į-; 
Vairiais būdais. Pavyzdžiui/ 
yrą rengiamas draugiškas, įš- 
vapavinųis 9 kuo,pos, 14 (d. 
rugsėjo, Būriam Parke. Jeigu 
darbininkai suvažiuos skaitlin
gai į Šį parengimą, tai ne' tik 
kad parems finansiniai organi-l 
zaciją, bet sykiu patiems ją iri 
moraliai, p ri rodydami, kad! 

(darbininkai stovi su klasių ko-Į 
| 

j Bet to dar neužtenka, reikia 
ne vien del savų rei- .priklausyti pačiai orgąnizaci- 

del sutvirtinimo jų jai. Priklausymas Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo or
ganizacijai yra labai lengvas 
ir prieinamas: 25c įstojimo ir 
15c, mėnesinių duoklių. Kas 
gi jau negalės užsimokėti 15c?

9 kuopos susirinkimai laiko-į 
mi kas trečią pirmadienį kož- į 
no mėnesio..

darbininko pareigai Todėl, draugai darbininkai, 
ar kitokiu -kurie dar nepriklausote, atei- 

jkite ir prisirašykite ir sykiu 
pirmas šų- kovokite su visa darbininkų ;

klase.’ ' ■

nijos langus, mano suprati-’nių kalinių. Reikėjo rapor- 
‘ ’ tuoti, ką Fosteris, Minoras,

Amteris ir kiti veikia kalė-^ 
jime.

O ko “gelbėtis” nuo “pa
pirkimo kalėjimo viršinin
kų”? Visgi gudinau papirk
ti teisėją, viršininką, negu 
kalėjimo sargą. Jei Tabo
kius užsiimi papirkimu, ap
gavimu sargo, tai kam ša
lintis net su “pavietre” ir 
“ugnimi” nuo papirkimo 
viršininko? Tame ir buvo 
mano pastabos pamatas,, 
kad jau paperki darbininką- 
sargą, kuris tik darbiniu 
kas, tai jau geriau papirkti 
didelį viršininką. Kodėl? ;

Juk visi žino, kad kapita-

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis: 

_________ 1 Mechanizmas. Kaip sustatyti buHk planųI 
>TT7\7r'Wi~7.‘ir1_______________ 8uraKt* sugredltnuft; kaip iįafdiius

'JĮ njl ' ■ statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną at»
I—ILpiLIfl IILiuH-’W dentą praktiškai, po prieMQra instrukt6rl»J.

/ .Ą- —Ji——IH1 f2. Elektra Ir Magnetizmas. Tai reikalinsriats
'slil II k 8la prie dabartinių automobilių.Į 8 Važinfjimas. Kaip pastoti ekspertą Šofe-

Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite
*4^ P«>gą pasinaudoti vienu it dviejų jtyAaty*-

, ...... ... ............mechaniko arba šoferio. Garantuojame Ule-
• j 1 -—nius ir diplomą. Mokiname gryna]

kai ir angliškai. Kaina prieinam* viaiMM 
Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. DUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOO,
228 Second Avenue Kampas 14th Street

i komunistai nielfo negali pa 
įsakyti kad ir kriminalis- galim 
'tams? Sovietų Sąjungoj: ilgiau neriešite. 
daug kriminalistų išmokin-! Aukos dalinasi 
ta, padaryta gerais žmoriė- 
mis. Kodėl nesužinoti, is- pen(jr?lg Komitetas, $15.00 s 
tirti, kodėl jie vagys, plėši- rinkome iš pavienių draugų 
kai? Ar iš kriminalistų ne-! a. Galkus.”
gali būt revoliucionierių?
'Rodos, gali. <Kains, S. L. A. 83 kuopos sek-

Gerai, kad jau d. Tabo- Teto”us: v^i prisiuntė $6 aukų 
^lUS nenoil nieko bendrai Worcester, Mass., drg. E.

prisiuntė $5.00; |dalykai jiems tiek reiškia, kiek 
nieko. Jiems ne konstitucija 
rūpi, bet doleriai. Jie žino, 
kad jeigu jiems pasiseks suve
džioti daugiau narių' S.L.A., 
tuomet jiems liks daugiau pi
nigų, kurių jau jie ir taip lig 
yaliai surijo. Juk tas pats ži
vatkauskas buvo .Šliupo šon
kauliu : tvėrę laivų bendrovę. 
Kuom daugiau tie gaivalai gali

Krau
Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau 

Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gaivosval-

} Liaukų,
_ -r ~ - __ Gerklės

, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėj!- 
Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

p
n
i11

DETROIT,’ : - - 'V-
A. P .Ir. A. 47 kuopo» tusirinkftnas- 

bus nedalioj, 14 nujojo, Draugilų 
:Svetainėje, 4637 ty/ V(įrn?ri įHigrh- 
wayt Pradžia IO- vai. ryte. | Nariai 
ir narės, dalyvabkit susirinkime ap
tarti draugijos reikalus, apkalbėti 
būsiantį A. P. L. A. vajų, kuris pra
sidės su 1 d. spalių. Turime sukon
centruoti visas mūsų spėkas gavimui 
naujų narių j A. P. L. A. laike va
jaus. Sekr. J. Povilaitis. 215-17

Trečiadienis, Rugs. JO, J.680
! ! 1 .s ( * I >^tyK'K ,

“LAISVĖS” PIKNIKO PASEK
MES WILKES-BARRE, ft

l>Iuo pikniko, kuris įvyko 31 
d.
Pa
aplaikė $160.71. Iš tos sumos: 
spaudos darbų lėšos $15.50, 
skelbimas pikniko “Laisvėje” 
$20.21, už “Daily Workerio” 
pusės'metų prenumeratą $3; 
gryno pelno liko $122.

Nors pikniko dienoj iš ryto 
lijo ir pačioj pradžioj pikniko 
užėjo didelė audra, tačiaus, 
dėka rengėjų darbštumui ir 
rūpestingumui, piknikas davė 
'gražaus pelno.

liktų nei vieno Vietos lietuvio, 
kuris nebūtų ^Laisvės” skaity
toju.'* ‘

DANBURY, CONN.
18 Metų Atgal ir Dabar
18 metų atgal teko gyventi 

Danbury, Conn, ? Tai buvo ma
no “grinoriavimo” laikais. 
Prabėgus 18 metų ir nuvykus 
kartu su Maspetho Lyros Cho
ru į A. L. D. L. D. kuopos pik
niką, pasirodė Štai koks skir
tumas: miestas jokio progreso 
nėra padaręs; naujų namų ne
simato, o seni jau nekaip at
rodo. Teisybė, pora judžių 
namų pastatyta, bet tos pačios 
medinės dirbtuvės riogso ir vi- 

įsi mąži namukai vienos bei 
Už tą puikią paramą esame dviejų šęimynų.• * . _ - —- • • • .

rugpjūčio, Wilkes-Barre, 
“Laisvės” administracija

( A. Matulevičiuj

Australijoj atsieina tiktai du 
gyventojai kiekvienai ketvirtai
nei žemės myliai. O sulig gy
ventojų skaičiaus Australijoj 
yra daugiau automobilių, negu 
bile šalyje, apart Jungtinių 
Valstijų. Del Išblyškusių, Liesiu;

J. C. K. Į Silpnų žmonių
tas 'senis atsisėda greta su Dimitriu.

—Ar tamsta toli važiuojate?
—Toli, iki upės viršaus.
—Su reikalu, ar tik taip del žingeidumo?
—Su reikalu. Ten siunčia^ mane.
—Pavėlinkite sužinoti, su kokiu reikalu?
—Zemcas aš, nuo zemcų valdybos ir va- 

. Ten mes miškus kertam.
—Taip, geras darbas.
Oficieriai lenkai pabaigė arbatos gėrimą 

su panomis ir peržiūrinėja popierius ke- 
^Trda‘i leivių, su jais eina du ginkluoti kareiviai. 

Jie ilgai, peržiūrinėja dokumentus Dimit- 
rio. Jis ramiai laukia,—žino, kad valdžia 

!į zemcus ir kooperacijų narius su nepasi- 
! tikėjimu atsineša, ir dabar lenkai apsisto- 
Įjo ne del jo asmens, bet ant zemcų išduotų 
ijam dokumentų.
‘ —Tai dar nėra asmens pasportai,—sako 
oficierius,—tai tik pasiuntimo dokumentai 

i ir kaip apsigyvenimui jie neatatinka ten.
—Taip, tai tik pasiuntimo dokumentai, 

j;—ramiai atsako Dimitrius,—o dokumentai 
apie asmenį visada pasilieka zemcų valdy-

(Tąsa)
—Štai dabar aš iš miesto; į žemes valdy

bą važinėjau. Dvarponis pas mus yra prie 
šono, jo pavardė Kordin, jis turi arendoje 
1,000 dešimtinių nuo valdžios. O mums 
be tos žemės tai’ peilis, mūsų žemė be van
denio,—nu, tai mes randavo j ome nuo Kor-! 
dino dalį jo žemės. Kitą dalį jis patsai ! 
apsėjo. Paskiau, kada atėjo revoliucija, į žitioju. 
mes tą poną Kordiną į šią vietą kelinių ir! 
žemę pasiėmėm sau.

