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KRISLAI
Trys Vajai.
Bedarbė ir Mūsų Vajai.
Pasiaukot Reikės.
Darbo Pasidalinimas.

Rašo Komunistas

Spalių mėnesyj turėsime net 
tris didelius vajus—“Laisvės”, 
“Vilnies” ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos. Tai bus tikra rugiapjū
tė. Gal būtų buvę geriau, jei
gu dienraščiai savo vajus būtų 
turėję atskirai. Taip daug 
draugų mano, ypač rytiečiai. 
Bet vakarai laikosi priešingos 
nuomonės.

Kaip ten nebūtų, visi trys va
jai įvyksta sykiu. Dabar nelai
kąs kalbėti, kaip būtų buvę ge
riau, bet turime galvoti, ką pa
darius, kad visi vajai išeitų 
sėkmingai. Akyvaizdoje didelio 
krizio ir darbininkų judėjimo 
atbudimo visam pasaulyj, šių 
metų vajai bus ekzamenas mū
sų judėjimo. Tai bus išbandy
mas pasišventimo visų lietuvių 
revoliucinių darbininkų. Paro
dys kiekvienas, ką jis gali.

“Bedarbė j mūsų vajus atsi
lieps blogai, neigiamai’’, sako 
daug draugų. Bet ar turėtų 
taip būti? Ne, neturėtų. Tie
sa, finansiškai daug darbininkų 
suvargę, bet už tai veikimo tu
rėtų būti daugiau. Kiekvienas 
turėtų stoti į darbą. Visi dabar 
mato, kad tik per kovą nuver
sime naštą nuo savo pečių. Be
darbė prakrapštę akis milio- 
nams, išjudino daug ir lietuvių 
darbininkų. Pritarimas komu
nistų judėjimui paaugo.

Taigi, subjektyvės sąlygos 
mums prielankios, šiais metais 
vajuose turėtų dalyvauti daug 
diedsnės armijos draugų, šie
met kiekvienas turėtų darbuo
tis.

Finansiniai turės pasiaukoti 
daugiau tie draugai, kurie dar 
dirba. Taip pat mūsų organi
zacijos turėtų susirūpinti mūsų 
dienraščiais. Jos tame gali 
daug padėti. ' Pavyzdžiui, Cle
veland© organizacijos lai suda
ro fondą vajų reikalui.; Dien
raščiai prenumeratas numuša 
iki $5 metams. Organizacijos 
iš fondo užmoka porą dolerių 
ir ten laikraštis bedarbiui lėšuo- 
ja tik tris dolerius, o jei užmo
ka vieną dolerį, tai lėšuoja 
$4. O turime tokių organizaci
jų, kurios ižduose turi nema
žai pinigų.

Taip pat mūsų draugai, ku
rie dirba, turėtų šiemet užrašyt 
“Laisvę” bei “Vilnį” savo pa
žįstamiems bedarbiams.

Viską turime daryti, kad va
jų darbas negultų ant pečių 
saujalės draugų. Tai didžiausia 
mūsų vajų nelaimė praeityje 
būdavo. Niekados nedirbdavo 
visi revoliuciniai darbininkai, 
šiemet tegul kiekvienas mūsų 
spaudos skaitytojas įsikinko į 
darbą. Tada mes nugalėsime 
visas kliūtis.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 
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Komunistų Laimėjimai Vokietijoje
Areštai Indijoje ir 
Susikirtimai su Policija

LAHORE, Indija.— Val
džia giriasi suradus 14 bom
bų, paslėptų upės dugne. 
Tos bombos butų buvę 
naudotos paliuosavimui

pa- 
po- 
su-

areštavo 20 žmonių.
Bombai mieste didelė 

nia darbininkų susikovė su 
policija. Septyni darbinin
kai sužeista, kuomet polici
ja pradėjo šaudyti į minią.

mi-

Chinija Nori Vietos
Tautų Lygos Taryboj

GENEVA.— Labai suju
do imperialistiniai plėšikai, 
kuomet Chinijos valdžia pa
reikalavo vietos Tautų Ly
gos Taryboje. Sakoma, kad 
net penkios valstybės buvo 
prižadėję chinų reikalavimą 
remti. Jų tarpe yra Japo
nija.

Bet veikiausia Chiang 
Kai-sheko valdžia nusileis. 
Jos atstovas . Wu pareiškė, 
jog jis nekovos griežtai už 
savo pasiūlymą, bet vartos 
diplomatinius būdus.

ŽINIŲ-ŽINELES
Los Angeles, Calif.—Trys 

kūdikiai užsinuodijo nepri
nokusiais vaisiais ir numi
rė. Jokios gyduolės negalė
jo jų išgelbėti.

St. Paul, Minn.— Rugsė
jo 3 d. automobilių nelaimė
je Max Bonghtolienei su
skaldė galvą. Ir šiandien ji 
tebėra gyva, bet be sąmo
nės.

Berlynas.— Vėliausi pra
nešimai sako, kad reichsta
go rinkimuose socialdemo
kratai prakišo 10 vietų.

Detroito Komunistų Kandidato Balsas Delei
Įvykusių Miesto Majoro Rinkimų

dar kartą apgavo. Tuomet 
dar didesnės masės ddrbi- 
ninkų * pakryps komunistų 
pusėn. . i

DETROIT, Mich.— Drau
gas Philip Raymond buvo 
Komunistų Partijos kandi
datas į miesto majorus. UŽ 
jį paduota 3,359 balsai, tai 
yra, tiek komunistams pri
skaitė valdžia. Drg. Ray
mond savo < pareiškime nu
rodo, kaip visokios žulikys- 
tės buvo vartojamos prieš 
mūsų draugus, kurie buvo 
pasiųsti daboti balsus. Ke
liose vietose jie buvo nepri- 
leidžiami prie balsų skaity
mo.

Nežiūrint to, sako drg? 
Raymond, mes šiuose rinki
muose Detroite gavom 4 sy- >c}jos tikslas, 
kius daugiau balsų, negu 
1928 metų rinkimuose. Ma
joru tapo išrinktas didelis 
demagogas Murphy. Jis 
daug žadėjo bedarbiams. 
Bet darbininkai 'greitai įsi
tikins, kad kaip Murphy, 
taip ir kiti politikieriai juos'mūs persekioja ir ardo.

WILKES-BARRE, Pa.— 
Rugsėjo 28 d, čionai yra 
šaukiama masinė konferen
cija prieš valdžios terorą. 
Visos apielinkės darbinin
kų organizacijos turėtų at
siųsti delegatus. Konferen- 

, kad iškovot 
visoms darbininkų organi
zacijoms teisę laikyti masi
nius susirinkimus, rengti 
prakalbas ir tt. šiuo tarpu 
Wilkes-Barre ir Scrantono 
ąpielinkėje valdžią visokiais 
būdais darbininkų suširin-

-I

NORTH WESTERN RAILROAD COMPAN 
IŠMES 3 TŪKSTANČIUS SAVO VERGŲ 

Į GATVĘ BADAUTI IR SKURSTI
Stiprinimas Darbininkų Revoliucinio Judėjimo Beliko Viena

tinė Išeitis Visiems Bedarbiams ir Visiems, Darbininkams; 
Turime Suremti Pečiais ir Budavoti Organizuotas Spėkas.
CHICAGO, Ill.— Chica-liš darbo, 

go ir North Western Rail
road kompanija pareiškė, 
kad su rugsėjo 17 d. daug 
šapų bus uždaryta. Apskai
čiuojama, kad iki 3,000 dar
bininkų bus išmesta ant 
gatvių. Darbininkams bu
vo pasiūlyta priimti 4 die
nas darbo, bet. tapo atmes
ta. Tai buvo netiesioginis 
užsimojimas algas nukapo
ti. Dabar kompanija visai 
išmeta darbininkus iš dar
bo.

Ir taip kasdien iš visų 
Amerikos kampų girdisi 
nauji darbininkų atleidimai

Paminėjimas Ella May
NEW YORK.— Rugsėjo 

18 d., 8 vai. vak., Irving 
Pląza svetainėj yra rengia
mas masinis susirinkimas I } / 
paminėjimui nužudymo 
draugės Ella May. Mitingą 
rengia audėjų nacionalė uni
ja. •* Šis susirinkimas taip 
pat bus pagelba šešiems 
draugams, kurie laukia teis
mo Atlanta, Ga.

Mūšiai su Policija
VARŠAVA.— Rugsėjo 14 

d. policija bandė išardyti 
masinį susirinkimą. Pasek
mėje vienas žmogus užmuš
tas, o apie 20 sužeista. Taip 
pat ir keturi policistai su
žeisti.

Mieste Radom, Katoviče, 
Čenstakavoj, Poznaniuje 
ir Tonine taip pat įvyko 
susikirtimų su policija. 
Daug žmonių sužeista.

Mirė Šešiolikta
Kapitalistų Auka

EAST ORANGE, N. J.— 
Rugsėjo 14 mirė Ona Stasi. 
Tai auka radiumo. Ji nebe 
pirma., Nesenai mirė 15 jos 
draugių darbininkių. Visos 
jos dirbo United Statęs Ra
dium korporacijos dirbtuvė
je, kur išdirbama“ laikrodė
liai. Radium įsibriovė į 
vidurius ir suėdė juos.

Sovietų Žuvininkystės 
Pramonės Augimas

Žurnalas “The Economic 
Review of the [Soviet Un
ion” praneša, kad Sovietų 
valdžia daug atydos atkrei
pė į praplėtimą žuvininkys
tės pramonės.. Šiais metais 
ši pramonė pakils ant 60 
riuoš. Trys ketvirtadaliai 
pramonės valdžios ir koope
ratyvų rankose.. 1930 me
tais bus įvesta $60,000’,000. 
Prie žuvininkystės dirba 
200,000 darbininkų.

Bedarbė auga; 
Nieko nereiškia buržuazi
nės spaudos slėpimas.

Akyvaizdoje to, kova už 
Socialės Apdraudos Bilių 
turi paaštrėti. Žiema atne
ša milionams dar negirdėtą 
skurdą. Darbo Unijų Vie
nybės Lyga ir Komunistų 
Partija šaukia darbininkus 
prie tos kovos. Išeitis ne 
ašarose ir nusiminime, bet 
tvirtoj proletarinėj vieny
bėj. Tik apvienytas darbo j gaiš, vertės $3,000,000. Tai 
klasės kumštis privers val
džią ir darbdavius maitinti 
bedarbių mases.

Laivas su Žemės Ūkio 
Padargais Sovietams

NEW YORK.—Vakar iš 
New Yorko uosto išplaukė 
laivas “Hopatcongs” su 
įvairiais žemės ūkio padar-

Už Drg. Serio Laisvę

Sovietų valdžios supirkti 
daiktai—traktoriai, kulia
mos mašinos ir tt. Kaip ži
noma, Sovietų valdžia yra 
užsakius Amerikoje žemės 
ūkio mašinų už $40,000,000.

REICHSTAGO RINKIMUOSE KOMUN. 
PART. LAIMĖJO 22 NAUJAS VIETAS; 
BERLYNE SUMUŠĖ KITAS PARTIJAS
Komunistai Varė Kampaniją po Grynai Revoliuciniais Obal- 

siais; Socialdemokratai Neteko Daug Balsų Darbininkų 
. Distriktuose; Fašistai taip pat Laimėjo Daug Naujų Vietų.

Nors galutinų 
dar neturime,
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PITTSBURGH, Pa.—Mai- 
nierių unija.mušė telegramą 
prezidentui Hooveriui,' ‘rei
kalaudama, kad jis sulaiky
tų deportavimą draugų. Še
rio ir Radekovičiaus. Mai- 
nieriai atsiliepė į Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
raginimą protestuoti < prieš 
valdžios pastangas tuodu 
draugu atiduoti fašistams.

Iškėlė Raudoną Vėliavą

. ANTUŠAVA. —Kovo l8 
d. ryšyj su Paryžiaus Ko
munos diena iškėlėm Antu- 
šavos dvare augštam medyj 
raudoną vėliavą. Kaimo 
biednuomenė ir valstiečiai 
buvo patenkinti ir visi no
rėjo, kad būtų ir literatūros 
išplatinta.

BERLYNAS, Vokietija.- 
Sekmadienį įvyko visuotini 
rinkimai į reichstagą—par
lamentą, 
skaitlinių
nors iš 35 distriktų tik 27 
pasekmės -paduodama, ta-j 
čiau jau galima spręsti mil- Fašistai .... 
zmiską laimėjimą komums- centristai 
tų. Taip pat daug laimėjo Nacionalistai 
fašistai, kurie darbuojasi už 
įsteigimą fašistinės diktatū
ros Vokietijoj.

Komunistų laimėjimai vi
sus nustebino Berlyno mies
te. Čionai komunistai su
pliekė visas kitas partijas; 
jie stovi pirmoj vietoj. Ne
pilnos skaitlinės parodo, 
kad Berlyne Komunistų 
Partija pralenkė socialde
mokratus net 62,000 balsų.
Darbininkai su Komunistais

New York “Tribune’^ko-* 
respondentas sako, kad ko
munistai laimėjo socialde-1 
mokratų ‘lėšomis, ’ tai ♦ yra, 
tūkstančiai darbininkų me
tė socialdemokratus ir bal
savo už komunistus, 
socialdemokratai

Atrodo, kad rinkimų žinioj J' 
dary ne pilnos. Bet sekarp/a 
lentele parodo sąstatą, kaip 
kurios partijos stovės naujam 
reichstage ir kaip jos stovėjo 
senajam:

Partija Senas Naujas 
iSocialistai ............ 153

12 
54 
61 
78 
45 
23 
25

Komunistai
Centristai

Liaudies partija . . . 
Ekonomistai ..........
Valstybės partija . . 
Bavarų partija .... 
Farmerių lyga .... 
Krikščionys socialistai 9 
Valstiečiai ............ 8
Ilanoveriečiai .......... 4
žemės bundas .... — 
Konservatai .......... .. ‘—

143
107
76
68
41 .
29
23
20
19
18
14

6
3
3
5

Viso 491 • 573 'f

Rinkimuose dalyvavę 33;- M?
000,000 balsuotojų. Numa 
tomą, kad naują valdžią su

Kpe jų derybos jau senai ei
na. 1 .

Piktadarys Supjaustė Britva 
Jauną Merginą

c

SOUTH BEND, Ind. — ‘ 
Rugsėjo 14 naktį piktada
rys įsiveržė į miegamą 
kambarį ir britva papjovė 
Alice Waltman, 17 metų, 
merginą. Su ja toj pačioj 
lovoj gulėjo 8 metų am
žiaus broliukas, o tam pa
čiam .kambaryj kitoj lovoj 
dvi seserys—Henrietta' 20 
metų ir Evelyn 19 niėtų. 
Nei broliukas, nei seserys 
negirdėjo, kaip Alice tapo 
užpulta ir nužudyta. Spė
jama, jog tai buvo darbas 
desperatiško vaikino, kurį 
Alice atsisakė; mylėti.

V®

PAGELBĖKIME ISPANU KOMUNISTINIAM ’ 
LAIKRAŠČIUI

Jungtinėse Valstijose yra apie penki milionai ispanų kalba 
kalbančių darbininkų, atkeliavusių iš Meksikos ir iš kitų Cen- 
tralinės ir Pietinės Amerikos šalių. Didžiuma tų darbininkų 
randasi pietinėse ir vakarinėse valstijose. Amerikos kapita
listai daugely atsitikimų tuos darbininkus labiau išnaudoja, 
negu čiagimius darbininkus arba darbininkus, atkeliavusius 
iš Europos.

Tarp tų darbininkų prasidėjo didesnis bruzdėjimas pasta
ruoju laiku, užėjus ekonominiam krizini, pradėjus kapitalis
tams ir tas menkas algas nukapoti.

