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Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldieniy.
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!

Chicagoj einantis “kairiųjų” 
sandariečių organas “Liaudies 
Tribūna” (rugs. 15) šitaip at- 
gieda amžiną atilsį “milionui 
dolerių”, kuris dabar randasi 
jų draugų fašistų rankose:

Tūli SLA. nariai sako, kad 
esą geriau išleisti $50,000.00 

vieną radikalą įsileisti į 
Tarybą. Taip jau ir at- 

kad prie to einama. 
“Keleivio”, Seimas kai- 

$40,000.00 ir nieko nau-

No. 221 Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugsėjo (Sept.) 17, 1930 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII •

4,500,000 KOMUNISTU BALSU VOKIETIJOJE
Z / ♦< c. *•

•f

1I

t

Į

>

Y

negu

rodo,
Anot
navo
dingo neatliko.

Dabar dar $50,000.00 išleis
ti del tuščių ambicijų ir prie 
to atrodo kad kai iš nekuriu 
paskolų ir žūsta desėtkai tūk
stančių.

Atrodo, kad Susivienijimas 
gali savo milioną dolerių su- 
tarpinti kaip Bendrove “Rū
bas” apie $83,000.00.

Tada iš Susivienijimo gau
sim tiek pašelpos kiek iš ben
droves “Rūbas” drapanų.
Social fašistų “Naujienos” ma

no, kad juo daugiau darbininkų 
narių apleis fašistų šaikos val
domą SLA., tuo bus geriau “Su
sivienijimui”. Giixli, daugiau 
pinigų teks tiems, kurie jame 
pasiliks. Vadinasi, SLA. pasi
liks Grigaitis, keli biznieriai ir 
Pild. Tarybos šulai ir jiems tek
sią visas turtas. Taip mislijo 
ir Vitaitis, ir Gegužis, ir mūsų 
“supratlyva” panelė Jurgeliu- 
tė. Už tai jie per kraują poli
cijos pagelba išsvaidė darbinin
kus- delegatus iš Lietuvių Audi
torium Chicagoje.

Tai tikrų parazitų taktika. 
Jiems nereikia organizacijos, 
bile tik darbininke/ pinigus pa
sigriebti.

Bet darbininkai ketina nebe- 
šerti fašistinių ir socialfašisti- 
nių parazitų. Jie tveria Lietu
vių Darbininkų .Susivienijimą, 
savo klasės locną organizaciją. 
Jie taip pat kovos už įdėtus 
centus į SLA. O fašistiniai para
zitai SLA. pradės niautis už 
dolerius. Jau dabar socialistai 
iš “Naujienų” ir “Keleivio” 
špygą kišeniuje rodo mūsų gar
siajai troikai—Vitaičiui-Gegu- 
žiui-Jurgeliutei. Grigaitis jau 
dabar karts nuo karto1 vepteli, 
kad šita troika, perdaug viena 
viską apžiojo, o jo nelaimin
giems pasekėjams, kurie taip 
ištikimai loja prieš komunistus, 
kaip ir nieko neteko.

Tas pats viso 1 
Sirvydas savo sūnaus Vytauto j 
organe “Vienybėj” labai liūdnai 
atsiduso. O priežastis tame,' 
kad ir jį Smetonos valdžia be
gėdiškai apskutus. Ale ir kiau
lė tas Smetona! Juk Juozapas 
buvo toks ištikimas smetonlai- 
žys, tėvynainis, o dabar, pare
gėsite, ėmė jį ir apskuto. Ir. 
dar kaip skaudžiai. Jau gal 
skaudu, kad ir kantrusis Juo
zapas turėjo sustenėti.

Bet mums truputį juokinga j 
Amerikoj būdamas, p. Sirvydas 
visados tvirtindavo, kad lietu
viška ir rykštė saldi. O jul 
jis rykštės dar negavo, bet jau 
dejuoja. Tai kas čia tokio, kaęl 
fašistai fašistą finansiškai ap
lopo. Ale kas būtų, jei Smeto
na širvydą pririštų prie stulpo 
kalėjimo skiepe ir tikromis liek 
tuviškomis rykštėmis nugara 
palaimintų iki kraujo. Juozal 
pas tuomet užmirštų, ką jis giek 
dojo Amerikoje apie “tėvynę^, 
mūsų, tą didvyrių žemę.”

IŠVAIKĖ KLAIPĖDOS 
SEIMELĮ

KLAIPĖDA.— Smetonos 
valdžia per savo sudarytą di
rektoriją paleido Klaipėdos 
seimelį. Mat, seimelis di
džiuma balsų pasisakė prieš 
direktorijos programą. Nau
ji rinkimai dar nepaskelbti. 
Visa galia pavesta gubernato
riui ir fašistinei direktorijai.

Fašistai nedaro jokių cere
monijų su Klaipėdos gyvento
jais, kurie nenori , pasiduoti 
jų diktatūrai. Seimelio rin
kimai nieko nereiškė. Kaip 
greitai seimelis atsisakė lai
žyti Smetonos kojas, taip 
greitai jis tapo ištaškytas.

Už Budapešto 
Darbininkus

Budapešto darbininkų ko
va su policija nuskambėjo

LENKIJOS POLICIJA IR SUŽVĖRĖJĘ 
KATALIKU BAŽNYČIOS KUNIGAI SPĖ

KA išvogė kaliniu kūdikius
Lenkijos Fašistams Uoliai Padeda Katalikų Bažnyčios Kuni

gai ir Davatkos Visuose Kruvinuose Žygiuose prieš Darbi
ninkus; Neužtenka to, kad Kalėjimuose Kankinami Komu
nistai, Dabar Pavergė ir Jų Kūdikius.
KOLO, Lenkija.— Mieste

lyj Kolo, netoli nuo didmies^ 
čio Lodziaus, buvo įsteigtas 
Vaiku Namas. Jame buvo 
užlaikomi vaikai — mergai
tės ir berniukai—nuo 3 iki 
5 metų amžiaus. Tai buvo 
kūdikiai politinių kalinių, 
kuriuos kalėjime laiko Pil
sudskio kruvinoji .valdžia.

Vaikų Namą užlaikė dar-
garsiai po visą Čecho-Slova- c l^uita
kiją. Miestuose darbininkai gebėjimui ^kalimų vai^’ 
laikė masinius susirinkimus ^ac nežūtų.. Vaikučiai 
iv nvis™s rpynliuniins nž buvo užlaikomi ir auklėjamiir priėmė rezoliucijas uz 
Budapešto darbininkus. Su
sirinkimuose kalbėjo komu
nistai ir nurodė Vengrijos 
fašistinės valdžios kruvinus 
darbus.

Judėjimas už Audėjų 
Streiką Vokietijoj

Halle-BERLYNAS. —
Merseburg audimo pramo
nės centre prasidėjo didelis 
judėjimas už visuotiną au
dėjų streiką. Darbininkai 
atlaikė 32 susirinkimu ir 
priėmė rezuliuciją už'strei
ką. Kova atkreipta prieš 
valdžią.

labo Juozapai PqHiežins Dar Nemirsiąs 
maus Vvtnntn r C

VATIKANO MIESTAS, 
Italija.— Kaip iš gausybės 
rago buvo pasipylę gandai, 
kad popiežius Pijus XI sun
kiai serga ir rengiasi kraus
tytis iš šio pasaulio. Bet 
pats popiežius, dabar pa
reiškė, kad jis tebėra svei
kas ir dar nemirsiąs.

Kaip žinoma, didžiuma 
popiežių nemirdavo savo 
mirčia. Juos "nužudydavo 
tie, kurie tikėdavos tą sos
tą gauti. Pirma paleisdavo 
kalbas, kad popiežius jau 
mirs ir neužilgo numirdavo. 
Taip it dabar daug žmonių 
pamanė, kad .kas nors jau 
rengiasi popiežių numarinti.

SVARBUS PRANEŠIMAS

su kūdikiais, bet jom nebu
vo leista. Kunigas Blizins- 
ki griežtai uždraudė joms 
matyti tuos vaikučius, ku
riuos iš jų glėbio išplėšė bu
deliai. Nei dabar nieko ne
prileidžia prie tų vaikučių. 
Jie palikti žvėriškose ranko
se kunigų ir davatkų.

Sovietų Moksline Ekspe
dicija šiaurėje Buvo

Sėkminga
MASKVA.—Sovietų led

laužis “Sedoff” sugrįžo į 
Archangelską iš mokslinės 
ekspedicijos šiaurėje. Pro
fesorius O. Schmidt pareiš
kė pilną pasitenkinimą 'šia 
ekspedicija. Jis pasakė: 
“Sovieti/ šiauriniai tyrimai 
atliko daugiau bėgyje pas
kutinių kelių metų, negu ca
rizmas per visą savo gyva
vimą.”

Ledlaužis “Sedoff’ atrado 
dvi naujas ,salas ir jas užvar- 
dijo: “Wise” ir “Kamęnieff.”

Pripažins Fašistą 
Valdžia

Bijo Sovietų Sąjungos J
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Kviečią ir Miežių

KOMUNISTU PARTIJOS DIDŽIAUSI
LAIMĖJIMAI INDUSTRINIUOSE

CENTRUOSE TARPE DARBININKU
Daug Laimėję Vokietijos Fašistai Ruošiasi prie Įvedimo 

Ginkluotos Diktatūros; Naują Valdžią Sudarys Socialde
mokratai ir Buržuazinės Partijos, kad Praskynus Kelią 

Fašistų Perversmui.

Atmainė Mirties Bausmę ■
VARŠAVA.— Augščiau- 

sias teismas įsakė Lember- 
go distrikto teismui išnaujo 
pernagrinėti bylą jaunų ko
munistų—Hirsch, Jugend ir 
Proper. Jie buvo pasmerkti 
nužudymui už komunistinės 
propagandos skleidimą.

Matyt, augščiausias teis
mas pabijojo leisti nužudyti 
tris draugus, nes Lenkijos 
darbininkai griežtai užpro
testavo prieš tą kruviną žy-

New Yorko Komunistų 
Partija rengia didelį masinį 
susirinkimą apvaikščiojimui 
Komunistų Partijos laimėji
mo Vokietijos rinkimuose. 
Susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugsėjo 19 d., Central 
Opera House. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Kalbės dd. Be- 
dacht ir Engdahl. Jie plačiai 
apibudins reikšmę ir svarbą 
Vokietijos rinkimų.

Lietuviai darbininkai New 
Yorko ir Bro'Oklyno skait
lingai dalyvaukite šiame su
sirinkime.

labai gražiai, darbininkiš
koj dvasioj. Ši įstaiga išgy
vavo 4 metus. Darbininkai 
ir valstiečiai savo centais 
ją rėmė ir palaikė.

Bet šios vaikų prieglau
dos neapkentė valdžia ir ka
talikų bažnyčia. Iš keršto 
dantį griežę. Pagaliaus juo
dosios spėkos nusprendė iš
naikinti tą “komunistų liz
dą”. Šį žvėrišką policijos 
ir kunigų žygį aprašo. “Ro
botnik”, Socialistų Partijos 
organas. Ko-jau-ko, bet gi 
simpatijos komunistams bei 
politiniams kaliniams šiam 
socialfašistų laikraščiui ne
galima primesti. Bet ir 
“Robotnik” piktinasi tuo 
žvėriškumu. Tarp kitko sa
ko:

“Rugpjūčio 7 d. policija 
prievarta perkėlė visus vai
kus iš šios bereliginės įstai
gos, po griežta priežiūra, į 
katalikišką našlaičių prie
glaudą Liskove. Brutališka 
spėka vaikai buvo pagriebti 
ir išvežti taip, kaip jie ras
ta, daugelis tiktai apati
niuose marškiniuose.”