—Teisingai! Paponavojo ir gana.
<—Nu, ir gyvenom sau be pono. < 

b&r, matote, nauja valdžia atsirado, ir Kor-1 
din vėl sugrįžo ir žemę nuo mūs atgal at
siėmė.

—Atėmė ?
—Tikrai taip.

ir ten kreipiamės — ir nieko padaryti 
galime.

—Negalite?
• —Nieko!

—Jie toki, kaip dėlės, prikibo, tai jau 
atsikratysi, trauks kraują.

—Taip, tas jau išgėrė mūsų kraujo 
mažai.' Ir dabar iš žemės skyriaus važiuo- boję, taip ir su mano dokumentais, 
ju. Jiem sakiau—kaip mes be žemės gy-

labai dėkingi draugams.
“Laisvės” Adm. ir Red.

PASIKALBĖJUS SU 
DRAUGAIS

Mes ir čia, ir ten; ir čia, 
ne-

SHEBOYGAN, Wise.—Mū
sų pasikalbėjimas buvo apie 
darbininkų judėjimą ir bedar
bę. Kadangi visoj šalyj siau
čia didelė bedarbe ir ji palie-

18 metų ątgąl, Danbury bu
vo tikras katalikų miestas ir 
sekmadieniais nei pakelio ,ci- 
garetų nebuvo galima nusi
pirkti. Dabar gi jau sekma
dieniais judžių teatrai atdari 
ir jau šiame dalyke mėlynojo 
įstatymo galia nugalėta; už 
tai verti gyyęritojąi pagyrimo.

, Nuo seniau čia gyvavo lie
tuvių tarpe 'viena pašelpinė 
organizacija, šv. Jono. Dabar 
jau gyvuoja S. L, A. kuopa,

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Lenkas tylomis pavarto dokumentą ir 
vensim, nes mūsų sklypeliai yra be van-j atidavęs eina toliaus.
denio, mirtis mums be tos žemės. O jie' 
sako:

—Negalima, Kordino ūkis kultūrinis, ne
galima!

O kartą jau ūkis kultūrinis, tai neati
duos niekaip. Pas mus ir taip.

—Kokis ten kultūrinis, kada mes patys 
jam ir išariam,—visus darbus padarom 
ūkio, kaip jam, taip ir sau. Su mūsų ark
liais ir mūsų įrankiais,—kaip jam, taip ir 
sau, taip pat. O kad ten būtų kas nors 
pagal mokslą daroma,—nieko, viską 
taip pat, kaip sau padarome.
'—Nu?
—Ne! Būva'derlius ir geresnis, ir 

gesnis, negu mūsų sklype, tas priguli 
žemės, žiūrint—kokia žemė.

—Reiškia, vėl dvarponiai?
—Taip ir yra.
Minia tyli. Basas valstietis užsimąstęs 

kasosi pažastį.
—Taip, toki jau dalykai, trauk juos de

vyni perkūnai!
Asmuo poniškai juodai apsirengęs arti

nasi arčiau ir klausosi. Dimitrius pažvel
gia ant to žmogaus ir staigiai prisimena, 
kad jis kur tai matė tą veidą ir tuos kiš
kutį užriestus ūselius. Bet kur? Tą Di
mitrius niekaip negalėjo prisiminti.

■«—Štai, būkite, ramūs, steigiamojo seimo 
sulauksite,—kalba tas ponelis,—tada visa 
žemė bus jau jūs.

Didelis tamsus valstietis tik piktai ran
ka jam numojo pro nosį.

—Bus gana jau, sulaukėme. Kiek to 
laukimo buvo, vis siūlė: palauk, bus rytoj. 
Siūlė, siūlė, cTdabar vėl ponais yra dvarpo
niai.

Ponelis nepatenkintai patraukė pečiais 
ir atsitraukė nuo jų.

Dimitrius užėjo ant antrų lubų ir susto
jo ant pirmagalio laivo. Naktis buvo šilta 
ir maloni. Augštai dausose aiškiai švietė 
žvaigždės. Gražiai atspindėjo laivo šviesa 
ant upės vandenio. Ant kraštų kur-ne- 
kur matėsi ugnis. Ir tamsa aplinkui ugnis 
dar tirštesnė, dar didesnė.

: Nuėjo Dimitrius į savo kambarį, užleido 
ant lango medinį sietą. Tik pradėjo už
migti, kaip per langą išgirdo kalbas ir 
linksmą juoką. Dimitrius* atidarė akis. 
Per medinį sietą aiškiai girdėjosi jaunas 
moteriškas balsas. , 1

Ne, jau bus gana, nesutinku aš antru 
kartu sau antgalvį užsidėti. Nusimečiau 
vieną, kitą nesidėsiu—bus gana. Pas ku
nigą tu mane nepriversi eiti.
I—Nu, tai imkim civilį.
‘—Ot, tai kitas reikalas.
—Oh, tu bolševike, mano gražuole!
flr kartu su drabužių šlamėjimu į butą 

atėjo šlapio bučkio balsas.

—Matai, koki mūsų gaspadoriai dabar, 
—tarė senis nepatenkintai.

—Taip, tvarkdariai. '
—Ir kas gi pas mus dabar ne tvarkda

rys. Čekoslavai, lenkai. Kolčakas, Annen
kovas, Krasilnikovas ir kiti.

—Kaip tai daug, vienas tvarkdarys,— 
“augščiausias valdytojas”?

—Kur ten,—ir senis ranka mostelėjo,— 
tame tai ir dalykas, kad ne vienas. Daug 
jų. Kas pagalį į ranka pasiėmė, tas ir val
dytojas. Vargas. Nu taip ir sulauks jie, 
patys bėdą aut savo galvos traukia.

blo- 
nuo

—Nu, štai, kad nors ir šiuos lenkus pa
ėmus. Jie visą paupį Obio ’upes' apiplėšė. 
Siunčia viską laivais į Novonikolajevską. 

į Ir gyvulius ir paukščius, ir drabužius • ir 
kitokį (valstiečių turtą,—-visiką lupa del sa
vęs. Vis malšinti važinėja: matai—tai vie
nur, tai kitur valstiečiai dai^o sukilimus, 
nenori kolčakines valdžios, reikalauja so
vietinės.—Senis paląukč ar nepasąkys ką 
Dimitrius, tas tylėjo.—Aš ir valstiečius ne
giriu, palauktų jau jie truputį, nelaikąs 
dar, nu, ir taip negalima tdipgi, tiesiog su 
šaknimis medžius rauti. Dvarus degina. 
Visi valstiečiai į taigą bėga. Dabar ilgai 

; eis kova. Bolševikai jau ii V 
I —Nejaugi atsiranda? >

—Taip, jie ir nebuvo išnykę. Kaip ku
rie kalnuose gyveno, o kaip kurie pas val
stiečius ūkiuose buvoję

Laivas ėjo prie augšto, stataus kalno. 
Apačioje, prie pat vandens, ant nedidelio 
sausžemio sklypelio gailiai bliovė baroniu- 
kas, jis tur būti nuo stataus kalno nukri
to. Bangos mušdamos siekė jo kojas, iš 
viršaus apkrėstas žemėmis. Prie laivo 
krašto susigrūdo žmonės; žiūri ir gaili jo. 
Viena iš panų nervuojasi:

—Ah, dieve mano! kapitonas, kur gi ka
pitonas.? Reikia maldauti kapitono, nu
leisti valti, žūsta avinėlis! Reikia išgelbė
ti jį! Vargšas avinėlis! Kapitone! Kapi
tone!
—Štai tau avinėlis, kaip ir mūsų Rusija 

motina, kreipiasi senis į Dimitriu,—iš apa
čios bangos muša, iš viršaus žeme apvertė. 
Kas išgelbės ją? ,.

Senio veidas giliai užsimąstęs, gilus gai
lestis. Žiūri į kraštą ir dūsauja. Avinė
lis . blaškosi, tartum kūdikio verskmu jis 
lydi laįvą. Iš apačios vanduo, iš viršaus 
status kalnas;—nėra kur dėtis.

—Kapitone^ kapitone, sulaikykite, laivą, 
—nerimauja poniutė,-^-pražus avinėlis, pra
žus !...

x ja j J cl U. VllUJd O. JLjj z!.. iSclĮUĮJcl;

čia vietos gyventojus, daugiau- Į kurią vietos gyventojai vadina 
šia nusiskundžia, kad niekur i 
negalį gaut darbo, o ypatingai Į 
senesni žmonės metami iš dirb
tuvių ir jų laukia bado šmėk
la,

Apie darbininkų organizaci
jas prisiminus, pasirodo, kad 
komunistinis judėjimas yra 
silpnas. Ten, rodos, priklau
so tik keletas draugų iš kitų 
tautų. O iš lietuvių, rodos, ne-1 
siranda nei vienas Partijoj.

