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KRISLAI Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis. Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!
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ALDLD Apleista 
Visai Nubluko 
Neapleiskite Vaikų 
Ateis Keršto Diena 
Mūsų Poetai /

Rašo Komunistas

Man atrodo, kad mūsų Ame
rikos Lietuviui Darbininkų .Li
teratūros Draugijos centro se
kretorius pusėtinai kietai užmi
go. Spaudoje iš draugijos vei- 

/ kimo bevęik nieko nesimato. O 
čia ateina agitacijos mėnuo. 
Centro komitetas turėtų tuo
jaus susidomėti. Nejaugi d. 
Bėčis pavargo?

,Klerikalų “Rytas” ir liaudi
ninkų “Lietuvos žinios” yra 
fašistų valdžios opozicijos laik
raščiai. Skaitai juos, žmogus, ir 
manai sau: toks šlykštus nu- 
blukimas. Pora metų atgal tos 
pačios “Liet, žinios” dar vypte
lėdavo žodelį kitą prieš kruvi
nuosius fašistus, 
tyli—kartais dar 
fašistus.

Tikrais fašistii
tuvoj tėra komunistai, 
skelbė, taip tebeskelbia mirtiną 
kovą Smetonos gaujoms.

O dabar jau 
sukvaksi už

priešais Lie-
Jie kaip

savo mil- 
yra šios

turi su
linkti i sa- 

nepa-

Prasidėjo mokslo metai. Dar
bininkų vaikai sukimšti į bur
žuazines mokyklas. Jų protą 
nuodija priešdarbinink iškaiš 
nuodais. Mokytojai, 
žiniškoj didžiumoj, 
sistemos garbintojai.

Darbininkai taipgi 
prasti savo pareigas
vo vaikų. Jie privalo 
vesti savo vaikij amžinai mo
kytojų apiekai. Kalbėkite j sa
vo vaikus. Aiškinkite jiems šio 
surėdymo supuvimą. Nurody
kite, kaip reikia kęsti nuo šios 
bedarbės. Aiškinkite jiems, kad 
tiktai komunistai gina varguo
lių reikalus.

Chinijos budelių kirvis vėl 
darbuojasi. Kasdien mūsų 
draugų komunistų galvos krin
ta Shanghajuje, Hankowe ir ki
tuose miestuose. Bet kada nors 
Chiang Kai-shcko budeliai atsi
ims — atsiims ,.su magaryčio
mis. Tatai užtvirtina stiprė
jantis komunistinis judėjimas 
Chinijoj. Tatai liudija perga
linga Chinijos Raudonoji Armi
ja, kuri ima miestas po. miesto.

Ne kiek mes tų lietuvių da 
bininkų poetui turėjome, -bet i 
tie nutilo. Neberašo, arba pa 
rašo labai retai.
yra. Gyvenimas sunkėja. Dar

(First Lithuanian Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.
Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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NAUJI DARBININKŲ ATLEIDINĖJIMAI Suareštavo Darbininkų
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PRAGUE, čechoslovaki- 
ja.—Čechai suruošė dideles 
demonstracijas prieš Italijos 
valdžią ir akmenimis ap
daužė Italijos ambasadą 
Pragoję. Jie protestuoja 
prieš nužudymą keturių ita-. 
lų čechiškos kilmės, kurie 
buvo kaltinami pasikėsinime 
ant kruvinojo Mussolini.

FABRIKANTO DOVANA

VERČIA BEDARBIUS ORGANIZUOTIS 
I MASINES BEDARBIU TARYBAS 

f ę

Lietuviai Darbininkai Neprivalo Atsilikti nuo Savo Brolių 
Kitų Tautų Vargdienių; Kovos Nelaimėsime Be Tvirtos 
Organizacijos; Remkite Darbo Unijų Vienybės Lygą ir 
Komunistų Partiją I

KAUNAS. — Falkovskio 
fabrike viso dirba apie 150 
darbininkų. Yra 5 skyriai. 
Už 8 valandų darbo dieną 
moka 2 litu 50 centų ir dau
giau. Dirbt duoda tik 4 die
nas į savaitę. Samdytojai 
moka už darbą nuo valan
dos ir tuo naudodamiesi rū
pinasi nusukt darbininkams 
uždarbį, begėdiškai iš dar- Visų atleidinėjipių nesuskai- 
bininkų tyčiodamiesi.

----------------
Detroito Brigg dirbtuve j darbių tarybas. Jas organi- 

paleido 3,000 darbininkų. 
Kiti automobilių fabrikai 
žada atleisti. Iš Greenville, 
S. C., pranešama,- kad 
Woodside audinyčia išmetė 
laukan dar 700 darbininkų. 
New Yorko valstijoj pati 
valdžia paskelbė, kad čia vi
soj valstijoj darbai sumažė
jo rugpjūčio mėn.

Tai tik keli pavyzdžiai.

EXTRA!
SILVER SPRINGS, Md.- 

“Močiute” Jones, eidam a 
šimtą pirmus ] 
amžiaus, laukia mirties. E--lės. 
santi labai silpna ir bile va
landą gali atsisveikinti su 
šiuo pasauliu.

“Močiute” Jones buvo ka
ringa kovotoja už darbinin
kų reikalus. Visą savo gy
venimą pašventė kovai su 
buržuazija.

Sugavo Žulikaujant
HELSINGFORS, Finlian- 

dija. —■ Čionai prasidėjo 
teismas Sourine Erzinkian

tysi, nes valdžia ir buržua
zinė spauda niįityli, nepra
neša visuomenei.

Kaip diena aišku, kad be
darbė tebeauga, šviesesnes 
dienos bedarbiams nesima
to. Milionai buržuaziniais

metus savojmonais ilgai gyventi nega- 
. mirties. E--lės. Jau dabar spaudoje

pilna pranešimų apie bedar
biu badavimus.

Bedarbiai turi stott į be-
. ■ .     .. i ...... .  i 

zuoja Darbo Unijų Vieny
bės Lyga. Kitokios išeities 
nėra. Reikia kovot už So- 
cialės Apdraudos Bilių, ku
rį pasiūlė Komunistų Parti
ja. Tik organizuota kova 
galės būti sėkminga.

Taip pat darbininkai turi 
nepamiršti rinkimų kampa
nijos. Buržuazinės partijos 
vėl gražiai kalba apie darbi
ninkus. Politikieriai tik zu
ja visais kampais.

Paduotas balsas už repu- 
blikonus, demokratus, ar so
cialistus, yra balsas už be
darbę, skurdą ir algų kapo
jimą. Balsas už kapitalistus 
yra. balsas už darbininkų 
priešus.

Darbininkai privalo remti 
savo klases partiją šiuose 
rinkimuose. Jų • pareiga 
remti Komunistų Partiją ir 
jos kandidatus.

Pardavė Paskutinius Marškinius Išsigelbėjimui 
nuo Bado, Kuomet Kapitalistai 

Lėbauja Pertekliuje
NEW YORK. — Bedarbis 

John. Murphy nusivilko pa-
> skutimus marškinius ir siū- 

buvusio Sovietų prekybos praeiviams, kad jie pirk
ti juk temų) atstovo. Tas * sutvėrimas- ~ " 

įsimylėjo į buržuazinę plėši- j areštavo.
bininkų var^ai plinta. Vis gar-li^ tvarka ir pasigvieže pa
šiau skamba dejavimas varguo-l • .. 1 c • ? 010-
lių Amerikoje. Darbininkai po
etai turėtų supinti tuos garsus į 
revoliucinę poeziją.

Bet poetai gult nuėjo. Nea
bejoju, kad kai kurie išsigando 
kritikos. Et, silpni tie draugai, 
kurie nenori mokintis. Kiekvie
ną kritiką jie 
ant jų.

Socialistai Vienijasi su 
Kapitalistų Partijomis

sivogti nuo Sovietų $125,- 
000. Jis suklastavo čekį 
Sovietų vardu ir išsimainė. 
Bet Sovietai vagilių sučiupo. 
Tas tuojaus atsižadėjo So
vietų valdžios, prakeikė ko- 
munįstus ir pasiskelbė geru 

Patrauk
tas teisman kaipo čekių 
klastuotojas.

Dabar žuliką Erzinkianą 
sušilę gina socialdemokra
tai ir kiti buržujai.

Policija tuojaus jį su- 
...... Bet Murphy vos 

kojas pavilko} Jis aiškino, 
kąd jis nebeturi ko valgyti, 
tai nori paskutinius marš
kinius parduoti.

Nelaimingas vergas nu
vežtas į ligoninę. Daktarai

pripažino, kad Murphy jau 
senai badauja ir sveikata jo 
jau taip sukaneveikta, jog 
mažai vilties beliko jam pa
sveikti.

Murphy ištarnavo kapita
listams 40 metų, o dabar 
miršta badu. Bet jis ne vie
nas. Šimtai tūkstančių be
darbių darbininkų šiandien 
badauja kapitalistinėj Ame
rikoj.

skaito užpuolimu; munistus ir pasi: 
socialdemokratu.

New York Times korės-i Automobiliu Aukos Auga 
pondentas praneša iš Berly
no, kad prasidėję derybos 
tarpe socialdemokratų ir 
įvairių buržuazinių partijų 
delei sudarymo valdžios'po 
rinkimų. Kad pravaryt sa
vo programą prieš darbi
ninkus, tai buržuazija vėl 
pastatys valdžios priešakin 
judošius socialdemokratus.

IšMETe penkis šimtus
STUDENTŲ

Bėgyje pirmutinių 8 mė
nesių šiais metais automobi
lių ’nelaimėse užmušta 19,- 
700 žmonių. Taip skelbia 
Pakeleivių Apdraudos Kom
panija. Tas parodo, kad 
šiemet per, tą patį laikotar
pį užmušta 1,200 daugiau, 
negu pernai. Didžiausia 
nelaimių priežastis — neat
sargumas vežikų.

BUDAPEŠTAS, Vengrija. 
—Fašistinė valdžia suareš
tavo d. A ladar Tamas, pa
garsėjusį darbininkų poetą 
ir rašytoją. Jis yra redak
torium žurnalo “100 Per 
Cent.”

RENGIASI ATSTATINĖT
LENKUS DARBININKUS

KAUNE centralinių siau
rųjų gelžkelių dirbtuvių ad
ministracija . gavo ‘patari
mą” atstatyt visus lenkiškai 
kalbančius darbininkus ir 
vieton jų paimt lietuvius. 
Fašistams rūpi kiršint lietu
vius darbininkus su lenkais, 
kad ir vienus ir kitus leng
viau išnaudot.

Amerikos Kapitalistai 
Ragina Pripažinti 

Uriburu
WASHINGTON.—Ameri

kos vąldžia gavo reikalavi
mą nuo amerikonų preky
bos buto Argentinoj, kad 
Washingtonas tuojaus pri
pažintų Uriburo fašistinę 
valdžią. Amerikonai Argen
tinos kapitalistai sako, kad 
Uriburu yra didelis Jungti
nių Valstijų draugas ir jam 
reikia padėt'sustiprėt.! t 0 U 

, Washingtono valdininkai 
taip pat kalba apie greitą 
pripažinimą.

Tuo larpu ateina žinių iš 
Anglijos, kad ir socialistinė 
MacDonaldo valdžia prie
lankiai atsineša linkui fa
šistų smurto Argentinoj. 
“Times” korespondentas sa
ko, kad Anglija tik laukia 
diplomatinio pap rašymo 
nuo Uriburu, o pripažini
mas būsiąs suteiktas be jo
kio atidėliojimo. Matote, 
Anglija nori pasigerinti 
šistams, idant Amerika 
užbėgtų už akių.

DAR 20-člAI KOMUNISTŲ CHINIJOS 
BUDELIAI NUKAPOJO GALVAS, KAD 

PASTOTI KELIĄ REVOLIUCIJAI
Chiang Kai-sheko Valdininką Sužvėrėjimas Parodo Ją Baimę 

Komunistą Pergalės; Raudonoji Armija Palengva Traukia 
Pirmyn ir Užima Naujus Miestus, o Anglijos Kariniai Lai
vai Skubinasi Budeliams Pagelbon ■ ■ i
HANKOW, Chinija.—Chi- 

nijos budeliai laka komu
nistų kraują be jokios ato
dairos. Vakar pranešėme, 
kad Hankow budeliai nuka
pojo galvas 24 draugams. 
Šiandien pasiekus žinia iš 
Hankow praneša, kad dar 
20 komunistų galvos tapo 
nukapotos. Visi draugai 
buvo kaltinami skleidime 
komunistinės propagandos 
prieš Chiang Kai-sheko val
džią.

Nužudytų tarpe buvo dvi 
draugės moterys, abidvi 
mokytojos. Jos prisidėjo 
prie darbininkų, kad padėti 
jiems kovoti prieš baisų iš-

naudojimą ir prieš kruviną 
priespaudą. Jos ėjo ir dir
bo revoliucinį darbą kartu 
su draugais darbininkais 
vyrais. Todėl jos žuvo bu
delių rankose.

1 Tuo tarpu revoliucinės 
bangos Chinijoj auga. Pa
ėmimas miesto Siangtan 
skaitomas dideliu Raudono
sios Armijos laimėjimu. 
;Dar vienam mieste užplevė- 
savo raudona vėliava. Dar 
vienas miestas Sovietų ran
kose.

Anglijos karinis laivas 
“Tern” skubinasi Chiang 
Kai-shekui pagelbon prieš 
komunistus.

'’f
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WATERTOWN, Mass. — 
Pora dienų atgal augštosios 
mokyklos mokiniai paskelbė 
streiką už trumpesnes mo
kslo valandas. Jie suruošė 
didelę demonstraciją.

Dabar mokyklų taryba 
paėmė juos savo nagan ir 
net 500 studentų suspenda
vo, prašalino iš mokyklos. 
Buržuazinė valdžia keršija 

1# nepaklusniems jaunuoliams.

Nuteisti Šeši Draugai
BELGRADE, Jugoslavija. 

—Už dalinimą lapelių drau
gai Sotler, Leban ir Wersk 
nuteisti 18 mėnesių kalėji
mo prie sunkių darbų, b Ka- 
zinger, Grgan ir Kaycęn ga
vo 10 mėnesių. Juos teisė 
karo lauko teismas.

Vėl Slaptos Derybos
PARYŽIUS, Francija.— 

Laikė pasikalbėjimą Angli
jos laivyno admirolas Alex
ander ir Francijos laivyno 
ministeris Dumesnil. Jie ve
dę derybas abiejų šalių ka- 
rįnių laivynų reikalais.

Pasikalbėjimo turinys lai
koma slaptybėj,. Matomai 
ir vėl Anglija ir Francija 
einą prie slaptos sutarties/ 
Pernai jos jau buvo susita
rusios, bet slapti dokumen
tai buvo sučiupti ir paskelb
ti viešai. Imperialistų pla
nai pakriko. Dabar, mato
mai, atnaujins tuos planus.
Bitininkystes Sovchozas

Ingušetijoj “S&ulės slėny” 
'(Armchi) organizuojasi bi
tininkystės sovchozas su ke
liomis tūkstantimis bičių 
šeimynų iš krašto bitinin
kystės stoties. • Dabar ten tūkstančius avių kiėkviena- 
veisiami bitinėliai pilkosios me, organizuojami ties Sa- 
kalnų bičių rūšies,'kuri duo- markadil -ir Zeravšansko 
da labai daug medaus. 1 apygardoj. . ■. , '

Reikalauja Alaus
ATLANTIC CITY, N. J.- 

Amerikos Darbo Federaci
jos fašistinė taryba nutarė 
statyt reikalavimą kongre
sui, kad sugrąžintų alų su 
2.75 nuoš. tvirtumo, tai yra, 
kad žmogus gerdamas galė
tų lengvai pasigerth

Šis reikalavimas 
naudai darbininkų., 
bedarbė sumažėtų,

esąs 
Girdi,; 
jeigu 

alaus išdirbimas būtų; su-, 
grąžintas.

Gyvulininkystes Sovchozai 
Vidurinėj Azijoji i

Ateinančiais ūkio metais 
Vidurinėj Azijoj organizuo
jama 30 gyvulininkystės 
sovchozu. Bendrasis ga
nyklų plotas siekia 5į mil. 
hektarų. ; Stambiausi sov
chozai, kuriuose bus po 77

Californijos Teismas Atėmė Visas Teises Mūsų 
Draugams Komunistams ir Grūmoja

10 Mėty Kalėjimu ;
tošį 'Angeles; cai.— 

Čia eina teismas 7 darbinin
kų komunistų, kufie buvo 
suimti bedarbių demonstra
cijoj. Darbininkus gina 
Tarptautinis Darb i n i n k ų 
Apsigynimas. >

Teisėjas Wood siunta 
prieš komunistus. Jis net 
prašalino iš teismabučio 
stenografistą, idant nebūtų 
jokių teismo rekordų, ku
riais pasiremiant kaltina
mieji galėtų duoti apeliaci
ją į augštesnį teismą. Jis 
griežtai uždraudė kaltina-

intįjų advokatui pačiam už
sirašinėti atsakymus žmo
nių, kurie norima pastatyti 
džiurimenais. Teisėjas gy
nėjui įsakė tik vieną klausi
mą testatyti “piliečiams,” 
būtent, l^oks yra jų užsiėmi
mas. • •

Visos teisiamų draugų 
konstitucinės teisės bėgė-’ ■ 
diškai laužomos. ' Bet bur
žuazija nepaiso darbininkų 
teisių. . Ant tos pačios savo 
konstitucijos ji spjaudo, 
kuomet reikia nubausti dar
bininkus.