Policija įsakė, kad moky
tojai ir Vaikų Namo prie
žiūra prirengtų vaidus į 
11 minučių. Žinoma, būyo 
atsisakyta tą padaryti. Tuo
met policija ir pora'davatkų 
puolė ant vaikų lovose ir 
griebė juos. Vaikai išbudę 
puolė prie savo mokytojų ir 
apkabino juos, rėkdami- 
klykdami. “Robotnik” tę
sia: \*

• “Šių mažutėlių medžiok
lės scena buvo baisi ir žvė
riška. Jie glaudėsi priė sa
vo slaugių, o policija raškė 
juos, kaip obuolius nuo obe
lių. Visas namas buvo ap
stotas policijos, tartum ji 
būtų besirengianti pulti už
kietėjusius kriminalistus. 
Kūdikiai buvo suversti į po
licijos vežimą, suskaičius, 
kaip paprastus gyvumus.”

Du kūdikiai pavojingai 
sirgo, bet ir juos šuvertė į 
tą patį vežimą: Mokytojos 
bei slaugės ' nusekė paskui 
į Liskovą ir nore j b pasilikti I

LONDONAS.— Buržuazi
ja labai bijo, kad Sovietų 
Sąjungos kviečiai 'ir miežiai 
gali užplūsti Europos mar- 
keta. Tuomet būtu striu
kai Amerikos ir Kanados 
kviečių šinkoriams.. Sako
ma, kad greitu laiku 200,- 
000' tonų Sovietų kviečių 
pasieks Italiją.

Kviečių kaina pasaulinėj 
rinkoj nesulaikomai smun
ka. Kapitalistinės šalys ne
pajėgiančios varyti lenkty
nes su Sovietais, kur žemės 
ūkis perorganizuojama ko
lektyviu pamatu.

WASHINGTON,. D. C.— 
;Valstybės sekretorius Stim- 
|son pareiškė, kad jis laiko 
pasikalbėjimus delei pripa
žinimo fašistinės Uri-buru 
valdžios Argentinoj. Mano
ma, kad už dienos kitos pri
pažinimas bus suteiktas.

Iš Pasigailėjimo Nužudžius 
Savo Seserį

ko-

Fordo Vergai
Arsią Žemę

PARYŽIUS.— Čionai lan
kosi Amerikos milionierius 
Fordas. Jis laikraščių re
porteriams pareiškė, kad 
sugrįžęs Amerikon, jis už- 
siimsiąs žemės ūkiu. For
das pirksiąs milžiniškus že- 
męs plotus ir savo darbinin
kui iš-dirbtuvių varysiąs 
du mėnesiu dirbti ant ūkių.

LOS ANGELES, Calif. — 
Ruth B. Weimeriene, 37 me
tų amžiaus, randasi kalėji
me ir graudžiai verkia. Ji 
ten pateko už nužudymą sa
vo se?ers Agnieškos, 38 me
tų amžiaus. Nužudžius to
dėl, kad ilgiau nebegalėjus 
klausyti savo sesers vaitoji
mų.

Propaganda Tarpe Kareivių
PRAGA, čecho-Slovakija. 

—Komunistų Partija pa
skleidė daug propagandos 
tarpe kareivių laike nesenai 
įvykusių karinių manevrų. 
Išdalinta daug lapelių. Įtek
mė šios propagandos buvo 
tokia didelė, kad valdžia at
šaukė du regimentu pačiam 
viduryje manevrų. Pas ku
riuos kareivius rado komu
nistinių lapelių, visus sua
reštavo.

balsų paduotų už Sovietų 
valdžia Vokietijoj. Berlyne 
ir kituose industriniuose 
centruose Komunistų Parti
ja supliekė socialistus ir ta
po neužginčijamai tvirčiau
sia partija darbininkų kla
sės. Rinkimai parodo pa- 
žengimą pirmyn proletari
nės revoliucijos.”

Fašistai Rengiasi Prie 
Ginkluotos Kovos

Matyt, fašistai, padrąsin
ti rinkimais, . rengiasi prie 
įsteigimo savo kruvinos 
buržuazinės diktatūros. Jie 
jau stato reikalavimus, kad 
jiems būtų pavestos svar
biausios vietos Vokietijos! 
armijoje. Jie dar aršiau 
puls darbininkus. ’ Jų visos 
kanuolės atkreiptos ’ prieš 

‘komunistus. • • • <
Nauja Valdžia

Nauja valdžia Susidarys 
iš visos eilės buržuazinių 
partijų. Į ją oficialiai įeis 
socialfašistai ir padės pri
rengti dirvą fašistiniam 
perversmui— nebent, žino
ma, komunistai pajėgs dar
bininkų klasę išvesti kovon 
ir nušluoti visą buržuazinį 
brudą, tarpe jų socialfašis- 
tus ir fašistus.

Trijų Jauny Komunistų Pasmerktų Myriop Laiš
kas į Visus Pasaulio Revoliucinius Darbininkus

drūtina mumyse tą viltį, už' 
kurią mes kovojome ir už 
kurią mes tapome pasmerk
ti miriop. Jos yra įrody
mas, kad nepaisant visų so- 
cialfašistinių išdavysčių, 
tarptautinis revoliucinis
frontas stiprėja ir įgauna 
kaskart daugiau pasiryžimo 
ir karingos galios.

“Jokia mirties bausmė ne- 
Ji tik pa-

LEMBERG, Lenkija. — 
Komunistų Partijai pavyko 
gauti laišką pasmerktų mir- 
tin trijų jaunų komunistų. 
Laiškas kreipias į darbinin
kus viso pasaulio. Žiūrėda
mi stačiai mirčiai į akis, 
jaunieji kovotojai rašo: 

“Mes siunčiame proleta
rinius karingus linkėjimus 
proletariatui viso pasaulio,
kovojančiam už savo pasi- paklupdys mus. 
liuosavimą. Mes matome rodo, kad tas idealas, už ku- 
iš laikraščių apie demon- rį mes kovojame, eina prie 
stracijas, kurios buvo suor
ganizuotos po komunistinių 
partijų vadovybe prieš įvai
rias Lenkijos ambasadas 
užsienyje, kad užprotesta
vus prieš pasmerkimą mūs 
nužudymui.

‘Šitos demonstracijos su-

pergalės. Ji parodo buržu
azijos desperatišką baimę 
ateinančios proletarinės re
voliucijos.

“Lai gyvuoja kova už pro
letariato pasiliuosavimą!

“Lai gyvuoja pasaulinė 
proletarinė revoliucija!0; ,

BERLYNAS.—Dabar jau 
turime visus davinius apie 
Vokietijos reichstago rin
kimus. Pasirodo, kad so
cialfašistai (socialdemokra
tai) neteko 700,000 balsų ir 
10 vietų reichstage. Nacio
nalistai, buvusi tvirčiausia 
buržuazinė partija, neteko 
2,000,000 balsų ir 32 vietų. 
Komunistai gi laimėjo 1,- 
300,000 naujų balsų ir 22 
naujas vietas.

Bet daugiausia laimėjo 
fašistai, kurių pusėn, ma
tyt, susimetė Vokietijos 

i buržuazija iš nacionalistų 
!partijos. Jie gavo 5,600,000 
naujų balsų ir 95 naujas 
vietas.

Pagal bal§ų skaičių įvai
rios partijos stovi sekamai:

Socialdemokratai 8,572,060 
Fašistai    6,401,210 
Komunistai    4,587,708 
Katalikų centras ..4,128,929 
Nacionalistai  ,2,458,497 
Liaudies partija . . 1,576,149 
Ekonomistai   1,360,585 
Valstybės partija . 1,322,608

Socialfašistų Nuostoliai
Socialdemokratų viltis ne

išdegė. Jie pranašavo su
smukimą komunistams, o 
sau įkalbinėjo didžiausius 
laimėjimus. Bet išėjo atbu
lai. Komunistei laimėjo 
1,300,000 naujų balsuotojų, 
o socialdemokratai prarado 
700,000. Didelis nusimini
mas viešpatauja socialfašis
tų eilėse. Rinkimai parodė, 
kad jų įtaka darbininkuose 
mažėja, o komunistų nuola
tos auga. Komunistų Par
tija jau dabar stovi trečioje 
eilėje netgi balsavimuose. 
Bet reikia atminti, kad bal
savimų pasekmės dar nepa
rodo tikros įtakos komunis
tų. Jį yra daug didesnį 
darbininkuose dirbtuvėse ir 
kasyklose.\ 1 *.* ! ‘ 
Berlynas (Balsavo Raudo

nai
Pats Berlynas nustebino 

visus. Berlyno darbininkai 
nuėjo su komunistais. Už turės važiuoti tuo keliu, ku 
Komunistų Partiją paduota 
738,986 balsai. ‘ Dabar Ber- 
lyno mieste Komunistų Par
tija yra stipriausia partija, 
stovi pirmoj vietoj. Taip 
pat visoj eilėj kitų industri-. 
nių miestų komunistai 'lai
mėjo daug. Ekonominis 
krizis stumia darbininkų

ORANGE, N. J. — 
Harrison Martland paskel
bė, kad Anna Stasi, kuri ke*. 
lios dienos atgal mirė, buvo 
ne šešioflikta, bet aštuonio
likta auka Un. States Ra
dium korporacijos. Jis sa
ko, kad dar šešiolika darbi
ninkių neužilgo turės persi
skirti su šiuo pasauliu,4 nes 
jos yra užsinuodijusios.

Dr. Martland eina toliau 
ir sako, kad niekas negali 
būti užtikrintu, jog visi 800 
darbininkių, kurios dirbo 
šioje dirbtuvėje, nėra užšL 
nuodijusios. Jos visos gal

Y
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riuo jau nuvažiavo nelai* 
mingų aštuoniolika darbi
ninkių.

Socialfašistų Kalėjime

Komunistų dienraštis “Ro
te Fahne” sako: “Komunis
tų viltis delei šių rinkimų 
daugiau negu atsiekta, Ko
munizmas maršuoja 11 pir
myn. Puspenkto fnilioiio

> > . s I i :

LONDONAS.— MacDo- 
naldo valdžia pasmerkė ka
lėj iman tris komunistus — 
Priestley, Ward ir Pater
son. Juos išsklaidė po at
skirus kalėjimus. Tyčia iš- •, 
siuntė toliau, idant jų šei
mynos negalėtų jų aplanky
ti ir jiems maišto priduoti.
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Kovokite už Socialę 
Apdraudą!

Reikalaukite Visus Karo . Fondus Del Bedarbių!