Vienas draugas prisiminė, 
{kad reikia organizuoti jauni- 
imą, nes nuo jo priklauso mūsų 
visų ateitis. Mes turime dėti 
daug pastangų supažindinti 
jaunimą darbininkiškoj dva
sioj.

Jaunųjų Komunistų Lyga 
kadaise čia gyvavo, bet apie 
ją tur būt mažai kas iš lietu
vių žinojo ir dabar jau lietu
viai darbininkai pradeda kal
bėti apie jaunimo organi
zavimą darbininkiškoj dvasioj. 
Čia yra būtinais reikalas J. 
K. Lygos organizatoriui tuo 
pasirūpinti. ’ .

Dabar ąp^je A. L. D. L. D. 
kuopą ir jos veikimą. Kadan- 

’gi “Vilnies” administratorius 
pasiuntė laišką, prašydamas 
kuopos, kad surengtų pikniką 

{“Vilnies” naudai, tai nekurie 
nariai išėjo, prieš. ir jis likosi 
atmestas. ‘ Jų argumentai: i 
“Kam reikia tokių piknikų ? 
Aš užmoku prenumeratą ir už
tenka!” ‘ 
prastas, neatsako į klausimą.

‘ , piknikai
įneša naudą ne tik finansiniai, 
bet ir dvasiniai darbininkų ju
dėjimu. Jis įgauna daugiau ' Jįniais* 
plačiose masėse pasitikėjimo.1 - •
Todėl tokių draugų argumen- • 
tai klaidingi ir priešingi A. L. j 
D. L. D. organizacijos pabrėž
tiems tikslams.

Vajaus mėnuo artinasi. Mes įįat?
prie jo turėtume visi rengtis meįų atgal šiame mieste 
gavimui naujų narių į A.'L. D. nebuvo neį vieno darbininkiš- 
L; ir naujų skait. _Vil-j^0 ]aįkraščio skaitytojo, vien
niai ir . Laisvei. Minėtais j“Saulę” kai kas skaitė. Gi 
klausimais reikia-turėti 1 dabar, ypatingai nuo pereitų 
ralius susirinkimus išdiskusavi- i metų, jau yra gražus būrys

[“vienybe” ir metai laiko kaip 
.susiorganizavo A. L. D. L. D. 
kuopa, prie kurios prisidėjo vi
si apšvietą mylinti lietuviai.

Susiorganizavus A. L. D. L. 
D. kuopai, vietos lietuvių tarpe 
iškilo diskusijos: vieni 
griežtai priešingi, nes ši 
nizacija esanti bolševikų 

Iri “tėvynainiai” niekaip

buvo 
orga- 
ir gc- 
nega- 

| Įėjo suprasti, kaip lietuvis dar
bininkas gali priklausyti prie 
boląevikų organizacijos, ir pik
nikas, kuris įvyko 31 d. rug
pjūčio, tiek teko patirti,' buvo 
farmos savininkui įskųstas, 
būk atvykstą iš New York o 
bolševikai, kelsią revoliuciją, 
iškelsia raudona vėliava. Bet 
kurie dalyvavo piknike, visi 
persitikrino, kad New York o 
lietuviai bolševikai, kurių at
vyko pilnas busas, yra manda
gūs ir svetingi bolševikiškų pa
žiūrų žmonės, kurie palinksmi
no vietos, lietuvius darbininkus 
savo dainelėmis.

Bet ir vietos gyventojai pa
sirodė labai' svetingi atvažia
vusiems iš didmiesčio; buvo 
labai draugiški, klausinėjo į- 
vairiausių dalykų.

Čia lietuvių jaunimo yra pri
augę pusėtinai, ypač merginų, 
kurios interesuojasi lietuvių ju
dėjimu-ir buvo gražus būrys 
piknike. Jos nebuvo matę lie
tuviškų žaislų ir kuomet ly- 
riečiai padarė taip vadinamą

Toks argumentas yra daigių programą, tai visi lietu- MAnlonlm < Ir I o 11 n i - *
* įMūsų parengimai,i' vėl atsiranda. * naiir)n

viai stebėjosi, nes dauguma 
pirmu kartu matė ir gyrė, 

■ kad pirmutinis lietuvių tarpe 
{toks piknikas'su įvairiais žai- 
!_____ Teko girdėti mergi
nas kalbant: Jūs ten savo tar- 
;pe turite gerų mokytojų, kurie 
{'jus išmokina gražių dainų ir 
žaidimų, tai kodėl jūs mums 
nors vieną mokytoją neprisiun-

Ryte lenkai oficieriai geria arbatą su 
panomis už vieno stalo. Jaunesnė mergai
tė raukosi ir žiūri per langą. Vyresnė sė
di prie piano ir groja ką tai nesmagaus. 
Sujudęs jęs veidas, taip ir rodosi—nustos 

> grojus, nuleis galvą ir patekės per jos žan* 
dus ašaros skriaudos. Už stalo jos moti
na ir lenkai oficieriai juokiasi skardžiai. 
Mergina pasikelia ir eina, paskui ją ir jau
nesnė. Dimitrius ilgai seka akimis, kaip 
jos eina per denį abi nesmagios.... Ąugš-

NEWARK, N. J.
L. D. S. A. 10 kuopoą susirinkimas 

bps penktadienį, 12 rugsėjo, J. Ku- 
bio svetainėj, 79 Jackson St., 8 va), 
vakare. Visos narės ateikit ir naujų 
narių atsiveskit. Qrg. O. Stanulienė.

215-16 
l • ■ ‘ >

J JERSEY CITY, N. J.
šiuo pranešu, visiems Laisvės 

Draugijos nariams, jog sekantis mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo (Sept.) 14,d., 2 vai. po pietų, 
ukrainiečių svetainėj, 160 Merger St. 
Todėl visi nariai malonėkit gerai įsi- 
tėmyt susirinkimo vietą ir laiką, id
ant nepadarytumėte klaidą. Taipgi 
tą pačią dieną ir toj pačioj vietoj į- 
vyks ii* A. L. D. L. D. 16 kuopos su
sirinkimas. Šis susirinkimas prasi
dės tuojaus po Laisvės Draugijos su
sirinkimo, t, y., apie 4 vai. po piet. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Sekreto
rius.

Išblyškę, sudžiūvę, silpni Žmonės džiaugsis 
sužinoję apie Nuga-Tone—vaistus, kurie pa
gamina užtektinai riebaus, sveikata teikian
čio kraujo. Sds puikus preparatas pašalina 
iš kūno nuodingas atmatas, pasidariusias dė
lei konstipacijos ir kurios yra kaltos už 
daugeli ligy ir nesmagumų. Nuga-Tonc at
gaivina ir sustiprina organus, priduoda jums 
geresnį apetitą, nugali nevirškinimą, ganus, 
išpūstus vidurius, palengvina inkstų ar pūs
lės įdegimą, ar panašias ligas, paeinančias 
nuo netinkamo vidurių valymosi.

Po to, kaip jūs priimsite Nuga-T-one tik 
kelias dienas, jūs pasijusite geriau, 
miegas pasidarys jx>ilsingesnls ir atgalvinOC 
tis, atsikėlęs ryte jausitės stipresnis ir ener- 
giškesnis. Jūs galite piįkti Nuga-Tbrta kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu 
pardavėjas neturi jų stake, paprašykite jp 
užsakyti jums iš savo džiab<yio. * f

LIETUVIS

215-161
DETROIT, MICH.

A. L. P. Meno Sąjungos 4 kuopos 
susirinkimas^bus subatoj, 13 rugsėjo, 
Draugijų Svetainėj, 7 vai. vakare, j 
Malonėkit visi atsilankyti, nes atida- ; 
rant sezoną randasi daug svarbių ■ 
reikalų apkalbėjimui. Sekr. F- Dil- i 
lis. 214-15

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 

■Už ŽEMA KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

GRABORIUS.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd Street
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

ęT/ACJ Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl
Ol.v/0 jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

V R A netvarkos^ smagumo neužmuš.
I IV A Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

X O gyduolė’ kuri virš 200 metų li-
VJv71./ly goniams gelbėjo, padaryta nu-

MEDAL
0|L tikrąsias ir neimkiteTXII7XTAC
^□1 kitų. Vaistinėse triją5_^H2/l 1 Vzk.

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Ncprigulmingas Kliubas, 

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
£67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

18 metų atgal šiame mieste NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
.Išleido Dienraštis “Laisvė”

I but išpildytas gi eitoj ateityj. |bUVQ piknikai!, • kad padisku* 
i Dar V1?nvas dalykėlis pas savus> j^aip bolševikai veikia ir 
sheboyganiecius neia aiskus. kokia1 tvarka jų organizacijo- 
ir jis turėtų but išspręstas, kad qp Tpi«vha stata kUusi™ i.

