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KRISLAI Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian ^Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

“Vytautas Mažasis”
Vokietijos Rinkimai
Naujoji Anglija 
Atminkime Pittsburghą 
Naujas Sumanymas

Rašo Komunistas

Perskaičiau d. Prūseikos pa
rašytą brošiūrą “Vytautas Ma
žasis.” Perdaug stengiamasi 
įrodyti, kad Vytautas nebuvo 
lietuviškas patriotas, tartum 
tai mums svarbiausias klausi
mas. Antra, ir svarbiausia 
spraga, tai nesurišimas brošiū
ros su mūsų dabartine kova 
prieš fašistus ir kruvinojo Vy
tauto garbintojus. Nieko, o 
nieko nesakoma apie tą kovą.

Nežiūrint to, “Vytautas Ma
žasis” turi svarbos. Darbinin
kas, perskaitęs ją, bjaurėsis 

. Vytautu ir jo garbintojais. Tuo 
būdu ją verta kiekvienam dar
bininkui perskaityti. Brošiūra 
parašyta labai suprantama, 
miklia kalba.

Rugsėjo 14 d. Vokietijoj 
įvyks rinkimai į reichstagą. Tai 
svarbus dalykas. Mūsų drau
gai komunistai smarkiai dar
buojasi, nepaisant visų keblu
mų. Valdžia komunistus bjau
riai persekioja. Fašistų gink
luotės gaujos terorizuoja. O 
vienok visi spėja, kad už Ko- 
munistij Partijos kandidatus 
paduotų balsų skaičius pakils. 
Socialdemokratai, spėjama, pu
sėtinai nusmuks. Mat, darbi
ninkai pradeda pažinti tuos so- 
cialfašistinius pardavikus.

Laukiame rinkimų pasėkų. 
Bet vienas dalykas jau dabar 
aiškus: šie rinkimai ne tik ne
sušvelnins, bet dar paaštrins 
klasių kovą Vokietijoj.

Naujosios Anglijos draugai 
turėtų smarkiau rengtis prie 
dienraščio “Laisvės” vajaus. 
Dar ten yra plačios dirvos dien
raščio paskleidimui. Mano su- • 
pratimu, suglaudus eiles ir 
smarkiai padirbėjus per spalių 
mėnesį, mes kone padvigubin
tumėme “Laisvės” skaitytojų 
armiją Bostono apielinkėse. 
Tuojaus, draugai, pradėkite or
ganizuoti vajininkų būrius. Ap- 
siimkite liuosnoriai. Praneški
te “Laisvės” administracijai, 
kad sutinkate stoti į darbo fron
tą. Tegul Naujoj Anglijoj už
siliepsnoja revoliucinių lenkty
nių gaisras.

O kaip su Pittsburghu? Ten 
dangus vis dar tebėra apsi
niaukęs. Nesigirdėt netgi ar 
draugai rengia toj apielinkėj 
maršrutą.

Bet pašaliniai nugirdau vie
ną gerą sumanymą -nuo pitts- 
burghiečių. Jie sako, kad Pitts- 
burghe reikia apgyvendinti vie
nas mūsij vadovaujamų drau
gų, kuris padės darbininkij ju
dėjimą auklėti. Taip ir turė
tumėme padaryti. Atsimenate, 
kiek gero ten padarė d. Buk- 
nys, kuomet jis ten apsistojo. 
Visos mūsų organizacijos buvo 
sustiprėję. Ta istorija turėtų 
būt pakartota.

Šis šūvis taikomas brookly- 
niečiams ir apielinkei: orui at
vėsus, įsteigiame ■ agitacijos' ir 
propagandos mokyklą. Ta mo
kykla turėtų skirtis ųuo seniau 
gyvavusių mokyklų. Ji turė
tų būt pašvęsta' rišimui bėga
mų člarbininkt/ klasės reikalų ir 
prirengimui draugų būti agita
toriais'ir propagandistais. Ji 
turėtų susidėti iš “studentų” ne 
tik iŠ“ Brooklypo, bet ir tolimes
nių apielinkių. Pamokos turė
tų įvykti šeštadienių ‘ vakarais, 
arba sekmadienių rytais, idant 
ir iš toliau draugai galėtų mo
kyklą lankyti.

Pagaliaus mokykla neturėtų 
tęstis “amžinai,” kol mokiniai 
pavargsta ir iškrinka. Ji tu
rėtų tęstis tik du mėnesiu. Ką 
apie tai manote?

3,000 Žuvo Santo Domingo 
Audroje

SANTO DOMINGO.—Iš 
po griuvėsių išimta 3,000 la
vonų. Vąldžia apskaitMuo- 
ja apie 20,000 sužeistų, dau- 

' gelis pavojingai.

No. 217 Telephone, Stagg 3878

Alabamos Mainierys Už
dirba $15 j Dvi Savaiti

BIRMINGHAM, Ala. — 
Vienas mainierys “Daily 
Workeryj” rašo:

“Vakar gavau dviejų sa
vaičių algą. Buvo $28. Ma
niau, jog jie visi priklauso 
man. Bet kompanija pra
dėjo atrokuoti už viską ir 
tuo būdu man beliko $15. O 
aš turiu šeimyną užlaikyti. 
Esu velniškoj padėtyj.”

Ištikrųjų velniška padėtis 
ir yra. Iš $15 šeimyna tu
rės pragyventi dvi savaites!

Francijoj Gali Kilti Visuotinas 
Mainierių Streikas

PARYŽIUS.—Mainieriai 
reikalauja, kad savininkai 
apmokėtų vakacijas. Darb
daviai, žinoma, atsisako. Ei
na smarki agitacija už vi
suotiną streiką. Geltonieji 
unijų vadai ragina darbi
ninkus tylėti. Valdžia kal
tina komunistus > ruošime 
mainierių prie visuotinos 
kovos.

Reikalauja Atsteigimo 
Bravarų

Amerikos Darbo Federa
cijos Pild. Taryba dar kartą 
nutarę vesti kampaniją už 
sugrąžinimą senojo alaus ir 
už atidarymą bravarų. Tai 
eshnti kovą ‘ prieš bedarbę. 
Girdi, apie 100,000 darbinin
kų gautų darbo.'

Giriasi Radę Bombų Dirbtuvę
CALCUTTA, Nndija. — 

Valdžia paskelbė, kad ji už
tikus didelį bombų fabriką. 
Tai buvęs revoliucionierių 
centras. Suimta du vyrai ir 
viena moteriškė.

Nulvnčiavo Ne Tą, 
Kurio Jieškojo

DARIEN, Ga.—Pasirodo, 
kad žmogžudžių gauja pa
darė klaidą: ji nulynčiavo 
Willie Bryan, bet jieško vi
sai 'kito juodveidžio.

Pilsudskis Siaučia
VARŠAVA. — Ateinan

tiems parlamento rinki
mams susidarė taip vadina
mas valdžios ‘^opozicijos” 
blokas. > Jame dalyvauja, po
nai socialistai, kurių dėka 
anais metais Pilsudskis 
įsteigė savo diktatūrą.

Rugsėjo 1Q d. Pilsudskis 
suareštavo 115 to ■ bloko i va
dų. Visi jie buvę, seimo na
riai. Pastarieji protestuoja, 
bet nieko nereišlda. -

Šita opozicija nieko neža
da darbininkams. Tai tokių 
pat buržujų ir dvarininkų 
šaika, kokia palaiko Pil
sudskį. Visi jie darbininkų 
neprieteliai. Lenkijos Ko
munistų Partija stato kan
didatus po' įvairiais darbi-!

Laisve
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ARGENTINOS DIKTATORIAI TARIASI Čekoslovakijos Audė-
SU WASHINGT0N0 IMPERIALISTAIS 
PLĖŠIMUI PAVERGTOS LIAUDIES

Dabar Visiem Aišku, kad Argentinoj Įsisteigė Fašistų Dik
tatūra Amerikos Imperialistų Pagelba; Argentinos Darbi
ninkus Laukia Sunki Kova; Fašistai Tęsia Puolimus ant 
Komunistų
WASHINGTON.—Fašis

tines diktatūros prezidentas 
Uriburu paskelbė, kad jis 
tikisi tuojaus susikalbėti su 
Amerikos valdžia. Jis lau
kia oficialio pripažinimo. 
Tuomet jis atsiusiąs ’ atsto
vą į Washingtoną. Jis sa
ko, kad jis darys visokių 
nusileidimų, kaip diplomati
jos, taip biznio reikalais.

Tai nėra jokia paslaptis. 
Visi žino, kad perversmas 
padarVta-^u Amerikos vai-1

džios žinia. Nuverstoji Ar
gentinos valdžia prielanka- 
vo Anglijai, o naujoji eina 
su Jungtinių Valstijų impe
rialistais.

jai Rengiasi į Streiką
PRAGUE, čechoslovakija. 

—Audinyčių savininkai pa
reiškė, kad jie audėjams nu
kirs algas afit 15 nuoš. Mat, 
kolektyve sutartis pasibai
gia, tai bosai kėsinasi ant 
darbininkų ąlgų.

Bet audėjai žada nepasi
duoti. Jie jau rengiasi į at
virą kovą su savininkais. 
Laukiama didelio streiko, 
jeigu bosai nenusileis.

Kalba Apie Taiką, 
Washingtono valdininkai | Rengiasi prie Karo

prielankiai atsineša linkui 
perversmo. Amerikos spau
da sveikina šią permainą 
Argentinoj.

Tuo tarpu naujoji fašisti
nė valdžia tęsia terorą prieš 
revoliucinius darbininkus.

Briandas Pranašauja Naują Baisą Karą Europoj, 
Jeigu Jo ‘Europos Suvienytos Valstijos Neišdegs

GENEVA. — Francijos 
premjeras Briand patiekė 
Tautų Lygai savo planą, 
kad sutverti taip vadinamas 
“Europos Suvienytas Vals
tijas”. Jis sako, kad jeigu 
Europos valstybės nesusi
vienys, tai' iškils' neužilgo 
toks, baisus karas, kuriame 
viskas prasmegs.

Kaip žinoma, šita Brian- 
do sąjunga visų piirma yra 
atkreipta prieš Sovietų

Respubliką. Antra, ji taiko
ma ir prieš Ameriką. Skel
biamas karas Sovietų Są
jungai, idant nuversti So
vietų valdžią ir pastoti kelią 
bolševizmui Europoje. O 
paskui Briandas * atsimena 
Ameriką, prieš kurią nebe
išlaiko lenktynių Europos 
kapitalistai biznio reikalais. 
Tai toks yra dvigubas tiks
las jo -siūlomos Europos 
“tautų vienybės.” •

Budapešte Prasidėjo Komunistę Byla
BUDAPEŠTĄS, Vengri

ja. — Rugsėjo 10 d. čionai 
prasidėjo teismas prieš ko
munistus. Visoj byloj kalti
nama 120 draugų. Pirmam 
teisme teisiami 22 draugai. 
Atve'dus kaltinamuosius į 
teismą, prasidėjo kalinių 
demonstracija. Nespėjo pa
sirodyti budelis teisėjas Sze- 
mak, kaip visi kaliniai su
stojo ant kojų ir pradėjo 
šaukti: “Tegul gyvuoja Ko
rn u n i s tų Internacionalas! 
šalin teisėjus! Jū$ nužudė
te draugą Aleksandrą Lo- 
ewry!”

Mat, politiniai ■■ kaliniai 
komunistai buvopaskelbę 
bado streiką. Draugas Lo- 
ewry mirė tame streike.

j

Valdžia nenusileido.
Teismo sargai puolė 

munistus malšinti, bet 
monstracija tęsėsi. Teismas 
turėjo pertraukti posėdį. 
Bet kaip vėl įėjo teisėjas, 
taip vėl komunistai šaukė: 
“Šalin budeliai!” Tuomet 
sargai puolė kalinius ir vi
sus surakino {.retežius. Vie
nas draugas buvo pašauktas 
“teisintis.” Bet jis sakė, ką 
jis mano apie fašistų kru
vinus darbus. Teisėjas pra
dėjo jį stabdyti, tuomet vėl 
visi kaliniai pakėlė protesto 
demonstraciją.

Visi ^draugai kaltinami 
valstybės “išdavystėj.” Vie
niems grūmo j a mirtis, o ki
tiems amžinas kalėjimas.

ko- 
de-
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Nužudė, Du Juodveidžiu Anglę Prekyba Smunka
ŠCOOBA, Miss.—Rugsėjo 

10 d. baltveidžių gauja nu
lynčiavo du juodveidžiu. 
Nužudytų pavardės yra: 
Pig Lockett ir Holly White. 
Jiet buvo suareštuoti ir kal
tinami vagystėje, bet žmog
žudžiai, vietoj laukti teismo 
ištyrimo, pagriebė du nelai
mingu žmones ir nužudė.

€_____  ____ Policija nieko nedarė prieš
ninku ir valstiečių vardais, žmogžudžius.

LONDONAS.—Prekybos 
raportas už rugpjūtį paro
do pavojingą padėtį. .Užsie
nio prekyba nusmuko ant 
$105,350,000, arba ant 21%, 
palyginus su pernykšte pre
kyba. Tas reiškia, kad An
glijoj krizis plečiasi visomis 
pusėmis. Smunka gamyba, 
smunka t prekyba, auga be
darbių armija? O socialisti
nė MacDonaldo valdžia žudo 
Indijos darbininkus ir vals-

I tiečius.

DETROITE KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KANDIDATUI Į MAJORUS DRAUGUI 
RAYMOND PR1SKAITOMA 3,500 BALSŲ
Šiais Laimėjimais Mūsų Partija Negali Pasitenkinti; Balsa

vimai Parodo, kad Mes Nepajėgėme Pasiekti Plačiųjų Ma
sių Bedarbių; Detroito Komunistai Turi Drūtinti Partijos 
Eiles

* fa$

L;

Vokiečių Zeppelinas Maskvoj

13 Valandę Kasdien
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troito miestė buržuazija
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DETROIT, Mich.—Miesto) mėtymo iš stubų, negalėjo 
majoru išrinktas Frank ’ 
Murphy, kurį rėmė automo
bilių pramonės bosai, fašis
tai ir darbininkų pardavikai 
iš Amerikos Darbo Federa
cijos.

Kapitalistinė spauda pra
neša, kad komunistų kan
didatas d. Raymond surinko 
3,500 balsų. Bet, žinoma,

balsuoti. ’Antra, finansų 
nebuvo plačiai kampaniją 
varyti.

Bet palyginus šu prezi
dentiniais rinkimais, mūsų 
pasekėjų skaičius žymiai 
paaugo. Tuomet už Komu
nistų Partijos kandidatą d. 
Fosterį visoj Michigano 
valstijoj tepaduota 2,800

PARYŽIUS. — Francijos 
premjeras Briand Genevoje 
riečia prakalbas- apie Euro
pos' valstybių vienybę “tai-1 
1 ‘ ’* ‘ buržujai nemažai mūsų bal- balsų, o dabar vienam De-

sų pavogė, arba mums ne- troito : 
priskaitė. Daugelis darbi-!akredituoja mums 3,500 bal- 
ninkų, delei nedarbo ir iš-įsų. 

........ - - --- -- ----  . • ‘1 ... -T-

Milionas Dolerię [steigimui Puikaus Šaltinio del 
Turčių, o Nė Cento Badaujantiems Bedarbiams

kai,” o tuo tarpu Francijoj 
eina milžiniški kariniai ma
nevrai. Tai pirmi manevrai* 
nuo 1918 metų. Į “Karo lau-' 
ką” pastatyta 50,000 geriau
sios kariuomenės. * Suvežta 
didžiausios kanuolės, oras 
pripildytas kariniais orlai
viais.

Bankieriai Skolina Pinigus 
Argentinos Fašistams

BUENOS AIRES.—Ame
rikos ir Anglijoj bankieriai 
pasiūlėoUriburo valdžiai pa
skolą. Ji siekianti 100,000,- 
000 pesų, arba $36,810,000. 
Vadinasi, bankieriai padeda 
fašistams ^įsigalėti ant liau
dies sprando.

MASKVA.—Garsusis vo
kiečių Graf Zeppelinas ap
lankė Maskvą. Apsukęs, ap
linkui miestą, nusileido į V' v
orlaivių stotį “Spalis”. Čia 
pasitiko minia, kurios buvo 
100,000. , Tas oro milžinas 
atskrido anksčiau, negu bu
vo tikėtasi. Mat, x pasitaikė 
labai prielankus vėjas.

NEW YORK, N. Y.— 
Crown Laundry 'kompani
jos darbininkai ir darbinin
kės dirba po 13 valandų į 
dieną.’ Jie dirba 6 dienas į 
savaitę — visoj ‘savaitėj iš
prakaituoja apie 78 valan
das. O uždarbis:135 centai 
į valandą vyrams, o 20 cen
tų moterims- . ; i . ' /1 >

Viena darbininke rašo: 
“Kuomet mes pareitalavo,- 
me algų pakėlimo, tai bosas 
pasakė: eikite velniop,' aš 
gausiu dar pigesnių darbi
ninkų.” / r!