Astuoni milionai darbininkų neturi darbo. Didėjant ekono- 
miniui krizini, prie to dar mašinomis pavaduojant darbininkus 
ir einant smarkiam gamybos skubinimui dirbtuvėse, bedarbių 
eilės didėja kiekvieną dieną. Apart tų, beveik du milionai dar
bininkų yra ant visados išmesta iš pramonės delei seno amžiaus, 
ir tas skaičius smarkiai didėja iš priežasties bosų didesnio ban
dymo mesti darbininkus lauk iš darbo taip greitai, kaip tik jie 

v pasiekia 45 metus amžiaus, šimtai tūkstančių darbininkų nega
li dirbti del ligos, sužeidimų, del ligų, paeinančių nuo įvairių 
užsiėmimų-darbų, motinystės, neturėjimo spėkos ir tt. Tie dar
bininkai, kartu su savo šeimynomis, .kenčia didžiausią skurdą ir 
nedateklių. Kiekvieną dieną jų padėtis blogėja, o valdžia ne
daro jokio žingsnio, kad aprūpinti jų paprasčiausius reikalus.

Bet gi Jungtinių Valstijų valdžia, kuri skelbia, kad ši šalis 
yra turtingiausia šalis pasauly, turi bilionus dolerių militari
sms ir laivyno išlaidoms. Du bilionai astuoni šimtai milionų 
praleidžiama kasmet tam tikslui. Prie to dar $1,000,000,000 da
bar tapo paskirta del daugiau karinių laivų ir kreiserių, besiren
giant prie karo prieš Sovietų Sąjungą, bet nei vienas centas ne
skiriama bedarbiams.

Komunistų Partija reikalauja tuojautinės pašelpos bedar
biams. Mes reikalaujame apdraudos bedarbiams. Mes raginanti 
visūs darbininkus kovoti už priėmimą sekamo Darbininkų So
cialės* Apdraudos Biliaus:

APŽVALGA
<w*

Socialfašfeto Grigaičio 
Pranašystė Nuėjo Vėjais

Socialfašistas Grigaitis 
bjauriai susmuko dar vienoj 
pranašystėj. Jis “Naujie
nose” rugpjūčio 22 d. laidoj 
parašė ilgą editorialą, ban
dydamas įrodinėti, būk Vo
kietijoj komunistinis judėji
mas taip smunka, kad da
bar tik beliko klausimas, 
“kaip ilgai dar komunistai 
nebus iš to (darbininkų) ju-, 
dėjimo visiškai iššluoti.”

Girdi, komunistai pir- 
miaus turėjo pasisekimo. 
Esą, “Valiutos infliacijos 
laikai buvo didžiausio ko
munistų pasisekimo laikai 
Vokietijoj.” Bet tas social
fašistas toliaus sako:

Po 1924 m. komunistų judė
jimas tenai pradėjo eiti silp
nyn ir silpnyn, kuomet socia
listinis judėjimas ėmė vis la
biau augti ir stiprėti. Pasku-

tai) dešimts atstovų praki
šo. y

Tai taip “auga” įtaka so- 
cialfašistų Vokietijoj ir taip 
“smunka” įtaka komunistų. 
Socialfašis.tas Grigaitis tur 
būt dabar nesmagiai jaučia
si, kad jo pranašystė nuėjo 
vėjais. O gal jam nieko to
kio—juk jis ne pirmą kartą 
taip kvailai pasirodo. Jfcs, 
veikiausia, dar atsimena 
tuos laikus, kad . pranašavo 
apie Sovietų Sąjungos “žlu
gimą” į kelis mėnesius.

. Ypatingas dalykas, kad 
žmogus, pavirtęs į socialfa- 
šistą, nebegali logiškai 
t auti.

Reheįątąs A. Jankauskas, 
pernai išvytas iš Amerikos Ko
munistų Partijos, dabar virš
laikius 'dirba besistengdamas 
supurvinti komunistus ir kai
riąsias unijas, 
darbą jis varo, 
meitų Rūbsiyvių Unijos lietu
viško organo “Darbo” redakto
rius ir Kaip keliaujantis orga
nizatorius ir, suprantama, kaip 
asmeniškas pliauškalas, besilai-

komunistų judėjimą, teduoda
mas jiems tiktai “64” pasekė
jus (kurie, matomai, tokie ga
lingi, kad tie “šeši'desėtkai” iš
leidžia net du savo komunisti-

Tą judošėlio nius dienraščius!) 
kaip Amalgą- -r •» • • O .ką gi Jąnkauskas vadina 

tais 
būk pagaminę lietuviai komu
nistai? Taip jis pakrikštijo, 
tur būt, tam tikrą skaičių bu
vusių Partijos narių, kurie del

7,000” renegatų, kuriuos

pro

“Draugo” Simpatija 
Rusams Caristams

Kunigų organas “Drau
gas” rugsėjo 15 d. laidoj pa
talpino editorialą apie ru
sus “tremtinius” Paryžiuj.

Taip ir Amalgameitų vadai 
ir jų gižai: jie deklamuoja apie 
44 valandų darbo savaitę, o bo
sam leidžia darbininkus mur
dyti, “kiek reikia f' giriasi ko
vomis už geresnes darbo sąly
gas, o visur įvedinėja darbą 
nuo štukų, laimina fabrikantų 
skubinimo sistemą, kas reiškia 
vis didesnį darbo energijos ir 
prakaito traukimą iš darbinin
ko ir faktiną darbo dienos ligi
nimą, kiek iąi liečia daugį at
liekamo ddroo. Gieda tie so- 
cialfašistiniai vyliugiai apie 
siuvėjų uždarbių “apsaugoji
mą,” o bosam leidžia derėtis su 
kiekvienu atskiru darbininku, 
versti rūbsiuvius prie nuolati
nių uždarbio nusikapojimų; o 
kad ne, tai samdytojams yra 
įvesta plati darbininkų pakeiti
mo teisė, sulig kurios jie gali 
pavaryt beveik kiekvieną, kuris 
nesutinka dirbti boso išlygomis, 
d vis dėlto Hillmaną, nuvažia
vusį Philadelphijon išnaujo 
parduot darbininkus, Jankaus
kas per savo “Darbą” isteriškai 
sveikina, kaip “vyriausią kar
žygį!’

žydamas prie tų, kurie dar ne-j tūlų priežasčių arba nesugebėji- 
atsisako su juom kalbėtis, kaip Imu liovėsi buvę partijiečiais, 
su išdaviku. bet tebėra komunistų pritarėjais

Iš Komunistų Partijos jis bu- ir tarnauja klasiniam darbinin- 
vo išbrauktas už eilę nusikalti-ikų judėjimui pagėlbinėse mūsų 
inų prieš • darbininkų reikalus., 
Jis grūmodavo, pav., išmesti iš 
unijos tuos ųarius, kurie nepo-į 
fėdavo mokėti specialių mokes
čių neprisotihamiems “socialis
tiniams” ryklėms, sėdintiems 
'ant sprando Amalgameitų Uni
jai. Streikuose bei derybose su 
bosais Jankauskas buvo Hillma- 
no .socialfašistų gramofonas, 
nei kiek neparodydamas komu
nistinio nusistatymo. Partijos 
bei Darbo Unijų Vienybės Ly
gos patvarkymus apie kairio
sios sriovės organizavimą 
Amalgameituose jis sabotažavo 
bei ant pašaipos laikė. Revoliu
cinės siuvėjų unijos organizavi
mas ir josios darbai Jankauskui 
buvo tiktai “svajonė,” “nelem- 
tumas,” “straksėjimas.” Ko-

bet tebėra komunistų pritarėjais

organizacijose. Nabagas .renega
tas Jankauskas! Nori į savo 
sėbrus įtraukti net “7,000 rene
gatų.” Dvasinis mizernumas ir 
niekšy.stė j ieško sau . didelės 
kompanijos. Bet mes jų rene
gatais nevadinamu prie vienos 
klasės su Jankauskais nepri- 
skaitome.' Jie daugumoje yra 
mūsų’ veiklūs padėjėjai, o ne 
jankauskiniai knisliai, ne social- 
fašistų batlaižiai.

Atsistojęs prie Amalgameitų * t i i ir ••
dvigubo lovio Jankauskas taipgi PlCKldUSymO KdfflDcMUjcl 
siekia savo buka ilčia įkirsti i. • r J

Aigipte

k

ir tuo tikslu, po priedanga rei-

džiai.

pardavi- 
,pereitų

Sąjungą 
sociakfašistai 
tijos komunistų laimėjimus, pa
našiai ir. Jankauskas užsimanė 
“sunaikinti” Amerikos lietuviu

Tokiam elementui senai jau

kontr-reVoliu- Į munistų Partijos kuopelės .susi- 
; rinkimams jis beveik niekad ne-

jie 
vadovau- 
darbda-

liko pašalintas iš 
Partijos, , tuojąus 

rodytis, kas ligtol 
slėpėsi

B BRUSH H9R

Seumanytas priėmimui Amerikos Jungtinių Valstijų senate ir 
atstovų bute mokėjimui socialės apdraudos visiems darbinim 
kams bedarbiams arba negalintiems dirbti del ligos, sužeidimo, 
motinystės ir senatvės.

Skyrius 1—Vardas. ...
Tasai aktas (bilius) turi būt žinomas kaip Darbininkų Sočia

is*, Apdraudos Aktas. t —
Skyrius 2—Tikslas. <**’•>
Kadangi nacionalė visuomeninė nepaprasta padėtis dabar ran

dasi Amerikos Jungtinėse Valstijose, tai tikslas šio biliaus yra 
suteikti socialę apdraudą visiems alginiams darbininkams, be
darbiams arba negalintiems dirbti iš priežasties ligos, sužeidi
mo ar senatvės, ir visiems asmenims, kurie dabar gauna kari
nes pensijas.

Skyrius 3—Asmenys, Galinti Gauti Apdraudą.
(a) Visi asmenys, suminėti Skyriuj 2, nepaisant rasės, lyties, 

spalvos ar tikybos skirtumo, privalo gauti socialę apdraudą kaip 
čia nužymėta.

(b) Asmenys, kurie dabar gauna karines pensijas, privalo 
gauti socialės apdraudos išmokėjimus sulig šio biliaus vietoj pen
sijų išmokėjimų, kurie čia atšaukiami.

Skyrius 4—Kokia Suma Turi Būt Mokama. • x
(a) Visi asmenys, turintieji teisę gauti socialę apdraudą kaip 

nužymėta pirmesniuose skyriuose, privalo gauti iki reguliaris 
darbas bus suteiktas arba gautas, reguliares algas, kokias uždir
bo, kuomet dirbo, bet jokiam atsitikime ne mažiau kaip dvide
šimts penkis dolerius į savaitę plius penkis dolerius į savaitę 
ant kiekvieno bedarbio darbininkų šeimynos nario, kuriam rei
kalingas užlaikymas.

(b) Moterys, turinčios teisę gauti socialę apdraudą iš priežas
ties motinystės, privalo gauti užmokestį per keturias savaites 
pirma gimdymo ir per keturias savaites po gimdymo.

ŠkyriUs 5—Darbininkų Socialės Apdraudos Komisija.
Darbininkų Socialės Apdraudos Komisija privalo būt išrinkta 

Nacionalėj Konferencijoj, sušaukto j tam tikslui, kaip kad čia pa
žymėta.

Skyrius 6—Apskričių Konferencijos.
(a) Už trisdešimts dienų po priėmimo to biliaus privalo būt

sušaukta Amerikos Jungtinių Valstijų kiekvienos valstijos kiek
vienam apskrity bedarbių konferencija, ąusįcįedapti iš delegatų, 
išrinktų per darbininkus, ditbančius atf JjįeHąrbius, ir minė
ti rinkimai turi būt atlikti dirbtuvėse, > fabrikuose, kasykloje, 
raštinėse darbo unijose, bedarbių tarybose ir, darbininkų orga-z 
nizAcijos^ abelnai. , Į • * I; \ „

(b) Atstovybės pamatas privalo būti vienas delegatas nuo
kiekvienų 200 darbininkų. ■ ' ' ' ' .