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

Patarnautojas del pirmos klasės Maksi
mas jau kelis kartus pastebėjo, kad prie 
lango to kambarėlio, kuriame . važiuoja 
augštas išsiskutęs vyras—Dimitrius, kam
barėlio No. 5, tankiai apsistoja, ponas su 
juodais drabužiais ir atydžiai klausosi. 
Kartą kitą tas ponas perėjo koridorium1 
pro kambarėlį No. 5. Jo veidas nepatiko 
Maksimui. . '

—Ir ko jam reikia?—-galvojo Maksimas.
Tarpe keliauninkų pirmos klasės Maksi

mas to pono nematė, reiškia jis neturėtų 
čia šliaužioti. • Stebėtina, kogi tam ponuičia šliaužioti. • Stebėtina, kogi tam 
reikia?

(Daugiau bus)

mui planų, kaip veikti vajaus 
mėnesį ir jeigu bus rengtasi 
prie vajaus išanksto, tai jis 
bus sėkmingas.

Drg. L. Prūseiką reikalauja 
į Shęboyganą ir jų reikalavi
mas pamatuotas. Jis turėtų,

nebūtų primetimų ant tų drau
gų, kurie išėjo prieš Organiza
vimą naujos pašelpįnės drau
gijos. Tokia draugija negali 
pasilaikyti,, nęs geriau . stovin
čios pašelpinės draugijos jau 
krinka arba dėdasi prie nacio- 
nalių organizacijų, S. L. A. ir 
A. P. L. A. Aš patarčiau tver
ti Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje kuopą. Pa
staroji organizacija turi tris 
skyrius pašelpos ir apdrąudos. 
Ji yra darbininkų rankose, nes 
iš jos centro reakcionieriai jau 
senai iškraustyti. Jos dabarti
nis sekret.orįus J. Miliauskas 
(626 AyooŪvVard Avė.,, McKeea 
Rocks, Pa.) yra darbininkas ir' 
jis kiekvienam suteiks patari
mus apie organizavimą AK P. 
L. Ą. kuopų. O apie lokalines 
draugijas nėra nei kalbos, nes 
jų gyvenimas trumpas. Jau 
nebe tie laikai,' kada lietuviai

“Laisvės” skaitytojų ir priža
dėjo, kad kelios mašinos at
vyks j metinį “Laisvės” kon
certą, kuris bus gruodžio mė
nesį.

Sužinoję senieji pažįstami, 
kad pribuvau į Danbury, pri-

se. Teisybė, statė klausimų į- 
Vairių ir kai kuriuos jų sunku 
buvo išrišti, žinoma, su vie
na diena žmogaus mintį negi 
pakreipsi į darbininkišką pu
sę, bet vienas dalykas džiugi
na, tai tas, kad diskusuoįant 
klausimą tie žmonės nesikarš- 
čiuoja, bet lėtai viską žingei- 
daudami klausia ir daro sa
votiškas išvadas.

Blogai yra su tais vietos lie
tuviais, kurie“ prisiskaito Vitai- 
čio nesąmonių “Tėvynėje,” o 
kitokio laikraščio neskaityda
mi, nedaro palyginimo, kurioj 
pusėj tiesa, bet ima vitaitiškas 
pasakas už gryną pinigą, šį 
agitacijos mėnesį vietos veikė
jų pareiga padirbėti, kad ne-

iš Lietuvos važiavo ir budavo- 
jo lokalines draugijas ir jos 
tais laikais gerai pasilaikę.

r >

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus^ Sąntos 
“paną Mariją,” etc. Be to, surašyta visa ęilė įvąi- 

; rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmdnės* gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo?” taip jau surink
ta visa eile faktų, kaip Sovietų' vyriausybė prikėlė iš 
grabų šventuosius ir stebuklinguosius, kurių lavonai 
“niekad nekirmijo ir jiepuvo.” žodžiu tariant, ši 
knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbininkui 
įrankis kovai prieš tamsą.

64 Puslapių, Kaina 15 centų

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su užsakymais prisius 
ir mokestį, tiem nerokuosime persiuntimo kaštų. Būkite 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti if aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

LAISVE
46 Ten Eyck Street, __________ Brooklyn, N« Y.



Iždininke T. Petrauskas, 29 Merton

THE YOUNG PIONEER CORNER SKELBIMAS VEIDO GRAŽUMASHUDSON, MASS

Venslauskas

Savininkai
(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit mums)POVILAS SAMULĖNAS
Vardas

VINCENTA RIBOKIENĖ
No. ir gatve

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Juos Išdirba

STANLEY, PAUL

troop
ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZAvė

A PUZZLE
48th

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Aveiiue JAvė;,

Avė

Vardas

Street or Aranua

Miestas State.

HMM

it various 
beat the 

truncheons

This is the puzzle:
4-5-13-15-14-19-20-18-1-20-5

from 
Belgium, 
Norway,

Latest News Flashes from 
The Second International 

Children’s Congress

* " iv Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačia

o f August 
Halle, Ger- 
of workers’

Ind.
Street

24G,

Petravičia, 162

33 Andover St. 
Pilipauskis, 19 Ames 

Mass, 
pirmą

ROJAUS VEIDO GROŽYBES 
LAŠAI ir naujai išrastas Mui
las tik už vieną dolerį! ši nuo
laida tik ant 30 dienų. Kurie 
pasiskubinsit, sučėdysit $1.25.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Siųskit dolerį registruotam laiške ar
ba money orderį, šiuo antrašu:

BLUE ROSE LABORATORIES

Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurį maloniHt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodo
mais, kaip vartoti.

NEW JERSEY VALSTIJOS 
DARBININKU D0ME1

677

1256 
Mich. 
Box

114 N

i, 929 
. III.

Box 568,

301
417 b

69 Bond St., Dept. D 
Elizabeth, N. J.

Trečiadienį, 10 d. 
Elizabeth, N. J., 

fabriko, 12-tą 
Trečiadienį, 10 

16-taš 
Ketyir- 

rug., Newarke,

The bosses of Germany and 
the rest of the world were af
raid of the 2nd International 
proletarian Children’s Congress 
and the fact that it represen
ted the workers’ children of 
the world.

In Berlin the police forbade 
the holding of the demonstra
tion with the foreign children;

., East 
Kairia,

Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

St., Pittsburgh^ Pa 
Pirn(. pagelbinin.

3121 Elroy
burgh, Pa 

Sekretore A.
roy Avė.,

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

children a 
and even 

with their

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

Tikrą naturališką veidui gražu
mą suteikia tik Rojaus Veido 
Grožybės Lašai su naujai išras

tu Muilu.

Brooklyn, N. Y
Midwood 6261

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

yra
kurie gali 
paagituot 
pasekmes: 
lias dešimts dolerių 
dien, neatidėliojant, pinigų vi
sur reikia klasių kovaį aštrė
jant. Reikia remt darbinin
kišką spaudą; taipgi veik kiek
vieną dieną darbininkai areš
tuojami ir kemšami j kalėji
mus. Aukų rinkimas neturi 
būt pamirštamas.
A.L.D.L.D. Korespondentas.

PITTSBUKGHO IR1 APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

Sliekas, 
Ave., Brentwood, Pitts- 

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 6^6 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

5- 16-20-5-13-2-5-18-------------
6- 9-18-19-20 ------------  1-7-1
9-14-19-20-------------- 21-14-5
13-16-12-5-25-13-5-14-20.

Try to solve this. Can you'

Pirm.
Ave

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

Nutarimų raštininkas V. J. Gerai- 
tauskas, 1946 Sharon Ave.

Turtų rąšt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždininkas A. Vegelaį’ 7715 Dayton

K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich.
VALDYBA:

Liubartas, 4177 Ashland

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

12 d. rugs. Newarke, 
. šešta- 
Military 
4-ta vai.

13 d.
Perth Amboy, šeštadie

nį, 13 d. rugs., *zUnidh City, 
šeštadienį, 13'd. rugsėjo, Pas
saic’e.

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

visai apleidžiamas, 
peiktina. Draugų 

tiek prasilavinusių, 
pasakyt prakalbėlę, 
ir iš to būna geros 
surenkama po ke

lies šian-

MOTEKŲ PAšELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė Ę): Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagalbininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T, Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškiene, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M,' Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St.. M. Dobiene, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 intervale $t»;, Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
Si. Visos Montello, Mass.

the summer the 
organize “shock

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jo&ėi buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

6102 Grand Avenue 
(Kasnpm Clermont Atom) 
MASPETH, L. N. Y. 
Telephone, Juniper t7M

Visi N. J. vals. draugai darbi
ninkai, įsitėmykite šiuos Ko
munistų Partijos mitingus atvi
rame ore, kurie yra rengiami 
rinkimų kampanijos klausi
muose ir lankykite juosius. Vi
sur kalbės geri' kalbėtojai ir 
aiškins šiandieninę klasių ko
vą pasauline/ plotme. ,

Sekami mitingai yra rengia
mi pradedant su 8 d. rugsėjo’ 
ir baigiant 13-ta diena. Visi 
mitingai prasidės 8-tą valandą 
vakare, 
rugsėjo 
prie Singerio 
vai. po pietų.
d. rugs., Newark, N. J 
St. ir Springfield Ave. 
tadienį, 11 d
Bruen ir Ferry Sts. Penktadie
nį, 12 d. tugs., Jersey City, 
Newark ir Jersey.Ave.’ Penk
tadienį
Broome ir Mercer Sts 
dienį, rugs.'1 13 d. 
Park, Newark, N. J 
po pietų. Šeštadienį, 
rugs

Guntariene.
Iždo globėjai: E. VcgelienJ ir O.