Areštai LenkijojeIšnaudoja Juodveidžius
fa
ne-

CHICAGO, Ill. — Miesto 
darbdaviai pradėjo vajų 
prieš juodveidžius darbinin
kus. Prie darbų, kuriuos 
pirmiau 'atlikdavo juodvei- 
džiai, .dabar statomi balt- 
veidžiai, nes, mat, bedarbių 
armijoj galima gauti pi
giausių vergų. Pavyzdžiui, 
prie namų griovimo visuo-

Irigoyen Esąs Kalinys
BUENOS AIRES.—Uri- 

buru elgiasi su nuverstu 
Argentinos prezidentu (Iri
goyen akurat taip, kaip el
gėsi Smetona su Grinium. 
Vieną dieną . skėlbia, kad 
Irigoyen ištremiamas, kitą 
syk praneša, kad serga ir
miršta; o dabar'sakėma, kad met dirbdavo juodveidžįaį, 
jis yra kalinys. Vienas da-’ o dabar bosai jų nebesam- 
lykas aiškus: iki šiol Iri-j do. <
gbyenųi dar1 nė1 plaukas $ūo j 
ghlvoš nenukrito.

Malūnų Darbininkų.Padėtis 
Panevėžyj malūnų darbinin
kai gauna tik 5 litus, o mo
terys tik 3 litus 50 centų. 
Darbo diena 12 valandų. 
Malūnų darbininkai turėtų 
paskelbt stręiką. ir pareika
laut 8 valandų darbo dienos, 
bent 8 litų dienai užmokes
čio, kaip vyrams, taip ir mo
terims, ir visų darbininkų, 
kaip dirbančių, taip atleistų 
apdraudimo samdytojų ir 
valstybės lėšomis.

Tai daroma su tikslu, kad 
sukiršinti vienus darbinin
kus prieš kitus. Komunistų 
Partija vadovauja juodvei- 
džių ' darbininkų kovai už 
lygias teises.
Racionalizacijos Vaisiai

Panevėžyj penki malūnai 
sudarė sindikatą. Vieną ma
lūną visai uždaro. Uždary
to malūno savininkui kiti 
malūnų savininkai mokės 
tam tikrą algą, o darbinin
kus atstato. Iki birželio 
mėnesio jau buvo atstatyta 
20 darbininkų.

VARŠAVA. — Varšavoje 
ir Krakove suimta 8t ko
munistas. Matyt, darbinin
kų judėjimas auga. Protes
tai prieš Pilsudskio dikta
tūrą plečiasi. Tarnovo dar
bininkai laikė masinį mitin
gą ir atakavo miesto sve
tainę. Audėjai streikavo 2 
valandas prieš suareštavimą . 
darbininkų. • (.

Tuo tarpu ir “opozicija”’ 
pradeda atsipeikėti. Ji lai
ko susirinkimus ii' protes
tuoja prieš suareštavimą 
jos 15 buvusių seimo atsto
vų. Sakoma, /<ad net nu
tarta skelbti generalis- strei
kas visoj Lenkijoj.

Socialistinės žemdirbystės 
Technikumas Kryme

Kaime OkreČ atidarytas 
socialistinės žemdirbystės 
technikumas, kuris rengs 
agromechanikus Krymo, 
Ukrainos pietų dalies ir 
gretimųjų šiaurės Kaukazo 
rajonų sovchozams ir stam
biesiems kolchozams*

DARBININKAI, REMKIT KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATUS
-.-.A..-Z
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‘Socialistu’ Prižadai ir ‘Socialistų’ Praktika
Rašo Wm. Z. Foster, Kalinys No. 52351 

(Komunistų Kandidatas į N. Y. Valst. Gubernatorius) »

APŽVALGA
Sako, Klerikalai Nori 
Užvaldyt fašistinę ’‘Vienybę”

Socialfašistas Grigaitis, 
kuris turi artimus ryšius su 
SLA ir kitais fašistais, savo 
organe rašo:

Po nesenai buvusio R.-K. 
Federacijos seimo pradėjo eiti 
gandai, kad klerikalai nori 
paimti į savo rankas Brook
lyn© fašistuojančių tautininkų 
“Vienybę,” nupirkdami1 daugu
mą jos akcijų (sėtų).
Grigaitis mano, kad “Vie

nybė,” bęgarbindama Volde
marą, apsigavo “Lietuvos 
politikoj.” Todėl—

Dabar neatsisakytų broliškai 
pasidalinti savo bėdomis su 
klerikalais. Bet klerikalai no
ri valdyti, o ne, svetimas sko
las mokėti.
Ir toliaus tasai socialfa

šistas pripažįsta, kad fa’šis- 
tinei “Vienybei 
su skolomis.

“Vienybė” 
si ant pirmo
000.00 iš SLA. 
laikas tą paskolą atnaujinti. 
Ot, jeigu Susivienijimas pa
skolą prailgintų kokiems pen- 
.keriems metams, tai klerikalai 
tuomet mielu n\>ru ateitų pas 
fašistus į žentus!
Tai taip apie savo sėbrus, 

vienybiniu» fašistus, kalba 
sociallfašistas Grigaitis. Jis, 
matomai, nesitiki gerai “su- 
sirokuoti” su SLA fašistais. 
Juk pasitraukus komunis
tams ir pažangiesiems SLA 
nariams ir 'Susivienijimo

Kaip tik dabartiniu laiku vadai “Socialistų” Partijos 
užpildo orą savo šnekomis, ką jie darytų bedarbės pa
lengvinimui, jeigu jie būtų valdžioje. ’ Bet jau toli yra 
praėję tie laikai, kad darbininkai spręstų apie jų partiją 
sulig to, ką josios atstovai'sako-įr žapa. Dabar mes ga
lime pasižiūrėti į praktikos darbų dirvą ir pamatyti, 
kaip “socialistai” paverčia savo prižadus darbais*; o pa
sižiūrėjus į bedarbės klausimą, kaip ir į visus kitus pa
matiniai svarbius darbininkų klasei klausimus, ryškiai 
pamatysime socialfašistų rekordą, kaip ištisinę išdavys
tę ir pardavystę.

Dabartinis didysis to pavyzdys yra Anglija. Apie me- 
k tai atgal Anglijos Darbo Partija, “socialistinė” organi- 

Racija, laimėjo rinkimus su savo programa delei bedarbės 
palengvinimo. Jų vadas MacDonaldas ir kiti aštriai kri
tikavo konservatorius (atvirus atžagareivius) už neišri- 
šimą bedarbės klausimo. Tik duokite mūsų partijai pro
gą, sakė socialfašistai, o mes tuojaus viską sutvarkysime. 
Taip darbininkų klasės balsuotojai, prisiklausę tų-sklan
džių žadėjimų, už juos masėmis stojo rinkimuose ir su
teikė “socialistams” progą atsistoti valdžios galvinyj.

Na, o ką Anglijos “socialistai” padarė, kad palengvinti 
bedarbę? Nieko. Faktinai, mažiau negu nieko. Bedar
bės klausimas* prie jų visais atžvilgiais dar labiau pa
aštrėjo.

Kada Anglijos Darbo Partija pasiėmė vadovybę ka
pitalistinėj valdžioj, bedarbių buvo 1,100,125 išviso, bet 
1930 m. liepos 28 d. jų skaičius buvo pakilęs jau iki 2,- 
011,467 ir dar vis sparčiai augo. Per 14 mėnesių prie 
“socialistų” vedamos valdžios jis pakilo 911,342, nepri- 
škaitant šimtų tūkstančių tų, kurie tedirba dalį laiko. 
Daugelis iš to skaičiaus tapo bedarbiais ■ per i skubinimo 
įvedinėjimą darbuose, bendrai tame veikiant Darbo Par
tijos vadams su kapitalistais. Tas baisus bedarbės au- j 
girnas, sąlygose platėjančio krizio pasaulinio kapitaliz- £ . i v .>
mo, parodo, jog socialfašistai, kaip ir jųjįonai kapitalis- 
tai, nenoii ir negali padaryti reikalingų žingsnių, kad 
saiturėt bedarbę arba panaikint jąją^ * ' '

Apart didelio auginu, bedarbių darbininkų skaičiaus: 
prie Darbo Partijos vaMžios, žymiai liko pablogintos ir 
bedarbių sąlygos. Socialfašistai sistematiškai braukė 
didelį skaičių darbininkų iš bedarbių pašalpos sąrašų, 
apsunkindami bedarbiams gavimą paramos. Dar dau
giau: dabartiniu laiku jie rengiasi nukapoti sumą pini
gų, kuri ligšiol buvo kas savaitė skiriama kaipo bedarbio 
pensija, nors ji yra jau ir taip mizerna. Jokia konser
vatorių nei liberalų valdžia nebūtų išdrįsus padaryti to- 

’ kią kriminalę ataką prieš bedarbius, kokią yra padarius 
darbiečių valdžia. Ir -socialfašistai visa tai daro vardan 

■ z “socializmo.” 
j ’tie darbininkų išdavikai pasidarė stačiai ciniški (šalti 

begėdžiai), saumyliškai, bet be pagrindo įsitikinę, kad 
darbininkai neprasiblaivysią ir nenustumsią “socialistų” 
šalin. Taip antai, J. H. Thomas, $50,000 j metus algos j 
ssfiWSSSWfiS.'Stf?* “S * ■>*

o tuo tarpu, kaip kad Radikalizėjimą Amerikoj
sako New Yorko Times, kuomet nemažiau 10,000,000 An- T . ,*
glijos darbininkų su šeimynomis faktinai badauja, tai • . etuvos iasistmes vai- 
MacDortaldas laiko atostogas (vakacijas) su karalium ^zl(?,s O1’ganas Lietuvos Ai- 

. ir Sutherlando kunigaikščiu didžiuose viduramžiniuose das rugpjūčio 23 d. laidoj

šiau rekordą bedarbių skaičium.”

palociuose-pilyse.
Tai tokia yra “Socialistų” Partija darbuose. Tai taip 

jinai visuomet veikia. Istorija josios darbų Vokietijoj ir 
kitose šalyse taipgi rodo panašią jos ypatybę. Ką An
glijos “socialistas” MacDonaldas daro, kaip .tik tą darytų 
ir Amerikos “socialistas” Norman Thomas, jeigu jam bū
tų duota galia. Ir argi, ištikrųjų, nedavė jau paragaut 
savo apsiėjimo su bedarbiais “socialistai,” kurie turi 
miesto valdybas Readinge ir Milwaukeej, kur jųjų veiks
mai—buožėmis mušimas demonstrantų kovo 6 d., iš na
mų mėtymas bedarbiu darbininkų ir tt.—nesiskiria nuo 
žvėriško elgimosi suj bedarbiais kituose miestuose, “So
cialistų” Partijos prižadai bedarbiams yra mažiau verti, 
negu popiera, ant kurios jie surašyti.

Palyginkite tą išdavikišką “socialistų”. rekordą veiks
muose linkui bedarbių su tuom, kaip tą klausimą spren
džia komunistai, kur jie turi galią, kaip kad Sovietų Są
jungoj. Ten bedarbės klausimas išrištas. Bedarbių ar
mija faktinai yra likviduota; dar daugiau,—milionatnau
jų industrinių darbininkų yra lavinami, kad galėtų užpil
dyti nepasotinamus reikalavimus naujų žydinčių pramo
nių, o jeigu ir randasi nedidelis skaičius bedarbių—-dau
giausia valstiečių, ką tik iš sodžiaus atvykusių, senosios 
valdžios tarnautojų, ir tt.—taijie gauna vis didinamą be
darbės pensiją.

Darbininkai, remkite Komunistų Partiją. Balsuokite 
už jos tikietą rinkimuose. Reikalaukite, kad būtų priim
tas jr įstatymu padarytas bedarbių apdraudos bilius. 
Pasmerkite pardavikiškus socialfašistus.

(Rašyta Hart’s Salos Kalėjime.)

Dc Vaikai Sudegė Gaisre .'Nelaimėj žuvo du kūdikiai, 
NEWARK, N. J.—Rugsė-'0 10 suaugusių pavojingai 

jo 12 d. įvyko didelis gaiš-i sužeista. Gaisro pradžia 
ra..; po nto, 97 Prospect St. j nežinoma.

b r. . * .

” yra bėda 
Jis sako:

yra pasiskolinu- 
“morgičio” $25,-

Dabar atėjo

reikalingi socialfašistai. Už 
tai'(Grigaitis daro tokią dš- 
vadą*: -'' :

Gal “bedievių”' ’’Susivieniji
mas ■ ir bus toks geras jauna
vedžiams kraitį’parūpinti? Jo 
mielaširdystė juk,' kaip žino
ma, neturi ribų. Devenis, Už- 
unaris, Makoveckas, Liet. At
statymo Bendrovė. ..»
Aišku, kad SLA fašistai 

neskriaus “Vienybės” fašis
tų, ir veikiausia paskolą 
prailgins. Tuomet, anot 
Grigaičio, klerikalai turės 
progą “ateiti pas fašistus į 
žentus.”

daugiausia tamsių, dar nieko 
neįsigijusiu ateivių sluoksniuo
se. Dabar girdim, kad masių 
proletarizacija ir pauperizaci- 
ja ten labai radikalizuoja ma
ses ir 'kraštutinės socialinės 
teorijos pastaruoju laiku pra
dėjo intensingai plėstis. Pana
šiai darosi ir kitose šalyse. 
Taigi, jei krizis nosilpnės, o 
eis vis stipryn, kaip pastaruo
ju laiku,—galima laukti viso 
ko. , i
Bet ta^ fašistų lapas ant 

galo sako, kad “ačiū dievui” 
Lietuvoj dalykai neblogi. 
Girdi, “Lietuvoj, tokiai bai
mei vietos nėra.”

Bet tikrenybėj pasaulinis 
kapitalizmo krizis skaudžiai 
paliečia ir buržuazinę Lie
tuvą. Jokia kapitalistinė 
šalis neliuosa nuo krizio. Ir 
Lietuvoj padėtis ne gerėja, 
bet blogėja. Žemės ūky yra 
nemažas krizis; negalima 
ūkio produktų parduoti, 
sunku išgabenti į užsienį; 
javai pigūs? Kas liečia Lie
tuvos buržuazijos silpnutę 
pramonę, ir* ten bėda. Ga
myba negali plėtotis, nes 
nėra rinkų. Už tai ir Lietu
voj bedarbė. Už tai ir Lie
tuvoj vis d®esnis ir dides
nis skurdas paliečia plates
nes mases. Bedarbių pul
kai Kaune, Šiauliuose, Klai
pėdoj ir kituose miestuose. 
Prie to dar daugiau bedar
bių plaukia iš sodžių į mies
tus.

Lietuvos fašistai dejuoja, 
kad krizis “tęsiasi jau dau
giau kaip,dešimts metų, bet 
jo galo dar nematyti ir ne
žinia kada jis bus ir kuo 
baigsis.”

Krizis baigsis1 'kapitalisti
nės'sistemos1 žlugimu. Ka
pitalizmas 'per dešimts metų 
bando išsiristi iš krizio, bet 
nieku būdu neišsirita: prie
šingai, krizis dar labiau di
dėja visose kapitalistinėse

Komunisto Rinkiniu
Kampanija Išsijudina

■ •

bininkų dirbtuvėse, savo or
ganizacijose ir kitose vieto
se, kur tik susitinkate su 
darbininkais.

Mes tikime greitai nuo 
jūsų ąplaikyti aukų. Visos 
aukos bus paskelbtos “Daily 
Workeryj” ir “Laisvėj.”

Darbininkai, suteikite pa
ramą savo klasės Partijai! 
Kapitalistai remia republi- 
konų, demokratų ir “Socia
listų” Partiją. Jūs rentkite 
savo Partiją, Komunistų 
Partiją! Remkite savo kam
paniją, komunistų kampani
ją!

Siunčiant aukas, čekius ir 
money orderius išrašykite 
Komunistų Partijos vardu 
ir prisiųskite Lietuvių Cen
tro Biurui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, pažymint, kad 
aukos yra rinkimu kampa
nijai.