Eis per Karą
NANKING,Chipija. — 

Uhiang Kai-sheko valdžia 
paskelbė, kad ji netekus pa
sitikėjimo deryboms 1 su 
Peipingo nauja valdžia. Ji 
matanti vienatinę išeitį ka

ire iki pergalės.; ; . .

NEW YORK, N. Y—Kuo- 
met šimtai tūkstančių be
darbių badauja New Yorko 
valstijoj, tai valdžia nutarė 
išleisti $1,000,000 įtaisymui 
gražaus šaltinio ties Sarato-

turčiai suvažiuoja lėbauti ir 
ištvirkinėti. > . ■ •

i Drg. Engdahl, Komunls- i 
tų Partijos kandidatas į gu- 
bernatoriaus pagelbininkus 
sako, kad New Yorko darbi
ninkai griežtai prote

ga’Sprihgk Tai vieta, kur'prieš šitą valdžios žygį.

Raudonąją Sportininką 
Demonstracija Berlyne

BERLYNAS. •— Čia ne
senai įvyko Darbininkų 
Raudonojo Sporto ir Kultū
ros Diena. Sportininkai su
rengė demonstraciją, kuri 
stebino visus. Joje dalyva
vo 60,000 jaunuolių.

Sovietai Nupirko Namą
’ PARYŽIUS.—Pranešama, 

kad šalę Paryžiaus Sovietų 
valdžia nupirko didelį 
apartmentinį namą. Ten 
turės gyventi visi Sovietų 
pasiuntiniai/ Tatai daroma, 
kad geriau sutvarkius dip
lomatinius ir komercinius 
reikalus. Kuomet Sovietų 
valdžios atstovai gyvena iš
simėtę po visą Paryžių, tai 
daug laiko sugaišuojama 
bereikalingiems • važinėji
mams. >Visi gyvendami vie
nam name, galės tinkamiau 
eiti savo pareigas.

------ i----------)■ ------- -- r ,
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Padėkite Rinkti Aukas
\ .PHILADELPHIA, Pa — 
Rugsėjo 13 ir 14; pabaigoj 
šios, savaitės, padengimui 
Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos lėšų, ruošia
mas aukų rinkimo vajus. 
Bus renkama dėžutėmis po 
stubas ir gatvėse. Lietuviai 
darbininkai prašomi padėti 
Komunistų Partijai šiame 
svarbiame darbe.

• i ja

Socialiašis t as Green | 
Sveikina Prez. Hooverj

_ _________

ATLANTIC CITY, N. J." 
Amerikos Darbo Federad 
jos vadai tebelaiko konf 
renciją. Ponas Green, 
deracijos prezidentas; mt 
telegramą pasv e i k i n i m*o 
Hooveriui už uždarymą imi- 
graęijos. Telegramoj sako
ma, kad prezidentas Hoą 
ris pagaliaus “išklauso b 
organizuotų darbinink 
Mat, Federacijos taryba J 
kalavo uždaryti duris < 
bininkams.

Bet tai nebuvo reiki 
m as darbininkų. Tai m
davimaš fašistų, kurie pade
da valdžiai pulti ateivius.,,

< . ’ ----------n-----
Italija Ruošiasi Karui ' *

ROMA.— Mussolini pa 
skelbė visuotiną fašistinė 
armijos perorganizavimą 
Perorganizavimai daropnas ' 
tikslu sustiprinti ir 
dinti' fašistų milit 
spėkas. Steigiama nauja 
oficierių lavinimo/mokykla: 
Mussolini giriasi, kad 
perorganizuota armija 
šauniausia visam pasauly 
Tai vis prisirengimas prie 
naujo karo.

Badeno distrikte į vie 
dieną, rugsėjo 1, į Komį 
nistų Partiją įstojo* 
naujų narių, o į Jaunų 
Komunistų Lygą 112.

Darbininkai, Remkite Komunistu Partijos Kandidatus
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Ką Jie Ištikro Gelbsti?
Kas nuo “didžiausios nelaimės” gelbsti Amerikoj dar

bininkus ir bedarbius ir kas, yra ta gręsiančioji “nelai
mi”? •"’ ' . LiLI

Darbo Federacijos fašistinis prezidentas Green atran
da^ kad ta “baisioji nelaimė” tai būtą įstatymiškas įve
dimas pensijų bedarbiams, nusenūSiems ir abelnai nega
lintiems dirbti darbininkams. Savo: prakalboje pereitą 
sekmadienį, Atlantic (Qity, bL J.,t .tab’ Fėderacijoš streik
laužiu galva graudeno, kad bedarbės'pensiją k‘verptinds” 
įsteigimas būtų pažeminimasi visiems šios šajies darbinin
kams; kad pensijomis ypač būtų “demoralizuojami” be
darbiai. Todėl, šaukė Greenas, fabrikantus ir kitus sam
dytojus visoųjip keturiomis kovoti, kad Jungtinių Valsti
jų: kongresas’neišleistų įstatymo 1 delei pensijų4 bedar
biams. Vietoj pensijų įstatymo, jis siūlė darbdaviams, 
kdd trumpintų darbo laiką; o kuomet darbai sumažėja, 
tai samdytojai turį taip, “moksliškai” sutvarkyti ir pa
dalinti darbus, kad kiekvienas darbininkas gautų padir
bėti dalį laiko kas savaitę. ■ ;: - '■

{Tuo pačiu prasižiojimu Greenas stojo už kompanič- 
nąs pensijas. Kompanijos, girdi, turi įsteigti savo ap
draudą bedarbiams. Į tą apdraudos fondą, dalį pinigų 
mokėtų darbininkai, o dalį samdytojai. Tik Greenas ne
pasako, kad “samdytojų dalis” taip pat būtų išgraužiama, 
peĮ’ uždarbių kapojimus bei darbo skubinimus, iš tų pa
čių darbininku uždarbio. Jis užtyli ir vieną dalykėlį, bū
tent, kad tokfos kompaničnos pensijos pakinko ir paža
boja darbininkus išnaudotojams. Bijodamas prarasti 
žaįiamą bedarbės paramą iš koinpanično fondo, darbi
ninkas jaučiasi priverstas būti nuolankiu kompanijos 
vegrgučiu, josios pensijonierium. Šitokios rūšies pensija 
yra kompanijų buožė prieš darbininkus; tąja buože gra
sinamas, darbininkas yi’a. spiriamas, sų drebuliu krūti
nėje bendradarbiauti išnaudotojariis. * ’,

Bet kaipi tik šitokį kompaničnai-pęnsijini darbininkų 
paverginįą Jr, perša jAmer.į Darbų- Federacijos1 preziden
tas Greenas, ir sykiu deklamuoja, kad jeigu butų išleis
tai valstybinis apdraudoš įstatymas visiems bedarbiams 
apskritai, tai -būtų “didžiausias darbininkam pažemini
mas .ir demoralizacija.” Veį nuo kokios “blogybės” jis D. . . „
gelbsti darbininkus ir bedarbius; ve kokios “kilnios, ide- Dj^HiavOja Vytautu 
još” čampionas jis yra!: *' į j - ‘ : v • •’/1 •' 1

Šimtai tūkstančių bedarbių minta atmatomis iš šiukš- 

sėtkuose kitų mięstų avylikinės-trylikinės mergaitės siū
lo savo kūnus praeiviam^ už duonos kąsnį bei sriubos 
bliūdelį. Nėra tos dienos, kad cbdmiesęiųęse nenusižu- 
dytų keli bedarbiai, benamiai ir beduoniai? Bet Darbo 
Federacijos prezidentui ir kitiems Federacijos špicams 
tokie dalykai nėra jokis pažeminimas,’ jokia demoraliza
cija nei bedarbiams nei darbininkams, dar turintiems kol 
kas darbo. “ '

Bet Amerikos Komunistų Partijos ir Darbo Unijų 
Vienybės Lygos reikalavimas, kad būtų išleistas įstaty
mas, sulig kurio iš kapitalistų pelnų ir turtų būtų moka
ma bent $25 į savaitę kiekvienam bedarbiui, tai, pasak . .
juodųjų Greenų, esą “panieka” darbininku kląsei. v. Nors laipsnis Romano Dmowskio, įa k^.savo darbt įsus turtus pagamino ir sukrovė 
buržuazijai, ir todėl bedarbės pensijos nebūtų kokia al- 
m^žna,” I 
klauso.

Griebia Litus
, I

Lietuvos fašistinės 
džios organas “Lietuvos Ai
das” rugpjūčio 20 d. laidoj 
paduoda, kiek kuriais me
tais, nuo fašistinio pervers
mo, Tapo .išleista “seimo rei
kalams.” Skaitlinės yra se
gamos: ' ' ■ ‘ 
11927 
j 1928 
■1929 
'1930 
1931

val-

m išleista It.675,500 
222,000 
184,100 

numatymą 483,800 
skiriama 490,000

> ' > / ----------
Viso labo 2,055,300 lt.!

Tai tiek fašistai sukuopė 
sumokėtų į valstybės iždą 
piftigų varde seimo. O jo
kio seimo dabar' Lietuvoj 
nėra nuo pat fašistinio per
versmo, kuris įvyko gruo
džio mėnesį, 1926 metais.

Aišku, kad fašistai tuos 
“seirpo reikalams” i 
pinigus sunaudoja 
kiems savo tikslams.

Tie faktai parodo, kad 
Lietuvos fašistiniai valdo
nai visokiais būdais plėšia 
(‘tėvynę” Lietuvą, kraunasi 
sau turtus. Sakoma; kad 
Voldemaras turi milionus li
tų užsienio bankuose, Sme
tona ir kiti fašistiniai bude
liai irgi ifbsnaudžia—naudo
jasi proga;

Gali būt visiems aišku, 
kodėl taip smarkiai ėdasi 
tarp savęs voldemariniai ir 
smetoniniai fašistai už pir
menybę prie valstybės iždo.

skirtus 
kito-

sų k616nijų ąpvaikščįojimas. 
Lietuviai susirinks į Ashland 
auditorium.
Bet svarbiausia, tai to že

maičiu skerdiko meduliai. 
Apvaikščiojimo rengėjai sa
ko: * . •

;Medaliaii jau gatavi. , Ąnt 
; ; vienos medalio pusės Vytauto 

paveikslas, ant kitos—parašas 
“Vytauto 500 metų sukaktuvės 
1430-1930.” ‘Įsigykite Šiuos 
medalius tuoj, išanksto. Jie 
yra< pigūs. Parsidūoda tik po 
30 centų.1 Medalis bus kaipo 

/ įžanga į Sąle.' Be medalio nie
kas nebus' įleidžiamas. ' > *”

“Patriotai” mano tuo bū
du padaryti gęrą biznį. Jie 
tikisi, kad atsiras daug mul
kių, kurie pirks tuos meda
lius.

Lietuviai darbininkai, ku
rie yra suklaidinti klerika
lų, fašistų ir socialfašistų, 
pirks tuos medalius. Tuo 
būdu Jie rems dabartinius 
savo priešus ir garbins se-

lystė visoj šalyj progresuoja. 
Dabar jau iš Washington© pa
reiškiama, kad mokyklose vai
kus mokintų eiti blaivybės a* 
gentų pareigas. Girdi, moki
niai geriausiai galėtų susekti, 
kur degtinė pardavinėjama.

Taip, jau laibas mokyklų 
mokiniams pradėti eiti blaivy
bės agentų pareigas, nes dau
gelis iš jų žino, kaip degtinę f 
pagaminti ir moka iją parda
vinėti. O tokįe kaip tik ir tią- 
kh blaivybės agentų pąręigąs 
eiti.

Rugsėjo 7 d. New Yorke ir 
apielinkėje bažnyčiose buvo 
laikomos pamaldos ir sakomi 
pamokslai už. aštuonioliktą 
priedą (prie konstitucijos (už 
blaivybės įstatymą). ,

žingeidi! būtų žin'oti, kiek tą 
dieną kunigai ir parapijonai 
išgėrė degtinės ir . vyno besi- 
melsdami už blajvybę.

New York o policijos virši
ninkas Mulrooney giriasi, kad 
jis “paskolinęs” Atlantic City 
miesto majorui Ba’charach sa
vo keturius agentus apvalyti 
miestą nuo kriminalistų.

Policijos viršininkas Mul
rooney, “skolindamas” detek
tyvus Atlantic City miesto ma- 

novės7 Lietuvos darbo .žmo- J orui, visai užmiršo; kad jo pa- 
jčio miestas baigia skęsti kri- 
minalizmo bangose. Greitu 
laiku patį Mulrooney turės kas 
nors už ausų išvilkti iš krimi- 
nalizmo sutrų.

Kunigų organe ’^Drauge 
lyno ir iš brudo ėdžiųt Batęun Rouge, Louisianoj, ir de- Panešama, kad Ohicagps i.. . . S vii , tvi • - 1 _ •. - •- mnnornhn Vvtniirn orarhin.

v

monarcho Vytauto garbin
tojai jau prisirengę tuo Lie
tuvos “didvyriu” bizniavoti. 
Girdi:

nių engėją monarchą Vy
tautą. Jų toks pasielgimas 
bus lygus daužymui savo 
galvos į sieną. ‘

Mūsų draugai įvairiose 
kolonijose turi pasidarbuoti, 
kad tarp tamsių lietusių 
darbininkų, klerikalų, fašis
tu ir socialfasistų sumulkin- 
tų, paskleisti Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos išleistą trum
pą istoriją apie tą Lietuvos 
“didvyrį” — “Vytautas Ma
žasis/’ , 
darbininkas;: susilažinęs su 
istoriniais faktais apie Vy
tautą, nieku būdu neprisidės 
prie klerikalų, fašistų ir so- 
cialfašistų rengiamų jomar- 

’kų gaįbinimui.to monarcho.

Kiekvienas lietuvis {niljonų, gali būti' “f, 
L- HooVeris iau rūriina

Kuo Pasaulio Imperialistai Susirūpinę
Varšavoj leidžiamame dien

raštyje “Gazeta Warszawska,” 
laidoje 20 d. rugpjūčio, tilpo

Komunistų Partijos Svarbiausias Rinkimų Uždavinys

Jungtinių Valstijų Komimistų Partijos 
^Rinkimų Platforma *

i i , . i . ■ • (Tąsa)
■ O ką reikia,pasakyti apie Amerikos demokratiją? Jinai reiš
kia laisvę tiktai nedideliam skaičiui bosų, ir visai nei jokios 
laisvės didžiąjai darbininkų masei. Kad mes š to j ame už So
vietų tvarkos proletarinį demokratijos pavidalą,* taai todėl, kad 
sdviėtinė deihokirktija reiškia' laisvę didžiajai’didžiumai,’ darbL 
ninkų‘masėms,"ir nei jokios laisvės bosams. i L n

Kapitalistine Diktatūra Palaiko Priespaudą,
L ■ O Proletariato Diktatūra Naikina Klases

' 11 p- ■ t! ■ ■ 1 f &Z j ’ :.fc A
I Amerikos kapijtaliętaį naudoją savo diktatūrą, savo įstatyčius, 
savo teisinus,j savę ppliciją, ir tt., kad išlaikyt darbininkų minias 
vergiškoje pramonės, mašinoje, taip kad ir toliaus jie galėtų 
traukti sau pęlAus iš darbininkų prakaito ir kraujo: Soviet^ gi 
Sąjungoje darbini nitai naudoja savo ‘ diktatūrą tam, kad pa
statyt naują įpasaAlį, be klasiųj be išhaųdojimo ir be pfiespąūdos1. 
Ir štiid keliu jie sparčiai žygiuoja pirmyn. Kaįitalistinej Ame
rikoj, tobulinimasis gamybos priėmohiųf išmeta milionus darbi
ninkų į gatves’ ir į vargą. So’vietų -Sąjungoje vystymasis ga
mybos priemonių suteikia septynių valandų darbo dieną, penkių 
dienų savaitę ir įveda vis didesųį ekonominį užtikrinimą mi
nioms. Kapitalistinėj Amerikoj parazitiški turčiai gyvena pa- 
lociuose, kuomet darbininkai, sutverusieji jiems turtus ir pra
radę sveikatą, bei susižeidę, sužaloti arbą tuose darbuose nuse
nę, yra paliekamą badu stipti. Sovietų Sąjungoj turčiai dy
kaduoniai yra išvyti iš pąlocių, o tuose palociuose gyvena dar
bininkai, kurje sutverė visą turtą ir kurie prarado sveikatą bei 
liko sužeisti arba nuseno bedirbdami. ’ '

Mes, komunistai, nesidrovime pareikšti, jog mes kovojame už 
darbihinkų Sovietų valdžią prieš kapitalistinę demokratiją Ame
rikoje. Mes žinome, jog mūsiškė kapitalistinė demokratija yra 
kapitalistų diktatūra prieš darbininkus. Mūsų tikslas yra 
įsteigti proletariato diktatūrą Amerikoj. J’a diktatūra Naciona
lizuos (paims į proletarinės valstybės rankas), visas pramones 
ir bankus. Jinai konfiskuos visas didžiąsias žerųiįs nuosavybes,