Prie to Lotyniškos Amerikos šalyse, pasireiškus ekonomi
niam kriziui, prasidėjo masių bruzdėjimas prieš Amęrikos 
imperializmą. Krizis šalyse sudaro tokias sąlygas, kad įvai
riose šalyse įvyksta militaristų sukilimai (Peru, Argentina)1' 
prieš esamas valdžias. Tuomi yra susidomėję ir Jungtinėse*, 
Valstijose gyvenanti iš Lotyniškos Amerikos atvykę darbinin
kai. . ......, . . . , • ;

Taigi, šiuo tarpu yra. gera proga kuoplačiąusia išplatinti 
tarp tų masių darbininkų konįunistinį laikraštį. ’ Už tai Jung
tinių* Valstijų Komunistų Partija pradejd leisti "ispanų kalba' 
laikraštį “Vida Orbrėra” (“Darbininkų Gyvenimas”), kad 
tuos darbininkus organizuoti į revoliucines darbb unijas, ko
vai prieš Amerikos kapitalizmą. Jau išėjo keturi to laikraš
čio numeriai. Ėaip atrodo, tas laikraštis turi geras pasek
mes, ir veikiausia greitu laiku gerai išsiplatins. Bet šiuo tar
pu reikalinga jam finansinė parama.

Lietuviai darbininkai, nepaisant, kad mes šiuo tarpu turi
me kitas kampanijas, kaip tai kampanija sukėlimui $100,000 
del Darbo Unijų Vienybės Lygos organizacijos ir streiko fon
do, aukų rinkimą vedimui kovos prieš SLA fašistus, rinkimą 
aukų į Agitacijos Fondą, mes galime ir turime finansiniai 
paremti, tą svarbų laikraštį. Juk mes savo lietuviškam komu
nistiniam judėjime turime tūkstančius darbininkų. Taigi, jei
gu tik po 25 centus didžiuma jų paaukotų tam svarbiam tikslui 
ir tai susidarytų gera parama.

Taigi, mes raginam mūsų organizacijas ir mūsų judėjimo 
veikėjus pasirūpinti parinkti kiek galint aukų tam tikslui. 
Aukas siųskite Centro Biuro vardu, 46 Ten Eyck St./ pažy
mint, kad tai .yra ispanų kalba leidžiamam komunistiniam 
laikraščiui. i ?,• (22Q-223)

J»: V. K. P. Liet. Centrą Biuras.
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Karo Pavojus Europoje
PARYŽIUS.— "Francijos 

spauda labai daug Tašo' apie 
įtemptus santikius' •' tarpe 
Italijos ir Jugoslavijos. Abi 
šalys ginkluojasi visu smar
kumu. Dienraštis “Temps” 
šaukia: “Iš pietų karo bal
sai perlekia Alpų kalnus ir 
pasiekia mus.” '. . • . .

Vengriją taip pat rengia
si įsikišti 'į tuos ginčus. Fa
šistų valdžia sustabdė atlei
dimą atitarnavusių oficie- 
rių ir kareivių. Atsargai 
suregistruota 200,000 jaunų 
vyrų.

Prieš Valdžios Terorą

ju

se ir suareštavo 16 
ninku.

Antroji Galinga Elektros 
Stotis čeliabinskė

Į Čeliabinską atvažiavo iš 
Maskvos ir Leningrado in- 
žinieriąi-geologai ir tyrinė
ja, kur statyti antroji rajo
ninė elektros stotis. Stotis 
bus 150 tūkstančių kilovatų 
galingumo ir duos energiją 
Vidurinio Uralo įmonėms.

Pirmoji galinga rajoninė 
Čeliabinsko elektros stotis 
jau veikia.' Ji atidaryta 
šiomis dienomis. . .

Bet 
naujam 

reichstage turėsią tiek pat 
balsų, kaip senajam. Tas 
pats' korespondentas - sako, 
kad ko socialdemokratai ne
teko tarpe darbininkų, tai 
jie laimėjo daug balsų iš 
“vidurinės klasės”, kurie 
pirmiau balsuodavo už “de
mokratus” arba už “centro 

i partiją.”
Iki šiol gautos žinios pa

rodo, kad komunistų atsto
vų skaičius reichstage paki
lo nuo 54 iki 75. Komunis
tai šiuose rinkimuose varė 
vajų ąnt griežtai revoliuci
nės platformos. “Klasė 
prieš klasę,” “proletarinė 
revoliucija teišriš krizio 
klausimą”, tai buvo vyriau-1 
si obalsiai. *

Kapitalas Prieš; Darbi- ( 
>. ninku s

Rinkimuose Vokietijos 
darbdaviai ir banfyierįai at
virai, finansavo’ socialdęmo- 
kratus ir buržuazines par
tijas. Tik komunistai buvo 
trukdomi stoka finansų. Jie 
turėjo* pasiremti grynai 
darbipinkų centais. O, siau
čiant bedarbei, darbininkų 
aukų nedaug teplaukė. O 
čįa siautė tęroras prieš ko
munistus. Valdžia leido fa
šistams ginkluotis ir užpul
dinėti komunistų mitingus. 
Taigi, akyVaizdoje šių kliū
čių, komunistų laimėjimas 
pasirodo milžiniškas. Tas 
parodo darbininkų pakaįtė- 
jimą. Tas parodė, kad’ Vo
kietija šiandien stovi .trupu
tį arčiau prie revoliucijos. . ■ *• 1 i *. i ■ .<;■' i i *

Suareštavo 16 Draugę
1 PORTLAND, Ore.—• Rug
sėjo 9 d. policija iškratė vie
tinį Darbininkų Centrą. Iš
vertė viską, ką tik rado ofi
se ir suareštavo 16 darbi-
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APŽVALGA
Taip, Nemažas Pavojus

Pietų Amerikoj aštrėja 
kova tarp dviejų stambiųjų 
pasaulio imperializmų—Anr 
glijos ir Jungtinių Valstijų 
—del marketų, del išnaudo
jimo Pietų Amerikos šąlių 
savo imperialistiniams in
teresams. ♦ •

Peru respublikoj yra įsi
galėjęs Amerikos imperia
lizmas. Per ilgus metus 
diktatorius Augusto B. Le- 

■ vguia buvo Wall Streeto tar
ifas. Nesenai jo valdžia ta
po •• nuversta; militaristai 
prieš jį “revoliticiją” laimė
jo po obalsiu kovos prieš 
jankių imperializmą. Aiš
ku, kad Anglijos imperialis
tai naudoja visokias intri
gas suorganizavimui sukili
mo prieš Leguia valdžią.

Žinoma, ir dabartinė Pe
ru valdžia griežtai neišeis 
prieš Amerikos imperializ-* 
frią. Tai būtų perdidelė ri-! 
Žika. .
tai stengiasi ir šią valdžią j 
padaryti pilniausiu savo 
įrankiu. x Bet pats įvykis vis 
tiek labai nemalonus Wall 
Streetui. Už tai New York 
Times specialis koresponden 
tas. iš Peru sostinės Lima 
tįo laiįrašcia rugsėjo 14 d. 
laidoj sekamai apdejųoja 
Amerikos' imperialistų v Bė
das :

sakymai Amerikos eksportuo- 
tojafns ant importo. Ameri
kos laivyno atstovybė buvo pa
dėta instruktavimui Peru lai
vyno, Amerikos pilietis buvo 
padętas : kąip vyriausias in- 
spcktoritiš! Peru aviacijos, o 
kitas kaipo galva irigacijos 
(laukip drėgninimo) komisijos 
šiaurinėj Peru daly. Peru val
džios amerikiečiams iždiniams 
agentams (iždo prižiūrėto-

Lietw Fašistai

kad fašistai 
šunes maiše, 

fašizmas pūs-

19 d. įvykis

Jau nekartą komunisttj drįso viešai atlikinėti žudy- 
spauda rasė, 
riejasi; kaip 
kad Lietuvos 
ta.

Rugpjūčio
Kaune dar kartą ryškiai pa
rodo, kokio laipsnio tas fa
šistų puvimas jau pasiekė.

Du voldemariniai cerbe-, 
riai, kaip juos -“L. Aidas” 
vadina, užpuolė Smetonos 
vyriusią cerberį*), žvalgy
bos direktorių Rusteiką ir 
peiliais bandė jį paskersti, 
bet nepasisekė'. Tas 'ųiatb- 
ipai išsilaižys, io jie abu su-? 
gauti. Pasirodo, kad tas 
Smetonos ištikimas cerberis, 
Rusteika ' suuostė Volde
maro cerberių klikos ruo-

jams) buvo suteikta teisė tu- s-iamą pasikėsinimą pagrob- 
rėti savo atstovybę Peru Re->ti iš Smetonos valdžią ir jų 
zervo Banko taryboj. Tas su- 
sikuopimas žymių išreiškian
čio pagodoj imo Jungtinėms 
Valstijoms ir jos piliečiams ta
po paversta į užsipuolimą ant: 
Leguia. Jis buvo kaltinamas 
bandyme “parduoti” savo šalį 
jankių kapitalistams.”
Tai tokią įtaką Amerikos 

imperialistai iki šiol turėjo 
Peru respublikoj, sulig ap
rašymo stambiausio Ameri
kos kapitalistų laikraščio1 
korespondento.

planus sugriovė. Štai del 
ko jie pasiryžo jį paskersti.

Del šio įvykio fašistinis 
“Aidas” rugpjūčio 20 d. is
teriškai pradėjo šūkalioti 
apie sadizmą, moralinį su
puvimą, nuodus, politinį 
banditizmą, apie baisų norą 
“per nekaltų žmonių lavo
nus siekti savo asmeniškų 
egoistiškų tikslų.”

Tai perskaičius noroms ne- 
korespondento. Reiškia, noroms^ iššaukia pagiežos 
Amerikos kapitalistai buvo kupiną šypseną.
pilniausi viešpačiai tos ša- 

ilies. Žinoma, jie dės pa- 
Amerikos imperialis-1 ^ai?^a.s an^ toliaus Pasi

likti pilnais tos sahes valdo
nais. Jie vers i dabartinę 
“revoliucinę” militaristų 
valdžią jiems tarnauti. Jei
gu geruoju negalės susitai
kyti, intriguojant Anglijoš 
imperialistams, tai pasiųs 
karo laivus ir armiją “gin-i 
tP savo piliečių gyvybės iiį 
nuosavybės—ginti iiųperian, 
listinius interesus.

.1. “Amerikos piliečiai (supran-l
“i kaltai.

nų pinigų įdėlių, kurie viršija ■ Rengiasi Leisti Laikraštį 
$150,000,000, jie turi užsiin
teresuoti dabartine padėtim: 
revoliucija, kuri tik ką įvyko, 
ir tuomi, kas dabar dedasi. 
Amerikos kišenius gali būt pa
liestas ; Amerikos prestižas 
(įtekmė) gali nukentėti...

“Peru išlaukinė paskola, sa
koma, siekia apie $130,000,- 
000, kas ne mažiau, kaip 90 
milionų, paskolinta iš Jung
tinių Valstijų, pasiskoli
no buvęs diktatorius Augusto 
B. Leguia veik bėgy pereitų 
dęšimties metų. Kaip kad jo 
•priešai pasakoja, Leguia leido 
didžiumą tų , pinigų pradingti 
grafte; sulig jo draligų, ’ jis 
^praleidęs tuos pinigus šalies 
Iconstrukcijai, vedimui kelių, 
Irigacijai, aviacijai, mokyk
loms ir tt. Pridėjus kitas ša
lies skolas, kurios sudaro viso 
šalies skolų iki suvirs $150,.- 

' 000,000, tai tuo būdu susidaro 
'sunki finansinė našta palygi
namai, bidonam kraštui kaip 
JPeru.. ; t, i

“Leguia paskolos Jungtinėse metalistų’U organas tdipgi

In- 
po

""Will .... . ........... .................................,■■■■.,

Sovietu Sąjungoj Šių Dienų Prajovai
nes.

Argi gali būti dar dides
nė morales ir sąžinės atro-

“Net žiaurūs, nepaisan
tieji įrankių kovai švarumo 
Rusijos carai ir kiti despo
tai, vįs del to nedrįso nau
dotis , sikarijų patarnavi
mu.” (“L. Aidas”). Vadinas 
fašistinė Lietuva foli gražu 
pralenkė carų Rusiją ir ki
tus dėspdtuš, ries Lietuvoj 
veikįia ir viešieji* ir slaptieji 
samdyti sikarijai (bude- 
liai)'. i': ' 1 1
^Lietuvos fašizmas bjau-į 

riai plūsta.' Jau neslepia tai; 
ir fašistų “Aidas”. Jis ra-į 
šo':

“Antra vėl, sikarijai tai 
reiškinys, kuris paprasta? 
lydi ir simptomatizuoja poli- 

visuomenės
Tai savo rūšies 

kuris 
puvimo

Didelė žvėrių Medžiojamoji 
Ekspedicija

Gostorgas pasiuntė į Kurs
ko juros, Prano Juozo 
(Frit j of o Nanseno) žemėš; 
Špicbergeno ir Naujosios 
Žemės rajonus didelę žvėrių 
medžiojamąją ekspediciją. 
Ekspedicijoj dalyyauja nau
ji, Norvegijoj pastatyti, lai
vai: “Smolnyj,” “Lenin- 
gradskyj - Soviet,”
mansk” ir “Lengostorg.”

Koks tai draugas vėl man 
prisiuntė Škotijos Bancevi- 
čiaus organą “Naujas Lai
kas,” du numeriu vienoj lai
doj — 7 ir 8. Nuo numerio 
3-čio iki 7-8 tas laikraštpa- 
laikis padaręs didelį šuolį 
atgal. Susitraukęs, atsipra
šant, kaip rudeniop rupužė 
po zavoline.

Numeris 3-čias, apart vir-
“Mur- šelių, susidėjo iš 20 pusla-

pių, o numeriai 7-8 vienoj 
laidoj let ne let dasi.varęs iki 
12 puslapių ir anglų kalba 
jau išdeportuota. Iš tos 12 
puslapiu, 6 puslapiai pa
švęsta Lietuvos kruvinų fa-

Nauja Gelžkelio Linija 
Tolimuose Rytuose.

27 liepos į Amūro Niko- 
lajevską ‘atvyko ekspedicija 
nuštatyti naują gelžkelio Ii- šistų garbinimui. Kitą visą
niją nuo Bočkarevo stoties, laikraštpalaikio dalį užima 
Amūro gelžkelio, lig Amūro | pats p. Bancevičius su savo 
Nikolajevsko. Ekspedicija kroRų, savo ir vaikų pikče-Nikolajevsko. Ekspedicija kromu, savo ir vaikų pikče- 
perėjo 815 kilometrų, atliko riais. JKelia, žmogeliukas, , 

' “ ' ’ ■ ” ant J°

Valstijose buvo išleistos per 
J finansininkų) sąjungą, susi- 
tledančią iš J. ir W. Seligman 
ir kompanijos ir National City 
Banko (New Yorke), sąjunga, 
kuri dar pasilieka, sulig kon
trakto kaipo Peru valdžios iž
do prižiūrėtojas. Visa $90,- 
*000,000 paskola buvo išleista 
pavydale bonų, kuriuos išpir
ko Amerikos abelna publika. 
Ta^ reiškia, kad kiekvienas 
Amerikos investorius dabar 
turi piniginį interesą Peru ir 
būsimuose Peru valdžios bo-
nuose... i
. ?Prie Leguia valdžios Jung
tinių Valstijų prestižas buvo 
ąugŠtas. . . Paskolos buvo iš
leidžiamos Jungtinėse Valsti
jose. Buvo daromi kontrak
tai su Amerikos bižnio įstaigo
mis. Buvo pageidaujama, kad 
Amerikos firmos plėstų savo 
Žįgnį. Puvo duota dideli už-

•k Metalistų Darbininkų 
dustrinė Lyga, kuri yra 
vadovybe Darbo Unijų Vie
nybės Lygos, praneša, kad 
su 1 d. spalių šių metų ji 
pradės leisti savo laikraštį 
“The Metal Worker” (“Me
talo Darbininkams”).