Pirmadienis, Rugs. 15,

KLASĖ PRIEŠ
MTAUSIĮ' KLASĘ

Komunistų Partijos Svarbiausias Rinkimų Uždavinys

dejuoja apie ekonominį kri- 
zį kapitalistinėse šalyse. 
Rašo: .

Dabartinis krizis yra didžio
jo karo padaras. Kaip karas 
buvo ir savo teritoriniu išsi
plėtimu, ir savo visokeriopu 
intensingumu didžiausias, kokį 
žino istorija, taip ir jo paga
mintas ūkio krizis prašoka sa
vo universalumu ir intensingu
mu. visus anksčiau buvusius 
krizius.. Nors jis .tęsiasi jau 
daugiau kaip dešimtį pietų, Į 
bet 'jp' galo dar nęipatyti ir 
n^inia kada jis bus įf kuo 
bmgsis'.
Ir jis fašistams. yra bai

sus tpomi, kad— ■
lepgvai ‘gali virsti iš ūkio į so
cialinį ir politinį krizį. Be
darbių ir šiaip ūkiškai ken
čiančios mases lengvai priei
namos radikalėms, idėjoms, o 
tų idėjų skelbėjų nestinga. Su- 
radikalėjusios masės paprai
tai eina prie vfsokių permai
nų ir perversmų.
Ir Lietuvos fašistai mato, 

kad darbo masės radikalizė- 
ja ne tik Europos kapita
listinėse šalyse, kur krizio 
našta yra neapsakomai sun
ki, bet ir Amerikoj. Girdi, 

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse iki šiol' radikaliuos sro
ves visai neturėjo dirvos. So- 

1 cialinis radikalizmas slėpėsi

New Yorke jau buvo su
rengta nemažai mitingų 
prie dirbtuvių, prie bedar
bių biurų ir įvairiuose dar
bininkų distriktuose. Visoj 
New Yorko valstijoj prade
da smarkiau išsijudinti rin
kimų-kampanija. Susirinki
mai rengiama, darbininkai

Sovietų šiaurės Tyrinėji
mai

Sovietų/ Sąjunga ne tik na
mie budavoja naują tvarką, bet 
ir šiauriniame vandenyje daro 
tyrimus ir ant jo krantų (Si
biro pakraštyj) budavoja nau
jas laivams prieplaukas ant| 
įpuolimo upių Jenisejo, Obi ir 
kitų.

Ledlaužis “Sedov”, kuris ne
senai aplankė Frac-Josifo že
mę, po vadovyste Smit, surado 
naują žemę. Lai kąlba patsai 
ekspedicijos vadas Smit:

“Pirmas dienas ledlaužis 
“Sedov” beplaukiodamas po le
dines jūras padarė kelis geo
grafinius pataisymus ir sura
do iki šiol nežinomą žemę. Jos 
kraštas, prie kurio mes artina
mės, yra ant 79 gradusųir 25 
m. (79.25) šiaurinės platumos 
ir 75.10 rytinės ilgumos. •

“Sedov” atsargiai mieruoda- 
mas jūros gilumą1 Artinasi prie 
krašto naujoš žemės; Už kelių 
valandų ant jos išlipsim. Ten 
iškelsime raudoną vėliavą.”

Taip skambėjo radio telegra
ma nuo ledlaužio 15 d. rugpjū
čio, 1930 m.

Apie tos žemės ten buvimą 
pradėjo1 dėstyti profesorius V. 
J. Vize dar 1913 metais. Tai 
buvo tada, kada laivas “šven
ta Ona”, po vadovyste Brusilo- 
vo, buvo pagriebtas ledų ir ne
šamas; laivas vėliaus žuvo, bet 
nuo jo išsigelbėjo jo valdytojas 
Aįbanov ir per ledus dasigavo 
iki Franc-Josifo žemės, atneš
damas dienyną, kuris parodė, 
kokiais keliais Tedai nešė laivą. 
Profesorius V. J. Vize 1924 
metais, po atydaus išstudijavi
mo tų užrašų, viešai pareiškė, 
kad ten turi rastis nauja žemės 
sala. Dabar gi ją ir surado 
ledlaužis “Sedov.”

Antras radio nuo “Sedov” 
pranešė, kad nauja žemė turin-

aplankomi jų namuose. Ri- įį 20 kilometrų ilgio ir . 10 plo
chard B. Moore, komunistų 
kandidatas į generalio pro-

čio. Ant jos nesurado dar jo
kių gyvūnų, apart žuvėdrų, ma
tomai ledų lytys ten atnešdavo

kuroro vietą New Yorko šiaurinių elnių, bet jie yra mi- 
pra-|rę, tik kaulai jų pasilikę; žemė 

yra pieskuota ir padengta ne
dideliais krūmynais. Sovietų 
moksliniai darbininkai turėjo 
daug kliūčių, kol ją pasiekė ei
dami per ledus, kartais įpulda- 
mi į vandenį, nes laivas negalė; 
jo prieiti prie jos, krašto, že
mei davė vardą “Vize”.’

Telegramos nuo 30 d. rug
pjūčio praneša, kad ta moksli
nė ekspedicija pabūdavo jo 
naujos tos žemės > namą ir 
liks keturis savo narius ten 
mavoti, paliekant jiems del 
jų metų maisto ir kitų reik
menų. Taipgi pasirodė, kad 
ten yra ne viena sala, bet ir 
daugiau jų; antrą iš jų pava
dino “Sergejus Kaminov”. Da
bar ledlaužis “Sedov” plauks 
linkui šiaurinės žemės (“Sever
naja z^emlia), kuri randasi ga
na tolokai į' rytus nuo atrastos, 
naujos žemės salų grupės. Vei
kiausiai kelyje suras dar dai
giau jų, nes “Severnaja Zėm- 
lia” yra ištirtas tik vien ryti
nis kraštas, kuris tęsiasi, kai
po ilga juosta; iš pietų į šiaurę. 
Kitos trys pusės dar nėra ištir
tos < ir galima daiktas, kad ten 
bus surasta dar kelios salos;

D. M. Šoloimkas.

valstijoj, baigia savo 
kalbų maršrutą. Drg. L. 
Engdahl tuoj aus iškeliaus 
su prakalbų maršrutu. Kiti 
komunistų kandidatai varo 
agitaciją rinkimų kampani
joj įvairiose New Yorko 
valstijos dalyse.

Bet kad toj kampanijoj 
komunistine propa g a n d a 
būtų dar sėkmingiau, varo
mą, reikalinga pinigų. Mes 
negalime išvystyti kampa
nijos taip, kaip ji' turi būt 
išvystyta. Visos kampanijos 
vedąmos aukomis. Trys ka
pitalistines partijos gauna 
aukų nuo milionierių, nuo 
didžiųjų korporacijų, nuo 
buržuazinių ir smulkiabur
žuazinių elementų. Komu
nistų Partija, kuri yra dar
bininkų klases partija Jung
tinėse Valstijose, atsideda 
ant jūsų aukų ir aukų 
kiekvieno klasiniai sąmonin
go darbininko. Komunistų 
Partija pasitiki, kad jūs pa- 

i rinksite aukų tarp kitų dar-

ant 
pa- 
žie- 
tri-

visai ne-
pietin&e

O tatai 
pavidalu.

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Rinkimų Platforma

: , ‘ (Pabaiga)
Šaukdama darbininkus paremti josios kovą už šiuos tikslus, 

Komunistų Partija negali žadėti ir nežada, kad tie tikslai bus 
pasiekti per šeiminius atstovus, išbalsuotus rinkimuose. Jinai 
nurodo, jog tiktai organizuoti pačių darbininkų masiniai žygiai 
tegali pasiekti tų tikslų.
Įstatymai prieš Negrus Yra Nedoriausi Įstatymai prieš 

Darbininkus
Iš visų prieš-darbininkiškų įstatymų visoj šalyj,' nedoriausi 

įstatymai tai tie, kurie yra atkreipti prieš negrų mases. Įstaty
mai prięš negrus yra perdėminis pasikėsinimas, iš vienos pusės, 
siekiantis' dąr bėgailestingiau , išnaudot negriškąją darbininkų 
klasės dalį, negu visą darbininkų klasę kaipo tokią abelnai; iš 
antros pusės, tie įstatymai yra taikomi tam, kad pačių darbi
ninkų galvose palaikyt prieš-darbininkišką ideologiją, daryti 
skirtumus sulig odos spalvos linija. Tuo būdu kapitalistai tikisi 
palaikyt darbininkus paskirstytus. O kol tik jie bus taip pasi
skirstę, tol kapitalistai galės lošti viena darbininkų dalim prieš 
kitą. Su tų įstatymų pagelba, žemės savininkai pietuose palai
ko žemdirbiškas negrų mases neapsakomai nelaimingose sąlygo
se pietinėse valstijose. Su tų įstatymų pagelba, žemės ir namų 
savininkai, šiaurėje ir pietuose, traukia iš vargingų negrų ma
sių nesvietiškas nuomas (randas) už lindynes, kuriose 
tinka žmogui gyventi. Tais įstatymais negrų minios 
valstijose yra laikomos nuolatinėje mirties gręsmėje. 
išnaujo atsteigia senoviškąją jų vergiją, tiktai nauju
Kad Sustabdyt Lynčiavimus, Turi Būt Padaryta

Galas (Baltosios Buržuazijos Viešpatavimui Ą
Komunistų Partija pareiškia, kad gyvuliška tvarka lynčiavi- 

mų ir atėmimo visų legalių teisių iš negrų masių pietinėse vals
tijose negali būt prašalinta, kol viešpatauja baltoji buržuazija. 
Komunistų Partija, todėl, reikalauja, kad būtų duotA apsispren
dimo teisė negrų masėms pietinėse valstijose. Paskutiniu laiku 
atliktas lynčiavimas Texas valstijoj savaime įrodo, kad bile 
bandymas panaikįnti tą niekšišką “baltųjų džentelmanų” įstai
gą (lynčiavimą) daro būtinai reikalingu dalyku nuversti jų po
litinį tenai viešpatavimą.'

Kova prieš visokį skriaudžiantį tautų skirstymą, prieš lyn
čiavimus, prieš kiekvienos rūšies Jim-Crowizmą turi būt užda
vinys visos darbininkų klasės Jungtinėse Valstijose. Kol tiktai 
bosams seksis pjudyti baltuosius darbininkus prieš juoduosius, 
tol negalima bus suburti visą darbininkų klasę prieš kapitalistų 
klasę. Rėmimas bent kokios rūšies prietaro prieš kitą tautą, < 
tuo tyųdu, yra rėmimas paties kapitalizmo,. ) . /

Kųipimįstų v partijfC reikalauja ir kovoja, įad būtų tuojaus . Y 
papaikintį yisfrąsinęs bei tautinės diskriminacijos (skirstymo ir 

»skriaudimo) įstafymai šiaurinėse ir pietinėse valstijose; jinai 
reikalauja ir kovoja, kad būtų įvesta pilna visuomeninė ir po
litinė lygybė negrą masėms; jinai reikalauja visos darbininkų 
klasės paspirties veiklioje kovoje prieš lynčiavimus ir už įstei
gimą pilnos socialės ir politinės lygybės negrams.

Kapitalistinis Išnaudojimas Vargingųjų Far merių
Kapitalistiniai mūsų ponai išnaudoja ne vien tiktai darbinin

kų mases pramonėje ii’ farmose. Jie taipo pat išnaudoja var
gingus dirbančiuosius farmerius. Farmerio produktų kainą 
kontroliuoja pasaulinė rinka, ši kaina yra atsilikus nuo vis 
kylančių monopolinių kainų pramonės dirbinių. Tuo būdu far- 
merys yra pagautas į kapitalistinius spaustuvus, tarp būtino pi
gaus savo produktų pardavimo ir brangaus pirkimo jam rei
kiamų dalykų.

Stambusis kapitalas sistematišl^ai, vis standžiau, veržia tuos 
spaustuvus. Per statymo į rinkas monopolį ir per transportą- j 

cijos (išvežiojimo) monopolį, taip pat ir per nežmoniškų palūkų 
plėšimą už morgičius, kapitalizmas sparčiai verčia vargingą 
darbo farmerį į nuomininką (randauninką) farmerį arba į dar
bininką. Kapitalizmas negali sustabdyti šio proceso. Jo pelno 
reikalai dar pagreitina šį procesą. Tiktai politinė sąjunga var
gingųjų farmerių su darbininkais mieste ir sodžiuje sutvers tą 
politinę pajėgą, kuri galės išspręsti šį klausimą.

Komunistų Partija reikalauja ir kovoja, kad būtų ilgam lai
kui suturėta atmokėjimas visų farmerių skolų ir ^nuošimčių; 
tas suturėjimas reikalingas, kaipo tuojautinė pagelba dirbantie
siems farmeriams. Komunistų Partija reikalauja,’ 1 kad lauko 
ūkio produktų' gamintojui tuojaus būtų nupiginta visoš tų pro
duktų išvežiojimo kainos. Jinai duoda sumanymą, kad tuojaus 
būtų suspenduota visi nuošimčių mokėjimai nuo farmų paskolų. 
Turi būt vargingiems dirbantiems farmeriams atleisti visi tak
sai (mokesčiai). ' Jeigu surenkamų taksų 1pasidarytų perma- 
ža, tai nepriteklius turi būt išlygintas specialiais taksais, užde
damais ant turtingųjų milžiniškų farmų. Visi nuomininkai . 
(randauninkai) farmeriai ir dirbantieji už produktu dalį tūri 
būt •'apsaugoti! nuo’’savininkų įsikišimo į statymą rinkon 
farmerių produktų. ‘ ■

Kapitalizmas Gamina Savo Paties Duobkasius
Komunistų Partija skelbia dvikovą bosų diktatūrai. Štai 

del Amerikos kapitalistai nori panaikinti Komunistų Partiją. 
Rusijos caras irgi bandė panaikint Bolševikų Partiją. Tatai jo 
neišgelbėjo. Rusijos darbininkai, bolševikų vadovaujami, galų 
gale, panaikino jį ir jo valdžią. Amerikos kapitalizmas susidu
ria su keblumu paties sau prieštaravimo, prieštaravimo tarp ka
pitalistinio pelno reikalų ir mainių reikalų, šis prieštaravimas 
gamins naujus ir naujus priešus kapitalistinei sistemai. Kapi
talistai nori, kad darbininkai vergautų ilgas valandas už trum
pą darbo mokesnį; darbininkai tęs kovą už ilgą darbo mokesnį ir 
trumpas darbo valandas. Kapitalistai nieko daugiau nežiūri, 
kaip tik savo pelnų didinimo. Darbininkai nesiliaudami virš 
visko_reikalaus sau gerovės. Kapitalistinė valdžia su savo įsta
tymais prieš kriminalį sindikalizmą ir panašiais kitais įstatymais 
stengiasi padaryti nelegąlėmis (neteisėtomis) prieš-kapitalistines 
idėjas. Bet prieštaravimai tarp kapitalistų pelno reikalų ir dar
bininkų gyvenimo reikalų tūkstančiais gimdo tąsias nelegales

čių

ko-
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Darbininky Klasė Prieš Kapitalistu Klasę

Mainierys

O Ta išeitis yra 
■tai unija, vądovau-

Bell __
Keystone

ti išeities
vienintėlė-
jama Darbo Unijų Vienybes 
Lygos.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

kreiptis prie manęs.

ATKASĖ didelį seno
vės MIESTĄ

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

BELGRADAS
donijoj, ties sodžium Grads-J 
ko, tapo atkastas didžiuli^ 
senovės miestas “Stobi.” TaU 
esąs graikiškas miestas ir 
talpinąs savyje svarbių se
novės civilizacijos turtų. 
Sakoma, kad miestas (buvQ< 
pastatytas 197 metai ’prieš 
Kristų.

TELEFONAI: 
__________ Oregon 1186 
____________ Main 141?

A. L. D. L. D. 52 Kuopo 
Darbuote

-Tiktai Darbininkų Klases Organizuotos
Pajėgos Tegali Sumušti Kapitalizmą

Komunistų Partija atsišaukia į darbininkus, kad padarytų šią 
rinkimų kampaniją mūšių lauku, klasinėje kovoje už gyvuosius 
savo reikalus prieš bosų pelno interesus. Komunistų Partija pa
tiekia savo platformą, kaipo išreiškimą tuojautinio šios kovos 
tikslo. Jinai pabrėžia būtiniausią darbininkams reikalą orga
nizuotis. Joks “geradaringas” kapitalistas neišriš mūsų klasės 
klausimo. Joks “darbininkų draugas” neišgelbės mūsų. Joks 
Amerikos Darbo Federacijos biurokratas nei pirštu nepajudins 
už mūsų reikalus. Jokia “socialistų” reforma nepadarys mums 
malonesniu dalyku mūsų kaulų malimą į kapitalistų pelnus.