(c) Minimos Apskričių Konferencijos privalo susirinkti di
džiausiame mieste, kuris randasi tame apskrity, turi išrinkti de
legatus į valstijos konferenciją, kuri privalo įvykti už mėhesio 
PO užbaigimo apskričių konferencijos sesijų.

(d) Valstijos delegatai privalo būt išrinkti pamatu vieno de
legato ant kiekvienų penkiasdešimts apskričio delegatų.

• Skyrius 7—Valstijų Konferencijos.
(ą) Valstijų konferencijos privalo būt sušauktos ir laikomos 

valstijos sostinėse ir privalo išrinkti delegatus į Naeionalę Kon
ferenciją, kuri turi susirinkti Washington, D. C., ne vėliau kaip 
už trijų mėnesių po priėmimo to biliaus. ' *

(b) J Naeionalę Konferenciją delegatai privalo bųt renkami 
pamatu vieno delegato ant kiekvienų penkiasdešimts valstijos 
delegatų.

Skyrius &—Nacionalė konferencija.
Nacionalėj Koiiferencijoj privalo būt.-išplūktas komitetas iš 

35 asmenų kaipo Darbininkų Socialės Apdraudos“Komisija ir ta 
Komisija turi turėti pilną galią Tr autoritetą suregistruoti; as- 

ii.us, .turinčius teisę gauti socialę apdraudą-, ir paskirstyti beir

tiniame^ reichstagu socialdemo- .Editoriale nieko kito nėra, 
apart išreiškimo gilios sim
patijos rusams monarchis% 
tams. Tuos ] 
cionierius “Draugas” vadi
na “tremtiniais”. Sako:

Paryžiuje ir apylinkėse gy
vena apie 200,000 rusų 
tinių. Jų didžiuma yra 
organizavę.- Išlaiko tris 

/ves ir vieną katedrą.
nuosavas mokyklas.

krutu atstovybė jau buvo tris 
sykius didesnė, negu komunis
tų. Ir reikia tikėtis, kad so
cialdemokratų .persvara nauja
me reichstage, kuris bus ren
kamas rugsėjo mėn. ,14 d. pa
sidarys dar žymesnė.

Vadinasi, kovą del vadovy
bės Vokietijos darbininkų ju
dėjime bolševizmas pralaimė
jo. Dabar gali tiktai dar bū
ti klausimas, kaip ilgai dar ko
munistai nebus iš to judėjimo 
visiškai iššluoti.
Matote, sulig to socialfa- 

šisto filozofijos, Vokietijoj 
komunistai taip “silpni”, 
kad dabar beliko tik klausi
mas, kaip greitai komunis
tai visiškai bus “nugalėti”.

1 Toliaus Grigaitis sįįato to
kį klausimą: -■

“Klausimas, kodėl bolševiz
mas tapo sumuštas Vokietijoj?

“Todėl, kad Vokietijos dar
bininkai turi galingą socialis
tinę partiją ir milžiniškas, so
cialistų vadovaujamas, profesi
nes sąjungas.”
Bet kaip ištikrųjų yra? 

Reichstago rinkimai, kurie 
atsibuvo pereitą sekmadie
nį, parodo, kad Vokietijoj 
bolševizmas ne tik nėra su
muštas, bet jis tvirtėja. So- 
cialfašistas Grigaitis prana
šavo, kad “socialdemokratų 
persvara naujame reichsta
ge, kuris bus renkamas rug
sėjo mėn. 14 d., pasidarys 
dar žymesnė.” O kaip iš
tikrųjų atsitiko? Komunis
tai, kuriuos tas socialfašis- 
tas paskelbė “sumuštais” 
Vokietijoj, į naują Reichs
tagą laimėjo 22 atstovus 
daugiau, negu turėjo pir- 
mesniam Reichstage, o so
cialdemokratai (socialfašis-

kairiajai Adatos Darb. Pramon. 
Unijai. Jau ne pirmą kartą 
jis šią uniją stengiasi apteršti 
per savo skudurinį “Darbą”. Pir
miau jis norėjo jai gengsterius 
prikergti; dabar gi suka liežu
viu, būk komunistai* su savo į 
kairiomis unijomis “draską” 
unijas abelnai ir patys “nieko 
neturį ”. Jankauskas v paneria 
savo išgverusią galvelę į smėlį, 
kad nematytų desėtkų tūkstan
čių unijistų ir unijisčių, kurie 
čia pat New Yorke eina, de
monstruoja ir kovoja po raudo
nąja kairiųjų vėliava. Jis, kaip 
ir jo pęnai Hillmanai, ėdami 
baimės ir pagiežos, nusigrįžta 
į šalį, kad nei negirdėtų apie 
tas kovas, kurias kairieji išvys
to siuvėjuose pridš humbugie- 
riusi vadus socialfašistinių uni- 
JU- i,- , ; . • .
~ Visos ’didžiausios šių ir kitų 

už dantų; unijinių • meklerių pastangos 
jo burna iki plaučių atsidarė šiais j laibais yrą .atkreiptos 
ypač tada, 'kai . ' Jankauskas, ; prieš komunįstųs ' ir apskritai 

organizato-! “raudonuosius”; visur jie deda-' 
ir j si išvien su bosais ir kapitalis

tine valdžia prieš kairųjį pa-' 
vojų. Prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą jie varo pama
tiniai tą patį darbą, kaip Fi
shes, Whalenai, Woodai. Agen

turėdavo laiko; iškarto užsimo
kėjęs už pusmetį bei metus, pas
kui per mėnesių mėnesius nero- 

trem-1 dydavo savo nosies pamatiniuo- 
susi-'se Partijos vienetuose.
cerk-
Turi buvo ne vieta Komunistų Parti- 

!joj, ir jis galėjo tam tikrą lai- 
Be to, rusai tremtiniai turi ką joje pasilaikyti tik ačiū tam, 

nuosavas kariškas organizaci-i kad Partijoj dar nebuvo tuor 
jasj keletą socialės gerovės j ™et reikalujama atsakomybės 
grupių. i iš .kiekvieno nario darbų, kaip

kad yra dabar.
Kaip tik 

Komunistų 
ėmė, viešai 
Jankauskui

Ir “Draugui” labai sma
gu, kad ; ' ; J H • .

Rusų tremtinių kolonijoje 
didžiausioš įtakos turi Gallipo- 
lio Unija, sudaryta iš> gen. 
Wrangelio armijos kareivių 
veteranų.
Na, ir kas “Draugo” re

daktoriams labiausia patin
ka, tai kad i

Visi tremtiniai yra griežtai 
nusistatę prieš bolševikus. Vi
si tikisi, kad bolševikų valdžia 
netolimoj ateity gaus galą, ta
da jie galės grįžti į savo tė
viškes.

“Draugas” labai trokšta, 
kad rusai caristai galėtų su
grįžti į savo “tėviškes” (į 
dvarus) ir sykiu su monar- 
chistais prašo diėvo pada
ryt “galą” bolševikų val-

Los Angeles.—Vakar čia 
numirė garsus Amerikos ju- 
džių lošėjas ir daugelio jįt
ūžių 'lankytojų mylimas 
Miltoų Sills. x Krito lošda
mas “tennis” su savo drau- j 
ge ir į 15 minučių numirė. 
Sakoma, Sills turėjo širdies

* į’’ -- ----- -- ----- --- fa-*..—..,....        ■
darbių ir socialės apdraudos .išmokėjimus sulig tokių taisyklių, 
patvarkymų, konstitucijos, kaip būtų priimtą tokioj Nacionalėj 
Konferencijoj, čia nužymėtoj.

Skyrių? 9—Konferencijų Teisės. • '»
Apskričių, valstiją! afr-.-Nacionalė kohferencijos;galP diskušūoti 

ir padaryti nutarimus bile kokiais dalykais, kuriuos jie matys 
atatinkamais.

Skyrius 10—Fondai. . ' . . '
(a) Kad įvykinti šio Akto patvarkymus, čia šiuomi autori

zuojami paskirti penkių bilionų dolerių sumą, ir kad tą sumą 
sudaryti, tai visi pinigų paskyrimai, iki šiol atlikti arba dabar 
skiriami del militarinių, laivyno'ir kitokių karo tikslų, įskaitant 
ir karo pensijų fondus, turi būt skaitoma paskirta delei šiame 
Akte sužymėtų tikslų ir turi būt tuojaus pavesta per Amerikos 
Jungtinių Valstijų iždo ministerį del Darbininkų Socialės Ap
draudos Komisijos, kuomet pastaroji būna išrinkta kaip čia pa
tvarkyta delei šio Akto tikslų.

(b) Priediniai fondai turi būt sukelta
(1) pakeliant mokesčius ant visų kapitalo ir nuosavybės su- 

sikuopimų, viršijančių $25,000.
(2) pakeliant taksas ant visų įplaukų, viršijančių $5,800 į

metus, i! z
(c) Kapitalo mokestys ir ant įplaukų uždėtų taksų saikas bus.

suma, pakankama sudaryti fondus, reikalingus tinkamam išpil
dymai šio Akto tikslų.' . - . ’ . o j i ;

Skyrius 11—Laikas.
• šis Aktas tūri įeiti galibn tuojaus.

apart apmokamo 
riaus tarnybos, dar gavo i 
“Darbo” redaktoriaus “džiabą.” 
Tokios laimės pasiekęs, jis karš
tai ėmė rėkti ura social-parda- 
vikams Hillmanams ir bliauti 
prieš kairiąsias unijas, komu
nistus ir jų laikraščius.

Taip ir “Darbe” rugsėjo 5 d., 
bandydamas atsišiepti į Ameri- 
kps Komunistų Partijos Lietu
vių Biuro pareiškimą prieš 
Hillmano ir jo klapčiukų politi
ką Amalgameitų Unijoj,—Jan
kauskas strapąlioja, ypač prieš 
lietuvius komunistus ir “Lais
vę.” Komunistinis judėjimas,, 
pasak jo, esąs permenkas, kad 
Hillmanui su Jankausku reikė
tų atkreipt į juos domę, o lietu
viai komunistai, girdi, “atsto
vaują (tiktai) kokius 64 darbi
ninkus;” jie negalį vadintis tą
ja .srįove, kuri Rusijoj padarė 
revoliuciją ir įsteigė Sovietų 
valdžią; Amerikoje gi šie ko
munistai per pastaruosius de
šimtį metų “pagaminę ‘renega
tų’ lietuvių eilėse ne mažiau 
kaip 7,000.”