Metalo Darbininku Indus
trinės Lygos oficialis orga
nas bus kolektyvis organi- 
zuotojas; jame bus nušvies
ta darbininkų padėtis meta
lo išdjrbystėse, automobilių 
dirbtuvėse, plieno išdirbys- 
tėse ir tt. . Manoma įvesti 
platų skyrių darbininkų ko
respondencijų. Laikraštis 
daug patarnaus organizavi
mui metalo darbininkų į 
kovingą metalistų pramonL 
nę uniją?! ,

Tas ’ -naujas kovojančių 

gvildens 'problemas automo
bilių^ ,’dafbininkų; jame bus 
automobilių darbininkų sky
rius. Toj srityj jis užims 
vietą pirmiau leidžiamo lai
kraščio “Auto Workers’ 
News.”

Dabar dedama pastangos, 
kad gauti mažiausia 2,000 
skaitytojų del to laikraščio 
pirm spalių 1 d., kad užtik
rinus jo išleidimą per seka
mus 12 mėnesių. be jokių 
keblumų. Laikraštis išeis 
kartą į mėnesį. Metams 
kaina tik 50 centų. Taigi, 
visi plieno, metalo ir auto
mobilių darbininkui ragina
mi tuOjaūs užširašyti. Pre- 
numerątąs siųskite sekamu 
antrašu: 611. Penn. Avė.,

Eęh, jūs kruvinieji ban
ditai! Ar gali būti dar bjau
resnis sadizmas, kurį jūs pa
rodėt kalėjimuose kankin
dami politinius kalinius li
gi mirties? Ar ne per ne
kaltų žmonių lavonus 26 m. 
kraugerys VoldęmąrąS; sie-i 
kė savo egoistiškų tikslų, ar 
ne jūs išsimaudėte ddri'au- 
sių • Lietuvos proletariato sū
nų kraujuje? AKuP buvo - jū
sų moralė tada ? vDabar, ka
da tas pats kraugerys Vol
demaras kėsinasi į jūsų kai
lį, jūs isteriškai šaukiat 
apie jo satanišką žiaurumą, 
aį>ie sadizmą, apie moralę!

Žinom mes fašistų hoten- 
tptišką moralę.

“Tik anais tolimais lai
kais turkų sultonai^ Veneci
jos dožai ir kiti valdonai 
laikydavo apmokamus sam
dinius, vadinamus lotynų 
kalba sicarii (ilgas apie 30 
centm. jpeilis, kuriuo buvo 
skerdžiami žmonės). Šitų 
sikarijų pareiga buvo pa
slaptingai be trukšmo paša
linti pavojingi politiniai 
priešininkai.” (“L. Aidas” 
rugp. 22 d.)

Vadinasi anais tamsiais 
laikais kai padorumas, žmo
niškumas ir etika, kaip “L. 
Aidas” sako, “maža tesvė
rė, sultonai, dožai ir kiti 
despotai žudė savo politi
nius priešininkus tik sląp- 
tĮi.” O j ūš; lietuviško fašiz-' 
nio sikarijai, pirma suruo
šia! viešą “teismo” parodi
ją, nužudo t nękaiūfš z žmo
nes; ir dar laikrąšiuos pa
skelbia! savo ■ kraugerišką 
žygį. Taigi palyginkit jūs, 
kruvinieji niekšai, jei dar, 
galite palyginti,-savo “žmo
niškumą” su tų žiauriųjų 
despotų “žmoniškumu,” ku
rie vistik gėdinosi, ar ne-

tinį ir dorinį 
sunykimą, 
bacillus putrificus, 
simptomatizuoja 
procesą.”

Visai teisingai, 
kia pridurti, kad 
m o puvimo procesas, kurį 
ir pats fašistų “Aidas” taip 
gerai mato, yra ne simpto
mų formoj, bet augšto išsi
plėtimo stadijoj, kuri api
ma visus fašizmo sluogs- 
nius, tiek senuomenę, tiek 
|jaunuomenę. Todėl be rei
kalo fašistinis “Aidas” ner- 
vuojasi, kad tiedu sikarijai 
(banditai) iš studentų tar
po. Savaime, suprantama,1 
kad .pustančio fašizmo uni
versitetas ir tegali išauklė
ti tiktai degeneratus ir mo> 
rąlihiu's1 supuvėlius.
. Ir; j t ’nr i i į i

Tame pat straipsnyj fa-; 
šistų “Aidas” nepamiršta 
pasiųsti prostitutišką šypse
ną .ir “kitaip manantiems,” 
sveikiems žmonėms, būtent: 
“opozicijai”—liaudininkams 
ir socialdemokratams. “Su 
kitaip manančiais, bet svei
kais žmonėmis galima apie 
viską kalbėtis, del visako tar
tis,”—rašo “Aidas”. Niekam 
nepaslaptis, kad fašistai ta- i 
riasi su tais “kitaip manan-j 
čiais” ir “sveikais žmonė
mis”, ypač fašizmo puvimui 
smarkiai augant, ir tie “ki
taip manantieji”, žinoma, vi
som keturiom pustantįjį fa-

Tik rėž
tas fašiz-

fotografavimo ir niveliavi- j save ir savo vaikus 
mo darbus ir randa, kad (kraigo net rėkdamas, 
galima pradėti statyti gelž- 
kelis.

Ekspedicija tarp kita ko 
Burėj aus upės prietakos pa
krantėse rado didelius bal- 
tojo, rausvojo ir 
marmuro klotus.

pilko j o

čeliabinske Traktorstrojus 
i Bus Užbaigtas 1932 m.

Traktorių gamyklos sta-z 
tyba Čeliabinske turės būti 
baigta pradžioje gegužės 
mėnesio 1932 m.

200,000 Hektarų
Tabakui ir Machorkei.

SSRS Narkęmzeme įvyko 
pasitarimaš, kuris pripažino 
reikalinga, užsėti tabaku ir( 
machorke '1930-31 m. ( 200,-' 
000 hektarų. Iš jų 32,000 
sovchozuose ir 168^000 hek
tarų kolchozuose ir / indivi
dualiuose ūkiuose; ’ 1 •'

Tai pigi ir labai pigi re
klama, bet... Anot tos 
taries: “Kas pakels karvei 
uodegą, jei ne ji pati?” Kas 
žinos, kad tokio “didvyrio” 
pakaleni j a gyveno ant Men- 
stryčio Belshille, jei ne pats 
tos pakaleni jos produktas 
apsiznaimins svietui?

Editoriale patsai to lape
lio vyriausias redaktorius, 
augštai gerbiamas ponas 
Bancevičius, kalb ėdamas 
apie Vytauto atapą po Lie
tuvą, ve kaip nuklejoja:

“Jis (Vytautas) pirmiau
sia pamatys, kad jo Lietuva 
šiandien yra daug mažesnė, 
begu anais laikais.” Ir to-; 
jiaųs; “Jam' labai skaudės 
Širdį, * kai; pajnatys savo lie
tuvius' suskilusius! Jam 
baisiaį suspaus, širdį, kai 
jisai prieis prie Lietuvos ry-

pa

čiaus meškerės užsikabinu-; 
sias ir dvi pažįstamas pa-; 
vardes — J. Rušinskas ir 
A. Anskaitis. Rušinskas, 
tai žmogus, kuris nemoka 
nei skaityti, nei rašyti, bet 
turi gamtos duotą ir drib- 
teltą gerklę — Bancevičiui 
jo nepavydime. Bet A. 
Anskaitis tai daro gėdą vi
sai, savo familijai, duoda
masis iš savęs tokiam, iš 
girto dzūko gimusiam: šal- 
drai, tyčiotis. “For kraist 
seik,” Antanai! Nors savo } 
mirusio tėvo idėjas pagerb
damas atstok nuo tokio, “iš 
tėvo Jono gimusio,” samo- 
zvanco!

Pirmam Bance v i č i a u s 
“Laikui” palindus po velė
na, Socialistų Sąjunga at
pirko spaustuvę ir išleidine-

• “Rankpelnį.” Matant, į 
kurią pusę ir “Nau jasai 
Laikas” to paties Bancevi- 
čiaus progresuoja, jo amže- 

. lis irgi ne už kalnų—suburs 
kojukėmis ir jis.

Bet ar Škotijos lietuviai 
komunistai mano pasekti 
mūsų pėdomis, atpirkti an
tro nabašninko palaikus ir 
leisti savo laikraštį? Labai 
abejotina. Abejotina todėl, 
kad apie Škotijos lietuvių 
bolševikų veikimą nieko ne
sigirdi. Tarsi nei vieno gy
vo ten būtų nelikę.

Man regis, kad reikėtų 
susisiekti su Škotijos bent 
vienu bolševiku ir stengtis 
sutverti tenai bent vieną 
ALDLD kuopą. Ryšius su 
škotiečiais turėtų užmegsti, 
centralinis ALDLD sekreto
rius ar pirmininką^.

Senas Vincas.

*) Cerberis—didelis šuo, ku
ris,. sulig graikų mitologijos, 
saugojo požemio dievų buveinę.

Room 518, Pittsburgh, Pa. 
Čekius arba money orderius 
išrašykite vardu “The Me
tai Worker” arba Andrew 
Overgaard, kuris yra tos 
metalistų lygos nacionalis 
sekretorius. * ; 1

Pasveikinimas Sovietų | 
Sąjungos Darbininkų 

su Trylikos Mėty 
Sukaktuvėmis ‘

Kaip pas jus šitokiu pro- 

daktoriuš, vadinasi? Juk tai 
ne, tik proto ligonio klajo
jimas, bet skandalas! Jau 
ir aštuonerių metų “boisas” 
pasakys, kad to “peiperio” 
redaktorius yra viso labo 
tik didelis “kreizė.” Juk jau 
ir tamsiausia davatka žino, 
kad žmogaus mirusio nei 
akys mato, nei širdis jau
čia, o ką jau ir bekalbėti 
apie akis ir širdį išgulėjus 
kapuose per 500 metų ?!

Taciaus ponas Bancevi
čius, kuris num. 3-čiam to 
laikraštpalaikio pas i g y r ė 
svietui, kad jis gimęs ne iš 
bile bobos, bet iš nelaimin
go dzūkelio tėvo Jono, ši
tokias nesąmones rašo Ško
tijos Lietuvių Šviesos Drau
gystės organe! Stebuklai, 
ar ne? Ir, suprantama, to
kį cudauną vyrą, kaip iš vi
sų pusių gerbiamas ponas 
Bancevičius, juk protinga 
moteris ir negalėjo pagim
dyti. Pagimdė jį kokia 
proto ligonė ir primetė gir
tam ‘ dzūkeliui Jonui, o* tas 
durnius ir misliha, kad ji
sai pagimdė sūnų ! 
vyručiai, cūdai., j

Tas laikraštėlis

Naujos Abėcėlės Įvedimas tų vyriausias laikraščio re- 
Buriatų Mongolijoj

Buriatų Mongolijoj suda
rytas centralinis komitetas 
del įvedimo naujos latini- 
zuotos abėcėlės, vietoj seno
sios. Respublikos CIK’as 
nutarė naujos abėcėlės įve
dimą pritaikyti 10-metinių 
respublikos sukaktuvių 
nai—11 liepos, 1933 m.

die-

Sovietų Penkių
Metų Planas

x.___  International Publishers
šizmą gelbės. Bet veltui. Dar 38'1 Fourth Avenue, New 
nebuvo pasaulyj atsitikimo, York, praneša, kad ta dar- 
kad supuvęs daiktas virstų 
sveiku. Pūstančiam lemta 
supūti.

Užbaigdamas fašistų “Ai
das” sušunka: “Gana pūr 
vančios žaizdos slėpti,—lai
kas jos gydytojui parodyti 
ir duoti operaciją padaryt.. 
Reikia teismo, kuris visiems 
sulig “nuopelnais” atlygin
tų”. Žinoma, veltui būtų( 
slėpti, nes pūvančio fašiz-’ 
mo žaizdos jau nepaslepia^ 
mos. * Bet veltui ir; prię 
“gydytojo” šaukimasis. Jo- 
kis fašistinis “gydytojas”, 
jokia, fašistinė, operacija jų 
neišgydys. Išgydys ‘ Lietu-; 
vą tiktai proletarinė revo
liucija, tiktai proletarinė 
revoliucija nušluos nuo Lie
tuvos suvargusio kūno vi
sus fašistinio puvimo mik
robus: sadistus, degenera
tus, psichopatus, sikarijus, 
ir su,, šaknirųis išrą-us bjau
rų fašizmo i vėžį. Ir proleta
rinė revoliucija bus tas teis
mas, kuris visiems sulig 
“nuopelnais” atlygins. Tai 
neužmirškit, 
šistai!

kraugeriai fa-

Džugas.

bininkų, marksistinių-leni- 
nistinių knygų išleistuvė 
greitu laiku išleis svarbią 
knygą, užvardintą “Sovietų 
Sąjungos Penkių Metų Pla
nas, Politinis Nušvietimas.” 
Parašyta G. T. Grinko. Ta 
knyga ne. tik suteikia pilną 
analizą plano veikmes iki 
šio laikotarpio, liet taipgi 
suteikia pilną nušvietimą 
socialistinės industrializaci
jos; suteikia politinį’ ap;- 
sprendimą to plano pasauli
nės reikšmės. Knygos au
torius yra viceTpirmininkas 
Sovietų knygų leidimo įstai
gos; jis taipgi yra prisidė
jęs prie pagaminimo plano 
keturių tomų origipalio ra
porto. \

Toj knygoj nušviečiama, 
kaip industrializuojamą So
vietų Sąjunga, kokis žings
nis jau padaryta pramonėj, 
žemės ūky. Kokia to. plano 
reikšmė vyra> kąs -liečia, pa
saulio kapitalizmą ir tt.

Canon City, Colo.— Tavo- 
rinio traukinio ihžinierius save išjuokti, 
iškrito ir užsimušė. Ištisas Pavartęs to, , neva šviesos 
penkias įpyhas traukinys Draugijos organo; . .lakštus, 
lėkė be inžinieriaus. lužtikąu ant pono Bancevi-

Cū.dai,

, sakosi 
esąs Šviesos Draugijos or
ganu.' Taciaus tas ne iš bL 
le bobos • gimęs’ “didvyris” 
visa& to laikraštuko gaspa- 
dorius. Stebėtis reikia, kad 
draugija, kuri susideda ne 
iš kopūstų, bet žmonių gal
vų, laiko tokį prajovą savo 
organo redaktoriūni ir duo
dasi save išstatyti ant ši- 
derstvos!

Save gerbianti žmonės ir 
draugijos nesiduos viešai 

’Bet deja!

Albumas, talpinantis darbi
ninkų klasės pasveikinimus 
nuo darbininkų ir darbininkų 
organizacijų Jungt. Valstijose, 
Sovietų Sąjungos darbininkams 
ir valstiečiams sąryšy su ap- 
vaikščiojimu trylikos metų su
kaktuvių nuo Bolševistinės Re- 

ivoliucijos, ruošiamas per Sovie
tų Sąjungos Draugų (Friends 
of Soviet Union) organizaciją, 
175 Fifth Ave. Sovietų val
džios atstovai, aplaikę albumą, 
pasiųs į revoliuciių muzejų 
Maskvoj.
z Unijos, darbininkų fraterna- 

iės organizacijos, darbininkų 
kliubai prašomi prisiųsti savo 
pasveikinimus, taipgi parinkti 
parašus tarp savo narių ir tarp 
savo draugų darbininkų dirbtu
vėse. Kiekvienas darbininkas, 
kuris surinks 10 parašų, turės 
vieną balsą balsavimtii del iš
rinkimo delegato į Friends of 
Soviet Union delegaciją vyki
mui į Sovietų Sąjungą gegužės 
mėnesį sekančiais metais. Kiek-1 
viena organizacija, kuri surinks 
1,000 parašų, galės išrinkti vie
ną delegatą į Friends of Soviet 
Union delegaciją. Kiekvienas 
Friends of Soviet Union sky
rius privalo paimti vieną albu
mo puslapį, kas*, kainuos iki 
$100; tame puslapy turi tilpti 
statistikos apie darbininkų ju
dėjimą tame mieste. Visi pa
rašai turi būt susiųsti' į Friends 
of Soviet Union nacionalį ofisą 
ne vėliau kaip iki lapkričio 15 
d., nes albumas išeis iš spaudos 
pabaigoj to mėnesio ir bus pa
siųstas į darbininkų respubliką.