Tiktai susiorganizavusios mūsų klasės eilės paliuosuos mus 
iš išnaudojimo jungo. Tiktai stiprios, gręsmingos, kovojančios 
industrinės unijos suturės kapitalistinę racionalizaciją nuo pa
virtimo į racionalizuotą badą darbininkų minioms. Tik vie
ningas darbininkų klasės politinis veikimas prieš bosus pavers 
karą, tą lemiamą kapą milionams mūsų klasės narių, į kapą 
mūsų prispaudėjų ir išnaudotojų, į kapitalizmo kapą. Tiktai 
organizuotos mūsų klasės eilės, vadovaujant generaliam prole
tariato štabui, vadovaujant Komunistų Internacionalui, tegali 
sumušti bosų diktatūrą ir pakeisti ją proletarine demokratija.

bus ži- 
kųopos 
rugsėjo 
subatos

tai išveža vagonėlį ant kelio, 
kur a.ugšta, ir pastato ųuo die
nų dirbančius darbininkus, ku
rie iš vieno vagonėlių sušiū- 
pėliuoja kaupus ant kitų, taip 
kad iš 7 vagonėlių lieka tik 
6. Kompanijai iš to yra gero 
pelno, nes kur pirma išeidavo 
700 vagonėlių, tab dabar pa
sidaro tik 500. Nuo rugsėjo 
mėnesio visur įvedama tokie 
/kaupai, bet jeigu kur žema 
darbo vieta,- tai. versimainie- 
rius kirst augščiau; kur tik 
augšta anglis, tai bosai dabar 
landžioja su mieromis, ir jei 
tik neranda 18-20 colių augš- 
čio karuose, tai 1 tuoj aus 
išveja darbininkus dviem die
nom “poilsio”; antrą kartą— 
šešiom dienom; trečią kartą— 

i dar ilgiau; o jeigu kertvirtą 
įkartą kaupo augštis ne
sieks nustatytos mieros, Tai ’ne
ateik darban visai. Tai mat, 
ką reiškia “improved cars.” 
tPirmiaus superintendentai, če- 
Ikeriai ir šiaip didesnieji kom
panijų viršininkai atlsampin- 
davo į kasyklas kokį kartą į 
tris mėnesius, o dabar landžio
ja nuolatos; net bosai dreba, 
nes ir jiems kapoja algas arba 
iš didesnio į mažesnį paverčia. 
Tai mat,, kaip tas penkių me
tų kontraktas parašytas; algas 
taipgi visu frontu kapoja. Ber 
jau pas mainierius reiškiasi 
neapykanta ir pradeda jieško-

gerai r 
lūdama 
jos turėtų priklausyti kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė. 
Šis mėnuo—T. D. A.' vajaus 
mėnuo, delei gavimo naūjų 
narių, delei rinkimo aukų gel
bėjimui tų draugų, kurie ran
dasi kalėjimuose ir kai ku
riems iš jų gręsia net mirtis. 
Vietinė kuopa turi išrinkus 
tam tikrus draugus delei šio 
vajaus darbo; jie aplankys 
kiekvieną darbininką ir kiek
vieno darbininko priderystė

(Pabaiga nuo pusi. 2) 
prieš-kapitalistines idėjas. Tuo būdu ekonominiai kapitalizmo 
įstatymai gamina sukilėlius, kuriuos legaliai kapitalizmo įsta
tymai stengiasi nuslopinti. ,

“Laisvės” p r e n u merata 
naujiem skaitytojam , nupi
ginta vienu doleriu,, vietoje 

šešių dolerių

čia leiberys, iš- 
, gauna 16 do- 
itsitikimų, kad 

kam pasi- 
viršinink ai

Jau virš dešimties metų, 
kaip Vengrijoj viešpatauja bu
delis Horty. Mat, 1919 me
tais tapo sukriušinta Sovietų 
valdžia ir 1 d. kovo, 1920 me
tais, budelis Ilorty pasiskelbė 
visogaliu viešpačiu. Ir nuo to 
laiko tūkstančiai darbininkų 
tapo neva teismo nuosprendžiu 
nužudyta, keli desėtkai tūks
tančių žuvo kalėjimuose arba, 
geriau pasakius, juos ten be 
teismo nužudė. Ir šiandien 
Vengrijoj pilni kalėjimai pri
grūsti darbininkų. Apie tai, 

^kad ten galėtų gyvuoti kokios 
nors darbininkiškos organiza- 

, cijos, negali būti nei kalbos.
Nesenai Vengrijos fašistinė 

valdžia buvo surengus dešim
ties metų sukaktuvių paminėji
mą, kaip budelis Horty vieš
patauja. Vengrijos dvasiški- 
ja, kuri neva skelbia “artimo 
naeilę,” kuri mokina kitus my
lėti savo artimą, kaip pats sa
ve, kuri sako, būk pats dievas 
pasakęs “neužmušk,” dalyva
vo tose iškilmėse ir bažnyčio
se meldėsi už budelį Horty ir 
jo visą kruvinąją gaują. Mel
dėsi už tuos, kurie tūkstan
čius darbininkų nukankino ir 
kurie desėtkus tūkstančių dar
bininkų dar laiko kalėjimuose.

Ir kaip negarbins dvasiškija, 
budelišką valdžią, kuomet pa
staroji ranka rankon eina su 
dvasiškija ir ją globoja. Kuo
met buvo įsisteigus 'Sovietų 
valdžia, tai atėmė nuo bažny
čių žemes ir išdalino beže
miams, o budelis Horty, tapęs 
šalies diktatorium, tuojaus at
ėmė tas žemes ir vėl kunigams 
sugrąžino. Horty, tokiu savoj 
pasielgimu, vėl visoj šalyj,pa-1 
liko apie pusantro miliono vai-J 
stiečių be žemės. . .

Kuomet katalikų dvasiškija 
meldžiasi prie augščiausiojo 
už budelio Horty sveikatą ir jį 
garbina, tai pastarasis dar 
smarkiau darbuojasi. Vengri
jos sostinėje Budapešte 1 d. 
rugsėjo buvo surengtos darbi
ninkų demonstracijos. Kada 
'darbininkai pasirodė gatvėse, 
tai valdžia į juos pradėjo šau
dyti. Ir pasekmės baisios-— j 
desėtkai užmuštų ir šimtai su
žeistų. Bet dvasiškija tokio- , 
mis oasekmėmis džiaugiasi, 
jai linksma, kad darbininkų j 
kraujas liejasi... į;

Ir. kuomi budelio Horty vai-,i 
džia gali pasididžiuoti 
dvasiškija taip garbina 
štai kuomi.

Nei 
daugilis vadina), kur daktarai prie 

savo amato pripratę—apipjau- 
styt žmonių mėsas ir elgtis, 
kaip su gyvuliais.

Bet susižeidusieji mainieriai, 
kurie neina gydytis, dar la
biau apsigauna, nes čia yra 
sieros (sulferio), kuri greit 
užnuodija kraują; tada reikia 
ir kelis mėnesius pabūti na
mie, ir nei cento negauna atly
ginimo, o tankiai ir darbą pra
randa.

Čia dirba mainieriai ir lei- 
beriai; mainierys turi turėt sa-

Mūsų Veikimas

Rugsėjo 2 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 72 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame- dalyvavo 
skaitlingas būrelis draugų. Ro
dosi, galėjo būt dar skaitlin- 
gesnis, nes kuopą, užbaigus su
sirinkimus atidaro diskusijas 
viename ar kitame klausime. 
Pereitame susirinkime buvo 
diskusijos temoje: “Streikų ir 
demonstracijų reikšmė.” Delei 
trumpo laiko, negalima būyo 
plačiai tą klausimą išgvilden
ti, išdiskusuoti, bet, kiek iš 
draugų diskusantų paaiškėjo, 
tai streikai ir demonstracijos 
—vienintelis darb. kovos gink
las prieš bosus-kapitalistus. Se
kančiame kuopos susirinkime 
bus diskusuojama temoje: 
“Tautų ir rasių lygybė.” Tai
gi, draugai ir draugės, kiekvie-

kompanija turi savo 
(arba “bučernę,” kaip dange

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

Visi rinkime naujus Jakai
ty to jus! Draugas Namikąs 
iš Waterbury, draugas Mer
kis iš Philadelphijos, drau
gas Reikauskas iš Shenan
doah, draugas Žaldokas iš 
Wilkes-Barre pasisakė, kad 
jau organizuoja savo miestų 
komitetus darbuotis “Lais
vės” vajuje. Draugas Ma
tulis išgirdęs viršuj minėtų 
miestu draugų bruzdėjimą 
pareiškė: “Aš dėsiu pastan
gų, kad Brooklyną pastatyti 
pirmoje vietoje šiame vaju-

maimenai 
pajautė, ką reiškia naujas 
kontraktas. Kas tą kontrak- 
,tą gyrė ir apie kurį laikraščiai 
.prielankiai rašė, sakydami, 
jkad mainieriai laimėjo, tai bu- 
jvo arba žioplystę j arba pasi
tyčiojimas iš mąinierių.

*[ Kontrakte yra pažymėta skirs
tys apie “improved cars,” kas 

reikšti, kad kompanija 
Jei sergi ii- turi sutaisyt suirusius vagonė

lius, kad patiems mainieriams 
nereikėtų juos taisyti, kad per 

Be skyles anglis nebyrėtų. Mat, 
kad, tokiuose vagonėliuose beve

ju nelaikys liuosais iki reikės jžant daug 
Bėgiu pastarųjų dešimties įmokėti pašelpa; Glen Alden-kompanija, 

metų visoj šalyj pradėjo siaus 
ti saužudysčių epidemija 
vienoj šalyj nėra tiek 
saužudysčių, kaip Vengrijoj. 
Nei vienoj europinėj šalyj kas 
metai neišmiršta tokis didelis 
skaičius kūdikių, kaip Vengri
joj. Ir niekur taip nežydi pro
stitucija. kaip dvasiškiios pa
laimintoj Vengrijoj. Tai fa
šistinės valdžios ir dvasiškijos 
vaisiai, nes baltasis teroras ir 
dvasiškija .yra neperskiriami 
Siamo dvynukai. Ir tą mes 
matome ne vien Vengrijoj, bet 
visose kapitalistinėse šalyse ir 
sykiu Lietuvoj.

Hyde Park Colliery 
I »

Pakalbėsime apie darbus 
griuvėsiuose, kurie vadinami

1 Poor Pole, kur jau nuo daug 
metų sugriuvę ir ten, kur-ne- 
kur, yra anglies užgriuvusios, 
kurios vietos ir patys bosai 
nežino, nes jų naujieji planai 
nesutinka su senaisiais; tai 
kerta kelius per tuos griuvė
sius ir jieško anglių. Tokiose 
sąlygose dirbant, pasitaiko 
daug sužeidimų. Mokestis už 
mastą 10 pėdų pločio ir 
8 pėdų augščio — $21 ; bet 
kadangi akmuo suskilęs į 
smulkius gabalėlius, tai pra
dėjus kasti išgriuvą į viršų iki 
16 pėdų, o mokestis vis ta pa
ti. Mainieriai stengiasi kaip giau. Vargšas 
nors sulaikyti tuos liuesus ak- vos kojas pavelka 
menis, kad jie negriūtų 
reikėtų uždyką dirbti i

j dar 'į didesnį pavojų statyti, 
nes iš viršaus nuolatos byra 
žemės su akmenimis, o čia rei
kia kasti duobes del atsparų, 
kad kaip nors pastačius, kol 
dar neišgriuvo keletas karų 
akmens. Bekasant, gabalas 
akmens paukšt per rankas ir 

1 tada reikia dirbti kruvinom 
rankom, jei dar pajėgi, jei ga- 

jli sugniaužti, ištiesti ranką, jei 
i kur kaulo nenukirto; dantis 
i sukandęs mainierys ir vėl kni
sasi—nėr žiūrėta, kad rankos 
arba žandai kruvini. Kartais 
akmuo pataiko į pečius, ar į 
šoną, tai net kvapą užima; pa
lauki kelias minutes, atsikve
pi ir vėl prie darbo. Nors Čia 
yra kompanijos patvarkymas, 
kad susižeidus tuojaus bosui 
raportuoti, o šis, išrašęs kor
čiukę, pasiunčia pas daktarą 
apžiūrėt žaizdas, bet . daugu
mas to nedaro, nes daktaras 
laiko atitraukęs žmogų nuo 
darbo kokias 10 dienų ir dar
bininkas už taip sugaištą laiką jturej 
mokėt negauną 
giau, tuomet jau moka po $2.- 
50 į dieną; bet už pirmąsias 

kurią 7 dienas nieko nemoka.
Ogi to, mainieriai gerai žino vagonėliuose

• anglies nubyra, o 
, mokėdama nuo vo- 

ligoninę gos, nukerta svorį ketvirtada- 
Įliu arba net per pusę ir tik už 
tiek moka, taip kad gale dvie
jų savaičių jau stoka penkių 

■ šešių vagonėlių—už juos ne- 
1 gauni mokėti. 
I

Bet kompanija “improved 
J cars” suprato, visai kitaip: vie- 
Iton 6 colių dedamo kaupo antĮ^ 
vagonėlio dabar reikalauja 18 l 

j colių ir tas jau praktikuojama 
|Kur darbo ,vieta peržema ir i Antra, bus nominacijos kandi- 

datų į Centro Komitetą. To
dėl nepamirškito paminėtų 
dienų. J. K. A.,

A.L.D.L.D. 52 Kp. Rep.

bet šiuom laiku j 
ir iš po vakaciju j 1 ■ . . * * Yra mintis, ;

ir Jau
nuolių bendrą chorą.-- Taigi, į 

draugės, apsvarsty-! 
kite apie tokį chorą, nes jis! 
mums reikalingas. 1 •' !

72 Kp. Korespondentas.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir JNervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji- 

jįfcg?1 I mo: J^gu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. \

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

DR. ZINS 110EAST 16 thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving EI.; 

VALANDOS! • A. M. iki B P. M. Nedalioj B A. M. iki 4 P. M.

Ivo įrankius, reikalingus prie 
Į darbo, o leiberys tik karus 
.'“liodtuoja” ir akmenis raičioja. 
įMainierys gauna daugiau mo
tet ir mažiau dirba. Papras-' 
(tai leiberys šiūpėliuoja akme-j 
bris į vagoną, o mainierys vaik-] 
įštinėja pas kitus mainierius ir 
I dar ragina leiberį, kad grei
čiau dirbtų: “Ot, kai pirma 
turėjau leiberį, tai buvo bra- 

jvo ir drūtas.” O jei leiberys 
i prasižioja, tai liepia užsida- 
j yti “armoniką.” Leiberio ir 
mokestis priklauso nuo mainie- 
rio: kiek mainierys nuskina, 
tiek leiberys ir gauna; pasi
skųsi bosui, kad mažai, tai jis 
siunčia pas mainierį reikalaut, 
kad pridėtų mokesties. Nors 
visi į tą pačią uniją priklauso, 
bet leiberiai—tikri vergai; lei
berį mainierys gali labai leng
vai pavaryt iš darbo, o unija 
nieko negali mainieriai pada-, 
ryt, nes mainieriai pasigrobę į 
savo rankas unijos valdybą, 
tai nors išrodo, kad viena uni
ja, bet ištikro dvi klasės. O 
kaip dabar bedarbė, tai leibe
riai užsimušdami save nori pa
silaikyti darbe kaip galint il- 

šiftą atidirbęs, 
vos kojas pavelka. Nors kon- 

• ne- trakte su kasyklų kompanija 
save yra įrašyta, kad jeigu bloga 

darbo vieta, mažai oro, daug 
dujų, tai išdirbęs 8 valandas 
turi gauti dienos mokestį, ma
žiausia $6.14 mainierys ir $5.- 
66 leiberys, bet tokiose vieto
se dauguma mąinierių ir leibe- 
rių gauna tik po $3 ir po $2 
į dieną, ir tai tokiose mainose, 
kur pirmiau buvo'stiprūs uni
jos lokalai, kaip Diamond Col
liery; dabar 
dirbęs 10 dienų 
lerių, o būna i 
dar mažiau, ir nėra 
skųsti, nes unijos 
tarnauja bosams.

15 d. rugpjūčio

Prašome draugų įsitčmyti, kad 
reguliare “Laisvės” kaina yra 
$6.00 metams ir $3.00 pusei metų. 
Seniems skaitytojams nėra nupi- 
ginimo. Tačiaus,; kurie iš senų 
skaitytojų gaus “Laisvei” du nau
jus metinius skaitytojus, tie ir 
savo prenumeratą gales atsinau
jinti už $5 metams.