A. Jankauskas žino, bet sten
giasi būtinai pamiršti, jog lietu- 

jvių komunistų frakcija su Cent
ro Biuru priešakyj, kaip sudėti
nė dalis Amer. Komunistų Par- mų, Philadelphijoj iV'Tdronfoj, 
tijos,yra vienintelė lietuviuose j kur \jie didžiavosi šavo bendra- 
orą-anizacija, kuri atstovauja idarbiavimu 'su bpsaisi Užteksi 
idėjiniai ir organizaciniai tas 
spėkas, kurios įvykdė Rusijoj 
proletarinę revoliuciją ir įkūrė 
Sovietus. Jis, durnelio rolę vai
dindamas, bando užsidengti 
akis, kad jąsias nebadytų tas 
faksas, jog lietuviai komunistai 
atstovauja desėtkus tūkstančių 
darbininkų, tame skaičiuje kla
siniai. sąmoningas mases Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijoje, Darbinin
kių Susivienijime, Tarptautinia
me Darbininkų Apsigynime, 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje, irriešfašistiniame judėji
me, unijose, darbininkiškose pa- 
šelpinėse 
se kitose 
zacijose.

draugijose ir įvairio- 
proletarinėse organi- 
Bet kaip “Naujienų" 
“sunaikino’ ’ Sovietų 

į tris savaites, kaip 
naikina” Vokie-

Liepos 21 d. Aigipte, Vafdui 
(tautininkų partija) vadovau
jant, prasidėjo kampanija atsi
sakymo nuo bendradarbiavimo 
su diktatoriška karaliaus Fua- 
do valdžia. Aigipto nacionalis
tų kampanija daug kuo panaši 
į Indijos nacionalistų kampani
ją ir šioj kampanijoj kviečia
ma griežtai boikotuot visas bri
tų prekes. Pastaruoju metu ir 
be to Aigipte britų prekės žy
miai nustojo rinkos. 1929 m. 
anglų prekių įvežimas buvo. 3 
kart mažesnis nei 1920 m. Jis 
nukrito nuo 39 iki 12 ^2 milio- 
nų svarų sterlingų (Iš telegra
mų)- ; . f j i| I I ’Aigipto nacidiįalęs buržuazi
jos kova prieš karalių Fuadą 
ir jo-feodalų kliką,t kuria ■■ re- ; 
mias- anglų* valdžia, įgyja vis 
aštresnę įšpres • formas! Žino
ma, kol įvykių eiga priklausys >.* 
nuo Vafdo partijos, netenka 
laukti griežtos kovos sufizmai-- 
lo-pašos diktatoriška ministeri
ja, o tuo labiau netenka laukt 
revoliucinių išstojimų tikslu li.k- 
viduot ''monarchiją. Vafdistai 
nori panaikinti anglų kapitalo. v. A l TT •• 1 PCMIO-IAIIIVI n. CV p A veil k/

tai pačios Amalgameitų Unijos konkurenciją Aigipto kapitalui 
hnlmaninės valdybos yra suren- j-
gę desėtkus kruvinų pogromų j kalavimo nacionalės nepriklau- 
lokaluose pries kairiuosius. Vie- j somybes, stengias atgaut nuo 
nas iš tokių kraujo liejimų (angių laisvę vietos buržuazijai 
pries komunistus ir kairiuo- j VySįytis įr turtėti. Tuo pat me- 
sius buvo anąmet padarytas ir. įu jje nepraleidžia progos ir 
lietuvių Amalgameitų 54-to sky-; pasider§t su anglų imperializ- 
riaus-susirinkime, tuo laiku kai'ml] konflikto likvidavimo 
Jankauskas po kitus miestus ba
ladojosi. O vis dėlto jaiikauski- 
niams mulkintojams komunisti
niai darbininkai esą “tokia ma
ža” spėka, kad ponams Hillma- 
nams gėda būtų su jais stoti į 
bent kokią kovą!

Ar gali būti didesnė veidmai
nystė už tokią tų hillmaninių 
žiurkių “drąsą?” Bet lygia 
veidmainyste 'jie lošia savo 
šlamštuose ir tuomet, kai 
krepesioja apie savo 
jamas kovas “prieš 
vius.” . ,

Nekartosime čia tų 
kų istorijų iš dviejų 
Amalgameitų Unijos suvažiavi-

šį kartą priminti iš pątiesi“Dar- 
bo” (rugs. 5) Amajgamęitų'U- 
nijos prezidento Įiillmąno pa
reiškimas derybose su philiadel- 
phiniais bosais delei sutarties 
atnaujinimo. Hillmąnas jiems 
užtikrino, kad jis “šiuo tarpu 
nemano reikalauti algų pakėli
mo” (darbininkams), nors, gir
di; kovosiąs prieš bandymus nu
kapoti dabartines algas. Kas gi 
čia? Tai lygiai toks prižadas 
išnaudotojams, kaip kad pada
rė Amerikos Darbo Federacijos 
vadai, pradžioje dabartinio kri- 
zio. • Jie žadėjo, neleist darbi
ninkams streikuot už uždarbių 
pridėjimą, o samdytojai taipgi 
“negalėsią" mažinti darbo mo
kesnio. j Kas iš to išėjo, gerai 
žinome. Visu šalies plotu ka
pitalistai kapoja už^rbiųs, o 
Darbo Fėęįėracijos vadai griebia 
už gerkles tiemš darbininkams, 
kurie bando feto'ti kovon prieš 
didinamas savo skriaudas.

mu delei konflikto likvidavimo 
ramiu keiiu.

MacDonaldo valdžia, vienok, 
rado Aigipto buržuazijos pre
tenzijas perdaug didelėmis ir 
patarė karaliui, iš anglų malo
nės, Fuadui paleist parlamentą 
ir valdyt kraštą diktatoriškomis 
priemonėmis “iki aprims”. La
bai galimas dalykas, kad nacio- - 
nalei buržuazijai pasiseks pa
vartot Indijoj išbandytą atsisa
kymo bendradarbiaut su val
džia metodą ir anglų prekių 
'boikotą tam, kad Šiek tiek pa
veikus į Angliją. Vienok vaf
distai vengs įtraukt mases į ne
klausymo kampaniją, nes išda
vos čia gal būį dar rimtesnės 
nei Ihdijoj. , 

v Pamatinės Aigipto gyventojų 
masės—jau ištisa metų eilė ken
čia nuo vatos kainų kritimo. 
Vatos krizis plačiausias Aigip
to valstiečių mases stumia į be
galinį skurdą ir sukėlė jų tarpe 
gilaus nepasitenkinimo esama 
padėtim. Tokiai dirvai esant, 
pasyvis pasipriešinimas valdžios 
siekiams ir anglų viešpatavimui 
lengvai gal virst aktyvia kova, 
kurios eigoj masės pradės sta
tyt savo reikalavimus.

Galima manyt, kad vafdistai 
toliau protestų žodžiu ir mėgi
nimų boikotuot anglų prekes 
neis. Anglų konservatyvių 
spaudos išpūstas Aigipto vaf- 
distų ruošiamos revoliucijos 
baubas,y yra vien provokacinis 
triukas. Revoliucija įvyks tuo
met, kada ją padarys valstiečiai 
darbininkų klesai vadovaujant. 
Dėlto valstiečiams pirmiau rei
kalinga atsipaląiduot nuo vaf- 
distų idėjinės įtakos.

“Balsas”.
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DRG. J. ŠIMAITIS Saužudystes Garbės Apgynimui
rų varžytinių. Taigi, nei vie
nas nepraleiskite progos pasi
klausyti chorų dainų šiame iš
važiavime ir sykiu paremsite 
darbininkišką spaudą. Nes 
šiemet Connecticut valstijos 

neparėmė pride
gančiai, kaip reikia, darb.

’Ispaudos ir chorų, o be šių' 
į dviejų įstaigų darbininkiškas 

Jaunystes vej](imas būtų silpnutis.

SCRANTON, PA.

(Charakiri) ?
Savo laikais visoj Euro- persipjovė pilvą, kuomet darbininkai 

poj tarpo augštesnės klasės numirė karalius Mutsuchito. irančiai, 
buvo įprotis savo garbę ap- Priežastis tokio pasielgimo 
ginti dvikovoj (dueliuj). Jei-[buvo ve kokia. 
gu kuris jaučiasi įžeistu, jis į laikais, būdamas kokios tai 
tuojaus savo priešą iššaukia kariuomenės dalies koman- 

iį dvikovą ar tai persišaudy-(dierium, jis pralaimėjo mū-1 
iti ar kardais pasibadyti. To- šį ir tuomi pasižemino. Ne-i 
kiose kovose žuvo nemažai 
žmonių, jose žuvo rusų poe- 

įtai Puškinas ir Lermonto- 
■ vas. Retkarčiais ir dabar

paisant to, kad laike karo su į 
Rusija jis labai pasižymėjo 
ir atėmė iš rusu Port Artū
rą, vienok per visą laiką 

į pasitaiko tokių kovų, bet jos jautėsi kaltu už pirmą pra
eina iš mados.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos d. J. Šimaitis. Jis I 
garsus Amerikos lietuviuose 
kaipo sėkmingas platintojas i 
dienraščio “Laisvės” ir kaipo 
veiklus abelnai darbininkiška
me judėjime.

Draugas Šimaitis skubinosi I 
grįžti iš Europos, kad laiku Į 
pradėti savo darbą dienraščio Į; 
“Laisvės” konteste rinkimui i 
naujų prenumeratų. Po kelių 
dienu pasisvečiavimo New Yor- 

Ijke jis trauks j savo miestą 
Montello, Mass., ir ten pradės 

I darbuotis darbininkiškam ju
dėjimui.

Už dienos-kitos dienraštyje 
matysite drg. Šimaičio kelio
nės įspūdžius iš jo lankymosi 
Eu ropoję.

Bet keisčiausias būdas sa
vo garbės apgynimui yra 

, Japonijoj, kuris ir po šiai 
dienai dar viešpatauja. Ten 

į žmonės, norėdami savo gar
bę apginti, patys žudosi ir 

i keisčiausiu būdu — vartoja 
j taip vadinamą charakiri, 
i Žodis “charakiri” susideda 
į iš “chara”—pilvas ir “kiri” 
1— perpjovimas. Vadinasi, 
! perpjauti sau pilvą. Laik- 
i raščiai kai kada parašo, kad 
‘toks ir toks žymus japonas j

Reporteris.

LOS ANGELES, GAL
Spaudos Piknikas

Visos darbininkiškos draugi
jos bendrai rengia spaudos 
naudai pikniką, kuris bus 5-tą 
dieną spalio (Oct.), Concor
dia sodne, Anaheime, Califor
nia. Todėl visa darbininkiška 
publika 
suoti ir 
ke, nes

laimėjimą. Ir kaip tik ka
ralius Mutsuchito numirė, 
kuriam jis tarnavo, genero
las Nogi nusprendė nusižu- 

. dyti, kad tuomi nuplovus sa-! remti 
vo nuodėmę. ' '

Tai tokis yra Japonijoj
keistas įprotis apginti savo c|apntas lygiai tarp dienraščių 

s” ir “Dar- 
Taigi, drau-

privalėtų susiintere- 
dalyvauti šiame pikni- 
tai yra labai svarbu 
m ū s ų d a r b i n i nk i š k ą

įspaudą; be to šis piknikas bus 
!paskutinis šiais metais.

Visas likusis pelnas bus pa-

garbę už atliktus netikusius 
darbus. Bet apie tai, kad bininkių Balso, 
žudytųsi darbdaviai arba ki- £ai draugės, mūsų yra būti- 
ti darbo žmonių skriaudėjai, 
dar niekas negirdėjo.