Laikraščiai pranešė, kad J. Jinai suorganizuos gamybą taip, kad patenkint maišių reikalus. 
V. prezidentas Hopyens “su- jįnaį padarys išnaudojimą nebegalimu dalyku ir tuomi panai- 
sipūpino” bedarbių likimu. Jis 
spalių 2 d. bedarbių klausimu 
pasakysiąs* prakalbą Clevėlan- 
de ir 6 d. spalių Bostone. O 
paskui, veikiausiai, jausis pa
vargęs, todėl paims atostogų 
ir pąsilęės. ( . ■

Dabar bedarbiai, kurių, vei
kiausiai, randasi arti astuonių 

ramūs,” nės 
HooYeris' ja'u Yufdinasi- jų likU 
n\U. •>-:/ ' Hi r'A . i. <u

Piliečiai, kuomet mokate 
brangiau už pieną, tai atmin
kite, kad valdžia vis dar tę
sia tyrinėjimą, ar ištikro jūs 
mokate brangiau. ; Užbaigus 
savo darbą apie tai viešai pa
skelbs. Šveikauskas.

kins visus klasių skirtumus, įkurdama komunistinės visuomenės 
tvarką. ' i . » .
, Mes šaukiame Jungtinių Valstijų dai’bininkuš stoti su mumis į 
kovą ųž tą tikslą. Mes atsišaukiame- į Jungtinių Valstijų 'dar
bininkus padėti ?mųms,. suųiušt mūsų bosų atakas; .vedamas prieš 
Sovietų Šąjungą. ' Mes- reikklaujame tuojau iir besąlyginiai pri
pažinti Sovietų valdžią. i < i ; i

1 / ^apitalizpias Badu Mąripa
Darbininkų ’minios i turi kovoti _už; progąiVgyventį.j šįųo laįku ; 

Jungtinėse Valstijose yra' nemažiau, ]cąip septyni jmilionai be
darbių.’ į Būti be darbo reiškia badą ir vargą darbįniųkui ,ir jo 
šeimynai. ' Darbininko gyvenimas priklauso nuo darbo mokes
nio. v Jis negali gauti uždarbio, jeigu jis nesuranda darboi Tai 
yra .kapitalizmo įstatymas. Darbus, kurie1 darbininkams rei
kalingi pačiam gyvybės palaikymui, ’ tuos darbus turi kapitalis
tai savo rankose, wkadangi jie turi fabrikus, dirbtuves i? ka
syklas. Kapitalistai samdo darbininkus savo fabrikams, 'dirb
tuvėms bei kasykloms todėl, kad, parduodami darbininkų dar
bo produktus, kapitalistai iš to pasidaro pelno. Nuolatinė jų 
pastanga yra vis. didinti tuos pelnus; todėl jie priverčia dar
bininkus dirbti vis skubiau ir skubiau ir tuo pačiu laiku pa- 
liuosūdja iš darbo kaip galint daugiau darbininkų, jų vietas už
imdami mašinomis. Pasekmė* tokia, kad nuolat auga daugis 
padirbamų, produktų ir tuo pačiu laiku nuolat mažėja skaičius 
dirbančių darbininkų, sykiu mažėja bendroji suma darbinin
kams išmokamų uždarbių. Todėl, darbininkai kaskart viš ma
žesnę dalį savo produktų tegali atpirkti, pagamindami jų vis 
daugiau ir daugiau. Produktai susikaupia ir neranda pirkikų. 
Iš to seka ekonominis krizis. Visko pasidaro perdaug, o kapi
talistai tatai vadiną “viršprodukcija,” viršperdirbiu. Atsakyda
mi į tą “viršprodukciją,” kapitalistai sumažina gamybą, užda
rinėja fabrikus, mėto darbininkus didelėmis miniomis į gatves.. 
Tatai juo labiau sumažina jų galėjimą sunąudoti tavorų pervir
šių. Kitais žodžiais, todėl kad visko yra perdaug, tai darbinin
kai turi kentėti vargą ir skurdą; jie turi būtį alkani, nuplyšę ir 
be pastogės todėl, kad yra perdaug valgių, perdaug drabužių ir 
perdaug gyvenimui namų. . . \

Koks gi yra nuo to vaistas? \
Mes Reikalaujame Tuojautinio ir > Tinkamo Sušelpimo

Kapitalizmas negali suteikti vaisto nuo minimų blogybių. 
.Pats kapitalizmas sutveria tą keblų klausimą ir nuoįąt dar jį 
daro Suįi^ęsnį. Kapitalizmo l^rizis lieką prięžąstipi, reikalau
jančią. dąj, didesnio .skubinamo darbuose, dar didesnes raciona
lizacijos ; ,kitai^ žodžiąis,' vietoj tp, kad duoti bedarbiams naujų 
darbų,, kapitalistai (išradinėja naujas priemones delei mėtymo 
U darbo vis; didesnio skaičiaus darbininkų. Paprastas blaivus 
protas, rodosi, -sako, kad tavorų-reik/nenų gausybė 'turėtų reikš
ti visiems visko jvalias. Bet kapitalizmas nesivadūoja blaiviu 
protu; jis vaduojasi pelno jieškojimu. Prie kapitalizmo šian
dieną, perdaug gyvenimo reikmenų (viršprodukcija) iššaukia 
skurdą ir Vargą. ■. :

Darbininkų klase turi organizuotis ir kovoti dejei palengvi
nimo vargų, kuriuos iššaukia kapitalizmas. Darbininkų klasė 
turi reikalaut tuojautinės paramos bedarbiams. Jinai turi pa
sakyt kapitalistams: “Vienintelė mūsų gyvenimo priemonė yra 
darbo mokesnis. Jeigu kapitalizmas negali patiekti mums dar
bų su uždarbiais; tai jis turi patiekt mums algą be darbų. Ka
pitalistai turi mums duoti (D<V)'bą arba Algas'."

’ • * »(Tąęa bus);

{vairios Žinutes
Fanamos Kanalas

Per Panamos kanalą, kurį 
turi ten Jungtinės Valstijos 
Šiaurinės Amerikos, laike 16 
metų pervažiavo 60,133 laivai, 
perveždami 279,338,333 tonus 
įtalpos prekių ir užmokėjo už 
jų praleidimą $250,660,068 dol. 
Tai didelė suma pinigų. Jungt. 
Valstijų kariniai laivai važinė
ja per jį veltui, nes tai valdžios 
nuosavybė. Panamos kanalas 
yra labai strateginė vieta; jei
gu ne jis, tai iš Ramiojo van
denyno reikėtų važiuoti aplin
kui visą Pietinę Ameriką, no
rint atvažiuoti iš San Francisco 
iki New Yorko arba iš bile Ra
miojo vandenyno porto į 'Jungt. 
'Valstijų Atlantiko ■ portus. 
Jungt. Valstijų imperialistai 
pastarais > metais pavergė Ni
caragua rėspublikutę ir ten 
taipgi imasi darbo prakasimui 
dar antro tokio- kanalo. J 
, Kas metai prie Panamos kaJ 
nalo atsibūna : bent keli; kari-: 
niai manevrai Jungt. Valstijų. 
1930 metais ir pradžioje 1931 
m. ten atsibus dideli'manevrai, 
kuriuose dalyvaus: 11'pirmos 
klasės šarvuočių, 3 orlaivių ne
šėjai, 13 šarvuočių kruzerių, 
74 naikintojai, 39 povandeninės 
valtys jr 44 kitokie karo laivai, 
taipgi 256 karo orlaiviui. Na» 
tai visgi ženklai rengimosi ka- 
ran, ir Jungt. Valstijų imperia
listai žino, kad didieji mūšiai1 
atsibus del pavelde j jmo to i ka
nalo. I). M. šolomskas.

ga neteksianti įvairių aliejų ir 
žibalo šaltinių. Tokį žygį at
likus, Sovietų Sąjunga pasida
rysianti'viso pasaulio kapita
listinėms šalims nepavojinga, 
nes tuomet priversta būsianti 
ne vien tik “gaminti,” bet ir 
“vartoti.”

Čia Dmovskis parodo* viešai 
kapitalistų kazyras. Jie jau 
nesvajoja, kaip«pirmiau sva
jojo, nuversti -bolševikų val
džią ir sugrąžinti Kerenskį, 
bet visgi dar svajoja apie už-' 
grobimą tam tikrų teritorijų, 
kad tuomi suteikus šaliai smū
gį. Pasauliniai imperialistai ir 
kapitalistai vis dar nenurimsta 
Sovietų Sąjungos klausimu, 
kaip morčiuje kątinąi.

Ne be reikalo Lenkijoj kai 
kurie imperialistai j£u viešai 
kalba apie ^Kijevo užkariavi
mą. Nė. .'Ąę? reikalo, Anglijos 
karinis laivynas apsilankė Juo
dosiose Jūrose^ir apsistojo Ru
munijos; uoste ■ Konstanca; Ne 
be reikąlo ir Graikijos spauda 
džiaugiasi Anglijos karinio 
laivyno atsilankymu į- Juodą
sias Jūras. Ir ne be reikalo 
Rumunijos valdžia pareiškę, 
kad 'ji visus karinio laivyno 
užsakymus paves Anglijai. 
Pastaroji net ir tvirtovės tu
rės budavoti. Francijai būsią 
pavesta tik pėstininkus apgin
kluoti.

Bet drąsiai. galima sakyti, 
kad pasauliniai imperialistai 
svajoja didėlį kąsnį praryti, 
visai nepagalvodami, kad len-

■ - - - - - - --- - .................Jis savo straipsnyje nurodo,
, ; . .. . . 7 a . _v. , . . , .’ kad ne tik Europos, bet ir ki-bet dalis to, kaš tikrenybėje daibimnkams pri-į^ų šalių kapitalistai prielan- 

zr’'-’ ' ikiai žiūri į tas šalis, kurios ne
Reikia pabrėžti dar vieną šlykščią veidmainystę Darbo yjen tik “gamina,” bet ir “var

toja.” Girdi, jeigu kuri šalis 
vien tik “gamintų,” o ne “var
totų,” tai tokią šalį reiktų 
skaityti didžiausiu priešui

Ir ar žinote kokią šalį, ,pa- 
gal Dmovskį, pasaulio kapita
listai priskaito prie vien “ga
mintojų”? Nagi Sovietų Są
jungą. Autorius nurodo, kad 
Sovietų Sąjunga greitu laiku 
nieko iš kitų šalių nepirks, va
dinasi, nenaudos, o tik savo 
gamybos, produktus pąrdąvi- 
iįės kitoms šalimsr—yĮeįą. tik 
‘‘gamins.” Iš tos priežasties 
Sovietų Sąjunga tapsianti viso 
pasaulio kapitalistinėms ša
lims pavojingiausia.

$et kaip dabar apsisaugoti 
nuo. to pavojaus?.. Ką reikia 
padaryti, kad Sovietų Sąjunga 
ne t vien -tik /produktus gamin
tų/bet kiš^pr užsieniuose ką 
nors pirktų ? Teisybė, dabar 
Sovietų Sąjunga daug perka iš 
užsienių, ypatingai mašineri
ją, bet kapitalistai permato, 
kad toks pirkimas yra tik lak 
kinas.-. Kuomet šalis susitvar
kys, tuomet ji mažai ką iš už
sienių pirks. Ir čia pat straip
snio autorius nurodo, neva ka-: 
pitalistų mintį, kad iš Sovietų gvai gali pąąpringti. s j Juk jie 
Sąjungos reikia atimti Ukrai- pov priedanga Vrangelių,' Pet 
ttą, o sykiu su Ukraina ir Kau
kazą. Kuomet" šios dalys bus 
atskirtos, tai Sovietų Sąjunga 
neteksiantį geležies rūdos ir j degė. Jeigu jr dabar bandys 
anglių ’kasyklų, Tuomet pri-,.tą daryti, tai nusvils nagus, 

j versta busianti... i^ kitų šalių Sovietų Sąjungą mokes apgin- 
.pirkti- geležį Jr anglis. Atė- pti savo teritorijas. ■ •’Kas ■ ban-- 
mus Kaukazą, Sovietų Sąjun-'dys pirmas kėsintis ant jos te-

Federacijos šulų. Savo Greeno lūpomis jie vėl šneka, kad 
fabrikantai turėtų sutrumpinti darbo valandas, tuomet, 
girdi, pasidarytų daugiau darbų, sumažėtų bedarbių 
skaičius, ir visiškai galėtų būt užpečkin numestas patsai 
klausimas apie bent kokias pensijas bedarbiams. Tie 
kapitalistų lekajai Darbo Federacijoj, tačiaus, praktikoje 
darė ir tebedaro visai atbulai. Jie uždraudžia saviškė? 
organizacijos nariams streikuoti prieš darbo valandų ik 
ginimą kasyklose ir įvairiose kitose įmonėse. Jie desėt- 
kajs sykių yra viešai pasisakę už ržjcionalįzaciją, tau yra 
už. tokį mašinerijos patobuliniiną ir pertvarkymą, kad 
su [mažiausių skaičium darbininkų galima būtų pagamint 
didžiausią uaugį dirbinių. Pačioje praktikoje, Vadiųbsi, 
Dąrbo Federacijos vadai stoja ir už darbo valandų ligi
nimą, ir /už '“atliekatnų” darbininkų mėtymą' į bedarbių 
mįlią, ir tuo pačiu laiku klykia prieš socialę bedarbiams 
apdraudą. 'f1; y ’ * ■'J

Bet tų niekšų politika nesuturės masinės; kovos už be
darbių apdraudą. Greenų/argumeritar prieš ' bedarbių 
pensijas atsimuš atgal'į kakta patiems Darbo Federaci
jos vadams. Jų posmavimus rėįkiarhaL įvertins milionai 
bedarbių ir dirbančiųjų, kaipo nachaliską pasityčiojimą 
iš beduonių ir benamių kančių. L)ąr platesnėse jmjasėse 
pasklis įšitikihifrias, kad visiškai nieko gerd negalima 
laukti is Darbo Federacijos lyderių jokioje kovoje už 
bedarbių bei dirbančiųjų reikalus. Tas gi įsitikinimas 
pastūmės naujus desėtkus ur šimtus tūkstančių darbo 
žmonių linkui Komunistų Partijos ir Darbo Unijų Vie
nybės Lygos vadovaujamų kovų už tuoj autinę bedar
biams paramą, už valstybines pensijafe bedarbiams, už 
setftynių Valandų darbo dieną, penkių dienų darbo savai
tę įr prieš uždarbių kapojimus.

Saikia Indijos Konferenciją
NDONAS. — MacDo- 

valdžia nutarę sū- 
i’ Ir* JI jos kunigaikščių

I ir šiaip valdininkų konfe
renciją. Į tą konferenciją 
nekviečiamą Gandhi, pasekė
jai. t_____
malšinti Indijos liaudį.

liurų ir kitų gaivalų, jau ban
dė Ukrainą atimti nuo Sovietų 
Sąjungos, bet jų planai neiš-

.vvldlllcl) , JJCVOvIi

Manoma tuo kelių nu

-------- ———--------- —.—j—.— 
ritorijų, ’ tam neskaniai ’ atsi
rūgs, kaip atsirūgo Vrange- 
liams, Denikiiiams ir kitiėms 
gaivalams, nepaisant kad už 
jiĮ pečių stovėjo visų Imperia
listinių šalių valdžios ir, visais 
galimais būdais rėmę.

Švenčioniškis.

Sumušė Komunistą ti. Draugai Max Hoelz bu-
. ..... . / vo taip bjauriai sūmUStas,
BĖRLyInaS, Vokietija.- kad be sąmonės išbuvč dvi 

Rugsėjo 10 M. 800 faišį^tų valariįa^J Daktarai pacĮare 
dŽpuolė komunistų opčrAcijų ir išėnie iš galvos
gatvėje ir pradėjo juos muš-*stiklų skeveldras.
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Kūrybine Darbininkų Klasės Iniciatyva SSRS I Apie Voldemaro
Puslapis Trečias

‘ į į, i ,,t ,,,, j„

f
Gaisras Užpalių Pieninėj

TTU-1 *V1 ” UŽPALIAI. (Utenos aps-
uDdglSKUma kri&o). Rugpjūčio 16 d. 8 
-—_ vai. ryto pieninės namo antį 

Buvęs Lietuvos fašistų ranie augšte iš pieninko vir- 
diktatoriūs Voldemaras da- tuvės nuo nukritusių iš pe

čiuko žarijų, užsidegė esa
mos tarp dviejų grindų pju
venos. Kol gaisrą pastebė
jo, degdamos pjuvenos ap
ėjo net kelius kambarius. ■

a
Proletariato diktatūra S. [čugųno (špižo) liejimą 50 

S. R. S., darbininkų klasės į tūkstančių tonų, marteno— 
valdžia duoda darbininkams tūkstančių, besemero— 
galimybę laisvai valdyti ir 85 tūkst. ir plojamosios me- . . v.
tvarkyti šalį, kurti ir plėsti, džiagos — 130 tūkst. tonų, bar nusiskundžia, būk jis 
socialistinį ūkį. Tiktai dar-’ ^ai kur slapti, darbiniu- esąs “ubagas.” ^Ret vienas 
bininkų valstybėj yra gali- l.kų aptinkami mūsų socialis- iš jo buvusių sėbrų, po Sia
mas daiktas, kad organi- tinės pramonės rezervai, pyyardžitf “Truputį Žinąs,” 
zuotomis darbininkų klasės štai kur nauji šimtai milio--/‘Lietuvos Žiniose” (No. 
pastangomis pramonės pro- rublių mūsų socialistinei; 191) sekamai rašo: 
dukcija per ketverius me- statybai! | 188-me Liet. Žinių mi
tus padidėtu daugiau kaip [ Nuo pramonės darbininkų i merY buvo įdėtas p. A. Vol- 

atsilikti ir darbo jdemaro laiškas,, kuriame jis 
^|isė, būdama šalies turtų valstiečiai. Kaimas gamina ’pasisako neturėjęs ir netu-. 
ir darbo priemonių šeimi- duoną, maisto produktus ne Us kapitalų, nei nejudo- 

tik sau, bet ir pramonėš turto ir priduria, kad 
darbininkams, gamina ža-jbe draugų parėmimo dabar- 
liąjąm^Įžiagą mūsų pramoktiniu metu. tu.rėtų su šeimy- 
nei. Kolchozininkai, viduti-ina badu mirti.