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Mėnesio ir Baigsis 
su 1 d. Lapkričio, 1930
“Laisvės” bendrovės direktoriai 

prašo visų' dienraščio skaitytojų 
darbuotis šiame vajuje, kad gavus 
nors porą tūkstančių naujų skai
tytojų. Kviesdami draugus daly
vauti konteste, direktoriai skiria 
šešias dovanas grynais pinigais:

< PIRMA $30
.ANTRA .........  $25
TREČIA ............ $20
KETVIRTA .... $15 
PENKTA .......... $10
ŠEŠTA ................   $5

Pirmcshieji vajai įrodė, kad ku
rie iš kontestantų pradeda darbuo
tis pačioje pradžioje vajaus, tie 
gauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.
Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis Va-

Siųsdami prenumeratas, kartu 
siųskite ir pinigus. Laikraštis ne
bus siuntinėjamas, pakol neaplai- 
kysime mokesties už prenumeratą.^ 
Gavę prenumeratas, tuojau siųski
te sekančiu antrašu:

“LAISVF
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

nas turite prisirengti ir imti j 
dalyvumiy. • ■ < • < • ' ’ 1 ' j

Apie* A. L. P. L. D. 72 kuo-į 
pos veikimą ir pereito susirin
kimo nutarimus norėčiau nors 
trumpai parašyti, ypatingai, 
pažymėti svarbesnius tarimus, i 
Klausime prisirengimo prie A. ( 
L. D. L. D. vajaus ' mėnesio, i

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

Dabar dvasiškija meldžiasi 
už budelius, bet ateis laikas, 
kuomet ji, susikrovus į krep
šius dievus ir velnius, turės 
nešdintis tais keliais, kurie ve
da į “dangų ir peklą.”

Švenčioniškis.

A. L. D. L. D. 52 kuopos su
sirinkime rugpjūčio mėnesį 
padaryta keletas gerų tarimų, 
kuriuos neverta praleisti ne
parašius į spaudą. Smagu bu
vo matyti didelį skaičių narių 
susirinkime; tas parodo, kad 
mūsų draugai ir draugūs pra
deda rūpintis organizacijos bei 
kuopos reikalais. Kita, tai ta
me susirinkime nebuvo pakel
ta tokių klausimų, kurie už
ima daug laiko diskusijoms. 
Todėl susirinkimas buvo trum
pas ir daug tarimų padaryta.

52 kuopa šį j sezoną turė jo 
keletą parengimų, piknikų, ir 
laivo ekskursijų; parengi
mai, ačiū energingam drau
gų ir draugių pasidarbavimui, 
turėjo geras pasekmes. Kuo
pa, turėdama kelis desėtkus 
dolerių ižde, paaukojo $5 del 
S. L. A. gynimo fondo ir “Dai
ly Workeriui” $5. Del prie
žasties bedarbės, daug narių 
labai nerangiai užsimoka savoj p 
metines duokles. Iškolektavi- 
mui užvilktų mokesčių yra pa
skirti trys draugai, kurie ne
nuilstamai darbuojasi ir turi 
geras pasekmes. Nežinia ko
dėl nariai, kurie nedirba, bi
josi ar nenori pranešti, ,kad 
negali mokėt. Jei’ praneštų, 
tai būtų paliuosuoti nuo mo
kesčių ir vis tiek skaitomi na
riais. Argi jie taip jau ma- 

ižai įvertina A. L. D. L. D. or- 
jganizaciją, kad taip nesirūpi- 
Įna jai priklausyti? Kai del 
naujų narių, tai mūsų draugai 
bei draugės nenuleidžia ran
kų ir nėra to susirinkimo, kad 
nebūtų naujų narių, ne tik su
augusių, bet ir jaunuolių; ne- 
persenai įstojo jaunuolė B. 
Atstrauskiūtė, taipgi turim ir 
daugiau jaunuolių, priklausan
čių prie 52 kuopos. Tai pa
girtinas dalykas, kad tėvai rū
pinasi savo jaunuolius įtrauk
ti organizacijom

52 kuopos nariai labai rūpi
nasi, kad būtų atsteigtas kuo
pos jaunuolių skyrius, kuris, 
apie pora metų- atgąl, Detroi
te gyvavo labai puikiai. Del 
tūlų nepasisekimų parengime, 
jaunuoliai nustojo energijos ir 
sumažėjo* narių skaičius. Kuo
pa dabar nutarė daryti rimtą 
žygį, kad būtų tas skyrius at
steigtas. Tam tikslui bus ne
paprastas susirinkimas 4 d. 
spalio, Draugijų' Svetainėj. A

Ne pro šalį nariams 
noti, kad sekantis 52 
susirinkimas įvyks 
(September) 20 d., 
Vakare, Draugijų Svetainėje. 
Paprastai susirinkimas būna 
kas trečią mėnesio nedėldienį 
iš ryto, bet šis susirinkimas bus 
subatoje, prieš tą dieną, nes 
21 d., nedėlioję, bus bendras

L. D. L. D. 52 kuopos ir
D. S. A. 17 kuopos' pikni

kas, Beechnut Grove darže.

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

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

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

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

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais Nurodys rin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ-

ŠIOJE VIETOJE

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su

, A. LUJLVJLJNAS

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

gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:
1 Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig: planai 

kaip surasti sutredimus; kaip išardžius ■«»• 
statyti. Tas viskas nokinama kiekviena <o- 
dentę nraktiŠkai. po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalinffia* 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu iofa> 
riu.
Pabaigę mflsų mokyklos kursą, turita pflnq 

progų pasinaudoti vienu iš dviejų amatu— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lai** 
nlus ir diplomų. Mokiname grynai lietuvi** 
kai ir angliškai. Kaina prieinama viaieMS* 

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.ML

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

prisidėti priė šios organizacijos 
ir paremti ją pinigišk'ai, pagal 
išgalę.

Po L. D. S. A. 64 kuopos 
globa gyvavo lietuvių jaunuo
lių chorelis, 
yra nusilpęs 
dar nepasirodė 

jkuris prasidės spalio mėnesį, jkad sutverti suaugusių 
nutarta surengti prakalbas Se 
nam Vincui. Nutartą surengti i draugai 
draugišką vakarienę; pelnas,' 
jeigu liks, nutarta pasidalinti 
pusiau su A. L. D. L. D. Antru 
Apskričiu, delei apsigynimo 
nuo fašistinių šnipų, kurie pra
dėjo draskyti viešus parengi
mus, kaip tai: A. L. D. L, D. 
Antro Apskričio pikniką 17 d. 
rugpjūčio. Likos išrinkta ko
misija, kuri rūpinsis perstaty
mu kokio veikalo.

A, L. D. L. D. ^2 kuopa, 
bendrai su T. D. A. 48 kuopa 
ir L.D.S.A. 64 kuopa pasiėmė 
vieną politinį kalinį šelpti. Tai 

j pagirtinas darbas. Taipgi tu
ri išrinkus keletą draugų, ku

ine padeda parašus rinkti K. 
rinkimų kamapanijai. Taį- 
draugai ir draugės, kvie

čiame visus prie smarkesnio 
veikimo, prie apšvietos darbo.

48 kuopa gyvuoja 
darbuojasi, kiek ga- 
Prie šios organizaci-
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Paraše Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

NOKINTIEJI Gf 
R I A U SI O PA 
TARNAVIMO II 
UŽ ŽEMĄ KAI 
NĄ, NULIOD1 
MO VALANDO 
ŠAUKITĖS PAS

GrafonoI-Radįolos, Atwater-Kent Radios,VictrolaRadiolos

GEORGE MASILION1S
377 Broadway South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR CEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI; “PLAYER PIANO” UOLIAI, AUTO-
P1ANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

ELIZABETH, N* J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- I 

mo 8 kuopos susirinkimas įvyks ant- 1 
radienį, 16 rugsėjo, po num. 69 So. j 
Park St.,' 8 vai. vakare. Visi nariai < 
yra kviečiami atsilankyti, ypatingai 
tie, kurie užvilkę mokestis. Sckr. B. 
M. 279-20

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto susirinki- i 

mas bus utarninke, 16 rugsėjo, po ' 
num. 29 Endicott St. Pradžia 7:30 I 
vai. vakare. Draugai, malonėkit at
silankyti, yra svarbių reikalu aptar
ti. P. T. L. ‘ 218-19 !

Norintieji tinkamai prisitaikyti' 
savo akims akinius, kreipkitjsl 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Įpusius pasiuntė į sodžius, tarpe valstiečių.
—Sako, kad Sovietai reikalingi.
—Tai matai, kur visas sekretas.
—'Sekretas. Taip ir žiūrėk, čia jau šta-

[įlinkus. Šie nelaimingi tvari- 
Rug- niai, kun; Karaliaus sumul- 

kinti, bet geri katalikai, taip 
pat prisiekia, kad sakys teisy
bę. Advokatas klausia: “Ar

tvarkęs ;prie bažnyčios per 
metus laiko nuo kiekvienos by
los, viso per tris metus. Jei
gu bėgyje trijų, metų ji darys 
betvarkę, ardys
dings jos kaucija, o ji bus a- 
reštuota ir baudžiama labiau, 
gal ir kalėjimu.

Apie kitus teismo įvykius 
parašysiu rytoj.

S. V. Ramutis.
-------------------------------------------------------------------------------- -—_i--------------- 1

Telephone, South Boston 2805-R I 
J. L. Pašakarnis, O.D. I

Optometras ir Į 
Optikas I

Puslapis Ketvirtai^ Pirmadienis, Rugs. 15,

i .

■ I ,■£>

Algų Nukapojimas ir Mėtymas 
Darbininkų iš Darbo

—Suprantama, kad nebus, be sukilimų 
nieko.

—Ar tu girdėjai—ir tie kiniečiai?
—Nu, ką?
—Ir kiniečiai kalba, kad Sovietai reika

lingi. Pas Joną Bordyką vyrai degtinę gė*

Ant laivo “Komersant” sugrįžo į Syzov
ką pasiuntinys Jonas Bordyk. Susirinko 
prie valsčiaus namo minia, išėjo Jonas antį 
augšto valsčiaus prienamio, sudavė tvirtu Į rė,~tai ten kinietis ir’ atėjo. Ir sako.—Šo- 
kumščiu į tvirtas grotas ir pradėjo: I vietai reikalingi, visur reikia Sovietus, tik

—Gana jau, broliai, sukilimas daryti rei- pas jus, kvailius, vis ponai viešpatauja, ki- 
kia! Yur jau Sovietai.

—Kam? • .? 1 " 1'.’ '
—Vėl seną tvarką grąžina, visas žemes sukilimus darius? 

grąžina atgal ponams. . ■ " —- i
—O?! O! šus su audeklais tik taip, del prisidengimo,
—Nu? j nešioja.
—Sako, kad ponai kultūringai apdirba, j —Nekitaip kaip taip. Matai, tas didysis , 
Rėkavo vyrai, labiau susigrūdo aplinkui Į vis čia vaikščioja, su. didele kasa, o apsikir-Jmų 

Joną Bordyką.
—O ką, kordiniškas darbas—tai kultūri-: 

nis? Ką, ar tie valdininkai ten degtinės 
prisilakė, ar ką? Mes išariame, mes apsė-. 
jame, mes nupjauname, mes visus darbus bas sukilimo pas mus po šonu yra, o mes 
padarome, taip kaip ir savo ūkiuose, taip 
lygiai ir jam, tai kur tas “kultūringu
mas”? Kur?

—Aš ir sakiau jiems ten tą pat: arėme 
mes, mūsų arklais ir su mūsų arkliais, taip 
kaip ir sau, taip pat ir jam. .

vis, kaip akli—nieko nematome.
—Reikia ir mums sukilimas daryti.
—Sukilimas, daugiau jau nieko.
—Pasiųsti pasiuntinius pas Slavgorodo 

ir Kamenio, pranešti apie tai.
Ir derlius,— —Pas Petruchiną reikia'kreiptis, girdė-

sakiau jiems,—kaip pas mus, tokis ir pasijai, Petruchinas smarkus.
poną. Būna ir geresnis, būna ir prastes
nis, atsižvelgiant, kur kokia žemė; ir fas 
priguli dar nuo laiko ir oro. O jie sako:— 
Negalima, pas poną Kordiną yra kultūri
nis ūkis, pagal įstatymus, toki ūkiai nega
lima atiduoti valstiečiams. Negalima, ir 
tvarka reikalinga.

—Tvarka! Kokia jau tvarka?
—Nieko pasakius, gera jau tvarka. Nuo 

tokios tvarkos bus blogai.
—Kokia gi, po velnių, tvarka: už žemę 

mokėk ir mokėk, tfu!
—O bol... be mokėjimo davė.
—Jau mes kelis kartus tą žemę išmokė

jome.
—Tai vėl bus žemė ponų?
—Taip atrodo. ‘
—Sukilimas reikalingas! Sukilimas!

3.
Tą pat vakarą pas Joną Bordyk susi

rinko svečiai.' Atsirado ant stalo tvirta 
degtinė ir stiprus midus. Per kaminą 
eina dūmai. Laike pačio smagumo prie 
tvirto Jono namo prisiartino Sun-sen—ki
nietis ir pažvelgė iš lauko, paskiau pasiūlė:

—Poniute, gal šilko nori?
—O tu ką nori, degtinės?—paklausė Jo

nas per langą kiniečio.—Eik į vidų.
Sun-sen su palinksmėjusiomis akimis įė-1 valsčiaus nariai, 

jo į grįčią. Svečiai apspito kinietį. ' * 1
—Ką gi tu, gramėzde, kalbi?

•—Baltinių gal reikia? Savi baltiniai, ge
ros fabrikos, geri.

—Poniute, gal šilko nori, gero šilko?
—Šilko skepetaitę parduoti nori?
Kinietis nudžiugusiai galva lingavo.
—Šilkas, šilkas savas, geros fabrikos šil

kas. /
—Negalime mes tave suprasti.
Moteris dasiprotėjo:—Jis tur būti šilkus 

savo fabrikos parduoda.
Kinietis atsisėdo ant žemės ir atrišo 

maišą... Girtas vyras su nusilupusia no
sim priėjo prie Sun-seno, girtomis akimis 
pažiūrėjo į jį ir garbiai suriko:

<—O tau, kine, ar reikalingi yra Sovietai?
-—Sun-sen greitai lingavo galva ir nu

džiugusiai laužyta kalba kalbėjo:—Reikia, 
reikia, Sovietai reikia i

—Ginklų neturime, kaipgi sukilimą pa
daryti be ginklų?

—Ne taip jau yra, reik tik pradėti; tu 
žinai, kad ziš karo fronto visi sugrįžo su 
ginklais. Taipgi nuo milicionierių atimsim. 
O pikų pasidarysime tokių pat, kaip kazo
kai tūri, patys...

Nedėldienyje, po pamaldų, valstiečiai nu- 
maršavo linkui valsčiaus valdybos. Rinko
si nedideliais būreliais, vėl skirstėsi ir vėl 
rinkosi. Riksmas darėsi viš didesnis ir 
didesnis, vis garsiau ir garsiau girdėjosi 
atskiri balsai. Minia susigrūdo prie vals
čiaus durų.

—Tegul ateina valsčiaus valdyba!
Ant prieangio išėjo valsčiaus pirminin

kas ir du phgėlbihinkai. > /
—Nu, ir įsismagino mužikai, ko jiems?
—Reikalaujame Sovietų!
Iš minios išėjo Jonas Bordyk, nesiskubin

damas užlipo ant prieangio.
—Štai ką, draugai piliečiai, mes reikalau

jame Sovietų, tai jūs turite pasitraukti ir 
visus reikalus, popieras ir anspaudą ati
duot.

—Nu, tai kas,—atsakė pirmininkas,—tas 
mums dar lengviau.

—Suprantama, lengviau, — patvirtino

Darbo Unijų Vienybes 
Lygos oficialis organas “La
bor Unity” rugsėjo 10 d. lai
doj paduoda daug žinių apie 
algų nukapojimą ir darbi
ninkų mėtymą iš darbo. 
Laikraštis rašo:

MOLINE, III. — Interna
tional Harvester kompanija 
atleido daug darbininkų; 
nukapojo algas ant 50 nuo
šimčių. Jaunoms merginoms 
ir moterims algos nukapo
tos nuo $20 iki $9.75 į sa
vaitę. Vyrų algos nukapo
tos net iki $13 į-savaitę. 
Darbo sąlygas labai blogos; 
darbininkai dirba dvi tris 
dienas per savaitę.

John Deer plūgų ir veži- 
dirbtuvū, didžiausia 

dirbtuvė Moline, kur nor
maliu laiku dirba 5,000 dar
bininkų, vėl atsidarė; išbuvo 
uždaryta tris mėnesius. Da
bar dirba tik tris dienas į 
savaitę, bet algos tapo nu
kapotos,

AKRON, O.— Goodyear 
Gurno kompanija su pradžia 
rugsėjo mėnesio gamybą su
mažino iki 80 nuošimčių 
dirbtuvėj No. 1 ir iki 25 
nuošimčių dirbtuvėj No. 2; 
dar atleido suvirš 1,000 dar
bininkų.