Del, platesnių informacijų 
kreipkitės prie Friends of So
viet Union organizacijos, 175 
Fifth Ave., New York City.

PenkiNogales, Mexico.
užsimušė ir šeši pavojingai 
susižeidė čionai įvykusiose 
automobilių lenktynėse.

'f&i'
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J09 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

SVARBIOS KNYGOS

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

PRALOTAS OLŠAUSKAS
nau

tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

ums

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Kitaip, 
toliau

Bell —
Keystone

Byla visi interesuojasi 
kas buvo pralotas Olšauskas? 
is smaugė Ustijanauskienę.

atsakys dšleista brošiūra

jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin-

k,un pasisa- 
ienaej nieko

darbininkų ne- 
Prie ko tas viskas 

pamąstykite patys. . .' 
vienintelė išeitis/ 

Musyte.

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma nė 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu įr 
pėrdavimu namų ir 
Kernių. Mūsų pa
tarnavimas prielan- 
kilk. ' ' '

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIPJSIKŪRĘ 

ŠIOJE VIETOJE

Tai viena iš geriausių M. Gorkio knygų, kurioj aiškiausiai vaizduo
jami darbininkų vargai, papročiai, persekiojimai ir visos aplinkybės 
senosios, caristinės Rusijos.

Tai viena iš geriausių apysakų lietuvių kalboj. Kaina apdarytos 
$1.50; neapdarytos $1.00.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street/ Brooklyn, ]

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinama 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

TELEFONAI:
__________ Oregon 1186
___________  Main 1417

PARAŠE A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus koVose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

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

Aplaikčme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: , 

LIETUVOS EKONOMINĖ 
GEOGRAFIJA 

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo 
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

porą dienų, vėl einu darbo 
jieškot. Kaip nusistebėjau nu
ėjusi ant 6-tos Avė., kokios di
delės minios bedarbių : vyrų ir 
moterų, tkurie^ kaip jūra: nuo 
agentūros prie agentūros 
vįiikščioja per dienas, kad ga
vus nusipirkt darbo. Suėjhu

(LIETUVIŲ MAjCOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar; galima gauti 
ją, padidintą laidą. Kaina 20 ęentų t

Praloto Olšausko 
teresavo. / ___ . r. ■
las ir biznierius. Apipūtą bylą klerikalų spauda rieraSė ir slėpė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš įmūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žįngeidauja pla- 
čiaus sužinoti- 
maš ? Kodėl 
i tokius klausimus

ginas visas būryje, pradėjo, gaut tipkamą maistą 
šalintis.- ■ Tuojau, ‘
pasivijo ir pareiškė; kad dar 
bininkės nori su ja pasikalbę 
ti, bet ji atkirto, kad nieko ne 
turinti pasakyti ir pradėjo to 
lintis. Mūs įgaliotinė pasakė 
jei jūs atsisakėt kalbėt, 
atsisakom dirbt,—ir visos 
ėjom į savo kambarius.

Nepraėjus nei penkiom 
nutėm, tapom pašauktos pasi
kalbėjimui. Mūsų įgaliotinė 
varde visų pasakė puikią pra- 
kalbėlę, kurioje teisingai iš-i 
dėstė mūsų nepavydėtiną pa
dėjimą. Pareiškė, jog mes 
sunkiai dirbančios darbinin
kės, it- palaikymui sveikatos1 ii” 
energijos, mes būtinai turim

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

vieną, moteriškę 
U kad I jau 2-‘ 
nevalgiusiu; nes bijos praleist 
paskutinius 'porą dolerių,' uz 
kuriuos tikisi nusipirkt darbai 
O tie, kurie jau'neturi nei ce?v» 
to nebevaikščioja palei ageiir! 
turas, o nusilpę, vos kojas pa
vilkdami, eina nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės, gaudami tą pa
tį atsakymą 
reikia, 
prives 
Aštti kova-

A. LULViJNAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETH, N. J,
, . . : f > L Telephone: \Trinity 3-1045

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- 
kamaiš akiniais. ' * ' * ’•

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

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 Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo 

gi rdėti
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jei^u kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos i; Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro jtfusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai-

ąir-j Skaudėjimo, Neuralgijos 
Plaučių, Kvėpuojamų,' 
Ligų, Reumatizmo, S 

j mo. J“ _____________
/ &aliu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų Luto 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai
Kainos prieinamos.

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

D R. Z I N S 110 EAST 16th ST. M T.
Specialistas Jau 25 Metai f (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.y

VALANDOS! • A. M. iki S P. M. NediUoJ f A. M. ild 4 P. M.

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai

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

Knyga 260 puslapių,
Audinio viršais dabar 50c.

galiniu automobiliu; dalinau j tria dalia:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planfl 

kaip surasti sugedimus; kaip ifiardžiua Mh 
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena ata* 
(lenta praktiškai, po priežiūra Instruktorių.

2. Elektra ir MagnetlzruAs. Tai reikalingi*** 
šia prie dabartinių auBbmobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lot*, 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kura<j, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu 16 dviejų mraattj— 
mechaniko arba Šoferio. G a ran tu jg. jame lyd** 
nius ir diplomą. Mokiname gryna] lietuvi*, 
kai ir angliškai. Kaina prieinama YkiMt, 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AtM* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidarytu nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.M.

. , NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th 'Street

se) girdėt - zurzčjimai, mĄtyt 
ne pasitenkini Aras' ir ni)t' f) Aši- 
priešinimai bandomi. { O tas 
parodė/kad šiai šistertiai nebe
toli liepto galas. . . Kovokim, 
draugai, o pasaulis bus mūsų !

... . . Rugsėjo 2 d. parvažiavom
dytis sykiu su svečiais paveli- atgal į New Yorką. Pasilsėjus 
no. Tai ir viskas. Bet tpli 
gražu ne visus reikalavimus. 
O tas parodo, jog mes neganė- 
tinai buvom -organizuotos. Jei 
mes tvirtai kovotum, yisuomet 
laimėtum. Tą patvirtina ir šis 
mažas laimėjimas. Aš įsitiki
nusi, kad tokia sistema ilgai 
gyvuot negalės. Ilgai taip 
kankinamos darbo masės ne
kentęs. . . . Nes kO tolyn,; tai 
masese (visai ne bblševikiško-

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKiNAM, kaip apsieiti ...................................................................

Įvairių šaltų gėri-, 
mų, Ice Cream, taip [-■■Hi 
pat ir gardžių už-j 
kandžią. Turi dide- [f, A 
lę svetainę, tinka- 
mą baliams, teat-: 
rams,' vestuvėms, 
sppirt-o ‘ parengi-/ 
mams ir tt., Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
ž į o s maudynės1 
(swimming .pool).

Skilvio, Žarnų ir . Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Padidėjusių Liaukų, 

jų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Iciatikos ir Strėnų Skaudėj!-

Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtais mok- 
’* ’* 5 ‘ ____

suteikiū Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

.....__ r kuris nuteistas už■ žinofežtidš/slę, tylhJvisi"kusiin-i
Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 

Apię .tą bylą klerikalų spauda rieraše ir sIČpiė prii-

Podraug
Kokis bbvo jo gyveni- 

savo meilužę? Kaip tik 
Kaina 20c.

miniD'kė'’ IneS' ! ,n;etęksime
Hn-bf. * ■

Tiesa, laimėjom nekuriuos 
dalykus, k. a.: karvės pieno, 
vaisių iš ryto; šiek tiek šva
riau valgyklą užlaikyti ir mau-

mes
nu-

pirm. V. Keršulis tame klausi
me besakė ątatinl^įmą agita- 
tyviską prakalbęlę, kad mes 
darbininkai turim prisidėti 
prie taip svarbaus darbo, ir 
jeigu mes kitaip negalim daug 
nuveikti, tai bent pinigiškai 
paremkirn. šie draugai auko
jo po $1.00: V. Keršulis, V.

F. Petraitis, J. Grai- 
Juozas Norbutas, Ch. 

Maršalka ir F. Duke; po 50c: 
V. Žakas, T. Medišauskas, J.

Vąicikauskas ir

imti, bet ant rudens, užbaigę [ Gudis, 
lauko darbus, tikiu, kad šį beiįčius, 
tą mūs draugai sugalvos.

Pittsfield, Mass.—-Tuom tar
nu neteko draugus atlankyti, Norbuta, A 
jet ateityje būsiu, ir pasikal-' D. McCaley; po 25c.: P. Iva- 
)ėję, planus padarę, bendrai rauskas ir M.

veiksime.
Albany, 

nė j, mūsų 
kios kitos 
gijos, 
kų randas ir iš pasikalbėjimo 
mūsų veikimui pritaria, bet 
___ i pradžios. Ten būtinai 

lietuviais nemažai reikalingos prakalbos, kad pa- 
apgyventa, tai vasariniuos pa- cLarius kokį nors susisiekimą 
rengimuos galima kuo geriau- su šio miesto lietuviais dar-^uot vienetas.

sutraukti juos į krūvą , ir bininkais.
Mechanicsville, N. 

i reikalingos prakalbos, Isiryžįmu, 
nes lietuvių randasi nemažai.! ribose yra plati dirva, bet ap- 

N. Y.—Vienas,Išsyk sunku buvo susikalbėti; j leista ir reikalauja labai daug

A.L.D.L.D. KETURIOLIKTO 
APSKRIČIO IR JO KUOPŲ 

VEIKIMO APŽVALGA
Man teko būti visuose mies

tuose, kur mūsų apskričio kuo
pos randasi, ir 'patėmyti jų 
veikimą.

Schenectady, N. Y.—Viena 
iš seniausių mūsų apielinkės 
kuopų. Nariai organizaciniai 
stovi gerai, bet A. L. D. L. 1).' 
vietiniam veikime apsileidę, Į 
neturėjo jokio kuopos vasari
nio parengimo. Tas negerai.: nėra 
Kolonija

Rimas—sykiu 
$10.00. Pasiųsti T.D.A. Tad

N. Y.—Kaipo sosti- troyjiečiai varde A.L.D.L.D. Į 
kuopos nėra ir jo-! vietinės 238-tos kuopos pasiro- ( 
pažangesnės draU- dė labai gražiai. Tai tiek iš j 

Nors draugų darbiniu- mūsų apskričio kuopų pada
rytos peržvalgos. Vasariniu 
sezonu pasididžiuoti negalima 
iš praeities, nes dar naujai tik” 
ką suorganizuotas apskr., tai 
gal nespėjo gerai suharmoni-j 

Bet ateityje, I 
[draugai, turim stot į bendrą' 
darbą su tvirta energija ir pa-j 

, nes mūsų -apskričio

sią 
paskleisti, agitacijos tarp tų! ” 
žmonių, prie kurių kitokiu bū- Taipgi 
du sunkiau yra prieiti
Amsterdam, !

iš drūčiausių Romos lizdų šioj [atrodė, kad visi lenkai, bet ar-j darbo, ir kad darbas būt sek- 
apielinkėj, ir lietuvių darbi-Įčiau susipažinus, “išvirto” j mingas, tai reikalingas geras 
ninku randasi daug, bet visi j lietuvius ir daug geriau likosi; prisirengimas mūsų pačių; ka- 
pavergti po kun. židanavi- sukalbami. Įdangi su pirma diena spalio
čiaus letena. Teko man ir pir- į Troy, 
miau girdėti, kad ten romiš-jžai, bet 
kiems mulkytojams einasi pui- vidutiniai mūsų 
kiai, ir su darbininkiškom ide- reikale, 
jom labai 
vargšų darbininkų. Bet laikas 
bėga, aplinkybės mainosi; taip 
ir čionai: man pačiam teko at
silankyti j parengimus ir pasi
kalbėti su, taip sakant, ščyrais 
parapijonais. Užklausus, kaip 
čia tie jūsų parengimai, kiek 
pinigų pasilieka nuo parengi
mų, atsako: “Tai, nagi, tams
ta, pats matai, kas čia per.

N. Y.—Lietuvių ma-! prasideda A.L.D.L.D. 
draugai darbuojasi 

organizacijos 
27 d. liepos (July), 

sunku prieiti prie Į1930 m., turėjom pasekmingą 
pikniką ir liko keletas desėt- 
kų dolerių pelno. Taipgi 31 
d. rugpjūčio (August) kuopa 
turėjo draugišką, privatišką 
pasilinksminimą ant d. Žako 
ūkės. Svečių buvo atsilankiu
sių net iš Uticos, N. Y., d.d. 
Gudinai. Apart gražaus drau
gų būrelio .ir smagaus laiko 
praleidimo nepamiršta ir svar- 

kostumeriai susirinkę: tapsku-[biausio mūsų dalyko—Tarp- 
rę, plaukais apžėlę, jau ir ran-1 tautinio Darb. Apsigynimo, 
ką į kišenių bijo įkišti, nes jau ,Laike užkandžiavimo kuopos 
niekas neliko. . . Dar kai kurie 
po dvi tris dienas dirba, o ki
ti visai nedirba. Dar gerai,; 
kad klebonas duoda šį daržą 
uždyką. . .” Paklausus, tai ko
dėl tas daržas klebono, ir kur 
jisai tuos pinigus gavo nusi
pirkt daržą, ir tt., - prasidėjo 
veik diskusijos, žmonelių pri
sirinko būrys *ir, !

agitaci- 
jos mėnuo, tai ir yra gera 
proga mūsų darbui, ir tuom tu
rim pasinaudot, kad gaut gerą 
kalbėtoją ir surengt visą eilę 
prakalbų. O kad į prakalbas 
sušaukt mases, tai visi, drau- 

prie darbo, 
darbas turi

gai, turit rengtis 
nes tik bendras 
pasisekimo.

Greitoj ateityj apskričio 
veikiantis komitetas turės susi
rinkimą, tai vėliau pranešiu 
apie tolimesnį veikimo plana.

A.L.D.L.D. 14 Apskr. Sekr.
V. Kershulis,

624 River St., 
Troy, N. Y.

ĮSPŪDŽIAI iš BERKSHIRE CAMP IR COUNTRY 
CLUB, WINGDALE, N. Y.

Siaučiant didelei 
be j ieškant darbų, 

kię^ ,m>n *te- proga gaut darbą

' bedarbei, 
pasitaikė 
minimam

.šviežiu oru pakvėpavus.! At-j 
! ėjo įsakymas, kad ir Pas negą-[ 
Įima, nes svečius “erzinąs”:VUl JO 11, 1X1 V A11CA.11I ( vv A *, t --------- ~ --------- $ ,

ko kalbėti, visi pritaria mums/kliube.} Nągi 17-tą dieną, bįr- vienu žodžiu, kur tik nepasi- 
----------------- x xr.-_x_ feukg^ ką nedarysi, girdi vien 

tik “negalima ir negalima”.'. .
__ ............ net gi kalbėti negalima su sve- 

jiems "sunku jbutis, valgykla ir pasilinksmi-1 čiais. Veikiausia bijosi, kad

ką seniau ir klausyt būtiįjpeno- želio nuvažiuoju ten., 'Vieta 
rėję. Išvada tokia darau to-1 begaliniai graži; gamtos yi- 
del, kad čia mūsų draugų ma-isu grąžumu papuošta. Vieš- 
žai randasi ir „ , ,
veikti; bet dirva yra plati, tik'n^m0 svetainė randasi ant ža-jhepapasakotume, kaip su mu- 
apleista. Jeigu kada buvo sun- Ji° ^a\no’. apsodinto įvairiais mis elgiasi.
ku su tais darbininkais susikal-^medžiais ir gėlių krūmais. Ki- 
bėti, tai šiame bedarbės laike .^oj pusėj kelio 
reikia daryt atatinkami žings-i 
niai, -- ------- —
darbininkais susisiekti.
dangi, kaip minėjau, čia vie-|ža 
tinė A. L. D. L. D. kuopa silp
na, tai į ją turėtų kreipt rim
tos atydos Apskritys, dar pri- 
gelbstint ir centrui.