“Laisvės,

na pareiga kiek- galint garsin
ti šį parengimą, kad visi dar- 

, - [bininkai sužinotų ir atsilanky-
Sknausti darbo žmones Jie|tų, nes mes turime šį pą/-engi- 

meskaito prasikaltimu irimą padaryti sėkmingu. Ypa-
• ntisi-žndn nnvart-odimaq chn nepjauna sau pilvų. Jeigu tingai rengimo komisija ture-. nūs zuae pavaitodamas cna- i i nt.q,is« tu padirbėti iš visu pajėgų, ir
t rakiu. Bet parašo tik apie bent .Jie P” mes‘ tikimfs iš jos>* kadangi
'tokius, kurie jau pasauliniai Pjaustyti sau pilvus, kuomet 
i pasižymėję. Tuo tarpu Ja-1 darbo žmones visą galią pa- 
i ponijoj kas metai keli tūks-|j^ls i savo rankas ir tiems 
itančiai žmonių nusižudo išnaudotojams pasakys:, 
| persipjaudami pilvus, bet Dabar galite pasirinkti yie-j 
'apie tai laikraščiai nieko ne-įn^, ls dviejų — c. . ~ ,
.rašo, nes tai paprastas, kas-|Prie uaudmgo darbo ir pil- jaunuo]jų ______
i dieninis, dalykas. ‘ Į'dyti darbo žmonių pateik- draugės Ona ir Kaziūnė Janu-

Japoūijos žymus profeso-

komisija susideda iš veiklių 
draugų ir. draugių.

Bus visokių valgių, gėrimų 
ir puiki programa. Piknįkas 

12:30 valandą die
vai. po 

išpildys: 
orkestrą.

■ prasidės 
arba Stoti j Programa-2-rą

- į pietų. Programą
i Stygų

LAISVES
VAJUS

,-W) Visi rinkime naujus skai- 
j Htytojus! Draugas Namikas

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

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

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spaliu Mėnesio ir Baigsis 

su 1 d. Lapkričio, 1930
“Laisvės” bendrovės direktoriai 

prašo visų dienraščio skaitytojų 
darbuotis šiąme vajuje, kad gavus 
nors pora tūkstančių naujų skai
tytojų. Kviesdami draugus dalyT 
vauti kofftėste, direktoriai skiria 
šešias dovanas grynais pinigais:

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

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

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.

tus įstatymus arba, jeigu šauskiūtės ir visa eilė kitų ar- 
irius Imaoka viename žurna- norite> ^alite Pavartoti cha' tistM-,o.taipgi dainuos trys cho- 
• X 1 L L o 1111 d U1»d v 1 u 11 d III tz La Ll I II et , i • • i c. l irakiri, kad nesutepus sa

vo /garbę.
švenčioniškis.

lų rašo, kad tai yra nacio- 
jnalis japonų įprotis, todėl jį 
negalėjo panaikinti ir Euro
pos civilizacija. Girdi: “Lai 

j žmogaus gyvenimas trum
pas, kaip vyšnios žiedelio, 
bet jis turi būti taipgi šva
rus ir nesuteptas, kaip tas 

i pats žiedelis.” Vadinasi, jei- 
|gu jį teismas pripažįsta kal- 
i tu, tai jis pirmiausiai pats 
■save nubaudžia—persipjau- 
! na pilvą.

Reikia pastebėti, kad pil
vą pjaunasi tik vyrai. Mo
terys persipjauna gerklę ir 

I tuomi užbaigia gyvenimą.
Senovėje vartoti charaki- 

įri galėjo tik žymesnieji as
menys — augštesnėji klasė, 

,o paprastiems žmonėms bu-

rai; taigi programa bus labai

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

WATERBURY, CONN. PATERSON, N. J
Patersoniečių Domei!

: Visiems Patersono ir apie- 
1930, įvyko linkės lietuviams svarbu žino

ti, jog Patersono L.D.S.A. 38- 
ta kuopa ir A.L.D.L.D. 84-ta 
kp. rengia didelį autingą 21 d. 
rugsėjo Vyšniausko farmoje. 
Prasidės nuo ankstyvo ryto ir 
tęsis iki tamsai. Vieta visiems 
gerai žinoma.

Bus įvairiausių žaislų, k. a. 
lenktynių, rungtynių ir kito
kio sporto. Yra išrinktos ga
bios moterys’ prie užkandžių.

Rugsėjo ’8 d., 
A.L.D.L.D. 28-tos kuopos susi
rinkimas; nors susirinkimas 
buvo garsintas bent du kartu 
“Laisvėje,” bet narių į susirin
kimą atsilankė mažai; tai 
draugų didelis apsileidimas ir 
nepaisymas mūsų darbuotės. 
Kambarių užlaikymo komisija 
pakėlė klausimą, ar apsimoka 
darbininkiškoms d r a u gijoms 
užlaikyti kambarius, kadangi. „ ___ t
reikalauja didelių išlaidų ? [žadėjo padaryti skaniausių ir 
Šiame klausime kilo diskusi-[gražiausių pyragaičių, taipgi 
jos: vieni įrodinėjo, kad gali-[gėrimų bus minkštų ir kietų, 

, ima laikyti susirinkimus ki- ~~1 -1“1" -y--- •
vo uždrausta tą daryti. Mat, tur ir su mažesnėmis išlaido- 

1 tuomet skaitėsi garbinga Įmis; ąntri argumentavo, kad 
[mirtimi, kuria galėjo mirti I kambarius apleidus, būtų dide- 
tik privilegijuota klasė. To-I^.. skriauda darbininkiškam 
del paprastus žmones, kuo- 
mi nors prasikaltusius, i^o 
bausdavo mirtimi 
skaitėsi didžiausiu 
nimu. Ir jeigu 
augštesnės luomos dasileis- 
davo prie to, kad jį turėda
vo nužudyti, tai tuomi vienu 
savo pasielgimu jis skaity- 
davosi didžiausiu prasikal
tėliu. Jis pirmiau, negu jį 
nubaus, turi pats sau galą 
padaryti. Jeigu ką nors 
teismas nubausdavo nužu
dyti, tai Japonijos karalius 

•“susimylėdavo” — pavely- 
[ davo jam pilvą persipjauti, i 

iO kad palengvinus miitį, tai sjrinkima išdiskusavimui: kaip 1 
I nnl-nial’AiA avoha’ac? +iir •_ i \ j _ i _ j _• i* nr I
Įnuteistasis persipjauna pil
vą, tuojaus jam nukerta 
galvą. Tas vadinosi privers
tina charakiri. Bet 1868 m. 
priverstina charakiri tapo 

I panaikinta. Tuomet tas 
įprotis pradėjo plėtotis ir 

. tarpe paprastu žmonių. 
[Kiekvieno japono moralė 
i pareiga, papildžius kokį 
’nors prasikaltimą, jeigu jis 
nori, kad apie jį pasiliktų 
gera nuomonė, tuojaus per
sipjauti pilvą.

Veikiausiai skaity tojai 
dar prisimena, kaip žymus 
Japonijos generolas Nogi

iveikimui. Panaikinus darbinin- 
Ikišką centrą, sumažėtų veiki- 
---- i gyvumas. Nutarta kam- 

tas barius laikyti ant toliaus. Bu- 
■ vo nutarta, kad būtų rengia
mos diskusijos lavinimosi for
moje, atėjus žieminiam sezo-i 
nui. Darbas pavestas išrinktai 
komisijai. “Laisvės” vajaus ko-j 
misija paraginta sušaukti vie-l 
na bendrą “Laisvės” skaityto-' 
ją, ALDLD narių ir simpatiza-' 
[torių susirinkimą. Komisija, | 
ant vietos pasitarus, nuskyrė 
susirinkimui 23 rugs. (Sept.) 
1930, 774 Bank St. svetainėj, 
Waterbury, Conn., 8-tą valan
dą vakare. Bus kalbėtojas iš; 
“Laisvės” štabo. Draugai,iri 
draugės, darbininkiškos spau- į 
dos palaikytojai, ateikite į su-1

'nuteistojo draugas, kaip tik geriau būtų praplatinti “Lais
vės” skaitytojų skaičių Water- 
buryj .ir jo apielinkėj.

Taipgi visi, draugai darbi
ninkai, įsitėmykite, kad darbi- : 
ninkiškos spaudos ir chorų pa- > 
skutinis šio sezono šaunus iš- ’ 
važiavimas įvyks 28 d. rugsė-1 
jo (Sept.), Lietuvių\darže, už 
Lakewood ežero, Waterbury, 
Conn. šis išvažiavimas bus 
vienas iš geriausių, dėlto kad 
Connecticut valstijos darbinin
kiški chorai rengiasi duoti ge
rą dainų programą. Reporte
riui pasisekė sužinoti, kad 
chorai slaptai rengiasi daina
vime subytyti vienas kitą dar
bininkiškos spaudos išvažiavi
me. Dalyvautojai, žinoma, 
turės būti sprendėjais šių cho-

ir 1‘ 
panieki- 

kuris iš

saldžių ir rūgščių; vienu žo
džiu, visko bus, tik gulbės pie
no truks...

Todėl visi atvažiuokite ir 
pamatysite, kokių čia prašmat
nybių bus.

Kviečia visus
Rengimo Komisija.

Tarptautinis Darbini nkų 
Apsigynimas rengia puikų 
koncertą 20 d. rugsėjo, Work
men’s Hali svetainėje, 508 
Lackwanna Ave., Scranton, [ 
Pa. Labai interesinga progra-l 
ma yra prirengta? Įžanga tik-i 
tai 25c. Visas pelnas nuo pa
rengimo eis gynimui apkaltin
tų draugų sulig Sedition įstaty
mo. Visi Scrantono darbinin-

■ ’ 1st National Bank, 
McKees iRocks, Ba>

, Nuošimčių. » I t / 1 1 !

< Viso T,’ra
' Farmers National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Visuose bankuose yra
Nuošimčių (4%)

Viso sykiu

Checking Account
Pas C. Sekr. (ant rankų)
2 “Laisvės” šėrai

Visos A. Į’. L. A.
kai yra kviečiami atsilankyti i i^”030 ; turtas, July 1 
šį parengimą. Atsilankę pasi-j i į J_ > | 
linksminsite ir sykiu paremsite į Dabartiin.s
Tarp.. Darbininkų Apsigynimo t-----!------------------------
darbą. i

Olga Gold,
T. D. A. Organizatore

A. P. L A. REIKALAI
L. A. CENTRO IŽDININKO 
METINĖ ATSKAITA

—i-----
Pajamos 

mėn., 1929 
iždininko palikta

Liepos
Senojo 
Rugpjūčio mėn. 
Rugsėjo mėn. 
Spalio mėn.
Lapkričio mėn. 
Gruodžio mėn. 
Sausio mėn., 1930 
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn. 
Birželio mėn.

$1,550.18 
1,593.84

• 1,922.74 
2,001.03 
1,653.81 
1,725.14 
1,655.01 
2,450.89 
2,502.99 
2,500.02 
1,569.18 
1,826.75 
1,795.03

Viso 1
Išmokėjimai 

Išmokėta.
• $1,688.35 

1,169.63 
1,127.23 
1,627.36 
1,013.16 

718.70
' 3,174.94 

901.33 
851.99 

2,128.56 
1,170.34 
1,467.22

$17,038.22

Liepos mėn., 1929 
Rugpjūčio mėn. 
Rugsėjo men. 
Rugsėjo mėn. 
Lapkričio mėn. 
Gruodžio mėn.
Sausio mėn., 1930 
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Balandžio mėn.
Gegužės mėn.
Birželio mėn.