- .................... "■ “Vadinas, p. Voldemaras:
ocialistines pintis, kad tinkamai būtų absoliutus neturtėlis. Bet 

' ■* ar ne bus tai eilinė jo ‘graž- 
bylybė’ ? Imkim faktus.

“Nuo pat valstybės įsikū- 
duona, atlikta !rimo P- A- Voldemaras už- 

nadidintas čme arba aukštas vietas

• techniško- universitete gaudamas ne 
sios kultūros. Kaimo bied- menką atlyginimą. Po 1926 
nuomenė privalo žiūrėti Jme^ perversmo tapęs mi- 
kad ir buožių ūkiai duotų misteriu pirmininku, p. A. 
valstybei nustatytą duonos i Voldemaras imdavo tokią 
kiekį. Kolchozininkai turi neturėjo nė vie-
pasirūpinti įtraukti didesnę ^as prieš jį buvęs valdžioje 

“-------- , Visos jo kelionės
ir reprezentacija buvo ap-

socialistinį ūkį. Tiktai dar- ■
1
mas daiktas, kad organi-, tinęs

tris kartus. Darbininku neturi

1
ninku, organizuotai Štur
muoja darbą, nugali visus 
sunkumus ir kliūtis, stovin
čias skersai socialistinės 
statybos kelio. Darbininkai niai, biedniokai privalo rū- 
orgarpzuoja s< 
lenktynes tarp įmonių, tarp sudorotas šių metų dergus,; 
atskirų darbininkų grupių, sulyg nustatytu planu pri- 
atskirų asmenų, tarp atski- rengta ir perduota valstybei 
rų darbo sričių, tarp atskirų atliekama 
socialistinio ūkio šakų. Or- rudens sėja ir _______ , .
ganizuoja šturmuojančias pasėlių plotas, plečiama gy-!valdžioje arba profesoriavo 
darbą “udarnas” brigadas, I vulininkystė ir 1 
kurios savo pavyzdžiu pri
traukia visą darbininkų ma
sę, žadina masėse darbo en
tuziazmą, kelia kūrybinę 

fdarbo masių iniciatyvą ir 
ak tin guma.

; Visa tai pasiekiama vado- darbo valstiečių masę į
vaujant komunistu partijai, chozus. ! ,v

L- .. . \ -r i™! I mokama is valdžios iždo. P.XVI partijos suvaziavi-j Ir-darbo valtieciai— kol-jTr,1 ,v, • , ,v.
mas davė direktyvą pagrei- chozininkai, biedniokai, vi-:
tinti socialistinės statybos dutiniai — turi pareikšti a- 
tempus, kad penkmečio pla-įvo kūrybinę iniciatyvą, tiks- 
nas būtų išpildytas per ke-;liai pildydami žemės ūkio 

gamybos planą.
Cl

f

: Voldemaras išbuvo valdžio
je beveik ištisus trejus me
tus. Į

“Be to, ir iš valdžios iš
ėjęs, p. Voldemaras nebuvo 
nuskriaustas: be ko kita, jis 
kas mėnuo imdavo iš val
džios po 2,000 litų ligi pat 
paskutinių laikų, kaip hono
rarą už rašomąją knygą.

“Taip pat gerai jau yra 
.'žinoma, kad p. Voldemaras 

distriktas njepam nemokėjo už: 
butą — nei būdamas , vai-! 
džioje, nei iš jos išėjęs, i 

____________ _ ___  ’Rodos, ir už butą Kybartuo- 
žudyta laike Gastonijos audė-'se, kai ten dar gyveno, taip 

Jos paminėjimo pat turi sąskaitų.
“Turint omeny, kad p. A.

, P. Vilūnas.

PHILADELPHIA, PA.

turis metus. Darbininkų 
masės su negirdėtu entuzi
azmu sutiko savo partijos į 
direktyvą. Valstybės ūkiol 
kontroliuojamojo o r g a n o1 
(Go s p 1 a n o ) kontrolines' 
skaitlines, liečiančias tam!

tikros įmonės darbo uždavi-j Philadelphijos
nius, tos įmonės ddrbinih-, Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
kai nuodugniai peržiūri ir gynimo paskelbė paminėjimo 
apsvarsto," įnešdami 'savo savaitę Ella May Wiggins, mi- 
pataisų ir papildymų.' Tai 
vadinasi sutinkamasis pla- Jų "streiko?
nas (“vstrįečnyj promfin- savaitė rengiama tuo tikslu, * vmvzij r
plan”). Taip darbininkai i kad išjudint visas darbininkų Voldemaras pats be reikalo 
sutinka partijos iškeltą di- spėkas gelbet 300 darbininkų 
rektyvinį obalsį “penkmetį 
pei* keturis metus!” Darbi- 
ninkai) eidami XVI partijos m o)* įstatymo. 1
suvažiavimo nurodytu ke- U 
liu, žiūri, kad maksimaliai,,da su 14 d. rugsėjo (Sept.),

)
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kurie buvo areštuoti, nuteisti PJmgiJ neleisdavo, kyla 
ir dar kurie laukia teismų, ap- klausimas, nejaugi JIS per tą 
kaltinti sulig sedition (sukili- ilgą laiką nėra padaręs jo- 

; _ 'kių sutaupą.; O gal jo su-
šita vajaus savaitė praside- :taupOs yra ne Lietuvoje, o 

i • • • -i'(sekančiu"sekmadieniu 'šfTek- !kitoJe kurioje šaly,, pav.
kaip gjhrna daugiau ir pil- sekančiu seKmaaieniu. ŠĮ seK p 
niau būtų išnaudotas darbe <madienl‘ 14 rUffsS’°- bus Ella ^ancuzijoje. 
fabriko įrengimas, visos jo' 
gamybinės galimybės, maši
nos, kad niekas nestovėtų 
veltui, neliktų neišnaudota, 
nežūtų.

Sutinkamojo plano

madienį, 14 rugsėjo, bus Ella 
|May bankietas, 1’208 Tasker 
St., 8 vai. vakare. Visi T. D. 
A., nariai ir simpatikai, ir abel- 
nai visi darbininkai kviečiami 
atsilankyti į Eli May savaitės 
atidarymo bankietą. ,

Pirmadienį, 15 rugsėjo, visi' 
nariai privalote būti jūsų re- 

(“vstriečnogo promfin pla- guliarių susirinkimų vietose, 
na”) iniciatoriais yra kur bus apkalbama visas pri- 
Leningrado Karolio Mark-,1,611*!®"188’8 darbas Ella May 
so vardo mašinų ga- sava'tes. . ..
m y k 1 o s darbimnkaL Jų tvakarai paskirti, kaipo vaka- 
balsan atsiliepė Dzierzyns- rai prieš sedition įstatymą. Vi
kio vardo metalurgijos įmo-dsi nariai ir pritarianti darbi
nės darbininkai. Jie orga- ninkai yra kviečiami tais vaka- Voldemaro tvirtinimas — be 
nizuoja darbininku pasiūly- rais oiti rinkti parašų ant tam • 

u v 11 Įžymi rdcinl/ii nvnlAcifnm out Jmn ir išradimu rinkimą no tlkrų bIankU> protestuojant mų ir išradimų rinkimų ,po: ješ t žiaurljjį sukilimo-sedi- 
vtsos Sąjungos fabrikus ir tion įstatymą- i

“Jau buvo rašyta apie 
vieną Lietuvos kitadoš pa
garsėjusį ir praturtėjusį 
veikėją, kuris taip pat sako
si jokių kapitalų neturįs, 
nes... viskas užrašyta j o 
žmonos vardu. Kas žin, ar 
nebus kas nors panašu ir su 
p. A. Voldemaru?

“Apie tai netektų rašyti, 
jei p. Voldemaras pats to 
nekeltų, replikuodamas į ži
nutes, kurios, tiesą sakant, 
daugiau patikimos, negu p. 
Y T Z\ 1 <1 f\ t/» zx 4- T T1 1/»4“ V 1 z-< T\ 1 
jokių argumentų.” .

Aišku, kad ne tik Volde-
- ir reikalaujant maras, bet ir kiti' Lietuvos

dirbtuves. Atsilieps ir* visi paliuosuoti visus darbininkus, fašistiniąi valdonai yra pri-
mūsų milžiniškos Sąjungos 

\ darbininkai.
Gosplanp kont r o 1 i n ė s 

skaitlines kiekvienam fabri- 
ko pZr darbininkų pasitari- 

* mus pasiekia kiekvieną sky
rių, cechą, kiekvieną varsto
tą. Darbininkai šeimininko 
~k‘m peržvelgia kiekvieną 
darbo ir plano detalę, 
smulkmeną ir daro vertin
gas pastabas, pasiūlymus, 
kurios priimamos domėn, 
vykdomos gyvenimam Su
ėmus krūvon visus Karolio 
Markso vardo įmonės darbi
ninkų pasiūlymus/jų'sutin- 
kamasai įmonės, darbo pla
nas 120 nuoš. viršija šių 
metų programą. Dzieržins- 

I ' iečiai skelbia galį padidinti

apkaltintus sulig minimo įsta-1 įiplešę pinigų, ir nėra abe- 
tymo. Parašų reikia 20,000. ’ _ ■

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d.
bus masinis mitingas naujoj

jonės, kad jie tuos pinigus 
turi susikrovę užsienio ban- 

Traimore Hall, Franklin ir Co- kuose.
lumbia Sts. Tai bus mitingas 
ne tiktai paminėjimui nužudy
mo Ella May, bet ir atsisveiki
nimui su Anna Burlak, kuri iš-j 
važiuoja ią Philadelphijos dis-į 
triktb į teismą j Atlanta, Ga. 
Taigi labai svarbu visiems dar- 
.bininkams dalyvauti ir išklau
syti Annos Burlak prakalbos.

Penktadienį, 19 rugsėjb, at
virame ore mitingai. Visos T. 
D. A. kuopos privalo tą va
karą surengti atvirame ore mi
tingus; stengtis . kuo daugiau
sia išplatinti literatūros ir gau
ti naujų narių į organizaciją, 
kad padarius sėkminga Ella 
May savaitę. •• z i

Draugai, visi į darbą.
T.D.A. Phila. Distriktas.*

IŠ LIETUVOS
Pašovė Nekaltą žmogų
JURBARKAS. Rugpjū

čio 16 d. apie 23į vai. Jur
barko rajono akcyzo kont
rolierius Zigmas Tamošiū
nas apie 35 m. am. peršovė 
Vincui Dainiui apie 25 m. 
amž. galvą. Kulka perėjo 
per sprandą ir pasiliko1 gal
voje. Greitai buvo huvež- 
tas Kauno miesto ligoninėn 
ir kol kas dar tebesąs gyvas.

gaisrą—greit užgesino.: Ap
degė antrame augate pieni
ninko virtuvės ir Žemės 
Ūkio dr-jos *smulk. kred. 
banko patalpos grindys.

; "11 ’>•
Pasipjovė Skustuvu j

RAGUVA. Rugpjūčio <17 
d. apie šeštą vai. ryto pil. 
Rimkevičius Povilas 26 me
tų amžiaus Užnavežio kai- 

Tūo laiku pieninėj buvoimo, skustuvu perpjovė sau 
Pajutęs skausmą,daug žmonių. Pastebėję I gerklę.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

PHONE
Stagg 8342

[steigta 
trisdešimts 

metų atgal. 
Visu laiku 
gyvavo šioj 

pačioj vietoj.

M ū s ų reko- 
menduotojai— 

virš r 400 
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

akis egzšmi- 
navom, taipgi 
jų šeimynoms; 
ir pacijentams 1 1

ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI
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).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS . 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

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

NEPADALINAMA

■ ' ' A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZARETHE

Įvairių šaltų gėri- ;■ 
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, 1 vestuvėms, 
sporto parengi- 
mams ir tt, Tik keli 
žingsniai nuo ' gra
žios maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra, 
p 1 a č iąi žinoma ne 4 
tik . Elizabetho, bet 

/ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir , Real , 1
Estate—^pirkimu ir ’
pardavimu namų ir 
zefnių. Mūsų pa- 
tajrnąvimas prielan
kus.

A. LUI V1JNAS

69 s. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N.
Telephone: Trinity 3-1045

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

1 Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig plant}; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viukas mokinama kiekviena stu
dentą praktiškai, po priežiūra Instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmks. Tai reikalingiau
sia prie dabartinių automobilių.

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lota- 
riu.

Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 
progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame Jale- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina prieinama vfticme

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vaL, jiedėld. nuo 10 iki 2 P.M.

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKIUS 

gKKHKg IR BALZAMUOTOJAS
1

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

kreiptis prie manęs.

vieną sykį dar suriko ir no-: 
rėjo į laūką iębėįti,-bęt jna-. 
miškiai sulaikė. Gydytojas 
rado perpjautas kraujagys
les. Kraujui nubėgus sau- 
žuda pasimirė. Savižudybės

priežastis nežinoma. Sako, - 
kad būvęs silpnų nervui.
_______ i__ —__ _t

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

SKAITYKITE!
. t \

SVARBIOS KNYGOS
Aplaiketne iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA »

, , Parašė R. Rasikas
1 t ■ ( , ; j * . i< . i . Aprąšomi Sękanti Svarbūs Dalykaj; 

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė;* 
Prekyba ; Susisiekimai; 'Lietuvos Firiansai;: Bendri Bruo^ 
žąi ir' Perspektyvos. ' J ; J < - ; j ’>' 

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

' Antra Knyga Yra Sekanti:
IŠ SENOJO KAIMO Į KOLCHOZUS

Joje plačiai kalbama apie tai, kaip naikinama senoji 
kaimų tvarka ir organizuojama kolektyviai ūkiai Sovietų 
Sąjungoje. Apie tuos dalykus labai daug rašo net ir 
buržuazinė spauda. Tai yra dalykas, apie kurį kiekvi' 
nas darbininkas turi kuo plačiausia žinoti.

Knygele iš 50 puslapių. Kaina 15 centų
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SL1AKERIS
Sąmoningas Karo Priešininkas

PARAŠĖ MIKAS RASODA
ši apysaka vaizduoja Amerikos lietuvių gyvenimą ir vysty
mosi darbininkiškai klasinės sąmonės. Didelė knyga iš 

virš trijų šimtų puslapių, kaina 50 centų. Ta pati su 
audimo apdarais 75 centai

NUPIGINTA KAINA! |

KAS TAI YRA TROCKIZMAS? g
PARAŠE A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo, vystymosi Rusijoj., 
Jpje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su [vairiais šarlatanais be-’ 
siplakanČiais prie darbininkų 'judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari-. 
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet sviętas to nepastebėjęs.;" in. v- ! • . WJ

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
, DABAR PARSIDUODAf Už 10 CENTŲ!

■ PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti naują, padidintą laidą.
Kaina 20c.
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. . . 
las ir biznierius.
loto darbus nuo parapijonų 
daugelis sužinojo. Byla visi i 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas 
mas?
į tokius klausimus

—
1 jH!

Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 
i. Ąpie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir šlėpė pra- 
o parapijom). Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 

interesuojasi. Podraug žingeidauja plą- j 
__ __ _____ r.„.otas Olšauskas? Ko^is buvo jo gyveni- i 

Kodėl jis smaugė Ųstijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
i klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga I

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, nopuliariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” Į 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 1 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai Į 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—
i....... . ■ i ...................... ........ ■■■ > «■ y.f .... ..

APYSAKA “BADAS”
Pujkus piešinys gyvųjų gyveninio vąizdu. Aiškiame pavydale skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augŠtesnes mokyklas, tu
rįs talento ir, ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo.
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Čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- Į . , 
taht taip; kaip įsisvajojęs, įpuola- į rūpesčius, atsiduria skurde ii1 II 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma- II " 
tysite, kaip militarįai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių, i
ill; Audimo viršais dabar 50c. -

— ----------------- :      —į .■ ■ - 1 ■'—
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Kaina 25 centai.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: A .
' Bell ________ ________Oregon 5136

Keystone ______________ Main

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvąi- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažames Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusią Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

kmo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėtį. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos,

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

DR. ZINS I10EASri6thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai *’ (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.ji 

VALANDOS: » A. M. IW I P. M. N«d«WoJ • A. ML iki 4 P. M.