WEST ALBANY, N. Y.—

Čia New York Central gelž- 
kelio kompanija paleido iš 
darbo 2,000 darbininku.

EDGEWATER, N. J.— 
Archer - Daniels - Midland 
dirbtuve, išimanti aliejų iš 
grūdų, atleido 200 darbinin
kų. Taipgi U. S. Aluminum 
kompanija tame mieste at
leido 500 darbininku.

DANVILLE, Va.—River
side ir Dan River dirbtu
vėse, kur normaliu laiku dir
ba 4,500 darbininkų, dabar 
darbininkų iškaičius suma
žinta iki 1,800 po paleidimo 
iš darbo didelio skaičiaus 
darbininkų per kelis kartus. 

k LEXINGTON, S. C.—Už
sidarė Martel Palmetto Cot
ton Mills, Columbia, S. C. 
Po to čia užsidarė Marteli 
Mills. Viso 500 darbininkų 
neteko darbo.

MILWAUKEE, Wis.; pan- 
čiakų dirbtuvėse darbinin
kams algos nukapojamos 
ant 20 nuošimčių.

Tai taip pildosi preziden
to Hooverio pareiškimas 
(padarytas ■ pereito kovo 
mėnesį), kad už 60 dienų 
bus “geresni” laikai. Tai 
taip kapitalistais pildo Hoo
verio konferencijoj padary
ta prižadą, kad algos nebus 
nukapojamos ir darbininkai 
nebus atleidžiami iš darbo.

:Adv.“Kaip tai, jos vyrą 
pažinai, o jos ne?”

Bar.‘ “Kadangi ji turėjo 
Vyrą.’’ *' *

Čia ' visu žmonės pasileido 
juokais, net ir teisėjas nusijuo
kė. Mat, visi suprato, kad Ba
rauskas bijojo jos vyro, už tai 
nesusipažino su Savukiniene.

Savukinienę skundė trys pa- 
rapijonai: Daugirda, Baraus
kas ir Žukauskas; visi jie gavo 
pipirų į akis. Visi turėjo po 
du liudininku, kurie tvirtino 
matę Savukinienės elgesį. 
Nors Savukiniene užsigynė bė- 
rusi pipirus; jos liudininkai 
taip pat sakė, kad ji nieko ne
darė, vienok įrodymai buvo 
taip aiškūs, kad teis. Houck j 
visgi turėjo pripažinti ją kal
ta. Savukiniene turi užmokėti 
visas trijų bylų teismo lėšas, 
sumoje $194.67, ir gauti kau
ciją po $500 nuo kiekvienos 
bylos, viso $1,500, kad ji ne
ardys ramumo, nedarys be-

i s

Jonas ant trepu sustojo, pagalvojo ir su-

proletaras, jis taipgi supranta, kas jam —Aš del bendrų reikalų sutinku,- drau-

ir

(Daugiau bus)

Sav,;
nieko nedariau
jau.”

Adv.:
pipirų ?”

Sav.:
Iššaukiu Savukinienės liūdi-

—Tiktai štai ką, mužikai—kreipėsi pir
mininkas į minią, paslėpdamas juoką į sa
vo didelę barzdą,—negalima be pasiprieši
nimo. .. o ten, kas žino, kaip bus toliaus... 
jūs geidaus apmuštumėte mus, bet nedaug.

Mužikai nenoromis pamosavo rankomis, 
užmušė pirmininkui akį, del abiejų jo pa- 
gelbininkų sukruvino dantis.

—Štai, taip tai bus ramiau,—tarė vienas 
iš narių valsčiaus, nuspjaudamas kraujus 
iš pamuštų dantų,—o tai ♦ nežinia, kas ten 
dar ateityje gali būti...

Minia linksma, rėkavo ir džiaugėsi, li
pas pas visus buvo geras, visiems taip ir 
norėjosi kas nors padaryti, kuom nors pasi
rodyti.

—Nu, dabar stokis su mumis greta So
vietus rinkti. <

Valsčiaus^ pirmininkas ir nariai nusilei- 
do nuo prieangio žemyn; paskui juos lipo 

I • ’ T 1 T

—-Jonai, tu būk ten, mes tave i Sovietą 
i

—Joną norime! Joną Bordyk norime į

x Alinei . pi 1CCU1&1U ZjCIIIJ' 11 , pctpiLLll JLIUO 11|JU

Rudas valstietis užrietė galvą ir sugar- ir Jonas Bordyk.
galiavo: - • T '11 1 -1

—Ar matote, tas bedievis, o ir jis su-Į renkame!
pranta, kas jam gero. Klausyk, kūmai, į —Joną norime! Joną Bordyk norime į 

■kinietis supranta, ir jis sako, kad Sovietai:Sovietą! G > .'
'.reikalingi. Jonas ant trepu sustojo, pagalvojo ir su-

—O tu kaip manai? Jis yra kinietis— grįžo atgal.
i._ —Ag del bendrų reikalų sutinku,- drau-

naudinga ir kas ne, jis čia tur būti ir at- gai piliečiai, dar ką gi daugiau norite rink- 
i^jejo... ti į Sovietą?

4

Po visą Syzovką jau negarsiai gyventojai 
i kalbasi tarpe savęs:

—Ar girdėjai, . Slavgorodo apygardos 
valstiečiai sukilo?

—Nu?
-AValsčių viršininkus pravijo, vėl Sovie

tų valdžią įsteigė.
—Kaip manai, tur būti ir mums taip 

reikia padaryti ?
—Kamenio taipgi Sovietų nori, o kaip 

kur jau ir sutvėrė.
—Dabar bus visur sukilimai.
—Bus, be sukilimij nieko gero jau nebus.

ti į Sovietą?
—Jokūbą Lyskiną!
■r—Petrą Molodych!
Molodych ir Lyskin nuėjo ant prieangio.

Minia suplojo griausmingai.
—Malonėkite, tvarkykite gerai, lai bus 

Sovietai!
Artimai susirinkimo linksmai praėjo 

Sun-sen—kinietis.
. —Ei, kinieti, ar Sovietai reikalingi?
—Reikalingi, Sovietai reikalingi!
—Matote, ir jis sako, kad Sovietai rei

kalingi. z
—Oh, kad tave,—sakai, kad Sovietai rei-

Pipirine Byla
SHENANDOAH, Pa 

sėjo 9 d. buvo pipirinis teis
mas—parapijonų prieš pipiri
nes davatkas. Byla buvo na
grinėjama ’Schuylkill pavieto matei Savukinienę tuo laiku?” 
tėismabutyf, Pottsville/ Pa. Bu- . ;
vo užgesta septynios skirtingos ' Adv.: 
bylos. Nagrinėjimas užsitęsė į 
virš tris valandas.

Pirmiausia iššaukė skundė
ją, parapijos komiteto prezi
dentą, F. Daugirdą, šis skun
dė Ed. F. Wallace, kun. Ka
raliaus aklą sekėją. Wallace 
būk griebęs Daugirdui už kai
riojo šono nagais ir jį sužei
dęs. Taipgi grąsinęs: “Aš 
tau paleisiu vidurius!” Dau
girdo liudininkai tą patvirtino. 
Wallace teisme užsigynė, sa: 
kė, būk Daugirdo nepuolęs, nei 
negrąsinęs. Mat, geram ka
talikui leistina meluoti; juk 
tam pačiam kunigui Karaliui 
išsispaviedos ir nuodėmės bus 
atleistos.

Antra byla—Daugirdo prieš 
E. Savukinienę, už bėrimą pi
pirų į akis. Jis priparodė, kad 
Savukiniene bėrė pipirus jam 
į akis, kurių teko ir kitiems 
keliems. Patvirtinimui savo 
liudijimo, turėjo, susėmęs nuo 
žemės pipirus ir tą popierinį 
maišiuką, kuriame Savukinie- 
nė atsinešė pipirus. Liudinin
kai, mačiusieji įvykį, Daugir
do pasakojimą patvirtino. 
Kuomet iššaukė pipirinę da
vatką Savukinienę pasiteisini
mui, ji, kaip šimto nuošimčių 
katalikė ir dar davatką, pa
dėjus ranką prie biblijos, pri
siekė, ka.d įakys teisybę. -Bet 
kaip advokatas pradėjo .klau
sinėti, ji griežtai užsigynę.

Adv, klausia: “Ką tamsta■ 
turėjai rankose tuo laiku;”

“Turėjau : knygą ir rožan
čių,” atsako Savukiniene.

Adv.: * ‘šie žmonės tikrino, 
kad tamsta bėrei pipirus jiems 
į akis, ar teisybė?”

Say.: “Neteisybė. Aš jo-, 
kių pipirų neturėjau.”

Adv.: “Ar matei, kas bėrė 
pipirus?”

Sav.: “Nemačiau.”
Adv.: “Ar matei tuo laiku 

Daugirdą ir ką tamsta jam 
darei ar sakei?”

Mačiau, bet aš jam 
ir nekalbė-

“l'ai tamsta nebėrei
A

‘Ne.”

Lįūdinirikąš“Mačiau.”
_A..: “Ai? ji bėrė' pipirais 
tuos žmones?”
Liūd.:
Adv.:
Liūd.: 

beriant.’
Panašiai liudijo ir kiti da- 

vatkinai ir davatkos: užsigy
nė, kad nė vienas iš jų nebėrė 
pipirus į akis, kuomet šimtai 
žmonių, rugpjūčio 10 d., matė, 
kaip Elena Savukiniene bėrė 
pipirus į akis.

Įsivaizduokite: geri katali
kai bei katalikės, padėję deši
nę ranką ant “švento” rašto- 
biblijos, prisiekia, kad sakys 
teisybę, o meluoja susiriesda
mi, kad išsisukus nuo svietiš
kos bausmės.

Klausinėjant Jokūbą Barau
ską, buvo labai daug ju^ko. 
Advokatas klausia: “Ar pa
žįsti ponią Savukinienę?”

Barauskas: “Iki tai dienai 
jos nepažinau.”

Adv.: “Ar pažinai jos vy
rą?”

Bar.: “Taip, pažinau; jis 
jau miręs.”

‘Ne.”
Kas bėrė pipirus?” 
‘Aš nieko nemačiau

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

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

X

NAUJA {DOMI BROŠIŪRA

PARAŠĖ R. MIZARA
Išleido Dienraštis “Laisve”

GEORGE NOBILETTI
• • • .i , ♦

64 Puslapių, Kaina 15 centų

“AR STEBUKLAI PAGYDO?

LAISVĖ
46 Ten Eyck Street,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI • 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

t---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvų Seriją (Eįlę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos > 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhūrst 6631

Knygelė nedidelė, bet kupina faktų. Čia smulkme
niškai aprašyta Maldęno stebuklas, jo istorija Jr vi- 

> šoki incidentai; čia telpa platus aprašymas apie pa
saulinius stebuklus: Liurdą, Aušros Vartus, Santos 
“įianą Mafiją,” etc. Be to, surašyta visa eilė įvai
rių net švenčiausių relikvijų, kuriomis “žmonės gy
doma,” stebuklai atlikinėjama.

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

Tuoj aus reikalaukite prisiųsti ir aplaikę brošiūrą 
platinkite tarp parapijonų.

Brooklyn, N. Y.

\ S
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*KROKODILIUS Reiškia, pirmas Ka-

Satyros ir Humoro Meisteris
Pats

TABOKIAUS RAPORTAI

Restaūrantas atda-

Šiuo

Už pa-

VEIDO GRAŽUMAS
M. Ž.ją.

Teismas įvyko rugsėjovastis parapijonų.

teismo aprašy-

ar jau nieko man

MALONAUS PASIMATYMO

“Laisves” bei' .“Vilnies skai-

nežinojo 
eiti. Iš- 
išsiimti

Jis 
nėra 
vir- 

keli- 
jisai

basas, 
gražiu, brangiu

O kai reikia
už 'svetainę,—

PRIEŠFAŠISTINĖ IR PRIEŠ- 
TERORISTINĖ KON

FERENCIJA

ž mis, i kokias parapijonai teik- 
____ Jie—Pautienius, o pas
kui Dumčius—žinojo, kad bu-nespėjo gerai tarnų stulpai, einančių padai,

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

šv. Jurgio bažnyčia yra sa-i pipirų pipirines davatkas areš- 
Tai, tur tavo. Teismas įvyko rugsėjo

Vardas ----------
No. ir gatve— 
Miestas ir valst

Susi- raliaus pasimojimas- liko at- pumeyįu 802 Washington St., 
vajų, muštas su dideliais jam nuo- Rugpjūčio (August) 4 d. likos

Kaip tik jūsų kius iš piktumo net svaigti pra- monistinė spauda?
1_’ . Jam rodėsi, kad ir lik-1

Parapijonų Kova su Romos 
Trusto Agentu

voliuciniam darbininkui pride
ra? Iki šiol, galima sakyti,

SfflANDOAH, PA.

eiti pas barzdaskutį apsiskus- 
ti.

Kaip tik išėjo iš kambario, dar nesirūpiname. Pereitais me- 
per- I tais buvo ruoštasi prie spaudos 

lis npv '—“Laisvės” ir “Vilnies”—va-

perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

komunistu spauda—“Laisvė,” 
“Vilnis” ir‘ “Darbininkių Bal
sas”—yra tie kareiviai, kurie ’ 

gyvas ir negyvas Kauno {skįna kelią revoliuciniam ju-!

pirmadienis, Rugs. 15, 1930

WILKES-BARRE, PA tytojų susirinkimą, rugsėjo 16 -kunigui eiti svetainėn, taipgi Tp
/I f*7 vv 1 O O f"* 'i 1'1 TV /T m-l zl /U-i .rvakare, 325 JE. Mąr-'Tsake kunigui sudėti visas 

Wilkes-Barre, Pa. naujas duris, rodosi, apie pen- 
iš visų kolonijų da- kerias, kas kunigui atsiėjo ke- 
kuo skaitlingiausia Ii šimtai, 
susirinkime.

reikale mūsų

Puslapis Penite

7 vai.
Svarbios Žinios Apie “Laisvės” a i • iTad, visi

ajŲ i 1 y va u kite
Jau artinasi mūsų spaudos minėtam 

ir organizacijų vajus. Ar mes tvarkę 
visi ir visos rūpinamės tuo va-j lenktynių, galėsime turėti dis- stoliais. 
jum, taip kaip kiekvienam re-|kusijas vietos veikimo klausi- 

... mais. G 1 ” ” 1 
pageidauja, tad visi ir visos 
dalyvaukite.
. A.L.D.L.D. XII Apskr. Org.

* SKELBIMAS:

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po

i

•pripuolė prie jo prietelis, 
braukė šepetuku tris kartus per 
pečius ir dadėjo: “Už patar
navimą, ponas.”

Paėjus koridorium, pripuolė 
kitas prietelis, perbraukė šluo
ta per Tabokiaus čeverykus— 
“Už patarnavimą, ponas.”

Priėjus prie durių, tarnas 
j atidarė duris, truktelėjo žemyn 

nerašys i Tabokiaus trinyčius — 
tarnavimą, ponas.”

Tabokius iš piktumo 
nei ką sakyti, nei kur 
ėjęs ant gatvės norėjo 
tabakierką ir užsizaživoti tabo
kos, tabakierka iškrito iš rankų 
ir nuriedėjo į rinštoką. čia 
vėl tarsi iš žemės išdygo prie
telis, capt už tabakierkos ir—• 
“Už patarnavimą, ponas.”

Tabokius pasičiupinėjo sma
krą, ugi barzda, kaip karštuvai. 
Mat, iš piktumo ir barzda pra
dėjo nenormališkai augti. Nu
ėjus į barzdaskutyklą ir pra
dėjus -skusti jam barzdą, pasi
rodė, kad: kol vieną veidą nu
skilta, kitas apželia ir taip sku- 

tautos ir dabar nusipirko va-1 to apsivąrtydamas, kol Tabo
kiaus piktumas atslūgo ir barz-1 
da nustojo augus.. Kaip tik Ta- yVP.inoiq qnarėiai 
bokius atsistojo nuo krėslo, tuoj -
vienas> Prietelis užmovė skiybė-,la darbininkus ir jų org-aniza- 
tarnavimą nonas.” jc^as,v . ^as ,^a^ . sėkmingiau į Dumčius), būdami gerais stra-

Išėies am gatves Jūsų Tabo iatmustl v^so^i. kapRahstų puo-.tegais, pasitenkino tomis teisė- isejęs ant gaivas, jūsų laoo- jima ant darbininkų, jei ne ko-į ■
Lietuvių davo.