Utica, N. Y.—Ten dalykai 
biskį geresni 
silpnokas. Priežastys tos, kad 
mūs draugai pusėtinai išsi
skirstę vieni nuo kitų. Taip 
kad veik visas darbas reikia ■ 
panešti ant pečių d. Gudino’ 
šeimynai. Taipgi draugai! 
Giedriai geri žmonės, bet to-! 
liau gyvena. / Taipgi yra iri 
keletas kitų gerų draugų. Aš i 
pas?taisyskadnestegerų žmonhi iIikos mer^iny buvo tik vienakiuose. Tokiose aplinkybėse 
randasi, kurie išjudins veiM-i[P^yne (bath room)- Todėl gyvent ilgai negalėjom Pra- 
ma Kada aš nnrpiaii dnlv jei noreJosl nusiprausti zmo-|dejau merginoms kalbėti, jogm<j. iis iivitjjau udiy-1 — ......... . > . .

Dabar apie valgį. Mes ne- 
didžiausjas valgėm ten, kur visi ir ką visi 

Gttijrv žin^o-l[Plotas žemės, puikios pievos, valgė. Mūs valgykla buvo at-
kad su tais katalikais I tarsi žalia gelumbe padęng- 'skira, neapsakomai nešvari. 

Ka-itos, varinėjimui kiauliukės’—i Duona ir cukrus ant stalo ap-
• [žaidimui golf, 

miai dribso 
apie vienos 
mylios ilgio.

Pakalnėje ra- tūpti storai musėmis; maistas 
nemažas ežeras ! prasčiausias, kokis tik gali bū- 

ir ketvirtdalio | ti. Pienąs “šviežias,” nes kas 
Kitame to paties [rytą naują dėžę atidaro; vai- 

ežero gale maudosi komunis- šių arba daržovių mes negau
tų kempės draugai, kurie la- davom, išskiriant žalių obuo- 

bet veikimas draugiškai atsinešdavo lių nuo medžių, kurių ten ke- 
j linkui mūsų ir mes juos tan- lėtas buvo.

kiai atlankydavom. jkydavo, kad likdavo ant sta-
Aš ir dar keturiolika mer- lo, ir tuos turėdavom pasislė- 

ginų, susidedančių iš vokietkų, pusios suvalgyt, nes patvarky- 
. žydžių ir airių, dirbom kaipo mas reikalauja grąžint ten, iš 
patarnautojos prie stalų (wait-[kur 

jresses).

Arba jei pasitai-

svečiams 
‘nepritin- 

Kavą mes gaudavom pa
ir po kiekvieno val-

• paimta,—mat, 
Mes visos turėjom'skirti, tarnų pilvui 

antrą augštą namuko ir buvom-ka.
.-'sugrūstos po tris, keturias ir senusią, 

'šešias į kambarį. Del penkio- gio jausdavom skausmą vidu
jai likos merginų buvo tik vienakiuose.

v'int; cvViu Turn Dnrh 'niškai ir laiku būt darbe, tuj-.[reikia iškovot sau geresnes ap- 
Adr niknike kain buvo mr- rejau. kelt,s puse valandos lenkybes gyvenimo,—maldavi- 
;P* ? -X 1 / anksčiau. mais nieko nelaimėsiu). Bur-

Zi?/hn7 n-Q1 hnt vic i išbuvau suvirš dešimtį Žujų sąžinė ir jausmai iper- 
cių byVo atšauktas, bet vis gi savaičių Per tą laiką\ gavau Į daug suakmenėję, kad atjaus-Per tą laikąs gavau; 

vos tik tris švarius baltinius: 
ant lovos. Turi vaikščiot ke-

! per dieną, kol [visas, visos už vieną! Ir jei 
Mačiau keletą [mes laikysimės tvirtai vieny- 

merginų gulint porą dienų ant bėj,
. , . .... nešvariausios lovos be paklo-
dens l^iku būtinai reikalingos lCjeS> nes pavargusios nuo larbo parėjusios i 
prakalbos, nes kiek girdėjau: -- - --
vėlinu iš draugų, tai publika kuomet davinėjo, o kita del jų'kitna suėjo 
likosi labai uzinteresuota ta 
trumpa mano kalba.

Poolville, N. Y. Farmerių vent bile kaip... Mums buvo-kad nei viena mergina ant ry- 
kolonijos <---------- x~~ • -• • -- ■ ... . - ■ —
žemės plotas lietuviais ūkinin- ’silinksminimo svetainę, 
kais. ' -- ” ’ -
mas^rymo ant šeimynos. drau-[džia golf. Nevalia ne tik kad,Ryte visos, sykiu su vadove 

teko ypatiškai su dd. Danisevi-1 
čiais pasikalbėti/ tai yra labai 
susidomėję mūsų veikimu ir 
abelnai darbininkišku judėji
mu. Taipgi S.L.A. klausimu, 
kaip ir ką toliau veiksime ?

žinoma, kaipo ant ūkės, va
saros laiku tai visi darbu už-

ant tos d. Giedrio farmos susi
rinko žmonių pusėtinas būre- 
lis. Nors ir trumpai pakalb«.j„“|jk’Į7;ki 
jus apie svarbą T. D. Ap. reik-' unj juos_ 
smę, aukų liko surinkta 3>14 
30c. Tai pasirodo, kad ru-

daug suakmenėję, kad atjaus
ti darbininko padėjimą; .orgą-; 
nizuokimės ir stokime viena už

, visos už vieną! Ir jei

•1 almėsime kovą!
Liepos 3-čią dieną, vakare, 

iš darbo
:per dieną nenuėjo tame laike, .slaptą susirinkimą.

laikėm 
Į susirin- 

visos patarnauto- 
paimti negali. Jų (bosų) su- jos ir susirinkime laikėsi la- 

Į pratimu darbininkai gali gy- bai pavyzdingai. Nutarta,

apgyventas didelis griežtai uždrausta lankyt pa- tojaus neitų valgyt į “Harmo- 
•v 1 t 1 n t n Ir- * *vx I • 1 1 •• t • XT ' • • Z J • 1 • J-  _ t N e- ny (taip vadinas tas namas,

Ten visas mūsų veiki- galima vaikščioti ten, kur žai- kuriame i mes valgydavom).
— ----- ------„ — ------ Nevalia ne tik kad Ryte visos, sykiu su vadove

gų Danisevičių, nes kiek man ižaist tennis, bet ir pažiūrėt ne-.priešakyje, eisim pas šeiminin-

Šeimininkė, pamačiusi mer-

kę ir reikalausime jsavo tei
sių. Nesutiks—streikuosime. 
Ryte visų ūpas pakilęs (nors 
nekurios bijojosi darbo ne
tekt), didžiumoj visos pil

turėjom teisės. Nepavelyta 
maudytis ten, kur visi maudo
si. Kuomet dienos būdavo 
gražios, norėdavosi ant saulės 
pagulėt. Tuomet išeidavom( 
palei mūsų namuką, susėsda- nos energijos, ko^ot iki laimė- 
vom arba suguldavom ant pie- sime.
vos, kad šiek tiek pasilsėjus ir



t

Puslapis Ke&rlrtM?) *
T

PIPIRINE BYLA

Klasių Kova

yra šnipas. Betgi laikas eikvoti negalima,įKodel taip?

'kytį visą teisybę apie kun. K a- ’ta raudona vėliava.

ke-

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin-

* Antradien., Rugsėjo 16,19Š0
__ Ui . i...........  . ...... ....-

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

—Mes neturim ginklų, —atsakė oficie
riai, pažvelgę viens į kitą.

—Meluojate, ponuliai, laiką netrukdyki
te, greičiau parodykite ginklus!

Oficierių kambariuose surado pas kiek
vieną po revolverį ir kardą.

(Tąsa)
—Reikalingi, Sovietai tikrai reikalingi!
Ir Sun-sen linksmai žiūri į nudžiugusius 

veidus valstiečių... Nusimetė nuo nugaros 
maišą ir atsisėdo ant jo. Valstiečiai ap
spito kinietį iš visų pusių. j —Mes sakėme, kad geruoju atiduokite,

—Kaipgi tave vadinti, kinieti? jo jūs ne, dabar tame patys kalti esate.
—Sun-sen. i Oficierius suareštavo ir paėmė nuo lai-
—Tur būti, bene bus Simas, pagal mūsųjvo. _ _ _

kalbą?—kas tai tarė.
-.-Simas, Simas—sutinka linksmai kinie

tis.
Ant valsčiaus priebučio ant greitųjų lai- 

. Jonasko susirinkimą naujas Sovietas.
Bordyk pakelia į viršų ranką.

—Drau'gai, neišsiskirstykite. Sovietas 
tuojaus atlaikys susirinkimą ir pateiks 
jums rezoliuciją.

Sovieto nariai nuėjo į valsčių... Už pu
sės valandos sugrįžo su nutarimu:

—Reiškia,'-mes dabar būsime ir Sovietas 
ir štabas. Visi gyventojai turi pildyti mū- 
stj prisakymus be jokių pasipriešinimų.. Vi
si, kas tik turi ginklų, lai neša juos į So
vietą. Po tris vyrus tuojaus turi nueiti 
ant kiekvieno milicionierio ir pristatyti 
juos su ginklais j štabą. Jeigu jie priešin
sis—juos surišti... \

Už valandos laiko į štabą atvedė trisyni- 
licionierius. Kiekvieną varė apsupę iš/tri
jų pusių—trys mužikai. Štabas prisakė už
daryti milicionierius į klėtį. Prie durų pa
statė sargybinius.

Pradėjo ateidinėti ir valstiečiai atnešan
ti ginklus. Greitai prie štabo gulėjo krū
va ginklų:—dvylika šautuvų, astuoni kar
dai ir penki revolveriai. Jonas Bordyk 
šypsodamasis žiūrinėjo ginklus.

—Artilerija!

Apačioje, trečioje klasėje, negarsiai kal- 
j bejosi penki kareiviai su ginklais.. Prie ka
reivių priėjo sukilėlių1 štabas.

—Nu, jūs* broliai, ką? Šautuvus ati
duokite, o patys važiuokite, kur tik norite, 
—pareiškė jiems Jonas.

—Ar jūs sukilote, ‘ draugai?—paklausė 
vienas kareivis.

—Sukilome, mes jau turime Sovietus.
—Tai ir mes su jumis!
—Gerai, eikite ant krašto!
Čia pat, ant laivo, kambaryje pirmos 

klasės, štabas padarė pasitarimą. 
Svarstė du klausimus: kas daryti su laivu, 
ir kas daryti su oficieriais? Molodych pa
darė įnešimą: Laivą paleisti. Šį įnešimą 
vienbalsiai priėmė.

—Lai visur sužino apie mūsų sukilimą.
Kas del oficierių, diskusija tęsėsi ilgiau. 

Molodych stovėjo ant pozicijos, kad oficie
rius reikia pripažinti liaudies priešais, su
imtais su ginklais rankose, ir sušaudyti 
ant vietos. Jonas Bordyk, siūlė palaikyti 
oficierius kaipo įkaitus, gal kaip kam ir 
bus reikalingi, išmainymui. Jokūbas Lys
kin daugiau palaikė Joną, 
nutarta:

—Paimtus su ginklais rankose oficie
rius pripažinti kontr-revoliucionieriais ir 
uždaryti į klėtį, kaipo niekšus ir sabotaž- 
ninkus.
i Ir čia padarė dar vieną nutarimą:

—Pranešti kaimyniškiems valstiečiams: 
ivanovskiems, čusovskiems ir kitiems,; kad 
syzovskieji valstiečiai sukilo, ir kad .visi

SHENANDOAH, Pa.—Va
kar rašiau apie klausinėjimus 
dalies skundėjų ir teisėjo nuo
sprendį. Dabar parašysiu apie 
kitus tos bylos dalyvius.

Kutčkailis skundė Raškaus- 
kiūtę, būk ji grasinusi jį nu
šauti ir labai koliojusi. Urbo
nas skundė. Maknickienę. 
moteriškė kumščiais mušusi i 
Urboną į krūtinę, o kuomet jis 
nuo jos pasitraukęs, tai Mak- 
nickienė metusi į jį akmeniu, 
pataikydama jam į ranką. Pa
šaukta liudyti Ancerevičienė, 
senyva moteris. Ji pradėjo pa
sakoti įvykių istoriją, pareikš
dama : “Aš pasakysiu visą tei
sybę, kaip buvo. Kun. Kara
lius sakė. . . (Čia kaltinamųjų 
advokatas pasipriešino, draus-

PRANEŠIMAS VISIEMS DAR
BININKAMS CONN. 

VALSTIJOS
Draugai, Conn. valstijos 

darbininkiški chorai rengia di
delį išvažiavimą 28 d. rugsėjo 
Waterburyj, Conn., Lietuvių 
darže (už Lakewood) su pla- 

šijčia programa. Pelnas yra Ski
ri iriamas pusiau darbininkiškai 

lietuvių spaudai: “Laisvei” 
“Vilniai” ir “Darbininkių Bal
sui.” Kaip matote, pelnas 
yra skiriamas geriems tiks
lams: darbininkiškos spaudos 
palaikymui, o kita dalis eis 
chorų palaikymui. Tad visi 
draugai ir geros valios darbi
ninkai, A.L.D.L.D. it L.D.S.A. 
nariai, turite nepamiršti atsi
lankyti į šį. išvažiavimą. Jūsų

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių l/ailėš Choras ’rengia kon

certą ir šokius subatoj, 20 rugsėjo, 
L. S. ir D. Draugijos svetainėj, 1057 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re. Dainuos Dailės Choras; bus so
listų, o pasibaigus programai bus 
šokiai prie geros muzikos. - Kvie
čiame visus atsilankyti.

i Rengėjai.
(220-221)

CLIFFSIDE, N; J. >
TarplautiYiio Darbinfnkh Apsigyni

mo 40-tos kuopoš susirinkimas įvyks 
rugsėjo 18 d., ketverge, 8:30 vai. 
vakare, 185 Jersey Ave. Kviečia vi
sus draugus ir drauges ateiti į susi
rinkimą. Turim labai svarbių reikalų 
aptarti.

Kviečia Komitetas.
(220-221)

damas minėti kunigą; reika- atsilankymas padarys du labai 
lavo įkalbėti tik ką ji matė, 3erus dalykus: praleisiteJink- 
kas atsitiko tarp Urbono irismai’ laiką, į 
Maknickienės. Ancerevičienė ninku chorus ir spaudą, 
ginčinasi su advokatu ir reika- del reikia i-----
lauja, kad leistų jai pasakyti hą spaudą ir darb.
visą teisybę apie riaušių prie
žastį.' Kaltinamųjų advokatas 
nedaleidžia. Po ilgų ginčų, 
Ancerevičienė nusileidžia, pra
deda pasakoti, kaip Maknic- 
kienė, keikdama ir koliodama, 
mušė Urboną ir paskui metė 
akmeniu. Ji turėjo su savim 
ir ta akmeni. Su tuo akmeniu 
pridarė daug juoko.)

Advokatas klausia: “Kurį 
tu laikai rankoj, ar tai tas pats 
akmuo?” ir daug panašių 
kvailų klausimų, sukeliančių 
juokus. Ancerevičienė taip pat, 
kaip tikra artistė, atsakinėjo 
pilnais juokų sakiniais; tai bu
vo daugiausia juoko teikianti 
scena. Nei profesionaliai juok
dariai nebūtų pridarę tiek juo-, 
kų, kiek pridarė Ancerevičie- 

Galu gale, buvo j nė, atsakydama į kvailus advo-
Iz 1 q n ai m 11 q .T i laineri airiui-

Ant prieplaukos sujudimas. Apie 30 
i ginkluotų valstiečių, jų priešakyje štabas; 
; jie sustojo prie vandenio krašto ir atydžiai i keltų sukilimo vėliavų... Pasiųsti pasiun- 
. V * — * • - * J I J *■ * All*“* T~> J- 1 • 4 *1 'V I •žiūri vis į upę į tą pusę, nuo kur ji plau- 
■'kia.