NAUJA {DOMI KNYGA

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
mėty revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks 
lai.

Knyga 152 puslapių.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš 
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS 

46 Ten Eyck Street, ' ' ' Brooklyn, N. Y.
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TIK PASTABA
Puslapis Retortų

* jj....

tumėte mumissurengti šį išva
žiavimą sekhiingą: organfetio- 
kit busus ir hutom'obilius į tą

;:1

Penktadienis, Rugs. 12,1930
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Matai, ginklų stoka, o be jų kaip ka

riausi ?
—Stoka, sąjungininkai prisius jų. Ar 

matai, kokius poniškus švarkus nešioja, vi- 
ši jie kaip jaunikiai apsirengę,—juokiasi 
valstietis.

—Taip, prisius, laukite, kol prisius gink
lus.. O ir prisųs, tai tik tada, kada kailį 
už tai numaus* taip, prisius.

—O tas kaipgi?
—Nuo mūs lupa už viską ir už ginklus 

ir už tokius švarkus...
—O nuo ko gi kito? Už viską darbinin

kai ir mužikai jiems apmoka.
—Nu, greitai bus tam galas, jau jeigu 

iki Omsko atėjo bolševikai, tai mūsiškė 
valdžia padarys taiką.

—Ne, bolševikai niekados su Kolčaku ne- 
tiks daryti taiką.
-O tai kodėl?—nervingai užklausė šni

pas.
—O paprastai taip. O Kolčakas keno 

gi reikalus gina?
—Nugi, keno?
—Taigi, taigi, keno.
—O tu gi ir pasakyki, keno?
—Jūsų, ponai. Štai tokių, kaip tu su to

kiais poniškais švarkais. Kiek jau žmonių 
žuvo ir dar žūva! Niekados bolševikai ne- 
sitaikys su Kolčaku, niekados.

Artinosi vakaras. Dimitrius nuėjo į sa
vo kambarį No. 5, peržiūrėjo visus daly
kus bakse, susidėjo tai, kas buvo reikalin
ga ir galėjo sutilpti į kišenius. Išplėšė la
pelį iš užrašų knygutės ir užrašė:—“Pa
imk mano baksą.” Įsidėjo raštelį į pinigų 
krepšelį. Jis buvo ramus. Kad tik iki 
vakaro neareštuotų. Dar jokio plano ne
turėjo, bet buvo tvirtas pasitikėjimas, kad 
pajėgs ištrūkti. Nusprendė iš savo pusės 
tėmyti šnipą. Vėl nusileido laivo apačion 
ir ten pamatė šnipą tarpe jūreivių būrelio. 
Netolokai sustojo, '] r

—Generolas Brusilovas eina ant mūs,— 
pakuždomis kalba šnipas,—Trockis visų 
vyriausis komandantas, ir gen. Brusilovas 
jo klauso. Ir Lenkija ir Kaukazas eina 
prieš mus, štai kodėl reikia trauktis.

‘—Per visą metą ten žmones vežė, o iš 
ten nei užmuštų, nei sužeistų atgal nepar- 
veža,—kalba senyvas jūreivis, kraipydamas 
galvą,—ir kurgi, mano broliai, dedasi tie 
žmonės, nejaugi visi bėga ten?

—Taip ir yra, kad dabartiniu laiku vie
natinis kelias—tai bėgti.

—Bėgti, sakai?—neišlaikęs, šnipas/ už
klausė jūreivio.

—Taip, taip kalba,—nedrąsiai jūreivis 
atsako.

—Nu, o tu, kaip manai, bėgti pas bolše
vikus vienatinis kelias?

—Aš, nu, tai kas man, kaip kiti, taip ir 
aš.

—Reiškia, tu esi bolševikas?
—Kam gi bolševikas?
—O ar tu žihai, kad aš galiu tave už to

kias kalbas aręštuoti?
—O tu čia taip nesmarkauk!—Ir jūrei

viai kiečiau apsupo šnipą.
—Vi§us juk nesuareštuosi. Ne!
ŠnipMs norėjo dar ką tai pasakyti, bet 

pastebėjo Dimitrių ir greitai pasiskubino 
prasišalinti.

Dimitrius užsisakė sau kavos. Užmokė- 
kėdamas, tarpe pinigų įdėjo išanksto pa
rašytą raštelį. Maksimas su linksmu vei
du stovėjo greta jo. Jis raštelį pastebėjo, 
neskaitliuodamas paėmė pinigus, įsidėjo 
greitai į veskės kišeniuką, žemai nusilenkė 
ir- atsitraukė.

Kada Dimitrius ėjo į savo kambarį, jį 
sulaikė lenkas oficierius:

—Būkite geras, duokite jūsų dokumen-

>—Juk jūs jau žiūrėjote?—Dimitrius nu
davė labai nustebusiu.

—Taip reikia,—atsakė lenkas patraukęs 
pečiais.

—Gerai. Bet ryte jūs man sugrąžinsite 
dokumentą, nes ryte aš turiu apleisti laivą.

—Suprantama, suprantama, Atsakė ofi- 
. cierius ir nusišypsojo. Nusijuokė ir Di
mitrius. Kiekvienas iš jų juokėsi viens iš 
kito “pasitikėjimo”.

Vėlai vakare laivas sustojo prie Ščukino 
prieplaukos. Dimitrius be kepurės su ar
batiniu puodeliu nuėjo laivo apačion,.susi
maišė su minia ir atsistojo prie tiltelio, 
einančio nuo laivo. Greta su juomi tuo-

jaus atsirado figūra ir šnipo. Šnipas ma
loniai-nusijuokė į Dimitrių ir paklausė:

—Ar pienelio užsigeidei nusipirkti?
—Taip, pienelio išsigerti užsimaniau.

“Laisvės” num. !
Bovinas sako: “Nuo polic- 
mano iki prezidento Jungti
nių Valstijų diktatūra re
miasi ant kyšių.” Jei tas 
tiesa būtų, tai ištikrųjų J. 
V. diktatūra būtų pusėtinai 
silpna! 1

Ne, šitaip buržuazinę dik
tatūrą, o ypač Amerikoje

215 dre* įvažiavimą; 'platinkit įžangos 
r®’ itikietus, kurie gavote. Drau-

gai, dirbkit kiek galit, kad bū
tų pasekmės.

Vienas iš Komisijos./

BRIDGEPORT, CONN

SCRANTON, PA. ». • • * * *14 4 » f , r y e « , f
A. L ,D. L. D. .39„kuopos ^Ų^irik- 

kimas “bus ngdčlioj, 14 rugsėjo, Gru7! 
džio sĮrįtainej/ 1610 Washburn St; 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi nariai at
eikit .laiku, yra , svarbių reikalų ap
tarti. Sekr. G. M. Stanionis.

WiLKES-BARRfe, PA. '
A. L. D. L1. D. 43 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 14 rugsėjo, B. 
Poteliūno svetainėj, 53 Bank St. Pra
džia 9 vai. ryte. Visi nariai būtinai 
ateikit, nes pagal pirmesnio kuopos 
nutarimo bus svarbios diskusijos. J 
šias diskusijas kviečiame visus pro
gresyvių organizacijų narius ir Aido 
Choro parius atsilankyti. Diskusijos 
prasidės, kaip tik kuopos susirinki
mas bus užbaigtas. Kviečiame at
silankyti ir norinčius įsirašyti į kuo
pą. $ękr. J. V.; Stankevičius. 217-18

FREEHOLD, N'. J.

šalinu pikniką .rjedehoj, 14 rugsėjo! 
fent -Yasųki&ūčio parmos, Epglishtowq 
Road, viena mylia nuo' Freeholdoj 
Turėsime gerą muziką, skanių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame visus atsilan
kyti ir pasilinksminti. Rengėjai.

GEORGE NOBILETTI

Aukos Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

Savo Išlikų buvo surengta 
“surpraizo .pa

re,” kurioje nepamiršta ir po- 
vagia išgi-j litiniai kaliniai. Prisiminus 

apie Lietuvos politinius kali
nius, tam tikslui dukojo D. V. 
Žemaitienė $2; P. Ainoris, ‘J. 
Repšys ir V. Jasiulis po $1. 
Viso sumesta ,$5.

Del tūlų priežasčių ši žinu
tė ir pinigų įierddVimas buvo 
suvėluotas. D. V. ž.

supi asti visai klaidinga. įajp vadinama
Tiesa, kyšių yra gyva galy-

Kartu su minia Dimitrius Kiselevas nu-į be, viršininkai 
ėjo nuo laivo ant krašto. : 
prekiaujančių^ įvairiais

Lvčtl L11 011 Illllljlct JL711I11 LL 1 Llb JYlb vltz V do Ilvl*" j L/Vj V Ax OllllJLlJtxCVl. V lupi ;

ėjo nuo laivo ant krašto. Ėjo tarpe eilių |juosę, bet tie kyšiai nėra 
prekiaujančių. įvairiais dalykais moterų, i diktatūros ramstis. Priešin- 
Šnipas nei ant minutės neatsitraukė nuo gai, patys kyšiai turi turėti 
jo. Taip ir ėjo—priešakyje Dimitrius, o kokį nors ramstį . 
išpaskiaus jo šnipas. Dimitrius> ėjo nuo Diktatūros ramstis . yra 
vienos moters-pardavėjos prie kitos, neva sPęka, pirmoj vietoj 
derėjosi pieną,r—kad tik daugiau laiko už- ginkluoti žmonių būriai-, 1 
buvus. Šnipas ėjo žingsnis po žingsnio jo paskui kitokį. prievartos
derėjosi pieną,—kad tik daugiau laiko už-

Diktatūros , ramstis , yra

ginkluoti žmonių būriai”,

pėdomis. Laivas jau antrą kartą sušvilpė. įrankiai.
—Pavėluosime,—tarė priėjęs šnipas Di-|suomet atminti, 

mitriui. '
—Kurgi čia skubinti ant laivo, man dar 

juom ilgai reikės važiuoti—juokėsi Dimit
rius,—dar reikia pabūti ant žemės, paspė
sim. v

Pradėjo mokėti už pieną, tyčia padavė 
moteriai didelį popierinį pinigą. Moteris 
užsimąstė:

—Oh, tu, dieve, niekaip aš tau negaliu 
sudaryti grąžą!

Šnipas greitai išsitraukė savo pinigų, 
krepšelį ir pasiūlė Dimitriui:—Aš jums 

Iduosiu smulkių! Malonėkite!
—Ne, ačiū! Man vis tiek pat iškeisti 

reikia,—atsakė Dimitrius.
Nuo laivo pasigirdo trečias švilpimas.
—Greičiau, pavėluosime!
—Štai, imkite mano pieną ir skubinkite, 

o aš pasiimsiu grąžą,—tarė Dimitrius, duo
damas šnipui puodelį.

Šnipas pasigriebė puodelį ir leidosi bėg
ti. Dimitrius gavo grąžą ir nesiskubinda
mas ant vietos dėjosi ‘pinigus į krepšelį.

Jūrininkai jau traukė atgal tiltelį.
—Greičiau, gericiau, laivas atsitraukdi- 

nėja,—nerimavo ’šnipas. Ei, jūs, palaukite 
su tilteliu, dar yra žmonių ant krašto!

—Buvo švilpukai! Mes kiekvieno čia ir 
lauksime. Nekliudyk!

Jūreiviai piktai pastūmė šnipą,, Šnipas 
sumosavo puodeliu; iš jo bėgo pienas.

—Kapitone, kapitone, sulaikyk laivą, 
ant krašto žmogus. \

Kapitonas komandavo laivą pradėti: —
Povaliai!... Greičiau!...

Povaliai sukosi ratai. Suūžė po ratais 
vanduo, laivas pradėjo plaukt.

Viršuje stovėjo ant denio Maksimas, po 
gražiais ūsais linksmai šypsojosi jo lūpos.

—Išsigelbė j o! Gerai!
Apačioje bėgiojo šnipas ir rėkė:—Kapi

tone, kapitone, vardan tiesų!
Staigiai šnipas metė puodelį su pienu ir 

patsai šoko nuo laivo į vandenį.

Tatai reikia vi-

Komunistas.
PITTSBURGH, PA.

Tarpt. Darbinirikų Apsigy
nimo Pittsburgho distriktas 
mobįlizuoja visas darbininkų 
spėkas rinkimui parašų, reika
laujant paliuosuoti draugus, 
nusmerktus penkiems metams 
kalejiman: Pete Muselin, Mi
lan Resatar ir Tom Zima, su
lig Flynno . anti-sedition law 
(įstatymas prieš maištą). Tie 
darbininkai dabar laikomi 

;Blawnox Workhouse kalėjime.
Todėl generalė mobilizacija

■ kad labai reikalingas choras 
darbininkiškam judėjimui; 
choro netekus atrodytų taip, 
kad netektume Waterbury da
lies darbininkiško judėjimo. 
Antri nurodinėjo, kad chorą 
sunku palaikyti, išsemia jiems 
energiją ir todėl jie stoją, kad 
būtų ^sušauktas vienas platus 
susirinkimas apkalbėjimui, 
kaip būtų galima pasekmin- 
giau sustiprinti darbininkišką 
Vilijos Chorą, nes tai didelę 
reikšmę turi darbininkiškame 

. veikime. Šalininkai šaukirtio 
plataus darbininkiško susirin
kimo laimėjo. Tokis susirin
kimas yra šaukiamas 16 d. 
rugsėjo (September), svetai
nėje 774 Bank St. Pradžia 
7:30 yal. vakare.

Draugai progresyviai ir cho
ro patriotai, be skirtumo—seni 
ar jauni, kuriems tik rūpi gy
vavimas darbininkiško choro, 
ateikite į susirinkimą ir išdis
kutuosime, ar darbininkiška 
daile yra dalis darbininkiško 
judėjimo kūno. Tie, kurie su
sirinkime nebūsite, neturėsite 
tiesos kitus kaltinti delei Vili
jos Choro pakrikimo. Draugai, 

Įtik suvienytomis spėkomis ga- 
jlima palaikyti tvirtą darbinin
kų judėjimą, o ne mažai gru
pelei žmonių.

WATERBURY, CONN.
Iš Choro Veikimo

Pereitame Vilijos Choro 
sirinkime, kuris įvyko 19 d. 
rugpjūčio, kilo labai karštos 
diskusijos: Ar progresyviams' 
darbininkams reikalinga palai
kyti darbininkiškas Vilijos 
Choras? Vieni nurodinėjo,

su-

, DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia paskutinį Šia- 

rųe sfezonė pikriiką nedėlioj, 14 rug
sėjo, i Beechnut Grove parke, prie 
Mįddįe, Belt Rd. Prasidės- 10 vai. 
ryte. Programa prasidės 4 vai. po 
lietų, šokiai tęsis prie geros or- 
cestros iki. vėlumai. Dainuos Aido 
Choras,: lenkų • choras, bus , čekerių 
iontestas, patkavų mėtymo kontes- 
,ąs ir daug kitokių įvairumų. Kori- 
iestantams bus duodama dovanosi 
Įžanga tik' 25c. Kviečiame visus at- 
silahkyti ir pasilinksminti. Aido 
Choras. > 216^1*7

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne
dėlioj, 14 rugsėjo, Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit, yra svarbių reika- 
ų. Taipgi kviečiame ir pašalinius 
atėiti ir įstoti j Šią organizaciją. Or
ganizatorius. 216-17

Pianistas ir Mokytojas
Įgalioths ir Paliudytas • 

New Yorko Universiteto Mokjnti
Progresyvę Seriją (Eilę) >

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

Tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir simpatizatorių, rinkimui 
parašų, reikalaujant paliuo- 
suoti tuos draugus ir protes
tuojant prieš sedition įstaty- 

;mą. Vajus prasidės su 14 d. 
irugsėjo ir baigsis 21 dieną.
j Visi T. D. A. nariai ir pri
tarėjai, norintieji pagelbėti 
rinkime ’parašų, turi ateiti į 
vieną iš šių vietų Pittsburghc, 
kur gaus tam tikras blankas ir 
nurodymus:'

Labor Lyceum, 35 Miller St.
Socialist Lyceum, 805 James 

st. ..: .: ■_ .
Workers Home, Electric ir 

North Avės., E. f’itt^biirghe'. " 
j Todėl, drdųgai darbininkai; 
jvisi sukruskite šįarhe1 švdrbia- 
ime darbe, nes tai yra visų bū
tina pareiga gelbėti savo 
draugus, patekusius nelaisvėn 
už darbininkų reikalus, ir sy
kiu dėti pastangas sunaikini
mui to žiauraus įstatymo.

Taipgi nepamirškite, kad 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo yra rengiamas vakaras 14 
d. rugsėjo, Labor Lyceum, 35 
Miller St.; pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga visiems vel
tui. Bus įvairių žaidimų ir 
kt. pamarginimų.