Draugijos susirinkimai atsibūna 
kas ketvirtą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
Ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

s ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

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

10th St. .
Fin. Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
Ižd. M. Miliene, 502—4th Avė, 

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

St. , and 5th Avė., Moline, 
M. Junaitis, 215—17th Avė 
Moliita UI.; Maršalka J.

2435—33hi St, Moline, III.

655, New

Chicago

Courtney,
Ave.,4
Rices

Iždo Globėjai:
Melrose St.
D. Vetkauskas

Maršalka
St. Visi Montello,
Susirinkimus laiko pirmą \ "'rėdą 

kiekvieno mėnesio.
3. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdybą 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson -St.
Fin. 'Rašt. A. žiraiČiūtė, 431 Sum

mit St. •
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 
Maršalka, J. Giraitis, 174 Ashley St 
Organo prižiūrėtojaš V. Staugaitis, 

481 Hudson St- 7 •*.
Susirinkimai atsįbūnh kas antrą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum-, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vaL vakare.

Naujas Pranašas'
* f t i ‘ /

jersey City iki šiol lietuvių 
Tarpe nebuvo savo “pranašo“ 
arba melagio. Pranašu vadinu 
“Vienybės“ nusususį korespon
dentą, kuris išdygo, kaip lep
šė po lietui. Na, visokių keis
tenybių sviete yra. Yra žmo
nių, kurie mėgsta diskusijas ir 
darbininkiškos vienybės pra
kilnų darbą naudai, organiza
cijų ir pažangios visuomenės; 
bet atsiranda Jonelių durnelių- 
aktorių, kūne, neturėdami su
pratimo, kaip vaidyla turi sa
vo užduotį atlikti, imasi darbo, 
ir tuo būdu pats pasistato sa
ve Jonelio durnelio rolėje, 
prieš susirinkusią publiką.

Minimo vienybės 'ardytojo 
jersiečiams siūlomas receptas 
nieko ^nereiškia, ir užmegsti 
dviejų organizacijų draugiški 
parengimų ryšiai turi būt tę
siami pirmyn. Tasai slapukas 
esąs, kaip patsai save persi- 
stato ir leidžia suprasti, šv. 
Jurgio Draugijos narys, ku
riam nepatinka Laisvės Drau
gijos nariai, ir jo makaulė įsi
vaizdina, kad visi priklausanti 
prie Laisvės Draugijos nariai 
esą Maskvos bolševikai, ir su 
jais nepakeliui šv. < Jurgio 
Draugijai turėti bendrus pa
rengimus. Na, na,, čia tai jau 
to ponelio, visiškas /nepažini
mas Laisvės Draugijos narių. 
Kaip tasai girioje, paklydėlis, 
nerasdamas ikelio • į kaimą ir 
baimės apimtas, kad nakties 
laiku vilkas neužpultų, šaukia
si dievo pagelbos, taip ir fašis
tinės gąziėtos korespondentas 
klejoja, dalydamas organiza
cijoms blėdį, bandydamas su- 
ardyt draugiškumą, sėti nea
pykantą, ir paskui džiaugtis 
pasėta demęralizacija. Bet 
kokis laikraštis, tokik ir jo ko
respondentai.
| Šv. Jurgio Draugijos Narius

Šv. Jurgio Draugijos nariai, 
turite vyti laukan iš savo tar
po tokius bėndro darbo demo- 
ralizatorius. Visiems . jeršie- 
čiams yra žinoma, kad jau an
tri metai, kaip abi organizaci
jos rengia bendrai metinius 
balius ir piknikus, ir iš tų ben
drų prambgų abi organizacijos

Iždininkas J 
ward Ave., --- , .

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis 
ligas Įvaro, bet ir į grabą paguldo, 
Ameriką pagarsėjusius

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

Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 
St. •

Kasos globėjai: A. Amsėjus, 129
Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, ;-141 Sawtell 
Ave.

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

pan^dėlj kįekvieno mėnesio.

Ifibalzainuoja n miUuja o u m imliu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa* 
tarnavimo ir ui temą kainą oullūaisąO 
valandoje gaukite* pa« mane. Pas asana 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vieto«e ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Pirm. V. GeĮusSviČius, 51 Glendale

St. ' ,'
Vfce-Pirm, M. Miškįnis, F Burton St.
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

J. Stripinisj 49 Sawtell

tur'F'pjropĮorčidilalę dairBimiikų 
įbei tvarkyle ilygybę J *.

Tasai slapukas sako, kad 
■“Laisvėje“ buvo rašyta apie į- 
■ vykusį pikniką, ir tokiu savo 
!pasakymu meluojd, nes nieko 

ir vi- 
. žmo-'siems nėra svarbu, ar kunigus 
Progra- būvo piknike ar ne, ir jeigu

VARDUI

Mandelo

Ilian delegation was arrested 
rthe police arrested leading com 
radęs an 
meetings 
children 
(club$).

But, despite all 
workers’ children

Iš Aido Choro Pikniko
24 d. rugpjūčio Aido Choro [nebuvo rašyta apie tai, 

piknikas pavyko gerai 
nių sttvažiavo daug. „ ___  x.__ _ _ __

| ma buvo trumpa. S.o. Bostono I jisai yra bent vienos draugijos 
Laisvės Choras atsižymėjo, pa-[narys, bet jisai nėra Laisvės 
dainuodamas tris dainas gra- Draugijos narys, arba nėra nei 
žiai po vadovystė jaunos mo
kytojos, S. jNiukiūtės. Po dai
nų kalbėjo drg. K. V. Rimkus! 
apie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacijos reik
šmę. Aiškino, kad ši organi
zacija lošia svarbią rolę darbi
ninkų kovoj prieš išnaudojimą 
ir paprašė paaukot kiek išga
lint,—nes areštų daug įvyksta 
ir pinigai labai reikalingi gel 
bęjimui.

Aukavo po $1.00: S. Kerte 
nis, Virbickas, J. G. Šadaus

The beginning 
there was held in 
many, a conference 
and peasants’ children from 
all parts of the world. This 
conference was the 2nd Inter
national Proletarian Childrens’ 
Congress (the first was held 
i/^lhe USSR in August, 1929).

There were delegates present 
trom far-off Mongolia, 
England, America 
Holland, Denmark 
Sweden, Austria, Switzerland, 
Poland, and other countries, in 
order to demonstrate the soli
darity of the workers’ children 
of the world.

( The police didn’t permit the 
Rally to be held in Halle. It 
was transfered to Berlin. 
There also, the police, the tools 
of the bosses, were afraid, so 
they refused the delegates from 
the USSR visas to enter the 
country. In Saxony the gov
ernment issued an order not to 
allow the Saxon delegates to 
leave. But they came to Ger
many all the same!

. This conference was held for 
rhe purpose of discussing how 
we could better the work of 

fche Pioneers in other countries, 
how to organize the workers’ 
children of the world for the 
defense of the USSR, how we 
could help the workers more in 
their struggle against the bos-

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

Valdybos 'Adresai:
Pirm.v K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Viče-Pirm. A. Kareckas, 730 'Na

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

Turtų Rašt. A. Garbanauękas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

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

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

Trustisai: t. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

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

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

Dear Comrades:—
Substitute the numbers for 

letters. If you aiiswter the 
puzzle correctly and also send 
us in a letter on what you did 
during the summer, wheter 
you had to work and what 
your conditions are, what -the 
conditions on your block are 
like, and such things,—if you 
send in this letter together with 
the answer to the puzzle and 
your letter is printed, we will 
send you in excange a set of 
Russian Postal Cards.

Comradely yours,
I. Traub er.

Editor.

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ
• BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M.i Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, 51 

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw- 

tell Ave.
Piniginis rašt.

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

S. Tamošiūnas, P. Niukas, T. 
Sarapas, A. Pilkauskas, L. 
Belskis, A. Dagis ir V. (Kurs
kas. Smulkių surinkta $8.22.

Pinigai pasiųsti
T. D. Apsigynimo Bostono Di- 
strikto sekretoriui.

Kiek teko patirti, kad neku- 
Y.' rių kolonijų dideliuose pikni- 

įkuose, chorų ar kitokių darbi
ninkiškų ol’ganizacijų, kur su

važiuoja daug svietelio, aukų 
troops’’ are supposed to rinkimas 

children įas labai 
factories,1 yra šiek 

reckuit new memb- 
for the YPA and in gene- 

Pioneer work.
The 

to con
duct a contest and give a set 
of Russian Postal Cards to the 
comrades whose letters we de
cide to print. These letters are 
to be suggestions on how to 
carry on our “shock 
work.)

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J..
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. A. 

Vice Pirmininkas A. Bočis,
x ' 68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St. 