Viso

is A.PįL.A. turtas

$24,746.58

Lieka. 
$1,455.67 

753.11 
873.80 

26.45 
711.98 
936.31 

*724.08 
1,601.66 
1,648.03 
*559.38
656.41
327.81

$7,753.78

*Trūkumas.
Pinigai Padėti Sekamai: 

Savings Account— 
Mellon National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Farmers National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Union Savings Bank, 

Pittsburgh, Pa.
First National Bank, 

McKees Rocks, Pa.

Viso
Checking. Account— 

Manchester Savings 
and Trust Co., N. 
Pittsburgh, Pa.

Mellon National Bank, 
Pittsburgh, Pa.

Viso
Sykiu iš viso

Visų A. P. L. A. Finansų 
Savings Accounts— 

1st National Bank, 
New Kensington, Pa.

Nuošimčių

Viso yra 
Union Savings Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Nuošimčių

Viso yra 
Mellon National Bank, 

Pittsburgh, Pa.
Nuošimčių

Viso yra

$1,500.00 

2,000.00 

, 500.00

-■ 500.00

$4,500.00

Bank 
S.

$99.22

3,154.56

$3,253.78
$7,753.78
Sutrauka

$1,104.56
67.50

$1,172.14

1,675.56
81.94

$1,757.50

3,810.90 
156.05

$3,966.9Š

Rengia Laisvės Choras, Haverhill, Mass.

Nedėlioję, 21 Rugsėjo (Sept), 1930
MAPLE PARKE, METHUEN, MASS.

Pikniko pradžia 11-tą.vai. ryte; tęsis iki vėlai nakties.

Bus graži muzika, kuri linksmins publiką visą dieną.

Gerbiama visuomene! Kviečiame atsilankyti į ši mūsų 
metini pikniką, kuris bus linksmiausias ir skaitlingiausias 
iš visų buvusių pikniku mūsų apielinkėje. Kaip visuomet, 
taip ir šiemet bus apsčiai svečiu iš kitu miestų. Bus pui
ki programa, kurią išpildys 8 chorai: Liuosybės Choras iš 
Montello, Mass.; Aido Choras iš Worcester. Mass.; Lais
vės Choras iš So. Bostono, Mass.; L. L. R. Choras iš Nor
wood, Mass.; Jaunuomenės Choras iš W. Lynn, Mass.; 
Lvros Choras iš Stoughton, Mass.; Aido Choras iš Hudson, 
Mass.; Lietuviu Kliubas iš Gardner, Mass, ir Laisvės Cho
ras iš ..Haverhill, Mass.

Pastaba: Jei ir lyty j piknikas įvyks, nes yra didelė sve
tainė del keletos tūkstančių žmonių.

1,822.65 
■ ! ' 92.63

' ' Priimta nuo senojo ižd. J.

$1,91^.28 per

' JesadaviČiaUs

Draugijos turtas 
vienus metus

7,644.91 
-J >...- •

paaugo 
$6,580.74,

CHAS. ORMAN, 
A. P. L. A. Centro Iždininkas.2,000.00

$10,413.67'37 Norwich Ave., West View, Pa.
?398.20 '

----------- — i ;
$10,811.87 į 

t E -
3,253.78 rius, .visados rašykit Draugijos var-

^)0 00 (lt! * ’1 T />/! rm T
10.00 °f America.

Patarimai Kuopom
Rašant čekius ar money orde

Supreme Lodge of Lithuanians 
.” Taip darydami ifi-. 

vengsite daug bereikalingo-klapato.
2. Jei klaida atsitinka iš iždininko 

pusės, rašykit pas iždininką; grčit j

Draugiškai, 
’ CHAS. OfRMAN/ 1

$14,125.-65 ibus atitaisyta.
$14,125165

Jūsy Akyk Uždirba Jums Pragyvenimą

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

‘ I

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

pusė vaiku 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, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin-t 
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

šaltų gėri-1 
Cream, taip 
gardžių už-

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

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

A. LUTV1NAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

. Telephone: Trinity 3-1045
ELIZABETH, N. J.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su gesintu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą t 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius m*.

*T*yI hI I statyti. Thr viskas mokinama kiekviena atu-
L----f K. IIIĮUIL-J dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra fr Magnetizmas. Tai reikalingiaa*
'TįĮI I' I L 81a nrle dabartinių automobilių.

I 3- Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu
1 [M Pabaigę mnsų mokyklos kursų, turite pilną

r progų pasinaudoti vienu iš dviejų aznatų—
1 mechaniko arba šoferio. Garantuojame UJ*njua jr diplomų. Mokiname grynai lietuvi** 

kai ir angliškai. Kaina prieinama vMaių*. 
Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIČUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. HUO 10 iki 2 P,M,

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOMUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell 
Keystone —

TELEFONAI: 
___________ Oregon 1186

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

■ gio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkles 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudSjl- 

1 mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ &ab’u pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

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

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

D R. ZINS HOEAST 16th ST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving JET.; 

VALANDOS) • A. M. iki « P. M. NedilioJ > A. M. iki 4 F. M.

iommmKuk



Puslapis Ketvirtai',

GEORGE NOBILETTINEWARK, N. J
Prieš

minėtą

Redakcija.

BOSTONAS IR APIEL1NKE

GRABORIUSLIETUVIS

WILKES-BARRE, PA.
MO* VALANDOJ^ 
6AUKITRS PAS*

t

pereitais

nas
Šiuo tarpu darbai

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

kuopa ap- 
Apskričio 
Matulevi-

M

re.
listų, 
šokiai 
čiame

ganizacijų 
kovos su musų priešais.

P. Kunz.

kreiptis ir prie kitų mūsų or- per
kūd prisidėtų prie Liet. Taut. Namo Parke.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel.: So. Boston 0304-W

J.. Kaškevičius $2.00 ; 
surinkta $3.25. Viso 
ta $11.25. - Taipgi

Darbininkai Remia Kovą 
Fašistus

Brooklyn© Lietuviu Neprigulmingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigSrejimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip f pat visos švaresnes lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuos^ bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminetais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR
V t ŽEMĄ KAI
NA. NULIODI-

WILKES-BARRE, PA.
I 

A.P.L.A. 51-mos kuopos susirinki- I 
mas įvyks 21 d. rugsėjo (Sept.), 10 , 
vai. ryte, 12 Lynwood Ave. Visi na- ! 
riai kviečiami dalyvauti, nes turėsi- ; 
me apkalbėti draugijos vajų ir kitus 
bėgančius reikalus.

Sekr. J. V. Stanislovai! is.

Pianistas ir Mokytoja?
Įgaliotas ir Paliudytas , 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Painokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone: BENsonhurst 6631

penktadienio, 19-tos d. rugsėjo. Jei 
tą dieną lytų, tai išvažiavimas įvyk
tų Liaudies Name ant 8-tos ir Fair
mount Ave.

Nuoširdžiai kviečia visus 
Komisija.

(221-223)
HAMTRAMCK, MICH.

A.L.D.L.D. 188-tos kuopos susirin
kimas bus nedėto© j, 21 rugsėjo, 3014 
Yemans St., 10-tą vai. ryte. Visi na
riai ateikit laiku, bus išduotas pik
niko raportas. Yra ir taip svarbių 
reikalų. Organizatorius.

(221-222)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Dailės Choras rengia kon

certą ir šokius subatoj, 20 rugsėjo, 
L. S. ir D. Draugijos svetainėj, 1057 
Hamilton Ave. Pradžia 8 vai. vaka-

Dainuos Dailės Choras, bus so- j 
o pasibaigus programai bus į 
prie geros muzikos. Kvie- ■ 

visus atsilankyti.
Rengėjai.

(220-221)

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

kuopos rengia paskutinį draugišką 
išvažiavimą netolioj, 21; rugsėjo, ant 
A. Kazakevičiaus farmos. 1 Prasidės 
U-tą vai. ryte. Bus įvairių žaislų ir 
draugiškų pasikalbėjimų. -Taipgi 
bus Weeners anr Marshmallow roąst. •' 
Važiuokite Euclid Ave. iki Highland , 
Rd. (arti Chardon Rd.). .Važiuoda- j 
mi Highland Rd., užvažiavę ant kai- ' 
no ir pravažiavę 3 farmas, tėmykit j 
užrašus po dešinei, ten rasit išvažia
vimo vietą, 
čiame 
minti.

Įžangos nebus. Kvie- 
visus atsilankyti ir pasilinks-

(220-221)

CLIFFSIDE, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 40-tos kuopos 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)

> WWW

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

laikė laiška nuo 
sekretoriaus drg.
čiaus, kuriame raginama prisi
dėti prie kovos prieš bekylan
čiąja reakciją ir prieš lietuviš
ką fašistinę šnipijadą, kur aiš
kiai pasirodė, jog A.L.D.L.D. 
Apskričio rengtas piknikas 
Linden, N. J., buvo įskųstas po
licijai per lietuviškus šnipe
lius, kurie netekę jokios įta- 

jkos darbininkuose, griebiasi 
ištisą savaitę gyventi del jų negalima buvo, .šnipinėjimo prieš revoliucinį 
Valstiečius kapojo nagaikomis,—kam ten | darbininkų veikimą.

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

dviejų kalnų, kurie kaip kirgizų malaka- 
jai stovi. Ten į sodžių atjojo apie 10 ka
zokų iš Anenkovo skyriaus,—čia anenkie- 
čiai kariauja mūsų gubernijoje. Nu, ir pra
dėjo jie visaip gyventojus skriausti. Per

(Tąsa)
—Teisybė, prieteliau, kareivis—nesavas 

žmogus, kur lieps, ten ir eisi.
—Tiesa ar ne, kad Omskas paimtas per 

bolševikus? Geriau grąžintų atgal jau ir 
mus,—atsidusęs tarė rudas vaikinas.

—Suprantama, geriau grąžintų atgal, 
nebeliko kam kariauti, jeigu jau ir Oms
kas paimtas. . „

—Mieste kalbėjo, kad ir Čeliaba paimta J zopus kirviais sukapojo. Tada pribuvo iš- 
O, .Omskas jau tikrai paimtas.. Kaip de- Į tisą armija ir pareikalavo:

pirmiau buvo atvykę keli partizanai; mo- 
i teris ir merginas, kurios gražesnės—po sa- 
vimi ir... Valstiečiai neiškentė ir tuos ka-

besiai, net tamsu, kiek raudonųjų eina ant 
Sibiro.

—Raudoni pirmyn eina!... Eina! Eina, 
—daugybė balsų kartoja.

Ant veidų arba neramumas, arba nepa
slėptas džiaugsmas. Ir negali paslėpti.

—Et, kad tik jie greičiau jau, greičiau!
—Neatsilaikys kolčakiniai, nėra nei kas 

kalbėti.
—Taip, neatsilaikys, kur jiems atsilai

kyti prieš bolševikus.
—Kas taip?
—Susiprato visi, savo ašį pametė, o be 

jos negalima. Kiekvienas žmogus turi sa
vo ašį, nėra jau ašies, nėra ir stiprumo. O 
kurie jau turi ašį, jie jos ir laikysis...