Raportas iš Tabokiaus 
? Gimtinės

Sveiki gyvi, prieteliai ameri
kiečiai! Tabokius sveikina jus 

'jiš anapus balos ir apznaimina '■ 
jums, kad ką žadėjo, tą ište- ( 

•sėjo—sugrįžo į savo gimtinę ir 
apžiūrinėja, kaip ji išrodo.

Tabokius, prieteliai, 
savo kelionės prietikius, nes už 
jį kiti prieteliai parašo, 
pasako tik tiek, kad jis 
eudaunas vyras, neperėjo 
šum marių ir neperbrido 
nes pasiraitojęs. Tiesa, 
norėjo važiuoti šliupo laivyno 
laivu, bet pasiteiravus paaiškė
jo, kad J. Šliupas, kada prisi- 
kolektavo iš Amerikos lietuvių 
dolerių, permainė savo nusista
tymą : nenorėdamas nusidėti 
Amerikos lietuviams, kad lai
vui nuskendus nežūtų jų dole
riai, įdėjo jų dolerius j sau
gesnę vietą — nusipirko sau 
palocių, iškėlė puikias savo ves- 
tuves po obalsiu padidinimo

k sarnamį Palangoj, tai ir visa is
torija šliupo laivyno.

Lietuviško laivo negavęs, jū
sų Tabokius sėdo ant svetim
taučių parakodo, permakalavo 
marias, išlipo Klaipėdoj, sėdo

jjaus, bet pasekmių nebuvo, 
j Nes tas ruošimasis pasiliko tik 
]gražiomis kalbomis: pažadai 
ir pasiliko pažadais. Ar gali 
revoliucinis darbininkas save 
apgaudinėti? Be abejo, visi 
atsakys, kad ne.

Vieni metai pirmiaus buvo
me neblogai sumobilizavę sa
vo spėkas, ir kurie tik buvo 
vajaus dalyviais—visi dirbo, 
kiek tik galėjo. Tad ir pa
sekmės buvo geros—wilkesba- 
riečiai stovėjo pirmoj vietoj.

Du metai atgal mes įvertino
me reikalą praplėtimo komu
nistinės spaudos ir turėjome 
geras pasekmes, šiais metais 
turėtume daug daugiau įver
tinti reikalą paskleidimo ko
munistinės spaudos, negu bent 
kada įvertinom. & Kiekvienas 
darbininkas, kuris bent' kiek 
tūri klasinės sąmonės, aiškiai 
mato, kaip turčių klasė diena

kunigas, nęįveikd-amas 
O daugelis diskusijų parapijonų, sukurstė davatkas, 

Ikjid tos per gvoltą veržtųsi 
^svetainėn. Rugpjūčio 3 d., š. 
m,, sufanatizuotos davatkos 
pradėjo repeticijas: sukėlė di
deles riaušes prie bažnyčios; 
vienok svetainėn įsiveržti ne- 

Ipavyko. Rugpjūčio 10 ’d., 
:tuoj po “sumos,” riaušės vėl 

Laiškai ir mandatai likosi iš-!pasikartojo: vėl prievarta ne
siuntinėti visoms organizaci-.rėjo veržtis svetainėn. šiuo 
joms. Organizacijos, išrinku- • sykiu kunigo Karaliaus sukur- 
sios delegatus, žiūrėkite, kad's'tytos davatkos buvo apsigink- 
visi dalyvautų konferencijoj, ilavusios pipirais. Kuomet pa- 
kuri įvyks rugsėjo 28 d., 10 frapijos trustisai atsisakė atida- 
val. ryte, 12 E. Market St., i ryt svetainės duris, kol neuž- 
Wilkes-Barre, Pa. Gi tos kuo-j mokės raudos iškalno (taip 
pos ar organizacijos, kurios patvarkė teismas), tai davat- 
negavote mandatų ir užkvieti-|kos paleido daYban pipirus, 
mo laiško, taipgi esate kvie-;Parapijos komitetui, trustisam 
čiamos išrinkti delegatus ir ir kitiem bėrė pipirais į akis. Į 
prisiųsti į minėtą konferenci- O jau koliojimai iš tamsių da-I ° cvatkų “šventų” (nepraustų) 

burnelių vertėsi, kaip iš gau
sybės rago. (Bet apie tai ki
tą syk pakalbėsim, kuomet ra
šysiu apie teismą.)

Šie kun. Karaliaus planai ir
gi neišdegė. Gavusieji į akis

iš dienos puola darbininkus ir ,būt bus vienintelė Romos ka- D d., su dideliu pralaimėjimu
• . • . • •__ Ali____  .1 ’ i A ir 1 • •jų organizacijas. Algų kapo-J^įį^y bažnyčia, kuri nėra ap- 

jjimas eina visu smarkumu, 'rašyta vyskupui. Reiškia, pa- [ davatkom, 
darbo sąlygų bloginimas visur ^yS parapijonai yra šeiminiu- ...... '........
rTT’’"z':r' Reakcija ,kais saVo nuosavybės.
vis smarkiau ir smarkiau puo- j per meįu eiles čia klebona
is iv in nr<r«ni v I yę klebonai (PautieiliUS ii'

ant lietuviško pojiezdo ir atji-i 
karavo Kaunan. x:1’ 1
Tabokius spėjo išlipti iš lietu- i dėjo, 
visko pojiezdo, 
nei apsidairyti, nei tabokos už- traukianti vežimus arkliai ir vi- 
sišniaukšti, kaip prišoko prie | sas ’ ” . ............ ......
jo du prieteliai, vienas pagrie- inventorius vergiškai prie Ta- dėjimui; kurie1 diena iš dienos 

jbokiaus šaukiasi: “Už patarna- 'mobiliZuoja lietuvius darbinin- 
- - . ... . kus kovai prieš išnaudotojus ir

labokius, prieteliai, _negali;fašistinį terorą. Lietuvių fa- 
gimti-1 pasakyti, kas su juom būtų at- 'gistinė spauda — “Tėvynė,” 

sitikę. Viena iš dviejų: ar jis j“Naujienos,” “Keleivis,” “Vie- 
mintyj iš piktumo būtų eksplodavęs, ąr nybg » “Draugas ir kiti šiam- Vvskū‘nas atk^raustė i^Mine^- suvarjavojęs. £et, -jam - besti- '/ai_kala, .kąd^.d^inkai %

; t .;1 i - v tl’ŪkS-lai-
vispkiems .pąv.erge- tkyg įvėikti parapijonus ir ap- 

^^-yąšyįi bažnyčią vyskupui. Sa
vo pasįnaojinrą pradėjo, nesi
skaitydamas su parapijonais, 
naudojosi pobažnytine svetai
ne; rengė pramogas; laikė ku
niginių draugijų susirinkimus; 
o apie atlyginimą parapijomas 
už svetainę, kun. Karalius nei 
neprisiminė. Kadangi parapi
jonai turi užlaikyti bažnyčią, 
mokėti už šviesas, reikalui pri
siėjus, kąs reikia pataisyti, tai, 
negaudami nuo kunigo jokio 
atlyginimo už naudojimą svetai
nės, uždraudė kun. Karaliui ir 
jo kontroliuojapioms draugi
joms naudoti svetainę, užraki
no duris. Kun. Karalius vie
ną \ sekmadienį, keli mėnesiai 
atgal, (kirviu išdaužė duris, 
kad įsiveržt svetainėn. Para
pijonai ,pątrąųkė .tęisman kun. 
^Karalių .už 'naikinimą jų nuo-] 
savybės. Teismas uždraudė ]

bė jo kraitį, o kitas drikstelėjo:
“Kur ponas norėsite apsisto- vima, ponas!” 

ti?”
“Gimtinėj, prieteliau, 

/>wj ?”
“A. . . Ponas turite

* viešbutį, ar taip?”
“Taip, taip, prieteliuk.. 

jau, susimildamas, 
parink geresnį viešbutį, 
mažiausia utėlių būtų.”

“Nuvesk jį ant Laisvės 
jos. Ten blusos ir blakės 
lių neįsileidžia”, patvarkė 
stovinčiam ir Tabokiaus kraitį ir anas prietelis pavadino jūsų 
laikančiam 
trinktelėjo: 
vimą, ponas, 
neišmesi ?”

Tabokius išmetė kvoterį, už- 
sizaživojo tabokos, perėjo po
rą skersgatvių ir į jo kairiąją 
ausį atsimušė jo kraitį nešan
čio prietelio balsas: “Tai čia, 
ponas, štai, pono kraitis ir už 
patarnavimą, ponas.”

I Tabokius pasiėmė savo kraitį, 
numetė kvoterį ir jau norėjo ei
ti į vidų, kaip į jo dešinę ausį 
atsimušė kitas balsas: “Už pa
tarnavimą, ponas.”

“Už kokį, po perkūnais, pa
tarnavimą?” riktelėjo Tabo
kius.

“Matai, ponas, aš esu šio po
no pagelbininkas, davei, ponas, 
jam, duok ir man.”

Tabokius suraukė savo kaktą, Subrido"? marias“'i 
kaip kalvio dumples, numetė m-1 maucĮytįc 
kelį, užlipo laipteliais augštyn į deniu apsižvalgę 
tarnas ..įleido jį į vidų ir: UzL 
patarnavimą, ponas.” j

I^aip tik tą tamožnę Tabo- čias prietelkaites. ___ -
kiufe perėjo, prišoko prie jo ki- pradėjo nerimastauti ir prisi- 
tas prietelis, nuvedė Į kamba- kusė Tabokių plaukti artyn jų 
rį, nutraukė skrybėlę nuo gal- ”• '—-J- —i 
vos, trinyčius nuo pečių, suka- i plaukiant kunigėlis pareiškė: 
Lino ant siemo, padavė durių “Prieteliau.
raktelį ir — “Už patarnavimą, • koją mėšlungis pritraukė. • 
ponas.” x

Tam išėjus, atbėgo pas Tabo
kių prietelkaitė, atklojo lovą, prie paties pilvo.
užpampijo dvi blusas ir blakę, I 
atidarė langą, išvij6 vieną mu- i 
sę ir—“Už . patarnavimą, po
nas.”

Tai išėjus, atėjo jau sentelė- 
jus prietelka, atnešė vandenio 
uzboną, paklausė, ar nenoriu 
užkąst, išsigert ir kitko ir, vėl 
—“Už patarnavimą, ponaiti.”

Vierysite, prieteliai, ar ne, 
jūsų Tabokius nors ir • ne pik
čiurna, bet kantrybė pradėjo 
kraustytis iš jo. Perėjo kelis 
kartus išilgai kambarį, užsi- 
šniaukštė tabokos, pakaštavojo 
savo gimtinės vandens, pasičiu- 
pinejo smakrą ir sumanė nu-

ikun. Karaliui ir jo pipirinėm!
Reiškia, parapijo-' 

j'nai atmušė ir antrą kunigo pa
sinio j imą.

“Laisvės” skaitytojų žiniai, 
reikia pasakyti, kad šv. Jurgio j 
parapijoj yra dvi frakcijos: 
Didžiumos frakcija, kuri moka 
parapijines duokles komitetui 
ir tie pinigai yra naudojami 
bažnyčios užlaikymui; mažu- 

vimas geruose santikiuose su 'mos frakcija parapijines duo- 
ivisais parapijonais reikš gau-i^les moka kunigui Karaliui, 
sų plaukimą dolerių į jų kiic-(tuos Pinigus kunigas naudoja 
nius. Jie tą ir praktikavo. Par isay° asmeniniams reikalams, 
rapija didelė, tai minėti kuni
gai susikrovė šimtus tūkstan
čių dolerių čia klebonaudami.

Kun. Dumčius, apleidęs šią 
parapiją, išvažiavo Lietuvon.

. Tik'vint, priėjo prie jo .prjętelis SUituri bQt nuolankiais išnaudoto- Prižadėjo’ vvskūnui 
eliuk, j cigaru dantyse ir drikstelėjo: jams ir visokiems .pąvergė- ‘LiTiekti naranii.prieteliuk, i cigar

kur '“Ar nepavelytum “mįąčią?”
Tabokius suprato, kad tai 

ale-, amerikonas, ir ko tik nepabu- 
utė- čiavo iš džiaugsmo, žodis po 
šalę žodžio suėjo juodu į prietelystę

prieteliui jis ,ir Tabokių važiuoti į Palangos 
“Ogi už patarna- ■ “byčius” maudytis. Tabokius 

I sutiko ir juodu išvažiavo.
Kada išsikalbėjo, pasirodė, 

kad Tabokiaus naujasai priete- 
lis ne bile Jurgis, bet ameri- 
kanskai-lietuviškas kunigas. Ir 
prasidėjo tarp juodviejų disku
sijos. Kunigas bažijosi, kad 
dievas yra mielaširdingas ir 
jeigu tik žmogus, geras katali
kas, ščyrai prie dievo šaukiasi, 
jis pribūna jam į pagelbą skau
džiausioj valandoj.

Tabokius, ■ žinoma, tam prie
šinosi ir faktais prirodinėjo, 
kad kunigai tik akis žmonėms 
dumia taip sakydami, nes jie 
patys, kuomet suserga ar pa
kliūva į bėdą, nesįšaukia prie 

i dievo, bet žmonių pagelbos.
Taip^) besiginčydami nei nepa

sijuto, kaip atsidūrė Palangoj.
ir pradėjo 

Apsipratę su van- 
' , netoliese 

pamatė besimaudančias Jievos 
marškiniuose ir bekrykštaujan- 

; prietelkaites. Kunigėlis

jams. Kaip tik to išpąudptb- 
jai ir nori. lĮmperiaįistąi sku
biai ruošia naujįą imperialisti
nį karą, naują darbininkų 
skerdynę; o fašistai ir social- 
fašistai nuolankiai pritaria 
naujam imperialistiniam karui, 
ir ruošia darbininkus karo au
kurui. Ar gali darbininkai su 
tuo sutikti? Ne! Ir dar kar
tą ne!

Kad ištraukus kuo daugiau
sia darbininkų iš po sociąlfa- 
šistinės ir fašistinės įtakos,- 
mes turime .pasiekti sų komu
nistine spauda .kiekvieną dar
bininką ir darbininkę. O kad 
pasiekti su jkpįpųmstine spau
da tuos tūkstančius darbinin
kų ir darbininkių, męs .turime 
sumobilizuoti kuo didžiausią 
skaičių vajaus .dalyvių. Vie
nas, du to negalėkime atlikti, . 
ką gali atlikti keliolika ar de- 
sėtkai. Kad laike vajaus ne- 
praleidus nei vienos dienos 
veltui, o visiem dirbus del ko
munistinės spaudos praplėti
mo ir gavimo naujų narių A. 
L. D. L. D. organizacijai, tu
rim iškalno gerai sumobilizuo
ti spėkas ir prisiruošti prie va
jaus. Tad A. L. D. L. D. Dvy
liktas apskritys šaukia ^A. L.

i arba krauna sau turtą, kurį ir 
kandys era ir rūdys rudiną, ir 
svieto marnastis teikia.

Kum Karalius sako: “Kris
tus vaikščiojo basas,” o jis 
pats važinėja 
automobilium. 
mokėti, randą 
riaušes kelia.

“Pipirinio” 
mas seks vėliau, tėmykit, ma
tysite įdomių dalykų.

S. V. Ramutis.

NĖR
DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

*01
Haarlem oil

ir juodu pradėjo plaukti. Be- j ■ . ......................................  ....
nlnnkinnt Vunio-alic . I UO1OS, antra tkunįgĮU UŽ pląu-

Jau man vieną; kų .ir tąre : “Ūž .pątarnavimą,

Spirkis su kita. ‘^ĖĮįevąs .tftU šimtęrįppai at- 
“Kad jau ir antrą pritraukė nagrądys, ,'pfįetęliųk.”

( d paties pilvo.” ; Tapd^iųš .pąĮęįdp Rųnigo čiup-
“Vary.kis su rankomis.” 'l’yną,Kunigas' .pasinėrė ,po uola 
“Kad jau ir vieną ranką pri- vėžių jieikpt, ,o fTabokius nu

traukė, gelbėk.” malįlipo sąvąis ;keliąįš.
“šaukis prie dievo.” į Dabąr jjjsų kabukius grįžtaDabar £ąbpkįųs grįžta 
“Iki dievas pribus, tai ir pri- atgal .j ^aųna :įr šį vakarą da- 

burbuliuosiu, gelbėk!” lyvąųs (Vytauto .šyęntinimo iš-
“Dabar Tpri apksipę .progą kilmėms ^ritpošiamajam mitin- 

įrodyt, kad dievas yra įr pri-]ge. Kaip ten bus viskas vei- 
būna į pagelbą baisiausioj va-į kiama, laukite kito raporto. 