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
t 625 Boulevard

vienos organizacijos narys; 
niekas jam nedraudžia ateiti į 
pikniką, bi tik tikietą nusiper
ka. O gal tasai ponelis nori, 
kad kunigas būtų leidžiamas 
veltui? To jau jisai negali su
silaukti, ir jeigu darbo žmogus 
nusiperka tikietą, tai ir dyka
duonis turi jį’ pirkti.

Visi abįęj-ų. organizacijų, na
riai turit |Stovėti ,uz įoendrus 
abiejų organizAčijų parengi
mus, ir vįy'tį laukan, pfeapykan- 
tos sėjikus iš musų tai*po, ir lai 
jie važiuoja sau pas fašistų 
garbintojus; gal ten jie1 gaus 
molio medalį už ardymą orga-| 
nizacijoše vienybės. ’• ,

Vietinis.

1 Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir.-duodam 
geriausį ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusioms 
svečiams. Restaurantas atda
ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

this, the 
and the 

workers of Germany showed 
their sympathy with the Con
gress. The meetings to wel
come the delegates, were over
crowded and so was the open
ing of the Rally. But the big
gest demonstration was held in 
the Sports Palace. More than 
20,000 people, including over 
8,000 children attended this 
meeting. The police even had 
to close the hall and refuse ad
mission to many workers be- 

^cause it was so overcrowded.
Comrades! The workers’ 

children of the US sent dele
gates to this Congress and 
when they return it will be up 
to us to carry out what was 
decided.

It will be up to us to organ
ize all the workers’ children for 
the defense of the Soviet Union 
-—for the fight against the bos
ses and for the workers.

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. . Pittsburgh, Pa.
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius--J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

Iždininkas— K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa 

Globėjai:
G. URBONAS.

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS,

. 1723 Jano St., S. S. Pittsburgh, Pa

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

APLA CENTRO KOMITETO
, ANTRAŠAI

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA _
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame BR&ShH 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma- 
Joniai priiihti.

J. ir O. VAIGINIS
214 Peny Avė., Maspeth, N. Y.

Dear Comrades:
A few days ago I read an 

article about the work of 
Russian Pioneers during the 
summer months. It was so in- 

jteresting that I decided to tell 
you a bit about it.

During 
Pioneers 
troops”, which are sent to the 
villages to help the peasants 
with their field work.

Not only do the Pioneers help 
in the^ fields, but also help in 
the educational and scientific 

! work of the peasants. . The I 
[Pioneers,- even the little ones , ,
!of 12 and 13 teach the peasants kas, Zubicki,; Ig. Morkūnas, J. 
the modern methods of farming Smith, A. Mikluskis, J. Pruns- 
which are more productive, kus, M. šleiva, J. Gutauskas 
than the old peasants’ ways. In J- Gudaitis. Po 50c Ig. La
the evenihgs when their work į zauskas, M. Grigas, A. Mucka, 
is over and everyone gathers 
after their supper, the Pioneers 
gather the peasants in circles, 
teaching them how to read and 
write and also all about thejYiso^ $24.22 
revolutionary movement. Every
where the spirit of the Pioneer 
is seen and felt.

Comradely
(In the American Pioneer 

we also havepur “shock troops. 
These 
organize the workers 
in the playgrounds, 
and parks 
ers 
ral carry 
Our task is very great 
corners have decided

Pittsburgh

Carnegie,
Arlington St.

Monroe St.,

Wheelock Rd.,

Elroj

Sarah S

. Box

1100 Union Ave

. Box 441,
Maplewood
li. No, 4?,

434| Library
300 liodd St.,

Penn Ave., Exten.,

Minden. W. Va.
Burgettstown, Pa 

Link Court, Maspcth,

Powei’sdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Box 24, Wilsonville,

Duquoin St.,
Bushkill St.,

Scribner ___

Royalton, Ill 
Vine St.,

So. Ilobsop St.

Castle Shannon

Urbao’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75e už 
baksą apsiginkluok nuo savo' am
žino priežo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

1 2—J. Saulis, 3225 Stafford St,
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulionč, 108 Cress S 
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 W.
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121 E, 
McAdoo. Pa.

6—M- E. Custeriene, 926
Cleveland, Ohio. ' ;

P. Sliekas, 3121
Brentwood, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 
Pittsburgh, Pu.

9— K. Stašinskas, P.
Kensington,

10— J. Albauskis,
Heights, Ill.

11— J. Barškietis, 
' Eą.

12— J. Kinderis, 439
Ambridge, iPa.

13— Wm. Orbah,; R,
Landing, Pa.'

14— Geo. Urbonas,
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa, Pa.

17—K,- Levine, 242
Turtle Creek, Pa,

19— J. Preikšą, Box 201,
20— A. Potyrius, Box 237 
22—P. Cibulskis, 701

N; Y. .
24— P. Sodeikis^. 1321

Yodngstown, Ofak
25— A. Delinikaiciūl

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskasr^

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis,

III.
30—J. Leonaitis, 1

Benton, III.
32— K. Bakanauskas, 

Eąston, Pa.
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, •]

Shamokin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas,

Harrisburg,
37— L. Aiman

Pa.
38— F. Šiaučiulis,

Frankfort, 111
39— J. Willumat,

Collinsville, Il
40— Ig. Kirtiklis, 1388

Ohio.
41— J. Guzevičienė, Box 400,
42— F. Miller, Box 264, Buckper, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave,, Saginaw, 

Mich.
41 —M. Ažukicnč, Box 426
45— M. Savukaitienė, P. O 

Pa.
46— J. Petrauskas,
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Fa.
52— Kuklicrius, 8114

Chicago, Ill.
51— -J. Stanislovaitis,

Wilkes-Barre, ‘
53— -J. Gudišauskas,

Pa.
54— G. Braknis,

Pontiac, 
55'—T. Sopata, 
1 1 -Washington 
56.—.V. Glaubičius,

Wilkes-Barre, I
57— 7John Norkus,

Scranton, Pa.
58— J. N.' Valnachausky

Brighton,,. Mass.

Child Workers Slave All 
Night at Ornamental Work
At the ornamental works in 

* Syracuse, N. Y., a big-ornam
ental factory, a new night shift 
has been started. The factory, 
which is owned by a “socialist” 
5 o’clock at nite to 5 o’clock 
the next morning. As a “re
ward” for such long hours of' 
slaving the children get $9.00.'

These conditions are part of 
Hoover’s “prosperity” and are 
served to us by “Socialist” bos
ses. These children must slave 
because their parents are out 
of work and they must help 
ptevent the family from starv
ing. We workers’ children 
must demand the doing away 
of child work. We must de
mand that the bosses’ govern
ment support all children that 
ari?7 forced to work for a living. '

Morrison Ave.,

Andrus St., Akron, 

Benld, Ill.

Ave,,

Zeigler
Box 262, Cuddy,

Box lt8, Blanford
4829 Merrit

P. O. Box
46 Ten Eyck

Lager St., N
S. Auburn Ave.

307 I^lymouth Ave. 
Pa.
, 437 Elm St., Tamaqua,

222 Crystal Lake Dr., 
Mich.

1130 Sycamore St., 
’a.
316 jGeOyge Ave., Nv End, 
ya.
, 3(įl • .-Ferdinand Sti,

,Bigelo\V St.,
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VIETOS ŽINIOS ™“,s
Paskutinė Savaitė Piliečių Parašų Rinkimui

i
Draugės ir draugai, ši savaitė yra paskutinė savaitė pi

liečių parašų rinkimui. Komunistų Partija desperatiškai 
grumiasi klasių kovoj, prieš nedarbą, už bedarbių apsau
gą, už didesnes algas ir tt. Tai pirmi jos obalsiai.

Dabartiniu laiku Partija dalyvauja rinkimų kampani
joj. Padėjimui Partijos kandidatų ant balsavimų baloto, 
reikalinga surinkti tam tikrą skaičių piliečių parašų. Tuos 
parašus gali padėti surinkti visi draugai. Visi draugai 
ir draugės, ateikit talkon. Sereda ir ketvergas yra spe
cialiai skiriama lietuviams parašų rinkti. Visi ateikite į 
“Laisvės” raštinę, kur gausite visas informacijas.

KOMISIJA.

Visų Mobilizacija
Parašams Rinkti

)Trys {kalinti Penkiom 
Dienom už Prakalbas

Iš A. P* L. A. 49 Kuopos 
Susirinkimo

Sekmadienį, 7 rugsėjo 
ko minimos kuopos susirinki

ivy

ir jeigu pradės1 kalbėti, tai kai 
bėtojai bus areštuojami 
sai iki paskutiniųjų. die 
tvirtino, kad. kas tik ’ 
kalbėt, bus suareštuotas 
rengėjų- advokatas' 3

dienų vis 
bandys 

Bet
• pasakė,

riame dalyvavo gražus kad rengėjai turi statyti kal
bėtoją. “Jūs turite pilną tei
sę kalbėti, ir policijos viršinin
kas neturi teisės viešų prakal
bų ardyti.” ;

Prieš pikniko dieną visi kal
bėjosi, kad būsią daug polici
jos piknike, taip pat būsią a- 
reštų.
Programa * ; t

Biskį po 5 vai. drg. Krūtis 
perstatė susirinkusiems Ban-

gos gazolpo kompanijos ? va 
riusios varžytines viena su ki 
ta už tai tuo būdu
ir lieką nupiginta gazolinų kai
na.