Kviečia visus—
T.D.A. Rengimo Komisija.

GYVYBĖ
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS

Per virš 200 metų tikrąsią. Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

^ANIMMPRo^ ,

■IHaarlem oil

1 Ii t . - r i J .

LIETUVIS GRABORIUS,

i 
NOKINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, N UL ĮGIJI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

MALONŪS RŪKYT
Brooidyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo, rū
muose, 'nuo senai su pasigėrėjimu, JČHN’S Figa
rus bizniavoja. Tdip pat visos švaresnės, lietuviS- 

' kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S plo 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
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

NAUJA ĮDOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienrąštis “Laisvė1

64 Puslapių, Kaina 15 centų

užsakymais prisius 
imo «teaštų. Būkite

naujų narių j A. P. L. j 

jaus. Sekr. J. Povilaitis.

i

i

“AR STEBUKLAI PAGYDO?”

Platintojams, kurie ims nemažiau 10 kopijų, duosime po 
10 centų už kopiją. Kurie kartu su i i. * _
ir mokestį, tiem nerokuosime persiuntimo kraštų, 
ekonomiški, siųskite užmokestį kartu su užsakymais.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 6 
“LAISVE” ELIZABETH, N. J 
Fišeris. 221 Second St, 
Mickus, 278 Second St.

Cohnecticut Valstijos Chorų 
Darbuotė

Rugpjūčio 16 d. komisija

Dimitrius greitai ėjo išilgai upės krašto. 
Norėjo paslėpti savo džiaugšmą, bet vidų-' 
je nesulaikomai virė:—Išsigelbėjau!

Greitai dirbo mintis,—kaip bus dabar, 
kas daryti toliaus? Aišku, kad šnipas pa-

vi- nėję, 9th ir Washington Sts. Drau
gai, būtinai atsilankykite, nes bus 

. daug svarbių reikalų aptarti, k. t.: 
(prisirengimas prie agitacijos mėne- 
| šio, dalyvavimas A; L. D.‘ L. D. VI 

ir 
Taipgi, knygos bus dalinamos 

tiems nariams, kurie dar negavo. 
Būkite visi ir naujų-narių atsiveski

te. Kuopos valdyba. 216-17

B.
S.
Ir pas Singerj.siųs į visas prieplaukas žinią apie pabėgi- darbininkiškų chorų dainų die- 

mą, ir eiti paupiu augštyn ar važiuoti— n°s išvažiavimo turėjo suva- 
negalima—pavojinga. Miestelis ščukino ?liav,irr!ą Padarymui atskaitęs 
jau pasiliko užpakalyje Pradėjo eiti le- atsibuvuųsi0 20 d. liepos, i-iart 
ciau, ant ilgiau teks spėkų... Staigiai is- ford> conn> Kadangi ‘ ‘
girdo iš užpakalio greitus žingsnius ir bal
są:

—Ei, pone, sustok!
Kas per velnias, balsas to šnipo ? Dimit

rius, tartum negirdėdamas, ėjo toliaus. 
Šnipas vijosi.

—Sustok! Palauk!
—Ko reikia?—paklausė Dimitrius, su

stojęs. '.
i —Kur jūs?

—O tau kas galvoje?
Dimitrius greitai pasisuko ir pradėjo 

greitai žingsniuoti pirmyn. Jis. matė, kad 
šnipas yra vienas ir nusprendė nuvilioti jį 
toliau.

—Bet tu sustok, aš tau noriu kaip ką 
pasakyti,—šnipas nutvėrė Dimitrių už ran
kos kairia ranka, o dešinę įsigrūdo į kiše
nių ir prisakė:

—Turi eiti su manim!
Žaibo greitumu Dimitrius išlupo ranką 

ir su didele spėka koja spyrė šnipui į kirk
šnį. Šnipas parpuolė. Kaip laukinis žvė
ris, Dimitrius puolė ant gulinčio šnipo, su
ėmė plieniniais pirštais už gerklės. Šnipas 
kriokė ir kojomis tampė. Dimitrius pri
spaudė keliu jam krūtinę, kiečiau ir kie
čiau spausdamas pirštais jam gerklę. Šni
pas nustojo kriokęs, baisiai išvertė baltąs 
akis, dar kartą patampė kojomis ir nutilo.

. (Daugiau bus)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

iš dainų dienos išvažiavimo, 
atsibuvusio 20 d. liepos, Hart- 

gi minimas 
išvažiavimas buvo pavestas 
draugams hartfordiečiams su
rengti ir, radosi, draugai savo 
užduotį atliko neblogiausia, 
bet, Susidėjus didelėms išlai
doms, pelno chorams mažai 
liks.Komisijai besikalbant 
apie chorą, padėtį, kilo suma
nymas, kad, uždarant va^arjpį 
sezoną> surengti dar vieną išva
žiavimą, naudai darbininkiš
kos spaudos ir Conn, valstijos 
chorų. Po karštų diskusijų, 
nutarta surengti išvažiavimą 
Waterbury, Conn.
waterburieciams pavestas 
sas surengimas. t

Darbininkiškos spaudos 
chorų išvažiavimo komisija 
cišaukiam i iim draiumi darbi jsw, .tiaiyvavimas a. b. d; n. v. v sisauKiam į jus,/draugai darbi-|A kričio §aukiam • konferencijoj i 
mnkai, nes. šiemet darbiinnkis- 
kos spaudos ir chorų dainų Įtiė 
dienos išvažiavimas nedavė pa
geidaujamų finansinių pasek
mių. O draugai turėtumėte 
žinoti, kad išlaikyti j darbinin
kišką spaudą ir chorus be ga
lo sunku, išlaidos didelės.

Išvažiavimas yra rengiamas 
28 d. rugsėjo (September), 
Lietuvių Darže, už Lakewood 
ežero, Waterbury, Conn.

Draugai ir draugės, x mes 
kreipiamės į jus, kad pagelbe-

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 kuopos nepapras

tas susirinkimas bus pėtnyčioj, 12 
rugsėjo, Kubio svetainėj, 79 Jackson 
St Pradžia 7:30 vai. vakare. Drau
gai, 'kuopos nariai ii* šimpatikai, pa
likit vLųs kasdieninius reikalus ir 
ateikit į šį nepaprastą susirinkimą. 
Turime tokių svarbių reikalų apsvar
stymui, kokių dar neturėjome. Todėl 
nei vienas nepraleiskit, būkite susi
rinkime. Komitetas. ' 216-17

EASTON, PA
A. L. D. L. D. 13 kuopos susirin

kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 14 d.,
Draugams 3 vai. po pietų, Vanderveer Svetai-

DETROIT, MICH.
A. P .L. A. 47 kuopos susirinkinfas 

bus nedėlioj, 14 rugsėjo, Draugijų 
Svetainėje, 4637 W. Vernor High
way. Pradžia 10 vai. ryte. Nariai 
ir narės, dalyvaukit susirinkime ap
tarti draugijos reikalus, apkalbėtu 
būsiantį A.-P. L. A. vajų, kuris' pra
sidės su 1 d. skalių. Turime sukon
centruoti visas mūsų spėkas gavimui 
naujų narių į A. P. L. A. laike va
jaus. Sekr. J. Povilaitis. 215-17

.Knygelė nedidelė, 'bet kupina faktų, čia Smulkme
niškai aprašyta Maldeno stebuklas, jo istorija ir vi
sokį incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
skutinius stebuklus: LiuYdą; 'Aušros Vartus, p Santos 
“paną Mariją/’ etc. Be tb, stirašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

Knygelėj “Ar Stebuklai Pagydo ?” taip jau surink
ta 'visk eilė faktų, kaip Sovietų vyriausybė prAplė iš 

' grabų šventuosius-ir stebuklinguosius, kurių laki «jai 
“niekad ’nekirmijo ir nepuvo.” žodžiu taria^

i knygelė tai neįkainuojamas kiekvienam darbimiiKui 
įrankis kovai prieš tamsą. ' »

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti, ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų. 

, ............... .

LAISVE
46 /Ten Eyck Street, i < Brooklyn, N. Y



TAI TIE ŠVELNŪSTHE YOUNC PIONEER CORNER CIGARAI

New

Bochon,

' Special Notice to Our Readers ,
IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

SKAITYKITE “LAISVĘ

MONTREAL, KANADA

Ave.

Ave.

the VINCENTA RIBOKIENĖ

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZEnd,

Pioneers of
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Children Hold Up Indian . 
Trains; March On to Line

T’- With Red Flags Flying

tjons of tjie workers 
tjjie bosses!

darbininkai Kana- 
daugiausia po 12 
ir turi po pusdienį 
tai yra, dirba per

Pirmininkas- 
312

Vice
Box 655,

Sekretorius—.T
626 Woodward

Iždininkas—K. T

Globčjtri

Vardas'._ ,_____
t i J i _No. ir gatve—

Miestas ir valst.

SEPT. FIRST THROUGHOUT 
THE UNITED STATES

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

Ind. 
Street

246,

Sliekas,
Ave., Brentwood, Pitts-

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių Kalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

. Šiuomiį primenu, savo1 draugamte, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrais 

buvo 271 Berry St. Dabar mano ahtrašas:

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos ^abakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

WE’RE GOING 
BACK TO FIGHT!

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums) , • ,

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS

AMBOY, N
400 Negro

The Worker” yra 
ekonomi- 

tuojaus buvo suaukotą 
'Tai nors menka para^

1256

113 
Vine St.,

So. Hobson St.

, Caetle Shannon

VEipO GRAŽUMAS
ROJAUS VEIDO ! GROžY- 

LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučedysit $1.25.

Tikrą naturaliŠką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido /Grožybes Lašai su 

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

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

ELIZABETH, N. J.

Iždininkas J 
ward Ave.,

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
BROOKLYN, Ni Y<

f Used to move from the. lines, 
but force was used and all 
the men were handcuffed and 
tAken to the police station/

We must follow the 'exam
ples of our Indian comrades

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, Šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntin$ja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

winter with torn 
Most 

back to over- 
dusty schools, 
lunchrooms or 
with two or

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, 'MICH.1

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

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

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

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūniene, 
1529 Hamilton Avė.

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

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis,. T. Rasikas, A. Lujuš, A. Ja
saitis.
v Revizijos Komisija: A.
K. Petriką, A.' Krašnauskas.

Salės • Valytojas, F. Zegunis, 5H 
Eleventh St.

Shlčs Pąrandavotojas A. Gąrba- 
napskas,’1108 . Elizabeth Ave.

• Draugijos' susinpkimai •'eįvyk^

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRA BORI US- UNDERTAKER

PERTH 
300 to 
white workers, employed 
unemployed demonstrated 
against unemployment in City 
Hall Park.

where the machinery made 
enough noise to make you 
deaf. I do not like the Sup
erintendent because one rea
son he is a boss and makes the 
workers work hard and fast.

everything ' my 
how1, and I 

child and 
fight the •k 'I'

2220 Avenue J > Brooklyn, N. Y
, Tel.: Midwood 6261

darbdaviai virėjus

paklusnumą. ' O ' tą nuolat ka
la darbininkams per bažny
čias, nors jaunuomenė dabar 
jau pradeda mažiau lankyti tą 
mulkinimų įstaigą. Dauguma 
darbininkų tikisi, kad iškris iš 
dangaus geresnė sistema ir jau 
tada, tai tikrai nebevergaus. 
Organizacijų bei organizuotis 
—bijosi, nes, girdi, tas bosui 
labai nepatiktų. Taip, drau
gai ir draugės, mes žinom tik
riausiai, kad už keleto metų, 
kada mūsų sveikatą prarys ga
rai ir karštis, būsime vis tiek 
bosui netikę ir nepatiksime. 
Nereiks laukti ir metų laiko, o 
jau į mus žiūrės, kad išmesti 
iš darbo, jei mes prašysime 
pridėti algos. Paprašyk pri
dėti, tai tuojau gauni atsaky
mą: Kad nori—dirbk, o jei ne, 
tai į tavo vietą daugybė lau
kia, kurie dirbs dar pigiau.

Kol mes nesusibursime į ka
ringas organizacijas ir unijas, 
kurias vadovauja nepermal
daujamas ir neatsiprašomas 
kapitalizmo priešas—komu
nistų Partija, tol taip ir bus.

Todėl stokime į Partijos ei
les ir burkimės visi apie vieną 
darbininkų revoliucinį judėji
mą, kurį vadovauja Komunis
tų Partija. Tik organizuoti 
būdami tegalėsime priversti 
bosus skaitytis su mūsų reika
lavimais, o ne maldavimais.

OKLAHOMA CITY.—800 
unemployed and employed 
workers gathered in Oklaho
ma City to demonstrate on 
Jobless Day. Because the 
bosses complained^ that the 
crowd was “blocking traffic,” 
the police broke up the dem
onstration and arrested four 
of the leaders. ••

25,000 Demonstrate 
York City

Over 25,000 unemployed 
and employed workers and 
children demonstrated in Un
ion Square on September 1st, 

Throughout the 
meeting the workers’ children 
and the workers cheered the1 
unemployment insurance bill, 
the demand for the release of 
the unemployed delegation,* 
etc. The Tammany police 
were afraid to start any trou
ble, ?and the < meeting ended 
with the singing of the Inter
national.

I believe 
father tdld me 
think that; every ■ 
grown-up should 
boss, our eneihy.

Comradely,
Anna

Age 10 years

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avsaee) 
MA SPETH, L. U N. T. 
Telephone, Juniper >7>6

SKELBIMAS: 1
Šiuomi pranešu visuomenei, 

jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York, 
N. Y.

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

Brutal Attack of Police
During a recent strike on 

the G. I. P. Railway, in India, 
thte workers’ children of India 
took a leading part, despite 
the great terror. - Punandare, 
the Ūeneral Secretary of the 
Uiii^n,'states that a group of 
school children/ all under the 
age of 12 years, showed ex
traordinary courage. They 
midrehed 
line 
in$, stopped a ^cab-driven 
train. The train was held up 
ffor about an hour until the 
police brutally drove the 
dren from the line. •

At Ita si,-down the G. 
line, a group of pickets, 
sisting of 30 men and 20 worn 
en, with about 14 
their arms, held 
trains, driven by 
about three hours.

Virtuvių 
doje dirba 
vai. į parą 
liuoslaikio, 
savaitę 78 .valandas, o kiti dar 
daugiau.

Dirbti verčia nežmoniškai, 
užkraudami bosai neva tam 
tikras darbo pareigas, nežiū
rint, kad tas darbas reikalau
ja daug daugiau laiko, ir tuo 
priverčią dirbti dar ilgiąuf kad 
atlikus savo darbą, o be} Jo, 
dar užduoda dirbti privačiai, 
arbą, kaip sakant, koja darbą 
parodo. Darbininkai, bijoda
mi prarasti ir tą darbą, sten
giasi visais būdais įtikti bo
sams. Darbas nėra jau, taip 
lengvutis, virtuvės dažniausiai 
be gero vėdinimo, garai ir ši
luma taip kartais nukamuoja, 
kad nenori ir valgyti.

Pavalgyti irgi turi taip sku
biai, kaip įmanydamas, nes, 
girdi, “bizi”; o kartais darbi-

PITTSBUKGHU IR APIELINKĖS 
PRlEšFAšISTINfiS TARYBOS 

KOMITETAS 
>—•

Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 
St., Pittsburgh, Pa.

Pirm, pagelbininkas J.
3121 Elroy 
burgh, Pa. 

Sekretore A. 
roy Avė.,

NEW BRITAIN, Conn.— 
2,000 workfers: participated in 
the demonstration here. A 
committee of five was elected 
to see the mayor and present 
the (demands. 25 workers ap
plied fdr;': membership 
Communist Party.?,"‘‘f

Tens of thousands of work
ers demonstrated in Budapest, 
■Hungary,.on Sept. 1st-against 
unemployment.-''

At 11 a. tn? many factories 
had to close because the work
ers marched on to the streets. 
Workers flung stonės at police 
and stopped traffic.

Despite the attempts of the 
bosses and police to break it 
up, despite the attacks 
soldiers in armoured 
killing and wounding 
the struggle continued 
the leadership of the Commun
ists. The Socialist deputy 
Peyer, was unsuccessful in his'gyt^ nes, esant daugiau valgy

tojų, darbas padaugėja, o jis 
per paskirtą laiką reikia atlik
ti. Darbininkai turi nertis iš 
kailio, kad palaikyti “biznį.”

Nauja Teisėjo Suktybė
Kings pav. teisėjas Martin 

kaltinapias ne tiktaf už, par
davinėjimą beverčių šėrų Bąy- 
sid ės i Amusement Ko rporą'ci- 
jos; -jis yra 'įtariamas, kad pri 
siskolinęs desėtkus tūkstančių 
dblęrių piniglj; Tąsias.5 pasko
las jis viliojo vardan^Anfų^e- 
me'ųt Korporaci .jos, kaipd’/^uz-

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
MONTELLO, MASS.