—Ar greitai bus laivas? ■ ',< '
Prieplaukos komandantas sustojęs su 

■ pagarba kelis žingsnius prieš sukilėlius ra
portuoja :

—Dabar bus greitai, drauge B or dyk, 
• štai tuojaus pasirodys nuo užsisukimo. 

Nesimato todėl, kad čia yra užsisukimas.
Jonas Bordyk priėjo prie komandanto, 

rimtai pažiūrėjo jam į akis, pridėjo prie 
nosies tvirtą kumštį ir prisako:

—Kaip pirmiau priimdinėjai laivą, taip 
daryk ir dabar. Tik žiūrėk, kad nieko o 
nieko nesakytum. Jeigu neklausysi—gal
vos neteksi!

—Klausykite, drauge,—atšoko koman- 
dantas,—aš juk ir patsai iš liaudies, prole
taras, reiškia—taipgi suprantu šį ir tą. 
Būkite jau ramūs, padarysiu viską, kaip 
reikia.

Iš užsisukimo pasirodė laivas. Tarpe 
valstiečių mažas sujudimas.

—Atplaukia! Atplaukia!
Jonas Bordyk pasitaisė Kepurę, pajudi

no revolverį ir sukomandavo:
—Kurie su ginklais, tie slėpkitės!
Valstiečiai pasislėpė prieplaukoje. Lai

vas, padaręs didelį ratą, prisiglkudė šonu 
prie prieplaukos. Štabas: Jonas Bordyk, 
Jokūbas Lyskin ir Petras Molodych prie
šakyje. Šalę jų prieplaukos komandantas. 
Nusiima kepurę, šluostosi sukaitusią kak
tą ir galvoja:

—Ot, tik akį pamerkus kapitonui, laivo, 
kad nemestų ant krašto nuo laivo tiltelį.

Jonas Bordyk tartum suprato koman
danto mintį, aštriomis akimis pažiūrėjo 
.ant jo, tas tuojaus vėl kepurę užsidėjo.

—Priimkite tiltelį!
Žmonės nuo laivo pradėjo eiti linkui til

telio. Revoliucinis štabas atstatė į minią 
revolverius ir sukomandavo:—Sustokite!

Tuojaus, tartum iš žemės, atsirado gin
kluoti valstiečiai, su šautuvais, pikomis ir 
kardais. Minia puolėsi atgal ant laivo.

—Kas? Kas tokio?
Štabas nuėjo ant laivo, paskui jį nuėjo 

ir apie 20 ginkluotų valstiečių, apie 10 pa
siliko daboti tiltelį, patiestą nuo laivo.

Kaip griausmas garsus Jono Bordyk bal
sas ant laivo:

—Atiduokite ginklus’, kas geruoju ati
duos—nieko blogo nebus!

Pirmoje klasėje važiavo trys oficieriai, 
juos pamatė Jonas.

—Kur jūsų, ponai oficieriai, ginklai?

tinius pas Aleksejų .Pętrųchiną, 'p^reijkįšti 
jam, kad norime prisidėti Į)rie jo spėkų.

SKYRIUS PENKTAS
t f ?

Pas Sukilėlius

Dimitrius, gavęs arklį iš valsčiaus, kaip 
tik išjojo už miestelio, tai—kad pėdas pa
slėpus, jeigu susiprastų ir vytųsi jį—pasu
ko į girią ir giria pasuko atgal. Giria ap- 

Ijojo aplinkui miestelį, išjojo ant kelio ki
toje pusėje ir arklį paleido greitai.

Už trijų valandų prijojo prie prieplau
kos. Arklį paliko girioje, del viso ko su
pančiojo jam kojas,—kas gi žino, gal būti 
prisieis sugrįžti ir toliaus joti raitam. 
Prie prieplaukos nuėjo pėsčias.

—Ar greitai bus laivas?—paklausė jis.
—Iki vakaro turi būti.
Dimitrius galvojo:—kaip daryti. Laiko 

praėjo visai nedaug, vargiai dar spėjo į 
prieplaukas pranešti apie Dimitrio pabė
gimą nuo laivo. Bet ir tai tik tada, jeigu 
komandantas laivo susirūpino šnipo liki
mu, o matomai tik vienas laivo kapitonas 
ir žinojo, kad tas juodai apsirengęs ponas 

reikia daryti vienaip ar kitaip.
Nusprendė Dimitrius taip:—sulaukti lai

vo, laivu pavažiuoti tik vieną stotį, iki ki
tai prieplaukai, ten persikelti į kitą upės 
pusę ir toliaus važiuoti arba joti ant ark
lių. Kur važiuoti, tą nuspręs kelyje—gal 
yrą koki įvykiai, kuriuos sužinos. ( • J 
"Vakare atėjo laivas į. priėpladką: ’;Ten 

ant laivo sėdo po prievarta mobilizuoti^ 
jaunuoliai ir vyrai:' Verkė moterys, ver-. 
kė ir vaikai. Vyrai ^ąrsiąi koliojosi:—jo- 
motiną taip ir taip 4.. Žemo ūgio, saūsase- 
nelė apsikabino rudą augštią vaikiną ir ne
atsitraukia. , ■ , ; į

—Kaip mane palieki, mano sūneli,- ir ka
da aš tave atgal sulauksiu!

—Užteks jau, motin, užteks,—bandė pa- 
siliuosuoti' nuo jos sūnus.

Traukia atgal tiltelį. Laivas atsitraukia 
nuo prieplaukos. Vyrai, sustoję ant pirm- 
galio, mosuoja kepurėmis, ir siunčia paš

ant
gano, mosuoja k
butinius žodžius. Garsiais žodžiais 
krašto, verkia moterys. • Kraštas liko.

—Mobilizuoja? Kur varo?—klausia 
liauninkai naujokų.

—Kas gi žino, būk linkui Omsko.
—Kur varys, ten ir nueisi,- kas gi su mu

mis rokuojasi.
(Daugiau bus), . ,

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 22 ir A.L.D.L.D. 190 

kuopos rengia paskutinį draugišką 
išvažiavimą nedėlioj, 21 rugsėjo, ant 
A. Kazakevičiaus farmos. Prasidės 
11-tą vai. ryte. Bus įvairių žaislų ir 
draugiškų pasikalbėjimų. Taipgi 
bus Weeners anr Marshmallow roast. 
Važiuokite Euclid Ave. iki Highland 
Rd. (arti Chardon Rd.). Važiuoda
mi Highland Rd., užvažiavę ant kal
no ir pravažiavę /3 farmas, tėmykit 
užrašus po dešinei, ten rasit išvažia
vimo vietą. Įžangos nebus. Kvie
čiame visus atsilankyti ir pasilinks
minti.

• (220-221)

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

GEORGE NOBILETTI

kato klausimus. Ji taipgi skun
de Raškauskiūtę už koliojimą 
ir grasinimą jos gyvasčiai. Raš- 
kauskiūte sakiusi : “Tu žydel- 
ka, pajuodėle, nigerka. Tavo 
viena koja grabe, o kita čia. 
Aš tave sudraskysiu.” Ancere- 
vičienes, liudininkai tikrino gir
dėję, kaip Raškauąkiūte kolio- 
josi ir grasino. O šventablyva 
panele Raškauskiūtę ranką 
ąnt biblijos ...padėjus, prisiekė, 
kad ji nesikolioju'si/ >,).yieįįdk 
teisėjas suprato, kad ji Veid
mainingai prisiekia—pripaži
no ją kalta, priteisdamas teis
mo kaštus užsimokėti.

Viso skundžiamieji turėjo 
sumokėti $360.86 teismo kaš
tų. O kur dar advokato mo
kestis? Reiškia, žiupsnis pi
pirų labai brangiai atsiėjo. 
Ar iš to bus pipiriniams kata
likams pamoka ateičiai? Ar 
jie susipras darą klaidą, aklai 
sekdami kun. Karalių ?

Bendros Išvados
Nors visų suiručių šv. Jurgio 

parapijoj tikrasis kaltininkas 
yra kun. Karalius; piprinės 
bylos priežastis—kun. Kara
liaus užsispyrimas; nesiskaity
mas su teismo patvarkymu—

smai- laika, paremsite darbi- 
‘ ‘ ' *. Ko

de! reikia remti darbininkiš- 
. chorus? 

Todėl, kad darbininkiška spau 
da, kaip tai “Laisvė,” “Vil
nis,” “Darbininkių Balsas” vi
suomet gina darbininkų reika
lus. Tokiu būdu mūsų parei
ga yra darbininkiškus laikraš
čius palaikyti. Mūsų laikraš
čiai negali gauti brangiai ap
mokamų garsinimų už tai, kad 
uoliai gina darbininkų reika
lus, taigi mums patiems, dar
bininkams, prisieina remti mū
sų pačių laikraščius. Laikraš
tis iš vienų prenumeratų ne
gali pasilaikyti,—turi gauti 
paramos. Antras dalykas, tai 
mūsų organizacijos rengdamos 
parengimus daugiausiai išsi- 
garsina per “Laisvę,” “Vilnį” 
be apmokėjimo, taigi, ir užta
tai mes turime jiems atsimokė
ti, o chorai visada mūsų paren
gimuose dalyvauja linksmin
dami dainomis susirinkimus. 
Ir reikia žinoti, kad chorai be 
pinigų negali gyvuoti : moky
tojams turi mokėti, už svetai
nes praktikoms reikia .mokėti. 
Taigi, chorams yra reikalinga 
turėti pinigų, o kur jų gauti? 
Už patarnavimus užmokesčio 
neima, kelionės lėšų pasidaro 
važinėdami į parengimus. Tai-; 
gi, šitas parengimas rengia
mai tikslu, kad padarius biskį 
pinigų. Tai Conn, valstijos A. 
L.D.L.D., L.D.S.A. narių ir visų 
susipratusių darbininkų yra 
pareiga paremti dalyvaujant 
šiame išvažiavime. Aš tikiu, 
kad darbininkai ir padarys 
tai.

A.L.D.L.D. 3-čio Apskričio 
Org. J. Strižauskas.

“LAISVES” 
VAJUS

Visi rinkime naujus skai
tytojus! Draugas N arnikas 
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 
miestų draugų bruzdėjimą 
pareiškė: “Aš dėsiu pastan
gų, kad Brooklyną pastatyti 
pirmoje vietoje šiame vaju
je.”

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

šešių dolerių

TIK $5.00 METAMS
I
, . Prašome draugų įsitėmyti, kad- 
i reguliarė “Laisvės” kaina yra 

$6.00 metams ir $3.00 pusei metų.
i Seniems skaitytojams nėra nupi- 
, iginimo. Tačiaus, kurie iš senų 
Į skaitytom gaus “Laisvei” du nau- 
I jus metinius skaitytojus, tie ir 
: savo prenumeratą galės atsinau

jinti už $5 metams.

Į Vajus Prasidės su 1 d. 
i Spalių Mėnesio ir Baigsis 

su 1 d. Lapkričių, 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

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose A

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 4

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

Greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspre
siniu . garlaiviu . ,

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.

IR

,5 DIENOS ANT VANDENYNq

PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN

keliaujant iš Lietuvos ir j

TREČIA ........... $20
KETVIRTA .... $15
PENKTA ......... $10
ŠEŠTA ............... $5

Išnaudojimas Didžiausias
ROKIŠKIS. — Rokiškio 

dvare darbininkėms, dirban
čioms prie daržų, moka tik 
po du litu į dieną. Zameto 

į gelžkelio dirbtuvėj dirba 
prievarta veržimasis į svetai- daugumoj jaunimas, gauna 
nę; kurstymas sufanatizuotų I irgi tik po du litų į dieną, 
tamsuolių prieš didžiumą pa- i bet ir . tų laiku neišmoka, 
rapijonų,—vienok teisme kai- -- 1 • 1 .
tinamųjų advokatas Burke, 
kuomet kaltintojai bandė įvel
ti kunigą, griežtai draudė.

’ Aišku, kunigas 
Karalius bijojo, kad jo bjau
rūs darbeliai nebūtų iškelti vi
suomenėse akyse aikštėn.- Sa
vo nešvarią politiką stengiasi 
paslėpti už tamsuolių katalikų 
nugarų. Lai svietas mano, kad 
čia tik parapijonų tąsynės, o 
kunigėlis caca, nieko neturi su 
pipirine byla.
i Jei dar iki šiol radosi pa-ra- 
pjjonų, kurie tikėjo, kąd nors 
valdiškame teisme galės pasa-

Melerio kartonažo dirbtu
vėj dirba daugiausia jaunos 
mergaites, į dieną moka tik 
po 1 litą 50 centų, bet už
dirbtus centus išmoka “ce- 
teliais.” Apylinkėj randasi 
daug bedarbių.

SKAMAIČIAI (Gruzdžių 
valse.).—18 d. kovo, Pary
žiaus Komunos dienoj, įro
dant, kad komunistai neat
sižvelgia nei į didžiausią 
fašistų reakciją, tapo iškel-

rąliaus elgesį, tai dabar gavo 
Jjjrogą persitikrinti, kaip teisy
bės žodis yra varžomas.

Tai matote, parapijonai, j 
kad Šiandien, įkas galingas— 
tąs ir teisingas, nors ir di
džiausias sukčius būtų

PRANEŠIMAI 
X IŠ KITUR

džiausiąs sukčius būtų. Vie-;
rias žmogus, užsidėjęs atbulą I . .
kalnieriu, daugiau reiškia vai- j k!Uas hus subatoj, 20 rugsėjo, Drau- 
;.v. , . v. . . I gijų svetainėj, 4637 W. Vernordiskame teisme, negu Šimtai j Highway. Pradžia 7:30 vai. vakare, 
paprastų žmonelių—parapijo- j Draugai, šis susirinkimas yra labai 
nų. _
parazitą, kuris tunka vargšų 
mainieVių kruvinai uždirbtais 
centais, teisme nevalia prisi
minti. O juk kun. Karalius 
buvo tikrasis kaltininkas šios 
pipirinės bylos.

S. V. Ramutis.

Tr'nnip" taathirikalnieri I svarl)us’ nes bus nom>nacija centro ir apie tą aipuiKaimeų komfteto. turime išrinkti darbinin-
1 kus del pikniko ir daug kitų svar

bių reikalų. Šis susirinkimas atkel
tas iš nedėlios į subatą todėl, kad 
nedėlioj įvyks A.L.D.L.D. 52 kp. ir 
L.D.S.A. 17 kp. piknikas. Pasisteng- 
kit visi dalyvauti. Atsiveskit ir nau
jų narių. '

Sekr. V. Geraltauskas.
(220-222)

Pirmesnieji 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 Vž.

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

“LAISVE”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
SAUKITfiS PAS]

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

"^DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia rahdasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne * kaina, negu kur kitur dabartiniu l&iku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
/ 8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, M1CH.
—- - > -iF

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.



E'JĄntradien., Rugsėjo 16,1930 t

±±±
gelbėt mi o karo-nHOBOKEN, N. J TAI TIE ŠVELNŪSĮr taip

CIGARAI

r—r ' L1U1UO1VO. ^iviutvuuiv į IlUgdUIkl, 1

syk ėjome į jtalų apgyventą | šilko, pančekaitės taipgi, kepu- į jaį darbininkai
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VEIDO GRAŽUMASK LIETUVOS
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>ADARANT IR LAIKANT
DRAUGUSd a-

yra biznio pasisekimo
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ne-

ga- 
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Tie-
Vardas_____ ___
No. ir gatve-----
Miestas ir valst—

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Doleriai ant “Panelės Šven
čiausios”

Sulig 
taipgi 
me, I

B.
S.
Ir

kiną, žmogus meldžia paga
dos—būna lietus; meldžia lie
taus—būna pagada; meldžia i ---- r- —• ----- — •
pasveikti—miršta; meldžia iš- dytojas su darbininkais el-

Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa., 
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntineja- 

kaipo užsakymus (orderius).