Šimtai revoliucinių darbinin
kų puolėsi visu smarkumu 
rinkti Komunistų Partijai rei
kalingus piliečių parašus, be 
kurių mūsų Partija negalėtų 
oficialiai dalyvauti rinkimuo
se. Todėl Komunistų Partija 
vėl atsišaukia, kad ne tik jo
sios nariai, bet ir šiaip susipra
tę darbininkai urmu ateitų tal
kon darinkti reikalingą para
šų skaičių. 6-tą valandą kas 
vakaras šią savaitę ateikite į 
“Laisvės” raštinę gauti blan
kas ir informacijas, kaip rink
ti parašus, arba kreipkitės į 
šias rinkimų kampanijos raš
tines :

Bronx—569 Prospect Ave.
Harlem—26 W. 115th St.; 

308 Lenox Ave.
Downtown—196 E. Btoad

way.
Williamsburg—68 Whipple 

St.
Brownsville—105 That ford 

Ave.

Jack Klein, Fred Cohen 
Rožė Cohenienė, 7 vaikų mo
tina, liko nuteisti užsimokėt 
po $25 pabaudos arba eit pen
kioms dienoms į kalėjimą už 
sakymą prakalbų prieš Coney 
Island skalbyklą pereitą ket
virtadienį. Jie atsisakė mokė
ti piniginę pabaudą, todėl ta
po pasodinti kalėjimam

Pirmiaus tos skalbyklos bo
sas su mušeikų pagelba išvai
kydavo komunistinių darbinin
kų mitingus, rengiamus prieš 
jo dirbtuvę; bet pereitą ketvir
tadienį darbininkai buvo ge
riau susiorganizavę ir išpėrė 
kailį bosui ir jo gengsteriams.

ir

Daily Workerio ir 
Freiheito Bazaras

Ligonbučių “Labdarybė”
Bedarbiams

Naudai dviejų komunistinių 
dienraščių, Daily Workerio ir 
Freiheito, bus bazaras, kuris 
atsidarys spalio 2 d. .ir tęsis iki 
5 d., Madison Square 
ne, New Yorke.

Lietuvių darbininkų 
izacijos turi išanksto 
kaip reikiant prisidėti
bazaro. Išrinkite bazaro ko
mitetus, paskirkite darbininkų 
padirbėti bazare; neužilgo tu
ri būti pradėta rinkimas ir au
kojimas tinkamų bazarui daik-

Garde-

organi- 
ruoštis 
prie to

m as, 
būrys narių. Buvo apsčiai iš 
centro pranešimų bei instruk
cijų delei agitacijos mėnesio,' 
kuris prasidės su pirma diena 
spalio. Iš centro apyskaitos, 
kuri buvo skaitoma iš organo 
“Laisvės,” tai jau mūsų orga
nizacijos iždas žymiai paaugo 
turtu, ir tik viename dalyke 
nariai padarę pastabą centrui, 
tai kad pranešimuose .nebūtų 
tokių dalykų, kaip centro ren
giamas piknikas, pavyko, nors gos Chorą, kuris sudainavo ke- 
ir lietus lijo J jtfūsų kuopa su-'lėtą Rainelių,(jų tarpe Interna- 
pranta, kad mes matysime at- cionalą, vjadįoVyJjėj; Ė|eįmįiĮ(j. 
skaitoje pikniko pasekmes, ir Ta Internacionalo*melodija hė- 
tūo klausimu nėra reikalo spe- ra pritaikyta šių dienų publi- 
cialiai rašyti kuopoms. j kai ir, norint dainuoti kartu

Nuo pereito susirinkimo Ii- su choru, nėra publikai gali- 
kęs klausimas sergančio nario,ma; ir bangiečiai turi, mano 
mūsų organizacijos 3 kuopos manymu, mokintis tokia melo- 
apsvarstyta ir paaukota $5 iš dija dainuoti Internacionalą, 
kuopos iždo, ir nariai dar su-j kokia dainuoja Aido ir Lyros 
dėjo $6.25; viso $11.25. Po ’---- * " ” A 1 '
$1 aukojo A. Akelis, P. Mih- 
gila, F. Bruman; po 50c D. 
Vaicekauskas, F. šopis, A. Se- 
nušas. Smulkesnių aukotojų 
vardus praleidžiu.
Yra Gerų Žmonių

Kiek pirmiau teko patėmyti 
dienraštyje aukų surašąs pa
laidojimui vieno mirusio lietu
vio West Sidėj. Iš pavardžių 
matyt, kad yra daug gerų 
žmonių, ] 
klauso prie jokios darbininkiš- jdiko, kuris parašė skundo 

. Kuopos yra 
somos paremti apskritį, 
padengus legales lėšas.

Dz. Rep.
f

chorai. Kalbėjo A. Matulis ir 
nuo Komunistų Partijos Flaia- 
ni. Ir jokių areštų nebuvo, 
nors patsai policijos kapito
nas su savo leitenantu irgi te
rn ij o programos eigą, bet nie
ko nekliudė.

Reiškia, mūsų kova laimėta 
ir šnipai gavo ilgą nosį su sa
vo skundais:, viešų parengimų 
bei prakalbų laisvė iškovota 
Willicks farmoje.
skričio komitetui teliko vienas:

[^MIRTYS—LAIDOTUVESjj

7 d. rugsėjo mirė,, Kings' 
County ligoninėj; Mikolas Gra-' 
zis, 37 metų amžiaįts; gyvenoj 
32 Marcy Ave. Bus palaido
tas 10 d. rugsėjo, 2 vai. po 
pietų. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi grab orius A. Radzevi
čius. K ;

SUSIRINKIMAI
j t ■ ‘ k r . *

MASPEfTH, N. Y, -
A. L.- D< Lt’. D. 1a38 kuopos susirin*- 

kimas bus penktadieni, < 12 rugsėjo, 
po num. 6407—^>9th Danę. Pradžia 
8 vai. v'uka^ei . ..Visi' nariai,- ateikit, 
yra svarių Į reikalų i aptarti. ! *■
O. Cibulskiene? '

-Sekt.
215-16

L. I). S. A. 1 KUOPOS NARĖMS
Drauges, šį ketvergą, 8 vai. vaka

re, įvyks L. D. S. A. 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas, “Laisves” sve- ! 
tainčje, Atvėstant orui, atsiranda 
pas visus daugiau energijos veikimui. 
Todėl visos kuopos nares privalo bū
ti susirinkime ir apsvarstyti planus 
del veikimo. Kuopos sekr. 215-16

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKA.U brolių Jurgio ir Petro 

Pockevičių, kurie seniau gyveno 
! Clinton," Ind. Paeina iš Strazdų kai- 

Dabar ap- 'mo. Kas apie juos žinote, malonė
kite pranešti. Jieško sesūo Elzbieta

j J— ---ft & > ij . , pockevičiūtė. Mano adresas toks:
kurie niekur nepri-.dalykas—tai suradimas skun- e. Mikalajūnienė, 142 N. 10th St.,

Kiaušu prie jokius uni uiruuKis- | amo, Kuris ] 
kos organizacijos New Yorke, |ką policijai, 
'ir niekuomet nėra aukoję nei 
cento darbininkiškų kovų ve
dimui. Kodėl taip? Mano 
pratimu, todėl, kad tiems 
tuviams 'darbininkiškas veiki
mas neapeina ir, matomai, jiė 
neturi apie tai supratimo. Jie 
atsiskyrę nuo darbininkų ju
dėjimo ir vien tik žiūri savo 
asmeniškų reikalų. Tačiaus ir 
tie jų asmeniški reikalai kar
tais nukenčia per nepaisymą 
gyvenimo taisyklių; tokie lie
tuviai darbininkai savo gyve- 
riimo dienas veltui leidžia ir 
skaridinh a'shidriiškus reikhlus 
“mėnulio spinduliuose”; io !to apie tą atsitikimą.

I    i * ± -k ± _ i - • .ii - __ L . Uyzi k f i nn Ir a rl n n m c •

Štai kaip “labdaringi” ligon- 
bučiai elgiasi su bedarbiais. 
Vienas bedarbis, susižeidęs 
ranką ir jausdamas kraujo už-

; sinpodijimą, nuėjo į Lebanon 
Hospital, New Yorke.' Raaa 
daktaras patyrė, kad tai be
darbis, suurzgė kokiam tai 
pradiniam savo pagelbininkui: 
Daryk su juom, ką nori. Tas, v 
grubijoniškai aprišęs bedar- už Mergaitės Tvirkdymą 
biui rinką, pareikalavo dole
rio už .^labdarybę,” nors ligo-l Tūlas 
nine, gauna dideles sumas pi- “Laisvėje” rašyta, kad vienas tarmis. rinkti kolektas jo 
nigų už greitus patarnavimus lietuvis nedorai pasielgė su 12 laidojimui. Tai yra blogas 
nelaimėse ir tpkie patarnavi-' metų mergaite, buvo suaręs- sireiškimas.