Valdyba:
Gelusevičius, 51 Glendale

Iždo Globėjai: ,
Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
St. Visi Montello, Mas^,, 
Susirinkimus laiko pirmą1 \ “rėdą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

VARDU

Mandelo

Aš, žeminus, pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį maloniktt 
maM prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UkBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Valgį , .
vergia 'duoti': tik' tą,1 kurio jau 
nesuvąrtbja ''lankytojai, arba 
kurisvyira prastesnis ir piges
nis. ' Mųšų restorano, kuriame 
dirbami ‘37 ’datb-Bittkai ir 5 

šunyčiai (bbsai), yra j- 
sz. duoti tas maistas, kuris 
eis į išmatas, d jau“ jei kada 
gauni ką geresnio, tai šunyčiai 
nori, kad jiems reikštam ai
džiausia -padėką. Darbininkų 
tarpe sėjamas, nesutikimas, kas 
suardo jų vienybę ir bendru
mą. Kai prie kurių darbų yra 
gaunam^ taip vadinami, tip- 
sai, .kurie priverčia dar <Jąju- 
gįąu", dagininkus 
buržuazijai” ir?’■

Nežmoniškai Išnaudojami Vir-
7 tuvių Darbininkai

Labai mažai mūsų spaudoje 
telpa žinių apie išnaudojimą 
darbininkų ir darbininkių prie 
valgių gaminimo. Buvo vie
nos draugės iš Chicagos pasi
skųsta nepakeliamom sąlygom, 
o daugiau mažai kame girdė
ti. Kadangi teko atsidurti ir 
man pačiam virtuvėje, nors 
neąu tikęs tai profesijai, tai 
pasistengsiu pasidalinti keletu 
minčių su šios srities lietuviš
kai kalbančiais darbininkais.

Darbas

N. Morrison Ave., 
An<lru» St., Akron, 

.. Benld, Ill.
Ill.

ĄV6., Saginaw,

Zeigler, III.
Box. 262, Cuddy,

Box 118, Blanford, 
4829 Merrit

P. O. Box

46 Ten Eyck
Lager ; St., N 

Į
SJ Auburn Ave./

>

307 Plymouth Ave.
'a. , , ,

437 Elm St., Tamaqua,

222 Crystal Lake 
Mich.

1130 Sycamore St., 
“•a.

316 George Ave..
351 Ferdinand

Bigelow

Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon 

St.
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton

Age. . . , 
Address 

k City . ..

attempt to stop the' demonsra- 
tion.

v Out of a population of 7,- 
000,000 there are over 500,- 
000 jobless in Hungary. This____
means that one out of every Įjos mokėtų sftktis apie koštu 
14 workers, young And old, iš 
without work! This meanš 
that thousands of children are kas užsigeidžia kur 
starving!

Workers’ children, com
rades ! Support the Hungari
an workers and their children 
against the bosses'-and their 
terror!

Dear Comrades:
• This corner is yours and you 

must write for it..!< Write to 
us! Tell Uę about the condi
tions in your school and your 
neighborhood, We will give 
a prize to any comrade whose 
article, a, poem, or story we 
print.

Comradely yours, 
Young Pioneer Cprher.

RODGERS,
Oregon St., ■ Pittsburgh,

Jorllas Sta.) 
irmininkas—K. STAŠINSKAS, 

New Kensington,. Pp. 
. MILIAUSKAS,

) Ave., McKees Rocks,
' URMONAS,

. 37 Norwich Ave,, West View,

URBONAS,
484 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 

URBONAS, .
1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa

». L. A. KUOPŲ SEKR.
ANTRASAI i

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
is yra didžiausias žmogaus priešas ?-r-šaltis. Jis ne tik sunkiausias

jmerius ir jom nevalia nieko 
i pasipriešinti, jei koks buržuju- 

“ nors pa
čiupinėti.. . Girdėjau pats sa
vo ausimis, kaip restorano sa
vininkas įsakinėjo merginom 
būti “bizniškom,” o jei ne, tai 
atleisiąs iš vietos. Merginom 
ir darbas taip sutvarkytas, 
kad neturi nei minutės apsi- 
grįžti.

Atlyginimas
Atlyginimą gauna vyriausi 

virėjai ir veiteriai geresnį, nes 
jie tada geriau prispaudžia 
darbiniiikusfb visi kiti, tai pa
gal ' ii* bifeniškumą.
Atlyginlinaš dkrbinihk^nis—5- 
18 ddlėriį l savaitę.

> nusilenkti 
įiarbdyti^šaVb

Sept. 8th, school opens! 
The newspapers report that 
more than 25,000,000 children 
are going back to school this 
fall.

Millions of these 25,000,000 
will be children of unemploy-'Jobless Day 
ed workers, going to schdol in 
the mornings with an empty 
st^Wach, having just a dry 
sandwich or bread for lunch, 
i/any of them will have to 
face the 
clothes and torn shoes 
of us are going 
crowded, dirty, 
Schools without 
gyms. Schools 
three different shifts.

But what will our teachers 
say to all this? They are go
ing to say that we are hungry 
and coming to school without 
clothes because our fathers 
are too lazy to work. (They 
will not speak of the fact that 
there are 7,999,999 
besides your father 
looking for work.) 
goint to tell us our 
a lazy good-for-nothing if he 
^aes out on strike. They want 

to grow up to be real slaves 
for the bosses, afraid to say 
•Anything.

Our teachers will not tell 
us about the fat salaries that 
the “big . cheeses” on the 
board of eddcątion and the 
city government get/\yhen wb 
complain to them of our{ bad 
conditions.

Comrades! The only way 
we will ’ get any place is by 
fighting! Organize! Join the 
Young Pioneefs of America! 
Show the bosses and their 
teachers that we are back to 
fight! We won’t allow them 
to spread the lies about the 
working class and the work
ers fatherland, the Soviet Un- 
^ion! We are going tojanswer 
the lies of’ the 4 teachers J ifry' 
speaking to the workers’ chil
dren in our class-room, by tell
ing them the truth about the 
Soviet Union, the 
the conditions of 
can workers and 
dren!

Join the Young 
America, the only workers’ 
children’s organization that 
fights for better conditions in 
the schools. Fill out the blank 
below and mail to 43 Ę. 125th 
St.', New York, N. Y.

Name ...................................

Apie Mūsų Draugų Nuomonę
Montrealiečiai draugai kaž 

kodėl myli daugiau “Laisvę,” 
negu “Vilnį.” Jie pamatuoja 

!tuo, kad “Laisvė” arčiau ir 
viena diena anksčiau gauna, o, 
girdi, du laikraščius skaityti, 
tai jau esą perdaug. Kiti sa
ko : “Laisvė” yra mūsų orga
nas ir jį mes geriau tu-rime 
remti. Nekalbu aš už “Vilnį” 
nei “Laisvę” daugiau. Mūsų 
judėjime abu šie laikraščiai 
yra mums vienodi ir vienodai 
remtini, nes jie abu gina dar
bininkų klasės reikalus. Pas 
mus nethri būti močekos nei 
patėvio—visa darbininkų spau
da lygiai .apeina.

“Vilnies” vajaus reikalais 
užėjau ir pas kai kuriuos va
dinamus darbininkiškus veikė
jus". Pasirodo, kad ir jie ne- 
|skaito ‘‘Vilnies,” 'nei “Komu
nisto,” T)iei "“Balso,” o apie 
“Raudonąjį Artoją’? ir argenti
niečių organą “Rytojų” nei 
neužsimink. Vienas iš tokių 
veikėjų atsakė: Kam rašytis 
dar “Vilnis,” kad - aš turiu 
“Laisvę” ir “Keleivis” ateina. 
Būtų gėda taip manyti ir dar 
kitiem sakyti. Tai kas gi per 
veikėjas, kad savo spaudos ne
seki? Man rodos, būtų labai 
gražus., dalykas, kad į Mont- 
realą pareitų nors po keletą 
egzempliorių laikraščių iš į- 
vairių mūsų kolonijų. Draugai, 
stačiai mes esame pametę 
draugiškus santikius su Pietų 
Amerikos lietuviais darbinin- 
kais-emigrantais. Jų organe 
“Rytojuj” mes matytume tik
rą veidrodį jų gyvenimo ir ko
vos su kapitalistais.

Raginkimes prie spaudos rė
mimo ir skaitymo, kitaip-—su
tirpsime kapitalizmo katile.
Kai Norima, Tai ir Padaroma

A. L. D. L. D. kuopos mėne
siniame susirinkime vienam iš 
mūsų .draugų pareiškus, kad 
Kanados Komunistų Partijos 
organas 
kritiškoje padėtyje 
niai, 
$3.6 
ma, bet vis geriau, negu nieko. 
Ębdel negalėtume sudaryti iš 
keleto pasišventusių draugų 
komisiją parinkti aukų Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui arba kad ir spaudos pa
laikymui ? Gėda mums, mont- 
realiečiams, kad mažesnės ko
lonijos mus aplęnkia. Kad ir 
“Vilnies” vajuje—St. Boniface 
susilygino su mumis.

Dabar ruoškimės išanksto 
bendram spaudos vajui.

' Paulius.

2— J. Saulis. 8226 Stafford St., Pittsburgh,
' Pa., (Corliss StaA . „ > ,;i

3— P. Stidulicnė, 108 Cress St., Carnegie,
Fa. a. ■ i • ,

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

5.—V. . Labutis, ’ 121 E.\ Monroe St.,
McAdoo, Pa. *'

6-—M. Ę. Custerienč, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio.

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroj Ave.,
Brentwood. Pa.

8— V/. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S.
Pittsburgh, , Pą.

9— K.' Stašinskas, P. O. llox 655, New
■ Kensington, Pfi., •

10— T. Albauskis, 1100 Unioh Ave., Chicago
Heights, • Ill. •

11— J. BhrŠkietiš, P. O. Box 441’, Courtney, 
Pa.

12— J. Kinderis, 439 Maplewood 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, 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. Botyrius, Box 237,
22—P. Cibulskis, 7042 Link 

N. Y.
24— P. Sodeikis, 1324 1

Youngstown, Ohio.
25— A. DelinikaiciūtZ', 4 

Buffalo, N. Y.
26— A. Danibauskas. 224 1' 

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 

Ill.
30—J. Leonaitis, 107 b

Benton, Ill.
32— K. Bakanauskas, 67’

Easton, .Pa...
33— A. B. Shatkus, 

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audlejaitie, Box 
3o—K. Bagdonas, 114 N.

Shamokin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, 929

Harrisburg, Ill.
37— L. Aiman, Box 568, 

Pa.
38— F. šiaučiulis. 30'

Frankfort, 111.
39— J. Willumat. 417 

Collinsville, Ill.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 

Ohio.
41— J. .Guzovičionė, Box 400,
42— F. Miller, Box 264,' Buckner,
43— K. Šatas, 215 ■ Hess 

Mich.
4 4—M. Ažukicnė, Box 426,
45— M. Savukaitienė; P.

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

Detroit. Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
CO—Ch. Adonuiitis,, ' 

Pittsbiugh™ >Pa.
52— Kukliorius/ '•.■641'4

Chicago, 111. r
51—J. Stanislovaitis,

. Wilkes-Barre,
53— J. Gudišauskas,

Pa.
54— G. Braknis; .

. Pontiac,
55— T. Sopata,

Washington.
56— V. Glaubičius,

Wilkes-Barre, Pa.
57A-John'' Norkus,

Scranton, Pa.
58—J. N. Valnachausky, 

Brighton, Mass.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “laisvę” už Organą 

APLA CENTRO’KOMITETO 
ANTRAŠAI

My First Trip to a Woolenk 
F actory t

Thursday morning at 10 
o’clock a group of us school- 

to the railway children were to go to Marl
and with red flags fly-' cellus. Marcellus is a little 

town ten miles‘from Syracuse. 
My father had told me all 
about the workers (and how 
hard they have to work, while 
the bosses sat idle enjoying 
themselves from the profits 
they squeeze out of the work
ers, T- did’nt believe it.

When we arrived at the fac
tory we went td ‘ th ė dyeing

children in 
up three

scabs, for i room, and there we saw'some 
On the ar- meh raking up the dyed wool 

into heaps. We thėn Wht into 
room, and ft čėrtaih’ly ’ did 
smell awful, maybe my1 read
ers havė been to a U'oolėn fac
tory and know how stuffy it is 
there. As we’ passed through 
we saw eleven or twelve 
w^men' 'working' hard1 orivthe 
machinery. ’ ’J ’’ ’ -ti

We next went into a room,

HUNGARIAN WORKERS < 
SEIZE BUDAPEST STREETS,

STONING POLICE

ligas įvaro, bet ir į grabą pagu 
Ameriką pagarsėjusius ■

Urbo hx Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug, rūpeščių ir sunkių ligų. 
25 centai už,skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

434 Library St.

800 Todd St.,
Penn Ave., Exten.

Minden, W. Va. 
Burgettstown, Pa 

mrt, Maspeth.

Powersdale

Eckert

Mahanoy

J4, Wilsonville,
Duquoin

Bushkill

Scribner

Royalton,
išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuli&dlato 
valandoje Šaukitės pas mane. Pae man*.- 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA,

r,, , . j a ’ , , j
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Tarptautinės i Maurice Campbell tęsia laik- 
Central Op- raščiuose atidengimus, kaip

d

su kuo tik gavau_ progos kai- !rg o.na piaskelienė, palikda-

Telephone) Stagg 440® -

A

PRANEŠIMAS MOTERIMS

lilll

pastebėti, tai Lyra padarė ge
ro įspūdžio į cliffsidiečių pik- 
nikan suėjusius žmones, nes

New Yorko1 apskrities vy
riausias ex-administratorius

RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

PARDAVIMAI •
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

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

PAJIEŠKAU merginos, kuri yra pa
tyrus prosyt ir plytyt Šilkines dre- 

seš. Atsišaukit po 6 vai. vakare se
kamu adresu: St. Dulsky, c-o Klas- 
tow, 840 Forest Ave., Apt. 21,'Bronx, 
N. Y. > 216-17

Brooklyne, rugsėjo 9 
po ilgos stemplės ligos pasimi-

f'

z Puslapis Šeštas T Penktadienis, Rugs. 12,1

Pereitąjį ir AteinantįVIETOS ŽINIOS J Sekmadienį su Lyros Choru
Pirmutinė Sj Sezoną

----- . ... ..........   ... ...-.....   , -y/ Pramoga Svetainėje

PARAŠŲ RINKIMAS JAU BAIGIASI—
PASIDARBUOKIME DAR ŠIĄ SAVAITĘ

Komunistų Partijos parašų rinkimas jau eina prie galo. 
Vienok dar nesurinkta ganėtinas skaičius parašų. Šią 
savaitę šiokių dienų vakarus kiekvienas draugas ir drau
gė pašvęskite parašų rinkimui; sekmadienį gi eikite pa
rašų rinkt iš ryto. ,

Ketverge, pėtnyčioj, subatoj ir nedėlios ryte dar gali
ma pusėtinai parinkti ’ parašų. Lietuviams stotis yra 
“Laisvės” raštinėje. Visi draugai ir draugės ateikite į 
“Laisvės” raštinę, pasiimkite peticiją ir padirbėkite bent 
paskutinėse dienose. RINKIMŲ ROMISIJA.

Šį Vakarą Demonstracinis1 
Jaunimo Mitingas su Gera 
Programa Visiems

Šiandie vakare bus didelis 
ihasinis mitingas su programa, 
pažymėjimui 
Jaunimo Savaitės, Central Op 
era House, 67th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke. Gyvas dar
bininkiškų jaunuolių paveiks
las perstatys pirmąją tarptau
tinę' jaunimo konferenciją, į- 
vykusifc 1915 metais Berne, 
Šveicarijoj; skambins Freiheit 
Mandolinų Orkestrą; bus ir 
daugiau įvairumų. Prakalbas 
sakys Daily Workerio redak
torius C. Hathaway, komunis
tinio jaunimo organizatorius J. 
Kling, negras draugas Brown 
ir keli kiti.

Pamatinis šio demonstraci
nio mitingo tikslas, tai protes
tas prieš naujai berengiamą 
imperialistinį karą, kuris pir
mučiausia gręsia Sovietų Są
jungai.

šeštadienį gi, užbaigiant 
Tarptautinę Jaunimo Savaitę, 
įvyks Ulmer Parke bendras 
piknikas Jaunųjų Komunistų 
Lygos ir Darbininkiško Sporto 
Sąjungos. Be kitko, šičia bus 
ir varžytinės tarp visokios rū
šies darbininkiškų sportininkų 
iš įvairių rytinių valstijų.

Aidiečiai ir Aidietės, 
Tėmykite!

Šiandien vakare visi ateikit 
į choro pamokas; būtinas rei
kalas visiems dalyvauti. Turė
sime aptarti paveikslo nusi- 
traukimą. Prašome visų nesi- 
vėluoti, atsilankyti ne vėliau 
8-tos vai. vakare. Taip pat 
ir naujų narių atsiveskite įra
šyti į Aido Chorą.

Mes 
bo iki 
certas 
nesam 
rengę,
rūpintis, kad galėtumėm savo 
užduotį atlikti.