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABO RI US- UNDERTAKER

New Yorke italai katalikai 
Jie, 
Au

to

It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Prieš knitejimus—prieš kosuli 
------2------------------------ ------- -—,. ■ , —:   . —~

buvo is-jtos sprOgstaticios bombos; tos lę 
lemputė-: rakintos; tos vaškinės žvakės;!

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

Kada žmogus neini pamatyt 
religinių žmonių atlikinėjant 
religines apeigas, tai rodosi, 
kad tokių dalykų, tokių įvy
kių, kokius religiniai žmonės 
vykdo, šiais laikais nebėra. Ta- 
čiaus, pasimaišius tarp jų, nors 
retkarčiais, pamatai stebėtinų 
dalykų. x

N«dėlioj, 7 d. rugsėjo, po 
pietų, išėjau su savo šeimyna 
pasivaikščioti. Paprastai eina
me parkan pasėdėti, bet šiuo

komis skerėčiojo, kaip ką pa- “Marijos” stovylos ir apžiūrė- 
metus, ar ko negavus. ti jos artistiškumą.

Išėjus man iš bažnyčios, pa- nustebau prisiartinęs, kad net 
stebėjau, kad ir ta moteriškė 
su mergaite išėjo. Ji nešė di
delę storą, apie keturių pėdų 
ilgumo, geltoną degančią žva
kę. Mergaitė taipgi turėjo de
gančią žvakę, tik perpus ma
žesnę.

Jos abi skubinosi link neša
mos “Marijos” stovylos. Mo
teriškė atrodė susinervavus, 
sušilus, kad net prakaitas per 
veidą varva; tempė mergaitę 
už rankos, ją bardama ir 
trūkčiodama.

Mergaitė aprengta iš pasėti-{“dievo motina 
tiniosios : suknelė ploninusio J jų negauna.

•kare žūsta, giasi žiauriai. Savaitiniams 
ir taip iš nesančio dievo nieko 'darbininkams nustatyta iš-?
negauna.

Gal žmonės to nemato, kad 
jiems jokie dievų garbinimai 
nieko neduoda ir negelbsti ? 
Jie tą visą gerai mato ir žino 
iš patyrimo, jog iš dievų jie 
tiek tegauna, kiek pieno iš 
ožio. Vienok jie duodasi save 
mulkinti, nesvietiškai išnaudo-

pamiršau ir pačią stovylą ge
rai apžiūrėti. Ant stovylos 
kaklo užkabinti du platoki 
kaspinai, o ant jų apsagstytos 
dolerinės ir penkines! Tai 
bent parėdymas “dievo moti
nos” !

Be abejo, tos “monetos” ap-1 
kabintos ant jos ne del pared- ti ir seka paskui kunigus, kaip 
nio, o del “afieros.” Tačiaus, bimbalai karvei uodegon įsi- 
kada stovyla sugrįžta bažny- kibę, 
čion, tai kunigėliai nusisagi- -:- --:-

,'nėja tas dolerines ir penkines 
{ir—sau už ančio sukemša. O i dar “mandriau” padarė.

nei pauostyti | apvaikščiojimui “švento” 
Tuos pinigus ita-.tano dienos, pasidirbdino

i per prakaitą j “šventojo” stovylą su bokštu 
raitė taipgi; čeverykučiai gra-{įr vargą uždirbo ir ant jos ap-jšimto pėdų augštumo ir sve- 
žiausi; kvietkeliai prisegti tai|kabinėjo pef savo religinį ap- riančią penkis tonus! Ją tą- 
vienur, tai kitur. Iš to galima [jakimą ir kvailumą. ;sė gatvėmis 150 vyrų; tūkstan-
suprasti, jog šitas spektaklis, į^. kiek gį^ žmoneliai be ma- čiai sufanatizuotų žioplių pas-
jiemsturi didelę vertę, jei jam: 
pašvenčia net paskutinius cen-{Tie tūkstančiai 
tus« ■ t . [lempučių

Keli tai’jpgatviąi 
puošti elektrinėmis 

[mis. Jų ten galėjo būti tūks-jtie dveji muzikantai; tie dole- 
{tančiai. 'Taipgi tūluose krau- riąi ant stovylos—t„i

fmiesto dalį. Ėjome ten todėl, 
kad jau penktadienį ir šešta-

I dionį girdėjome italus triukš
maujant: kur-ne-kur šaudė, 
kitur matėsi einant muzikan
tai su trejetu vyrų ir keletu 
vaikų; muzikantai dūdavo, o 
vyrai nešė įvairias vėliavas— 
amerikonišką, itališką ir dar 
kokią ten. O šįryt matėsi d i- , 
doki būriai žinomų paroduo- tan^iaį# 'Taipgi tūluose krau-įriai ant stovylos—tai didžiau- 
jant gatvėmis. tuvių languose buvo įdėti pa-Jsios išlaidos, siekiančios kelis į

Einame link “šventos” Onos {puošti “panelės švenčiausios” {šimtus dolerių, 
bažnyčios. Arčiau priėjus, pa-{Atvaizdai, 
matėme didelį būrį žmonių i 
prie bažnyčios: jų ten galėjo čias piečius, 

tūkstančiai— rengė 
prisigrūdę { padargus iš 

i [bintų sprogstančia medžiaga. 
Jie sutaisyti tai vėliavos for- 

amžiaus moj, tai kryžiaus, tai žvaigž- 
tai kitokių ornamentų

i; kvietkeliai prisegti tai įkabinėjo pef savo religinį ap- 
tr, tai kitur. Iš to galima | jakimą ir kvailumą. {

Ir kiek šie žmoneliai be ma
giausio reikalo pinigų išleido !, kui sekiojo, 

elektrikinių { čia galima sakyti: ant kiek 
iškabintų gatvėse; I didelis kvailys, ant tiek dide- 

' : kvailybę padaro.
A. Gilman.

būt apie trys 
tarpgatviai buvo 
pilnutėliai, taipgi ir bažnyčia 
prisikimšus.

Jaunų, sakysime, 
tarpe 15 ir 20 metų jaunuolių dės, 
nesimatė. Tur būt, to amžiaus pavidalais, 
jaunuomenė nemėgsta lankyti 
bažnyčios, nes tas galima 
stebėti visur.

Apžiūrėjus gerai, buvo 
Įima matyti, jog esantieji 
žmonės visi darbininkai, 
sa, matėsi kai kur ir minkšto
mis rankutėmis vienas kitas, 
bet tai labai retas kuris.

Žmonės stovėjo ramiai ir ko 
tai laukė. Taipgi nedaug tarp 
savęs tesikalbėjo. O juk yra 
žinoma, kad italai labai kal
bingi ir kalbasi garsiai ir tan
kiai. Tas davė suprasti, 
čia yra laukiama ko nors 
paprasto.

Įsigrūdome į žmones ir 
"Yigavome netoli bažnyčios. 

Manėme, jeigu čia yra ko lau
kiama, tai iš bažnyčios* Mums 
pastovėjus keletą minutų, 
smarkiai iš kur tai iššovė, kas 
buvo ženklu, kad kas nors 
prasideda.

Bažnyčios duryse pasirodė 
žmogus su mažu kryžiuku ant { 
ilgos lazdos, kurią laikė ran-• 
koje\ Jis stumdinėjo žmones { 
nuo tako, kurių buvo pilna i 
prisigrūdę, net ir ant laiptų. {

Sekė kitas šūvis ir pasirodė j 
tarpduryje šeši vyrai, nešini 
mėlyną uždangalą, pakabintą 
ant lazdų. Jie sustojo ant 
laiptų., Tuoj ir dar kitas šū
vis iššovė—ir po jo pasirodė i 
būrys vyrų, nešini “panelės 
švenčiausios” stovylą. Ją pa
nešė po tuo uždangalu. Tuoj 

; prasidėjo smarkus šaudymas ir 
varpų skambinimas.

šaudymas tęsėsi apie tris 
minutas. šalia bažnyčios Ki- 
vo apsaugota vieta nuo žmo
nių, del bombų: jos sprogo au
tomatiškai, viena paskui kitą, 
darydamos smarkų trenksmą 
ir garsą. Po šaudymui prasi
dėjo muzika.

Kam jie tokį triukšmą kėlė, { 
kam jie taip garsiai šaudė, tai 
neturiu jokio supratimo. Ant 
rytojaus turėjo būti vadinama 
Marijos gimimo diena. Bet ką 
šaudymas turėtų bendro su jos 
gimimu? žiūrinčiam į tą vis
ką, norisi manyti, kad jeigu 
po kožnos “Marijos” gimimo 

» taip šaudytų, tai pasaulyje šū
vių bildėsis neperstotų...

Bomboms apstojus sproginė
ti, muzikantai pradėjo grajyti, 
o stovylos nešėjai pradėjo lin
guoti pirmyn slieko risčia; ne
šė labai “nobažnai,” kaip ko
kį svarbiausi numirėlį. Bom
bos Aaipgi retkarčiais dar vis 
sprogdifiėjo, šaudė.

Procesininkams praslinkus 
toliaus, aš įėjau pažiūrėti baž
nyčios. Bažnyčia nelabai di
delė, tačiaus gana gerai įreng
ta ir išpuošta. Matyt, apmul
kinti žmoneliai religiniais bur
tais duoda savo sunkiai už
dirbtus centus del jos papuo-; 
Šimo, žmonių viduj nebuvo, 
apart vienos moteriškės, mer
gaitės apie dešimts metų • ir 
jaunos minykiukės, liurbiškds 
išvaizdos. Moteris ko tai ran-

O kokią gi naudą tie tamsūs i DIDELIS IŠNAUDOJIMAS 
Netoli tos bažnyčios yra tuš-,darbininkai iš to visko turės?

Ant to pleciaus Gal jiems už tai “dievas” ran- 
kokius tai kerėbliškus dą užmokės? valgyt nu-l 

lazdukių, apka- pirks? darbdavius sustabdys! 
nuo nežmoniško jų išnaudoji-j 
mo? nuo ligų apsaugos? Nie-1 
ko panašaus. J 
pratėviai meldėsi per amžių 
amžius ir nieko neišmeldė. . , ta i i 
Vargas darbininkarps kaip bu-inn1^’ JDaibo sąlygos nepa- 
vo, taip ir tebėra; turčiai kaip i kenčiamos. Darbo mokes- 
,išnaudojo juos, taip ir tebeis-' nis be galo žemas., Darbi- 
naudoja; gamta kaip naikino ninkai neturi atsiskaitymo 
be laiko žmones^ taip tebenaį- pnygeĮįų, ]<as duoda progos 

■samdytojui dar daugiau iš
naudoti darbininkus. Sam-

Vėlai vakare, kada jau ge
rai sutemsta, padega tuos pa
dargus. Iš pritaisytą rakietų 
šauna augštyn ir sprogsta ore, 
išduodamos didelį balsą ir į- 
vairios puikios spalvos šviesas.

Iš visų man nematytų daly
kų, tai buvo šis. , Man norėjo
si prieiti arčiau prie nešamos

dirbimo norma, kurią, f kas 
savaitę vis didino. Samdy
tojas, vienai darbininkei ne
išdirbus nuskirtos jai nor
mos, puolė ją mušt. Tarp 
darbininkų trūksta vieny
bes.

inspektorius, kaipo buržujų 
tarnas, pritarė tiems virš
laikiams. Gi socialfašistų 
“Socialdemokratas” už virš
laikių įvedimą kaltina pa
čius darbininkus.

Siuvėjos Streiką Pralaimėjo
ZARASAI—Š. m. balan

džio men. pabaigoj sustrei
kavo Chajos Kreger siuvyk
los darbininkes. Reikalavo 
darbo dienos sutrumpinimo 

i iki 10 valandų ir paliuosa- 
vimo nuo siuvyklos savinin
kės aptarnavimo darbų. 
Darbininkės buvo verčiamos 
dirbti tiek,' kiek kada sam
dyto j a norėdavo. Darbinin
kės turėjo aptarnaut šeimi- 

jninkę: aslą plaut, šluot, vir
tuvėj dirbt ir panašiai. Kai-į 
[kurioms dfrbihinkėms mo- 
ikėjo tik po 15-18 litų į mė
nesį - kaipo “mokinėms.” 
Streikas tęsėsi dvi savaites

Greensburg, Pa.— “Ste
buklingas gydytojas” Jones, 
27 metų amžiaus, įkalbėjo 
dviem moteriškėm, kad jų 
vyrai yra “neištikimi.” šios 
savo nelaimingus pasitiko iš 
darbo pareinant ir kočėlais 
gerai apdaužė. Jones areš
tuotas už ardymą šeimynų.

VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035

KAUNAS. — Karpelio- .... , .
Gano dirbtuve padalinta į.11' llko Pralaimėtas, 
dvi dalis. Kėdainiuose gar-! Krir™<TTX - A T o 
barnioj darbininkai padie- ™Uše ALGAS 
niai, visi kiti nuolatiniai.

Juk jų tėvai ir [Kaune randas antrasis sky- vės
Irius ir jame dirba 12 darbi-.darbininkai gaudavo 5 litus I * « -v-s. i I xz *i •n v o •

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.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą 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. s

Pernai Vižanskio bendro- 
plytinėj Kybartuose

už dienos darbą, o šiemeti 
tik 4 litus 50 centų. Akor- 
diniams darbininkams, ku
rie dirba nuo 5 vai. ryto iki 
6-7 vai. vakaro, numušta 10 
nuoš. Įvesti viršlaikiai, už 
kuriuos moka tiek pat, kiek 
'už paprastą laiką. Darbo

sako
GEN. SAMUEL
Me ROBERTS

Chatham Phenix National 
Bank ir Trust Kompanijos 

Komisijos Pirmininkas
Armour ir Co., American Sugar 
Refining Co., National Surety Co., 
Kansas City-Southern Railway; 
direktorius Brig. General A. Ę. F.

iiPadar(:įnt ir laikant draugus, draugišku 
ir nau jausio laiko naudingumu yrą biznio 
pasisekimo paslaptis. Si aksioma yra 
Chatham Phenix National Bank ir Trust 
Kompanijos progrese vadaujanti jėga. Ir 
matomai tai yra vadaujanti jėga jūsų 
biznyje — kaip parodyta iŠ Jūsų naudo
jimo Ultra Violet Ray ‘S pragulime9 Lucky 
Strike tabakuose.

LUCKY STRIKE — pyilcią^sias cigaretes, kurį Jus kada 
ruket, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-I UOMET "JIE SPRAGINTI^. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas”' prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerkles erzinimus ir kosė
jimą. Nestebetina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saldės šyifesa išnokina — pžtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray.
i . / ' .

Sutinkąs su savo politiką faktą įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kęmpariija pakvietė Gen. Saiguel J^cRoberts pereit pasižymiejusių asmeny 
raportus, kurie UuUijo LUCKY STRIKES'pagarsėjusį Spragipimo Metodą. Generolo McRoberts pranešimas yra p^rm^^e^c’an Tob^co Co' v J

(6b*.lzan>uoja ir laidoja DumiraBiua ant 
visokių kapinių. Norintieji gerianak, pa
tarnavimo ir nž Šerną kainą, nulitldlipo 
valandoje iaukitZi pat mane. Pa* mana 
galite gauti lotus ant viaokių kapinių kuo- 
geriausiose vietose ir už žemų kaing.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš 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

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
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.
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MUZIKOS MOKYKLA
DARBA. ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

PAJIEŠKO.HMAI Telephone j Stagg 4401

NOTARY PUBLIC
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Mes

' Tek, 0783 Stagg 229

buvo svars- 
nukovoti ir 

Nacion. Au- 
organizuoja

mitetą, susidarantį iš dirbtuvi- 
nių komitetų ir bedarbių tary-

Jungtinių
Tai tas 

kurį, kaip 
savininką, 
Bed ford o

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

P. BIELIAUSKAS
390 CRfcSCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

Balso Kultūros, Smuiko, Piano, 
Mandolino, Gitaro, Banjo, etc.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

pusės nebus našus darbas, be 
tam tikro pasišventimo.