Gavo Tris Metus Kalėjimo

su-
lie-

laiš- 
pra- 
kad

Išmistas Apie Jurkevičiaus 
Pasikorimą

Brooklyn, N. Y. 214-16

mai, sakoma, esą suteikiami 
“veltui.”

Pats minimas bedarbis buvo 
aukojęs tai ligoninei kelis kar
tus po penkdolerinę ir turi au
kų pakvitavimus. Bet kada 
darbo žmogus pasidaro nerei
kalingas kapitalistui, jis lieka 
nepageidaujamas nei buržua
zinės labdarybės įstaigoms.

Iš 7,000 Tik 232 
Tegavo Darbo

Pirmadieni 7,000 bedarbių 
šturmavo miestinį “nemoka
mąjį” darbų suradimo biurą. 
Iš jų tiktai 232 buvo pasiųsti 
į šiokius tokius, daugiausia 
laikinus darbus.

Arklys Sužeidė 100 Žmonių
Pasibaidęs policmano ark

lys, laike Coney Island kami- 
valo, pirmadienį, sužeidė šim
tą žmonių.

mi

f. Telephone, Stagg fill

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykj 
atsilankę persitikrinsiu—Pabandykite I

1 u SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street \ “Laisvės” Name 

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR.- A. PETRIKĄ
! Į į (PETRICK) •
LIETUVIS DENTISTAS

221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką
VALANDOS: ’

Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakarę.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIlh
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIA)

Nufotografuoja ir 
uumaliavoja viso 
ki ua paveikslu* 
įvairiom!* a p a I- 
romia. Atnkujin* 
•enu* ir krajavu* 
Ir sudaro *r> 
am er Ikon! Skala.

TELEFONAS 1 
fRIANGLE 146t

Kreipkite i i u o 
adreau:

JONAS
• 7M Bridge St., <

Telefonas Stagg 2812
FRANK WHITfe

STOGDENGIS |
• 1 1*4Metalą IŠmušame Šiepia* 

ir Lubas;' Užtaisome bUc 
Vandens.
229-231 LEONARD ST. 
• ( Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
!. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 440f

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

Į staliorius budavojimui naujų namų 
' ir pataisyniui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujup stogus ir ir pa
taisom senus. Darbą atliekam gerai 
ir pigiai. J. Sem, 475 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 4118.

Vienas brooklynietis padavei 215-26
melagingą pranešimą, kuris 
tilpo vakarykščioj “Laisvėj,” 
apie Jurkevičiaus “pasikori
mą.” Redakcija naudojo visą 
galimą atsargumą ir nuodug- 

pranešėją 
Jisai gi 

pasekmės tokios, -kad per paš-- tvirtino, kadjjam sakę tokie dr 
kurinius-keletą metu mirė kė--tokie “pasitikimi” žmonės; o 
Ii lietuviai, kuriais kiti turėjo .Je^u netikite, tai, girdi, gali- 
rūpintis. Gerai dar, jeigu ku- te pasiklausti^ dar .toi ir to. 

I ris priklausė prie pašėlpiniu (Einant laikraščiui į spaudą, 
1 ' -■ ' -■ 1 -• |negalima buvo padaryt plates-

inių tyrinėjimų apie to prane- 
■ Šimo teisingumą. O kadangi! 
pranešėjas buvo pažįstamas 
žmogus, todėl ir įdėta ta keno 
tai išmislyta žinia. ,Gandus
apie Jurkevičiaus pasikorimą, 
matyt, paskleidė kokie nors jo 
priešai del kokio keršto.

j Atsiprašydami Jurkevičiaus, 
už tą klaidingą pranešimą, sy-

organizacijū; o jeitru ne, tai 
laikas atgal buvo j buvo reikalas kreiptis į pažis- 

pa- 
ap-

tuotas ir liko nuteistas 5 me
tams kalėjimo ir mergaitė pa
imta į pataisos namus. Ta
čiaus mergaitės motinai, kaip 
kaimynai pasakoja, labai pa
gailo minimo kavalieriaus L. 
ir jinai teismą varė pirmyn, ir

Šnipai Nugalėti, Kova 
Laimėta; Piknikas Pavyko 

Skaitytojams jau yra žino
ma, kad A. L. D. L. D. II Ap
skričio piknikas, kuris turėjo |UZj 
įvykti 17 d. rugpjūčio, įskun-vįu darome' ir pastabą žinių 

tuJ'būdu'nuo 5 metų’tem'ne- buv° f®1?’!?®.!":|Pranešėjams; nepleperiaukite,
dorėliųi bausmė liko suma
žinta iki trijų metų. . ,
puiki motina, nėra ką sakyti.

Dz. Rep.

turėtas, ir jo neleido laikyti ■ 
Wp11 |Willicks farmoje. Tačiaus, A. į 

’ įL. D. L. D. IT Apskričio komi
tetas nenuleido rankų, bet le
galiu būdu, su advokato pa
gelba, surengė kitą pikniką 7 
d. rugsėjo, bendrai su Bangos 
Choru iš Elizabeth, N. J., to
je pačioje vietoje, Willicks 
farmoje.

Teisybė, per komisijoj klai
dą, šis piknikas nebuvo spau
doje gerai garsintas, ir iš tos 
priežasties žmonių nebuvo

Atvdai Visą TDA 
17 Kuopos Nariu

Draugai, šį trečiadienį, 10 d. 
rugsėjo, įvyksta Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos susirinkimas. Būtina
pareiga yra visų narių daly- tiek, kie.k galėjo būti. Tačiaus 
vauti, nes yra įvairių dalykų dalyvavo gražus būrys, ir rėri- 
ir darbų, kurie turi būti atlie- gėjams liks pelno, 
kami. Todėl visų dalyvavimas) 
yra reikalingas ir būtinas.

G ‘ Sefcr. B. K.

Prieš pikniką policijos virši- 
’ninkas spyrėsi, kad jau, girdi, 
1 pikniką galite laikyti, bet kal-

Scena ii “Abraham Lincoln,” kuris dabar yra garsiniuose judžhiose rodomas 
Central Teatre, 47th St. ir Broadway, New Yorke. , J 1 1 i .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

, vietoj, prie didelio kelio ir dirbtu-* 
vių, kur daroma geras biznis. Part 
davimo priežastis—savininkas nori 
pasilsėti. Kreipkitės tuojau. John’s 
Lunch, 105 Jackson St., Newark, N. 
J. < « ; • 215-17

PROGA FOTOGRAFAIS .
Parsiduoda FOTOČRaHjŲ i STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos Šviesa. 
Pardavimo' priežastis—noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo, 

j Noriu, greitai parduoti, todėl par- 
j duosiu už labai žemą kaiuą. žingei- 
daujanti tuo bizpiu, kreipkitės be 
atidėliojimo sekančiu adresu;

MAHANOY CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.

- 204-30

savo tvirtinimais nesuvedžio-j 
kite redakcija, ir tiktai tokias i 
žinias priduokite, kurioms tu-1 
rite neabejotinų, patiems žino
mų faktų!

Atpigęs Gazolinas
“Times”', rašo, kad atpigęs 

automobilistams gazolinas 
vienu iki dviejų centų nuo ga
lono, Brooklyne, ;New Yprke 
ir tūlose apielinkėse. Skirtim

Tel., 0783 Stagg

J. Le VANDA
(Levąndauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

U6

-L-■ . J . 1 n W. TO
■ J > , * t

“Ipphone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

šbalzamuoja ir laidoja numirusiu-1 
int visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms 
'rikStynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
'■A214 Bedford Ave,, Brooklyn

(ieriiūisnj S trnh/a limoklųnef Ateikit Persitikrinti

RADZEVICH
GRABORIUS 
rUNDEFlTAKER)

Metropolitan A venų-
'lArti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N T

NOTARY PUBLIC

Patarnauju . vi8i°ii> o .-UUf 
tumo. Tolumas del manę? skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Refkrle kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių
Chemikalų

šiais vaistais neuttraukla papročio ir atliuoswoja vid« 
rius ir pagelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą 
Nereikia virint, o tik sumaiiyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ...............................®0e. per paltą 6S«

Kundroto aptieks yra didžiausia tr seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarą 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtines žiu re
ceptu dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandilj gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipki tįsi

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue ' Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. TeL, Greenpoint 2017-2360-3514 
likirpldt šį skelbjmą lr priidąakit karta n užsakymu

-■wmeesggssn, - 'i-r,,.; i , 1 1,1 1 ’T'-!

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
šįmet turime geriausios ir vėliau- 

■uos mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsilankyt- 
• mes patarnausime kuogeriausia. ’

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
•niuojame ilgam laikui. Kreipkitės
<cH»nu adresu:

578 GRAND STREET
Prie Lonmer St., šalia Aptiekoa

BROOKLYN. N. Y.
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