Draugai ir draugės, prie 
darbo visi, petys į petį 1

Choro Komitetas.

turime labai daug dar- 
mūsų« koncerto. Kon- 
jau visai arti. O mes 
dar prie jo gerai prisi- 
Tai mūsų visų pareiga

Blaivybės Ex-Viršininkas 
Apie Washingtono Valdžią, 
kaip Smuklią Globėją

Washingtono valdžia užtąrau- 
ja poniškus būtlegerius ir lai
kytojus girtybės ir ištvirkimo 
urvų, vadinamų naktiniais 
kliubais, kur ūžia buržujai ir 
buržujės.

Užvakar jis spaudoje, be 
kitko, paskelbė, kaip prieš 
pereitus prezidentinius rinki
mus šalies iždo ministeris 
Melionas uždraudė daryti kra
tas tose alkoholinio šutimo 
vietose, yįač Atlantic City, N. 
J. Buvo surinkta 'įrodymai 
prieš 60 kekšiškų ir girtų nak
tinių kliubų; ir blaivybės ad
ministratorius jau buvo besi-., 
rengiąs juos užklupti. Bet iš bėti, visi išsireiškė nol’į dar iS- 
Mellono ministerijos greitai 
gavo atsakymą, kad susilaiky
tų. Taip tas alkoholinis ir ly
tiškas šmugelis ir tęsėsi' iki 
paskutinių savaičių ; ir tik da
bar neva pradėta šioks toks 
“valymas,” daugiausia delei 
svieto akių. ' 1

Panašių istorijų ir daugiau 
paduoda buvęs distriktinis 
blaivybės vykdymo galva.
111 i i m > 1 i: j (i;..'

Kalbėdami Apie Streiką, 
Laužo Siuvėją Streikus

žiūrėkite, kaip “grumiasi” 
už darbininkų reikalus “socia
listinė” moteriškų

kapojimą, prieš' šjkubinimo sis 
tenią, tai susijungus į revbliu-, 
cines darĮjo unijas po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos vadovy
be. Darbininkas.Pramoga Svetainėje

Kaip visi keliai veda “į Ry- 
mą,” taip sekamą sekmadienį, 
rugsėjo 14, turėtų vesti į Mas- 
pethą, nes ten, tuoj aus po pie
tų, prasidės vienas pirmutinių 
ir puikus šį rudens sezoną par- 

J rengimas, kurį ruošia Lyros 
Choras.

Pereitą sekmadienį lyriečiai 
| dalyvavo mūsų draugų cliffsi- 
idiečių piknike. Savo dainavi- 
[mu jie padarė tokį “hit,” jog, 
beveik visi apielinkės gyvento-: 
jai, kitataučiai,—įskaitant ir 
“trafiko” policmanus,—sukišę’ 
pro parko tvorą galvas išsižio
ję klausė melodingų dainų.

Pastaraisiais laikais Lyron 
susispietė daug naujo jaunimo, 
taip kad susidarė pajėgų ne 
vien mišriam, bet ir dideliam 
vyrų chorui. Cliffsidėj jie>abu 
smarkiai sudrožė po kelias 
dainas. Nors vyrų choras dar 
jaunas, bet dainuoja jau gana 
harmoningai; o mišrusis, cho
ras yra padaręs tiesiog didelio j ko 
progreso. Kad ir seniau Lyra I bei obalsiai, kuriais papuoštas 
buvo didelis dainininkų būrys, 
ir turėjo gerų balsų, bet har
moningumas dainavime nebu
vo toks geras, kaip dabar. 
Matomai, dabartinė mokytoja 
drg. Retikevičiūtė stropiai 
darbuojasi, kad taip, palygi
namai trumpu laiku, ne vien 
mišrus choras pažengė toli pir
myn, bet ir vieni vyrai gerokai 
pramoko dainuoti. Kiek teko m; - n Pkekplmnp ,4-ni T 1WH C Wild KldwlY VllvllV

Biznieriai Reikalauja Valyt 
Union Aikštę nuo Raudonąją

Broadway Biznierių Sąjun
ga New Yorke kreipėsi į poli
cijos komisionierių Mulrooney, 
kad uždraustų komunistams 
“triukšmauti” Union Square, 
prie kurio randasi Komunistų I 
Partijos Darbininkų Centras, 
Darbininkų Mokykla, komu
nistiniai dienraščiai Daily 
Worker ir Freiheit ir įvairios 
kitos ^revoliucinės , darbininkų 
įstaigos. Biznieriai “triukšmą- 
vimu” vadina ne tiktai didžią
sias komunistų vadovaujamas 
demonstracjjas, įvykstančias 
Union Square;' jiems nervus 
gadina ir patsai kasdieninis 
darbininkų būrimasis apie tą 
revoliucinį centrą; jų pasikal
bėjimai ant šaligatvių, jų dis
kusijos; akis buržujam dras- 

ir (komunistiniai užrašai

Darbininkų Centras.
O tokie dalykai, kaip kad 

jie skundžiasi policijos komi- 
sionieriui, kenkia jų bizniui, ir 
komisionierius, esą, turėtų 
prašalinti Tuos nesmagumus. 
Jie supranta, jog kada nors 
komunistai prašalins pačius 
biznierius.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugės: 

turi būti pasiturinti ir laisvų pa
žiūrų. Aš esu gimęs <1881 metais, 
sveriu 200 svarų, esu linksmas ir 
draugiškas, fiziškai drūtas; turiu sa
vo namelį ir karą; svaiginančių gė
rimų nevartoju, taipgi ir nerūkau. 
Meldžiu atsišaukti nuo 40 iki 50 me
tų senumo. Joseph Jokubpnis, P. CL 
Box 181, Monmouth Beach, N. J.

' .. . * ’ ’ 216-17

REIKALAVIMAI
REIKALINGI lietuviai būti nariais 

ir užimti darbą lietuvių gesolino 
stotyse. Kaucija reikalinga. < , Atsi
šaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Branford 
PL, Room 227, Newark, N. J.

• ' f • . , , : ; ' 217-22----- - __--- ,. -.4.. j--------- *_ 
KAM REIKALINGAS karpenterife- 

staliorius būdavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujus stogus ir ir pa
taisom senus. Darbą atliekam gerai 
ir pigiai. J. Sem, 475.„Grand St., 
Brooklyri, N, Y. Tel., Stagg 4118.

' 215-26

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA farma: 80 akrų že

mės, prie gero kelio ir vandenio, 
4 mylios j rytus nuo Fountain, Mich., 
lietuvių kolonijoj. Pardavimo prie
žastis—esu nevedęs, o vienas nenoriu 
ant ūkės gyventi. Taigi sutinku mai
nyti ant miesto nuosavybės. Del 
kainos susitaikinsime.^ A. Razgūnas, 
357 W. Fulton St., Grand Rapids, 
Mich. 217-19

Telephone, Stagg f910

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

v BROOKLYN, N. Y.

^etelonhs: Stagg. 9105 <

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

! LIETUVIS DENTIST AS
221 S. 4th ŠL, Brooklyn, N. Y.

X-Spinduliu Diagnoza
Gazo Anestetiką j * 

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS į 

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

girst Lyrą dainuojant ir urmu 
rengiasi nedėlioj važiuot Mas- 
pethan.

Iš pačių gi lyriečių paty
riau, jog jų rengiama pramo
ga bus itin įvairi, su daugybe 
margumynų, atsilankiusiem 
proga laimėt $12 vertės “sil
verware” setą ir dainuos abu 
—mišrus ir vyrų chorai, vado
vybėje E. Retikevičiūtės. Bus 
ir šokiai. Parengimo vieta— 
National Hali, 91 Clihton Avė. 
(kampas WilloW Aye.), Mas- 
pethė.

Per visą vasarą draugai ly- 
riečiai mus linksmino’kitų mū
sų organizacijų parengimuose,

ma nuliūdime savo vyrą Pra
ną Paskelį, sūnų Edvardą, 
dukteris Heleną Matusevičie- 
nę, Marijoną DeGrace, Oną 
Rodman, Matildą Plaskeliūtę, 
ir sūnų Petrą Plaskelį. Taipgi 
paliko brolį Dominiką Zaka
rą, Mt.1 Carmel, Pa., ir sesu
tę Mežuolienę Lietuvoje.

Velionė paėjo iš Pupasonio 
kaimo, Seinų valsčiaus ir ap
skričio; pergyveno šioje šalyje 

metus; išauklėjo savo šei- 
ir buvo pavyzdinga mote- 
mylima visų giminių, drau- 
■ iri pažįstamų.

bus rytoj, iš 
vietos, 294. S. 
lyne, 10 vai. 
kapuose.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Antanas J. Valantiejus.

.Reporteris.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
(vairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
aaserikoni Skals.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1450

Kreipkitės Šiuo 
adresu i

JONAS
178 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

29 
mą 
ris, 
gų

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge
rai įtaisyta, su gera dienos šviesa. 
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė
ti. Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Noriu greitai parduoti, todėl par
duosiu už labai žemą kainą, žingei- 
daujanti tuo bizniu, kreipkitės be 
atidėliojimo; sekančiu adrešii:

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

•7?........ .29t-?9

GERAI IB PIGIAI

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES

NOTARY PUBLIC

, Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. ofisas at
daras dieną ir . Darbą
atlieku gerai. le kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriaūsiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N.‘Y.

Phone, Stagg 5043drabužių 0 dabar kviečia visus į savo 
kriaučių unija (I. L. G. W.). pačių pramogą.
Tos unijos 38-to lokalo vadai beį įr prfderystė kiekvieno 
čiauškia apie streiką, bet dar- progresyvio ’ žmogaus pasima- 
bininkų nei mitingan nešaukia įyį su lyHečiais jų parengime 
delei prisiruošimo streikuoti; lnedglioj. Atsilankiusiems bus 
Apisdorfo, Verzimerio ir S. dvasinė nauda, o lyriečiams— 
Formano siuvyklos paskelbė įrodymas, kad ir mes einame su 
lokautą darbininkams, visiems jais, o ne vien jie su mumis.

Ne vien ver-

Palaidota 
savo gyvenimo 
2nd St., Brook- 
ryte, šv. Jono

41S Metropolitan Avenue
$Arti Marcy Avenae) 
BROOKLYN. N. Y.

Tel., Stagg 7057 <

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 7

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

030

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
3OEXXO1IMPERIAL

BARBER COLLEGE
Mes Mokiname Barberiauti 

ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25. Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. Lietuvis instrukto
rius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave,, New York, N. Y.

217-42

jiems uždarė savo dirbtuvių 
duris. O unijos vadai nei pir- 
£, fe Nukapoiimas Mat
draudžia darbininkams strei- jr Sons DirbttlVeie

Didelis Nepasitenkinimas 
Tarp Darbininkų

Ant So. llth ir Berry Sts., 
Brooklyne, randasi Mondet ir 
;Sons dirbtuvė, kur išdirbama 
ikorkos ir įvairūs korkiniai 
daiktai.

Normaliu laiku *toj dirbtu
vėj dirba apie 1,500 darbinin
kų, bet dabar darbininkų skai
čius žymiai sumažinta. Darbi
ninkai priversti dirbti suvirš 9 
valąpdas į dieną.

Pastaruoju laiku j labai nu
kapojo darbinipkams. algas. 
Algų nųkąpojimaš. (ypatingai 
prąsįdėjo jtuo laiku, kada bo
sas (užveizdą) Bųfalano (ita
las) gayo augŠtesnę vietą—pa
tapo ,bosu ajit, penkių depart- 
mentų. Jis savo .departmen- 
tuose nukirto, algas ant 6 do
lerių į savaitę. Pirma nuka- 
pęjimo darbininkai gaudavo 
mažas algas—po $26 į savai
tę. Del to. darbininkai labai 
pąsipiktinę, Daugelis darbi- 
nįnkų yra išdirbę toj dirbtu
vėj ilgus metus. 4

Didelė dalis darbininkų yra 
ispanai- ir portorikiečiai. Ne
mažai yra italų.

Vienas portorikietis darbi
ninkas, įpuolęs desperacijon, 
šoko mušti užveizdą Bufalano 
jdei algų nukapojįmo. Prie 
eleveiterio dirbantis darbinin
kas pripuolė bosą ginti, tai 
portorikietis smarkiai apmušė 
tą boso tarną. Portorikietis 
tapo, suareštuotas.

Darbminkai turi žinoti, kad 
sektnihgteusia gąlima vesti ko 
yą prieš bosus, prieš algų nu

kuoti. Štai pavyzdys. Iš Hat
tie Carnegie siuvyklos, New 
Yorke, bosai išmetė darbinin
ką Slonimskį už smarkesnį u- 
nijini veikimą. Darbininkai su
streikavo, reikalaudami, kad i 
jis būtų sugrąžintas. O uni
jos vadai paliepė grįžti dar
ban, o kad ne. tai jie patys 
sulaužysią streiką. Dviem ki
tiem darbininkam pagrąsinn 
išmest iŠ unijos ir iš darbo už 
“kairumą.” Užuot leisti dar-- 
bininkus kovon, unijos lyderiai 
patvarkė, kad nesusipratimus 
su trimis minimais siuvėjais 

.nixvc* .0 spręsti “bešališkas” pir-
yWd^^oU^r*paveiksYaCs: TngeHdll, ndo senai
“soęią|iptų’| žymiąusiąs politi- žynomasbęąąjpal^ąlikas - prieš 
kierius, kun. ’Norman Thomas, darbininkus.
suka’ šfelilėkatarinką i? Idiko , tnoteHškųŲ taip) Vyriš
ant virvutės beždžionę, kuriai 
prie kaklo prikabintas para
šas VHeywood Broun”; bež
džionė su blekinuke vejasi nu
tukusį kapitalistą,' ar jis neį
mes kokį skambutį į blekinę.

“Aš esu socialistas,” aiškina
si toliau Broun tame pasigar- 
sinime, ir užbaigia, (atsišauk
damas, kad siųstų aukas kam
panijai už jo išrinkimą į kon-

Kapitalo Beždžionės Rolėj 
Ponas “Socialistas”

Heywood Broun, “socialis
tų” kandidatas į kongresma- 
nus, talpina savo pasigarsini- 
mą republikonų laikraštyje 
Herald Tribune, ir tuomi pra
šosi, kad jį paremtų kapitalis
tai pinigais bei balsais. Pa- 
sigarsinimo antgalvis ’— “Aš 
nesu komunistas”; po tuo pa
reiškimu, pęrspaus(djnta iš Dai
ly Wdrkdrio' toks paveikslas:

kierius, kun: Borman Thomas,

O iš ko “socialistai” kalė
dojas! aukas, tam, suprantą- 
ma, |ir tarnauja—kapitalis-

Darbininkai turi remti tiktai 
komunistų kandidatus ir už 
juos balsuoti rinkimų dienoje. 
Komunistų Partija yra vienin
telė, kuri nfesilenkia kapitalis
tams ir kovoja vien tik už dar
bo ž m o n i ų re i k alus.

Buvęs Cliffsidėj.
Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

dĄrbininkūš.

ku drabužių darbininkams iš
eitis bęĮieką tiktai šitokia— 
dėtis į kairiąja Adatos Darbi
ninku Industrine Uniją, kuri 
šiuo laiku mobilizuojasi į tik
rą streiką už Ipagerinima 
kriaučiams sąlygų. Iš I. L. G. 
W. ir Amalgameitų Unijos so- 
cial-feikerių nieko kito nega
lima tikėtis, kaip tik naujų iš
davysčių prieš adatos darbi
ninkus.

Sesers Kerštas Seseriai
Susie .Gascone, trijų vaikų 

motina, 167 Navy St., Brook
lyne, reikalauja, kad jos se
serį teismas pasiusiu dvide
šimčiai metų į kal^jfrfrą. už tai, 
kad sesuo'susipykūs peiliu su
raižė jai vtidą.’ ’ *'

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D.H47 kuopos susirin
kimas bus pčtnyčioj, 12 rugsėjo, Ha
nover Kliube, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit, yra svarbių reikalų 
aptarti. Tat nepamirškit atsilankyti. 
Sekr. A. Bružas. ,216-17

BROOKLYN, N. Y.
A. P. L. A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedelį, 15 rugsėjo, "Laisves” 
svetainėj, 8 vai, vakare. Visi nariai 
ateikit ir naujų atsiveskit.. Turim 
svarbių reikahj aptarti. A. Baltai- 
tis. 217-18

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
, 214 Bedford Ave., Brooklyn 

^7811 
i ’-v r • •

Attikti /’<•< m 11 h rml i

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

i sumaišyt su vandeniu ir užsigeft einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lybiai kaip ir suauį 
siems. Kaina................................ ■ • . . . 60c, per paštą 6

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
' P. J. KUNDROTĄ, -Savininkas 1 > ’

Brooklyn, N. Y.
Krimp. 4-t^)š gatves Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

IšRirpklt §j skeihįifiię ir pasiuskit kartu su užsakymu.

"j 229 Bedford ‘Avenue

4 .įk:

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

'Šįmet turime geriausios ir vėliau
sios mados Permanent Wave maši
nas, todėl kviečiame visas atsiląnkyti 
o mes patarnausime kuogerihusia.

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sujn 
buriuojame ilgam laikui. Kreij 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET
® Prie Lorimer St., šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.
......,A"'" "
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