Sekr. A. Matulevičius.

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
CUNDERTAKER)

PARDAVIMAI
PROGA FOTOGRAFAMS

Persiduoda 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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Nufotografuoja ir 
ttumaliavoja viso
kius paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
aaserlkoni Akais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1460
Kreipkitės lino 

adresui

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

Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budiavojam 
naujus ir pataisom senus namus, net 
ii* uždedam naujus stogus ir ir pa
taisom senus. Darbą atliekam gerai 
ir pigiai. J. Sem, 475 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7587.

215-26

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.

REIKALINGI lietuviai būti nariais 
ir užimti darbą lietuvių gesolino 

stotyse. ‘ Kaucija reikalinga. Atsi
gaukit sekamu adresu: Capitol Auto 
Service Stations Corp., 45 Branford 
Ph, Room 227, Newark,' N. J.

217-22

Telv Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po įlietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

REIKALINGAS partneris, prie atida
rymo furniture storo. Užtikrinu, 

kad galės gauti uždarbio .$100 i sa
vaitę. Pinigų daug nereikią; taipgi 
nė patyrimo. Aš esu buvęs tame 
biznyj.ll metų.. Esu lietuvis. At
sišaukite tokiu adresu: Smith, 45 
Branford Place, Room 227, Newark, 
N. J. (220-221)

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikrle krei 
kitčs pas mane, o patarnaus 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

MYRON KARYKORA
CHORŲ LYDERIS

229 Grand" St., Brooklyn, N. Y.
(ant Wool worth dešimtukinio storo)

POVILAS SAMULĖNAČ.
|! ’ . f f I įr. r ; ) ' ! j ( . f

VINCENTA RIBOKIENĖ ,
i i . , ..į.......... ■■

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Namu Maliavotojai ir Dailyfe 
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
lydes (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefonuokite:

IŠRANDAVO.JIMAI
PASIRANDAVOJA du štorai, 14 šei

mynų name; prie kiekvieno storo. 
yra po 5 kambarius. Vienam store 
yra bučemė ir grosernė, o nuo spa
lio menesio tas Storas bus tuščias. 
Biznis į buvo per 15 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

—
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Pinigai Suvažiavime Audėjų 
Dešiniosios Unijos

Reikalauja Bedarbiams 
Paramos Tuojaus

Suvažiavimas dešinios Jung
tinės Audėjų Unijos New Yor
ke užsibaigė sumišime ir be
tvarkėje. Lermas kilo, kada 
tūli delegatai pastatė kaltini
mą prieš delegatus iš New 
Bedfordo ir Fall River, Mass., 
kaip prieš parsidavėlius. Jie 
gavę dalį pinigų iš $500,000 
fondo, kuris sudėtas išrinkimui 
Wm. M. Butlerio į 
valstijų senatorius, 
pats Butleris, prieš 
didžiausią audyklų 
pernai įvyko New 
audėjų streikas.

Vienas iš pikčiausių to 
streiko laužytojų, W. F. G. 
Batty su H. Seversu, padavė 
šiam suvažiavimui sumanymą, 
kad iš čia būtų paskirta dele
gatai į Darbo Federacijos su
važiavimą Bostone, spalio 6 d. 
ir kad delegatai ten stotų už 
Butlerio sumanymą 48 valan
čių darbo savaites.

Tuomet delegatas Shay iš 
Salem, Mass., pakilęs pareiš
kė, kad to sumanymo įnešėjai 
yra politiniai republikono But- tuos $56,000,000, kurie yra li- 

parsidavęikę nuo bėgamųjų miesto val- 
Bematanttdybos išlaidų; prie to pridėt 

geltonosios unijos prezidentas $30,000,000 fondą, kurį kas 
kalbėtojui metai demokratų politikieriai 

kad jo skiriasi “greitiesiems” reika-

Darbo Unijų Vienybės 
gos Taryba New Yorke, savo 
paskutiniame susirinkime, pri
ėmė rezoliuciją su reikalavi
mais tuojautinės paramos iš 
miesto iždo bedarbiams, kurių 
čia ’ priskaitoma jau 800,000. 
Amerikos Darbo Federacija ir 
“Socialistų” Partija absoliučiai 

|nicko nedaro, kad padėt šim
tams tūkstančių bedarbių. 
Kuomet namų savininkai kas 
savaitė išmeta po 1,500 bedar
bių šeimynų į gatves už nega
lėjimą užsimokėti už kamba
rius, tai poneliai iš “Socialis
tų” Partijos ir Darbo Fede
racijos visomis keturiomis sto
ja prieš bedarbių apdraudos 
bilių, kuri paruošė Komunistų 
Partija, reikalaudama bent 
$25 pensijos į savaitę kiekvie
nam bedarbiui.

Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba šaukia visus bedarbius ir 
dirbančius kovoti už sekamus 
reikalavimus delei greičiausios 
paramos bedarbiams:

Paskirt bedarbių šelpimui

lerio tarnautojai, 
jam už pinigus.

McMahon atėmė 
balsą, pareikšdamas, 
kalba yra “ne 'vietoj.” Mc
Mahon iš savo pusės gyrė 
streiklaužį Batty, kuris net as
meniškai mušė kairiosios uni
jos organizatorių drg. Fred 
Bealą laike New Bedfordo 
streiko. Bet padoresnių dele
gatų pasipiktinimas taip paki
lo, kad Butlerio pakalikų su
manymas greit tapo atmestas 
didele balsų didžiuma.

Vienas iš svarbiausių suva
žiavimo darbų tai 
tymai planų, kaip 
išnaikinti kairiąją 
dejų Uniją, kuri

.„audyklų ir verpyklų darbinin
kus tikrai kovai prieš uždar
bių kapojimus ir už darbo va
landų sutrumpinimą.

Šilko Darbininkų Streikas 
Aston jo j, L I.

ana; jie toliaųs grąsipo mir- 
ia sūnui, jeigu tėvas nepri- 

duos dar $3;000, Tėvas to- 
liaus nebeiškentė, ir pranešė 
policijai. Tuomet ir tapo su
imtas tūlas Mandala, kaip 
juodrankių vadas, ir šeši kiti.

A.LD.L.D. II Apskričio 
Kuopoms

Laivu palakdamas, Diamon- 
das nudavė geru paprastu 
žmogum; kozyriuot jam “ne
sisekė;” į. • cielių šaudytojas 
laive jis pasirodė prastas., Su
prantama, kad jis tiktai lošė 
mulkio rolę, nes ištikro yra di
delis specialistas tokiuose dar
buose.

Telephone, Stagg S916

LORIMER RESTAURANT
Lietuviy Valgykla

Antro Apskričio kuopų 
mitetų konferencija įvyks šį 
sekmadienį, tai yra 21-mą rug
sėjo, “Laisvės” svetainėje, 10- 
tą -vai. ryte. Kiekviena kuo
pa yra apląikius tuo klausimu 
laiškučius, ir kuopų komitetų 
pareiga ir privalumas, jeigu 
kuopų valdybos negali pribūti, 
tai išrinktuosius kuopų atsto
vus prisiųsti.

šioje konferencijoje bus iš
dirbama plapaj, kaip ir kokiu 
būdu gauti mūsų spaudai nau
jų skaitytojų ir .A.L.D.L.D. 
naujų narių. Mes iki šiol dir
bome per agitacijos mėnesį 
neorganizuotai, palaidai, be jo
kių planų ir be jokių obalsių, 
ir tokiu būdu mes neturėjome 
gerų pasekmių bei rezultatų 
laike agitacijos mėnesio, ir tik 
šiais metais mes bandome pa
dėti tvirtus pamatus organi
zuotam veikimui; o tatai pri
klausys ne nuo vieno apskri
čio komiteto, bet nuo visų kuo
pų draugų veiklumo.

Atstovai, prašome nesivė- 
luoti ir pribūti laiku, kad lai
ku pradėjus ir anksčiau užbai
gus.

Kuopų atstovai ir valdybos 
yra kviečiami prisiųsti kartu ir 
gerų planų šiam agitacijos

lams. mėnesiui. Apskričio komitetas
Be to turi būt paskirta 10 patieks dienotvarkę, bet be ge- 

nuošimčių visų miėsto įplaukų rų sumanymų iš jūsų, draugai, 
sušelpti bedarbius; valdininkų 
algos turi būt taip numuštos, 
kad nei vienas negautų dau
giau, kaip $5,000 į metus;

Darbininkų Korespondentų 
Konferencija Spalio 4 d.

Darbininkų korespondentų 
konferencija New Yorke įvyks 
spalio 4' d. Visi newyorkie-, 
čiai ir apielinkės darbininkiški 
korespondentai priValo ruoš
tis į konferenciją. (Vieta ir 
valanda bus vėliau paskelbta.) 
Centrąlinis Darb. Korespon
dentų Biuras stengiasi juos vi
sus surišti į vieną organizaci
ja.

IŠMIRKS-LAIDOTUVĖS j

Simanas Burgel, 49 m. am
žiaus, 145 Grant Ave., Brook
lyn, N. Y., mirė sekmadienį, 
rugsėjo 14 d. Bus palaidotas 
ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. šv. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšvos įstai
ga.

neduoti jokių lėšų iš miesto iž- Geiipsteris Laive Lošė 
do kareivinėms (kazermems) ? i n n 
ir nacionalei gvardijai. *

Kiekvienam bedarbiui turi 
būt duodama po $25 į savaitę, 
ir jeigu kuris maitina savo šei
mynos narius, tai kiekvienam 
nariui turi būt skiriama po $5 
kas savaitė, kol bus priimtas 
bendrasai federalis bedarbių 
apdraudos bilius.

Visą bedarbės fondą turi 
tvarkyti ir skirstyti patys dar-1

Nekalto,” Paprasto
Žmogaus Rolę
/ i • ‘

Sugrįžo New Yorkan pagar
sėjęs žmogžudiškų' gengsterių 
vadas John (Legs) Diamond. 
Jis buvo pasprukęs į Europą * 
bet jo neįsileido nei Vokietija, 
nei Francija, nei Belgija; pas
kui jis buvo suimtas ir paso- 

>!dintas į laivą, plaukiantį’New

PAJIEšKAU merginos gyvent 
ant burdo. Jokios pagel- 

bos prie namo nereikia. Atsi- 
šaukit tokiu adresu: Mrs. N., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N 
Y. (220-221)

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

41 (K Metropolitan Avenue 
5Arti Marcy Arsime) 
BROOKLYN, N. Y.

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)

Astoria, L. T.—Sustreikavo ’ 
visi 45 naktiniai darbininkai 
Astorijos šilko Dirbtuvės. 
Streikieriai ' išreiškė didelio 
pritarimo ant rytojaus atvy
kusiems organizatoriams kai
riosios 
nijos. 
išvesti 
ninku.

čia
dutiniai gaudavo tiktai 14 iki 
18 dolerių į savaitę. Kovoja
ma už uždarbio pridėjimą 
darbo dienos sutrumpinimą.

Turi būt tuojaus sustabdyta 
bedarbių mėtymai iš namų už 
neužsimokėiimą už kamba
rius: bedarbės laiku turi būt 
duodama jiems veltui elektra, 
gazas ir kambariai: visi tušti 
apartmentai turi būt navesti 
bedarbiams gyventi: bedarbių 
vaikai turi būt maitinami ir 
drabužiais aprūpinami iš mies
to iždo: tuo pačiu žygiu turi 
būt panaikinti ir visi vadinami 
“prieš valkatvste” įstatymai, 
sulig kurių bedarbiai yra 
tuojami.

globon detektyvai.
D.iamondas buvo pirmiau į- 

kaltintas žmogžudystėse, bet 
kiekvieną sykįiišsisukdavo nuo 
bausmės. Mat, organizuoti 
plėšikai ir gengsteriai turi sa
vo patronų policijoj ir valdi
ninkuose. viduriai užkietėję:

darbininkas iki šiol vi-
ares-

ir

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkit ši skelbimą ir* prisiųskit kartu su užsakymu.

(Levandauskas)

St., Brook-

tūkstančius, 
tą jaunuoli

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

pa-
21

Nacionalės Audėjų U- 
Stengiamasi streikan 

ir 200 dieninių darbi-

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

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali 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

fe H

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue

Kamp. N'. 4-tos gatves

Jaukus ir sugar-

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

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

Siųskite Delegatus j 
Ateivių Darbininkų 
Apgynimo Konferencijų!

Kurios darbininkiškos orga
nizacijos dar neturi išrinkusios 
delegatų į ateivių apgynimo 
konferenciją, būsiančią rugsė
jo 21 d., sekmadienį, Manhat
tan Lyceum svetainėje, 66 
East 4th St., New Yorke,—tai 
tų organizacijų komitetai turi 
paskirti iš savo tarpo delega
tus į konferenciją. Jeigu ku
rios draugijos, kuopos bei kliu- 
bai laikys susirinkimus šią sa
vaitę, tai privalo išrinkti dele
gatus. Bet, šiaip ar taip, jū
sų delegatai turi būti toje, be 
galo svarbioje ateiviams dar
bininkams konferencijoje. Ne- 
turėjijnas tenai lietuvių dar
bininkų delegatų būtų juoda 
akis visam mūsų judėjimui šia
me distrikte.

Reikia didžiausių pastangų, 
kad atmušti fašistų sumany
mus delei ateivių darbininkų 
registravimo ir delei masinio 
deportavimo streikierių ir kitų 
veikliai dalyvaujančių darbi
ninkų judėjime. Tik bendro
mis pastangomis tegalima už
kirsti kčlias tiems reakcionie-j 
rių planams.

Vaikinas Žiaurių 
Juodrankių Naguose

Septyni piktadariai buvo 
sigrobę Louisą Gandolfą,
metų amžiaus, gyvenusį su tė
vu po num. 1805 West 8th St., 
Brooklyne. Užkalbinę jį gat
vėje, apsuko maišu galvą 
ir įsimetę į automobilį, jie nu
sigabeno jį į tdmsų kambarį, 
su lentomis užkaltais langais* 
dvi dienas nedavė nieko ger
ti nei valgyti, spardė ir mu
šė; paskui liepė parašyti šito
kį laiškutį tėvui: “AŠ būsiū 
užmuštas, jeigu tu 'neduosi 
šiems žmonėms $10,000. Jei
gu tu mane myli, tai užmo
kėk jiems. ”

Aplinkiniais keliais tas laiš
kutis buvo perduotas tėvui; o 
po poros dienų naujų kankini- 
mų juodrankiai privertė savo 
kalinį parašyt kitą laiškutį tė
vui, kad “jeigu tu praneši po
licijai, tai jie tikrai užmuš ma
ne.”

Tėvas, šiaip taip sudaręs 
$7,000, įdavė /per tarpininką 
tuos pinigus apsimaskavusiems 
juodrankiams, laukusiems' ties 
Surf Ave. ir 20th 
lyne.

Gavę septynis 
piktadariai atvežė
ir išmetė į gatvę netoli jo tėvo 
namų. Bet jiems dar buvo ne-

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

—Savininkai—

Jau Trys Metai, Kai ’ Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį , 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klases brolių veikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj.

"RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik____ $3; Pusei-__ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

J. LeVANDA
GRABORIUS

(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

lei. Greenpoint 9-7831
( iet įausta Studija lirtxiklyne. Ateikit Petstlthrinli

oeP

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

• PRANEŠIMAS MOTERIMS
9

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

KAINOS NUO $5.50 IKI $10.00
i

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

578 GRAND STREET
4* Prie Lorimer St., šalia Aptiekoa 

BROOKLYN, N. Y.
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