Jūsiį Tabokius,.
P. S. Jeigu Tabokius būtų 

skepdęs ir kitas prįetelis jį bū- 
.Ge, ge- tų Įišgelbėjęs ir nieko negavęs 

už patarnavimą, tai ir^sp Ta-

landoj—Šaukis ,pirįe jo, juk tu i 
ne tik geras ikatalikąs, bet ir 
kunigas.”

“Bul, bul, į|)u1, ,bųl. .
ge, ge, geLbėk!”

Tabokius nutvėrė jį už čiup- bokium taip pąt būfų .pasielgta 
rynos, privilko prie stačips uo- kai|5 jis pasielgė su kunigu, 
los, viena ranka laikydamasis

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. įM, J3aĮgbųnąs, iSąvįpįpkas Te.L, stągg 5938

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

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

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

Tikrų naturališką veidui gra
žumų suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės 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.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog ąš vis dar 

praktikuoju savo profesiją.' Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. MENDLOWITZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y

Tel.: Midwood 6261

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 LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis no tik sunkiausias 
ligas' įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių žalčįų nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priečo!

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolo prieš kitų amži
nų žmogaus priešų—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių HgU- 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(K»mpai Clermont A venae) 
MASPETH, L, L N. Y. 
Telephone, Juniper 6716

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo ^dresu, užrašykite:

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį maloniHt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas

No—

Miestas

_8treet or Avonue
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mar- 
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231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MH

(Sbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

Mes Mokiname Barbenanti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25. Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. Lietuvis instrukto
rius. f j '

imperial. Barber college 
612—10th Ave., New York, N. Y.

217-42

da
rni-

Sperstein’o kepyklos 
darbininkai išėjo streikan, 
Burke ir Holland Avės., Bron- 
xe; visi susirašė į kairiąją 
Maisto Darbininkų Industrinę |^g

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu. f B

XOEaOEO

/ Puslapis šeštas Pirmadienis, -Rugs. 15, 19dZ F

VIETOS ŽINIOS
Parašams Rinkti Laikas Pratęstas, bet Reikia Sukrusti

Keturioliktame rinkimų distrikte dar trūksta 700 pilie
čių parašų, reikalingų, kad Komunistų Partijos kandida
tai galėtų būt įdėti į rinkimų blankas, šis šeštadienis ir 
sekmadienio priešpietis turi būt pašvęstas pasmarkintam 
parašų rinkimui. Ne tik Komunistų Partijos nariai, bet 
ir visi sąmoningi darbininkai yra šaukiami į tą darbą. 
Reikalingas žinias ir blankas galite gauti “Laisvės” raš
tinėje bei komunistų šeštos Sekcijos centre, 68 Whipple 
St., prie Broadway, Brooklyne.

Buvo pranešama, kad parašų rinkimas užsibaigia su 
sekmadieniu, rugsėjo 14 d. Dabar Partija pailgina laiką 
iki sekančio šeštadienio, rugsėjo 20 d. Bet šiaip ar taip, 
negali būt gaišuojama. Turime sukrusti, kad visi mūsų 
kandidatai būtų oficialiai įdėti į rinkimų surašu's. Nes 
jeigu jie nebūtų įdėti į balotą, tatai pakenktų mūsų pro
pagandai ir veikimui darbininkų miniose priešrinkiminiu 
laikotarpiu.

Visi susipratę darbininkai ir darbininkės^ todėl, yra 
šaukiami padvigubinton talkon—sėkmingai užbaigti para
šų rinkimą.

Darbininkai Užvaldė
Humbugierių Mitingą

Darbo Federacijos Pikietas 
Prieš Streikierius

Komunistų Spaudos 
Bazaro Reikalais

Antra konferencija priruoši- 
mui metinio komunistines 
spaudos bazaro, įvykus perei
tą trečiadienį, atsikreipia į vi
sas darbininkiškas organizaci
jas padėti bazarui aukomis 
daiktų ir pinigų. Pranešta, 
kad Bazaro Magazinui surink
ta jau $1,700 už skelbimus ir 
pasveikinimus, kurie jame bus 
išspausdinti. Bazaro Magazi
nas eina spaudon rugsėjo 22 
d. Konferencijoj dalyvavo de
legatai nuo įvairių darbo uni
jų, p'ašelpihių organizacijų ir 
kt. . " ’ '

Lietuviai darbininkai turėtų 
labiau susidomėti reikalais ba
zaro, kurio įplaukos eis komu
nistų diehraščiatns Daily Wor- 
keriui ir Freiheitui.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. j
Figens, 221 Second St.
Mickus, 278 Second St.
pas Singerj.

B.
S.
Ir

IŠRANDA VO JIM AI
PASIRANDAVOJA du Storai, 14 šei

mynų name; prie kiekvieno storo 
yra po 5 kambarius. Vienam Store 
yra bučernė ir grosernė, o nuo spa
lio mėnesio tas Storas bus tuščias. 
Biznis buvo per 3 5 metų. Tat ge
ram biznieriui puiki proga paranda- 
voti. Antras storas tame pačiame 
name tinkamas kriaučių, šiaučių ar
ba bile kokiam bizniui. Del plates
nių žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai. J. Cepinskas, 21 E. 19th St., 
Bayonne, N. J. 218-23

Telephone, Stagg 9818

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Reikia Paramos Distriklui 
Rinkimų Kampanijoj

PARDAVIMAI.
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 adresu:

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

204-30

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
4JL7 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Darbininkai sukilo prieš sa
vo vadus-prigavikus, kurie bu
vo sušaukę Batų ir čeverykų 
Darbo Unijos mitingą pereitą 
ketvirtadienį, Lorrain Svetai
nėje,' Brooklyne. Tai yra 
streiklaužiška unija, priklau
santi Amerikos Darbo Federa
cijai.

Atsidarius, mitingui, pirmi
ninkas tuojaus pradėjo šmeižti 
kairiąją, kovingą Nepriklauso
mą Čeverykų Darbininkų Uni
ją. Po jo, Woltz, “socialistų” 
kandidatas šiuose rinkimuose,! 
kalbėdamas, gyrėsi, kiek jis 
pinigų pasidarė kaipo nejudi
namojo turto vertelga. Toliaus 
šnekėjo socialfašistas iš italų 
“11 Nuovo Mundo.” Ivanovas, 
narys kairiosios šiaučių uni
jos, pareikalavo balso. Bema
tant sukilo grasindami socialfa- 
šistiniai gengsteriai. Bet darbi
ninkai šoko apgint Ivanovą. 
Pirmininkas buvo priverstas 
leist Ivanovui kalbėt. Kuomet 
Ivanovas -išrodinėjo strėiklhti- 
žiškus, bosams naudingus dar-r 
bus federacinės Batų ir čeve
rykų Darbo Unijos, ir kaip 
kairioji šiaučių unija kovoja 
ir laimi pergales naudai dar
bininkų,—visą laiką fašistinis 
pirmininkas stūmė kalbėtoją 
nuo platformos. Kad sustab
džius jo kalbą, gengsteriai ta
da užgesino žiburius, paskelb
dami, kad mitingas uždarytas. 
Bet apie 200 darbininkų nuė
jo žemyn į kitą svetainę ir tę
sė mitingą.

Uniją. Tai prieš juos dabar 
Darbo Federacijos kepėjų 507 
lokalas atsiuntė savo pikietus. 
Pikietuoja tie niekšai, vadina
si, pfieš streiką ir prieš kovo
jančią darbininkų uniją. Už 
tuos streiklaužius agituoja “so
cialistinis” Forward.

Kiek pirmiau kitoj kepykloj 
ant Burke Ave. laimėjo strei
ką kairieji.

Miesto Mokyklų Knygos 
Taipgi Grafto Dalykas

Miesto ex-kpmisionierius 
Martin J. Healy darydavo sau 
šmugelį net iš viešom^.mokyk
loms perkamų knygų. Pasiro
do, kad American Book Korp- 
panija jam mokėdavo grafta, 
kad jis įpirštų .mokykloms bū
tent šios kompanijos išleistas 
knygas. Negana, kad Įlealy 
už pinigus įstatydavo pigius 
politikierius i teisėjus ir kitas 
augštas vietas; iis traukė sau 
kyšius net iš anšvietos dalykų. 
Tuom “pasipiktinęs” net ma
joras Walkeris, kuris žada “iš
tirti” ta knygų grafta. Bet 
tokie ištyrimai būna tiktai 
grafterių nubaltinimais.

Din<m Trvs Liudininkai 
Prieš Mekleri Teisėją

Pusiau Muša Uždarbius 
Miestinis Darbų Biuras

Korųpanijos 
Melrdke St., 
atleistas, ir 

pastatė kitą,

ienas darbininkas, kuriam 
o mokama $41 į savaitę, 

efined Shoe 
dirbtuvėje, 330 
Brooklyne, tapo 
bosai jo vieton
kurį atsiuntė demokratų įsteig
ta “nemokamoji” darbų agen
tūra, New Yorke, šiam ant
ram darbininkui bosai temoka 
jau tik $21 į savaitę. Tai taip ta 
feikeriška darbų agentūra 
“lengvina” bedarbę; jinai sta
to antrą tiek pigesnius darbi
ninkus į vietas pavaromų pir
mesnių darbininkų.

Darbo Unijų Vienybės Tary
ba New Yorke šaukia visų be

darbių konf. rugs. 28 d. Uni
jos, pašelpinės draugijos ir ki
tos darbininkiškos organizaci
jos yra raginamos atsiųsti į 
konferenciją savo delegatus. 
Toks telkimasis dirbančiųjų su 
bedarbiais yra reikalingas ko
vai už tuojautinę paramą vi
siems bedarbiams ir už bedar
bės apdraudos pensijų įstaty
mą.

Primušė Pinignešius ir 
Išplėšė $12,730

Plėšikai primušė du pinigne
šius Fort Hamilton Savings 
banko, Brooklyne; pasigrobė 
$12,730 iš jųjų; susėdo į au
tomobili, kuris buvo vogtas, ir 
nupleškėjo. Taip apsidirbo 
9 vai. rytą, penktadieni, ties 
trečiomis durimis nuo banko.

trvsŪmai kažin kur dinpo 
įliudininkai, kurie buvo šaukia- 
i mi liudyt anie Kings pav. teisėjo 
Martino šulerystes su Šerais 
prigavingos teatrinės komp. 
Baysidėi. L. I., ir apie desėtkų 
tūkstančių dolerių paskolas, 
kurias tas teisėjas išgavo, sta
tydamas kaipo “užtikrinimą” 
tos kompanijos nebuvėlį 
tą.”

tur-

Prieš dirbtuvių vartus 
bar kasdien laikoma daug 
tingų, kad supažindint darbi
ninkus su Komunistų Partijos 
platforma ir jos kandidatais 
šiuose rinkimuose. Net namuo
se darbininkai yra lankomi, 
kad nušviest jiems dalykus. R. 

:B. Moore, komunistų kandida- 
_ j į valstijos generalio pro
kuroro vietą, važinėja su 
šrutu; už kelių dienų 
maršrutai! drg. J. Louis 
dahl, kandidatas į leitenantus 
gubernatorius. Visam tam rei
kia lėšų. Todėl newyorkinis 
Komunistų Partijos distriktas 
kreipiasi į visus pritariančius 
darbininkus aukoti ir aukas 
rinkti komunistų rinkimų kam
panijos fondan. Aukos reikia 
siųsti bei priduoti sekančiu ad
resu : District Office. 26 
ion Sq., New York City.

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.
__ • ___ . 217-22
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

staliorius budavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik ' bud^vojam 
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., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 4118.

215-26 I

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA

L. B. SALINAITE
Praneša, kad Jau Prasidėjo Mokslas

Newarke, N., J., tapo areš
tuotas 20 metu amžiaus vaiki
nas Howard Dešorneau, iš Al- 
bariv: kaltihahias. kad nadarė 
nėnkis krimitialius , užnuoli- 
mi»s. navoje f.Us automobilius 
ir išplėšė $2.003 iš Public Ser
vice Kompanijos raštinės.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Vedybų Žulikystes 
Pelningas Biznis

Prasidėjo, vedybinis šmuge
lis. Pastaruoju laiku viename 
angliškame laikraštyje buvo 
pasigarsinus graži * mergaitė, 
Ruth Miller, Astorijoj, Queens, 
kad jinai sutiks apsivesti 'su 
vyru, kuris galės duot tūkstan
tį dolerių, užlaikymui jos varg
stančios, senos motinos. Tūlas 
Margraiti atnešė $500, kitus 
gi $500 atmokėsiąs po apsive- 
dirno; japonas virėjas Sukeji 
Sujiki davė $750, o likusią dalį 
po vedybų atmokėsiąs. Buvo 
ir daugiau tokių žioplių, kurie, 
pakloję pinigus, negalėjo pas
kui surasti “nuotakos.” Jos 
dabar jieško policija.

Bendrai su Ruth Miller tokį 
ge^eftą varinėjo Jack Made- 
son, jo pati Rožė ir josios se
suo Delia Messier, kurie gyve
no apartmente, 1707 Park 
Ave., New Yorke, bet turin
tiems pinigų ir norintiems vie
nos bei kitos gražios “nuota
kos su nelaiminga motina” pa
duodavo kitokius adresus įvai
riose vietose. šie visi trys; 
mekleriai areštuoti ir po $5,- 
000 paranka laikomi teismui. Mich.

“AUDRA AZIJOJ”
Tokiu užvardymu yra ju- 

džiai, rodomi New Yorke, Ca
meo Teatre, Broadway ir 42nd 
St. Išbuvo visą pereitą savai
tę ir dar bus rodomi šią savai
tę. Angliškai vadinasi “Storm 
Over Asia.”

Visi giria, kas matė; nuėjau 
j ir aš pažiūrėt. Verti buvo pa- 
|matymo. Juos padarė Sovietų ■ 
: krutamu jų paveikslų organiza-Į 
cija. To jau užtenka, kad i 
“Audra Azijoj” įkirtusi nuo 
amerikoniškų judžių.

“Audra Azijoj” perstato 
Azijos gyventojų, mongolų ko
vą prješ užsienio imperialistus. 
Parodo, kaip juos žudė užsie
nio plėšikai, baltagvardiečiai, 
imperialistiniai gončai. Var
gingi žmonės buvo skaitomi už 
nieką. Buvo vartojamos viso
kios šunybės, idant juos palai
kyti po’ prięspaud’os jungu. |

Įr, koya pavergtųjų ; buvo 
sunki. Trūko jiems ginklų 
naujosios mados, o imperialis
tų armijos ginkluotos kuoge- 
riausia. 1 Tuo būdu mongolai, 
kartu su raudonaisiais rusais, 
mušė priešus iš už kalnų, me
džių stuobrių, : 'skalų ‘ 'ir tt: 
Jiems pavyko nuversti priešus 
ir įsteigti savo valdžią.

Judžių technika nepaprastai 
puiki. Sujungimas liaudies 
kariuomenės maršavimo pir
myn, priešų gaujų traukimosi, 
puolimo ir žlugimo, ir siauti
mo baisiausios audros, išėjęs 
stebėtinai gerai.

Kurie myli judžius lankyti; 
nesigailės pamatę “Audra Azi
joje.”

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

mės, prie gero kelio ir vandenio, 
4 mylios į 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, 
857 W. Fulton St., Grand Rapids, 

217-19

SHELLAN MUSIC ACADEMY
1277 Bushwick Avenue ' Brooklyn, N. Y.

PAMOKOS PIANO, BALSO, MUZIKOS TEORIJOS

L. B. šaknaitė

P. S. Kaip kas metai, taip ir šį sezoną, rengiamas 
koncertas, kuriame dalyvaus šaknaitės mokiniai.

Tel.: Foxcroft 8523

Tel„ 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Lcvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand Št.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
| 214 Bedford Ave,, Brooklyn
$ I ii. fin’t'Dpomt 9 78 31

(iertausia Studija lirooklune. Ateikit Persitikrinti

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone: Stągg 440>

(NOTARY PUBLIC

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vi«o- 
k i u b paveikslu* 
(vairlomii « p a 1- 
rtynia. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
ir b u d a r o *u 
amerikoniškai!.

TELEFONAS t 
TRIANGLE 1450

Kreipkite i i u o 
adresui

JONAS
17J Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GERAI IR PIGIAI

■

Metropolitan Avenue
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natural} vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina............................................................ 60c, per paštą 65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gydublių. 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

Kiekvieną

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

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

229

MOLLYN’S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent Wave magi
nas, todėl kviečiame visas atsilankyti 
o mes patarnausime kuogeriausia. ■

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00

Nudažom žilus plaukus ir sugar- 
biniuojame ilgam laikui. Kreipkitės 
sekamu adresu:

578 GRAND STREET 
Prie Lorimer St, Šalia Aptiekos 

BROOKLYN, N. Y.


	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00409.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00410.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00411.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00412.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00413.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1930 Jul-Oct 1930 00414.pdf (p.6)