—Ką gi tu čia kalbi?
—O tu, kaip manai, ar Kolčakas turi sa

vo ašį ?
Valstietis apsidairė, rankomis pamosavo 

ir garsiai suriko:
—Turi, bet tiktai ne savo, o svetimą, 

užsienių ponų, ot!
—O tą kaip gi suprasti?
—O kaip nori, taip ir suprask!
—Taip, reiškia, Kolčakas neatsilaikys?
—Suprantama. Ant svetimų ašių tikrai 

neatsilaikys.
—Nu, jau ir laikas. Nu, ir gyvenimas 

kokis.
Nedidelio ūgio žmogutis, persijuosęs baž

nytine juosta per pilvą, bumba:
—O pas mus juk tai^savas karas, tai 

linksmybė!
—Kokis karas?
—Mūsų karabiniškas karas. Atsirado 

vyrai su šautuvais, su kulkasvaidžiais, 
amunicija’ir tikrai karas. Nu, tai ten, tai 
kitur, tai vieną, tai kitą į kapus. Daug 
nesmagumo padarė del valdžios. Prisiun
tė lenkus, kad jie sunaikintų sukilėlius. 
Sukilėliai į balas, lenkai paskui juos. Ir 
ten vietos baisios, valstiečiai kiekvieną ta
kelį, kupstelį žino, o lenkai —^tiesiog į 
skyles. Pasisuka į dešinę—ten pražūtis, į 
kairę—ir ten mirtis. O valstiečiai juos sau-i 
do ir paskiau šautuvus lenkų renka. Len- • 
kų likučiai norėjo bėgti atgal, bet ir ten jau 
balos. Taip jie ir “išsimaudė” ton.

—Ar lenkai žinančius tas balas valstie
čius už vadus neima?

.—Ima, kaipgi neims, be vadų ten visai 
negalima. Bet, matai, ne kiekvienas ir 
valstietis ten žino kelius. O kurie ir žino, 
ir tie lenkus vesdami “nežino.”

—“Nežino!”—juokiasi valstiečių vaikai, 
vežami į karą.

—Nu, ir kaip kitaip. Savas savam visgi 
brolis—valstietis. Vienas už kitą ir užsto
ja.

Būrys valstiečių, barzdotų ir jaunų, kie
čiau susigrūdo aplinkui linksmą pasakoto
ju

—O bolševikai, kaip, žinoma, eina pir
myn?

—Suprantama, pirmyn. Matai, kokią 
spėką ant jų varo, taip ir plaukia į frbntą: 
pulkas paskui pulką.

—Jaunuolius vis varo, mus, senius, neno
ri imti, žino, kad neisim.

—Eisime ir mes. Mūsų eilė irgi bus, tik 
del savęs jau. 1

—Ir jauni ne visi eina, kiti taip...
—Ne visi?
—Ne. Pas mus vieni bėga linkui 

bolio tiesiog pas bolševikus, kad juos 
sitikus.

—Oh, ir žmonių daug žūva... Ir, matai, 
vis mobilizuoja jaunimą.

—Taip, dar eina jaunimo,—kasosi seniai 
dideles barzdas.

To- 
pa-

Iš dešiniojo šono kalnai mėlynuoja. Iš 
priešakio, užpakalio ir kairės — dykumos. 
Vežėjas rodo botagu į kalnus.

—Ten kvailioti žmonės pradėjo.
—Kvailioja?—paklausė jo Dimitrius.
—Kvailioja. Pirmiau buvo ramu, niekur 

nieko nesigirdėjo, o dabar jau prasidėjo. 
Ten, kalnuose, yra sodžius, ten, tarpe siu

—Atiduokite kaltininkus!
—Nu, suprantama, kur tu čia kaltinin 

kus surasi... visi gynėsi ir visi “kalti”, 
si buvo ir visi atsako. ' 
pareiškė. X , _ , , , . k . .A—Nėra kaltininku? 

, • —Ne.
—Ne? Gerai.

džiaus gyventojus ir prieš juos 
kulkasvaidį.

—Kas kaltininkai?
—Ir pradėjo šaudyti iš karto 

kulkasvaidžio... Mažai kas liko 
veik visi krito: ir seni ir maži... 
išliko gyvi, tie į kalnus nuėjo, tiems tik vie
nas kelias buvo... Bet pas juos dabar ka
zokui arba kokiam kitam baltagvardiečiui 
nepasirodyk, gyvas jau nebeliksi... Pirk-! 
liams taipgi ramumo nėra. Daugelis pirk
lių šiuomi keliu važiuoja į Mongoliją,—rau- 
dona$ prekes veža ten, spekuliuoja... 
Kvailioja, ir kaipgi nekvailios...

Vežėjas nutilo ir užsimąstė. Galvojo ir 
Dimitrius apie save. Gal patraukti į tą 
sodžių? Į kalnus patekti nebaisu, doku
mentas pas Dimitrių pasitikimas.

—Ačiū tam šnipui,—ir nusijuokė Dimit
rius.

—Dabar jau ir Syzovkos valstiečiai suki
lo,—atsisukęs tarė vežėjas.

Dimitrius prisiminė augštą valstietį, ku
ris su juomi laivu važiavo iš žemės reika
lais rūpinančios valdybos.

—Ar tai ten, kur ponas Kordinas yra?
—Taigi, taigi, ten pat... Ir kitus pa

ragino, Kad sukiltų jie...
—Ar toli iki Syzovkos?—klausė Dimit

rius.
—Nelabai toli, tik į šalį. Štai ten, reikia 

prie upės krašto, ir kraštu kelias ten eina.
—O kiek verstų iki Syzovkai^
—Bus iki 30, o gal ir 40 verstų.
—Ar gali mane ten nuvežti?
Vežėjas sulaikė arklius, atydžiai apžiū

rėjo Dimitrių, — štai žmogui kvailumas 
I galvon atėjo,—pamanė jis.

—Kodėl gi, nuvešiu.
—Ir kiek paimsi?
Vežėjas pagalvojo, pasikasė prie ausies re. 

botkočiu ir lėtai atsakė:
—Nu, ką gi dar čia derėsimės, perdaug 'mūs. 

jau nepaimsiu. sus,
T-» 1 • _ 1 _ _ • H ___ • 1 _ 1 . • • j • I i i

Aplaikę ąugščiau 
laišką, sušaukėme .nepaprastą 
susirinkimą ir nutarėme paau
koti $10.00 iš iždo, o taipgi ir 
dalyvavę susirinkime aukojo, 
po $1.00: G. Skrinskas, K. 
Biękša; po 50c.: J. Stanelis, 
P. Kunz, J. Bimvidas, Z. My- 

vi- 'levas, K. Januškevičius, G. Lu-j 
Taip valstiečiai ir kauskas, Burk ė ir K. Janušys.

J.. Kaškevičius $2.00; smulkių 
suauko- 
nutarta

be, kad mes pirmiau ir netu
rėjom^ panašių darbininkiškų 
veikalų ir užpildymui mūsų 
scenos pasigriebdavome bile 
veikalą pasirinkę “neutralį” 
darbininkiškiems reikalams.

i Bet jau dalykai taisosi ir 
mes turime taisyti mūsų sceną. 
Šį žiemos sezoną, nors gal bis- 
kį susivėluota su parengimais, 
bet visgi chorai turėtų naudo
tis naujai išleista melodramiš
ka operete “Nebaigta Kova,” 
pagaminta Seno Vinco ir išleis
ta Trečiojo Apskričio Prolet- 
meno Sąjungos. Kitam sezo
nui LPMS Centras jau turi ant 
rankų keletą naujų veikalų, 
kurie bus prirengti ir išleisti 
į svietą. Pagalvokite, drau
gai, ir stengkitės užpildyti 
mūsų sceną darbininkiškais 
veikalais.

Trečiadienis, Rugs. 17/>-

Pastate eilėmis visus so- 
pastatė

retai iš 
gyvas, 

O kurie

MONTELLO, MASS.
Piknikų sezonas veik jau ir 

užsibaigė. Ir rengėjams su šo
kiais sekėsi pusėtinai beveik 

visa sezoną, kurie buvo 
. Ta- 

čiaus, del dienraščių “Laisvės” 
bei “Vilnies” niekas nesurengė 
šokių, kad būtų kiek sukelta 
pinigiškos paramos. Neatsi
žvelgiant, kad “Laisvė” ir vel
tui daug kartų garsino mūsų 
parengimus. Taip negerai, 
kad neatjausta.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras, kaip kas metą tuo lai
ku, taip ir šiemet turėjo dide- 

Ję iškilmę rugpjūčio 30 d. L. 
T.N. Parke. Publikos buvo 
daug, ypatingai nedėlioj, nors 
ir panedėlyje buvo skaitlin
gai. Dalyvavo ir iš kitur dar
bininkiškų chorų. Tačiaus 
bedarbei esant, veik didelio 
pelno rengėjams neliko.

Kaip atrodo, choriečiai im
sis daugiau veikti šios žiemos 
me.tu. v

—Bet kiek gi?—reikalavo Dimitrius,— 
taip, dėde, bus geriau. Susikalbėkime, kad 
paskui kokio nesusipratimo nebūtų.

—Kokis ten nesusipratimas,—tarė jis,— 
bereikalingai nepaimsiu.

Vežėjas nulipo nuo sėdynės, apėjo aplin
kui vežimą, pajudino ratus, pataisė pakin
klis, nuėjo į šalį ir neskubėdamas taisėsi...

—Tai ką gi, — atsisuko prie jo vežėjas, 
—40 verstų, kelias upės kraštu, kalnuotas... 
du šimtai rublių reikia.

—Ar tu sukvailiojai, dėde, už 30 verstų 
nori 200 rublių?

—Iki 40 verstų bus,—ramiai atsakė ve
žėjas,—avižos suėstos ir prisieis pirkti.

—Nu, nieką nepadarysi,—palingavo gal
va Dimitrius.

Vežėjas patenkintai pasikasė užpakalį.
—Nuo ko gi kito ir paimsi, tu būsi kaip 

tik iš valdininkų tarpo.
—Gal ir valdininkas, — Dimitrius nusi

juokė,—bet visgi aš šimtą kartų biednes- 
nis už tave. Aš nei velnio neturiu, o pas 
tave visko kupina. Nu, kiek tu turi ark
lių?

’—Šešis.
—Karvių?
—Keturias.
—Mašinų?

• —Kaipgi nebus mašinų, yra ir mašinų,— 
atsakė vežėjas.

—O aš ar žinai ka turiu?
—Nu?
—Štai viskas, kas ant manęs, ir kiše

nių je dar utėlių.
—Nu, to gero ir mes turime, tai reiškia 

200 rublių, tai tuoj aus ir važiuojam ten,

Aido Choro Darbuotė
Aido Choro mėnesinis susi

rinkimas įvyko ketvirtadienio 
vakare, rugsėjo 4 d., kuriame 
dalyvavo veik visi choristai.

Kadangi pas mus nuo senai' 
yra paprotis, kad susirinkimus 
laikyt per pamokų vakaro 
pertraukas, tai mūsų susirin
kimai visada būna trumpi, su
skubinti ir niekuomet nebūna 
pasekmingi. Į Aido Choro su
sirinkimą turėtų atsilankyti 
visi choristai, kaip senesni na
riai, taip ir jaunieji.

Didžiuma ateina tik todėl, 
kad choras duoda, kaip jie sa
ko “good time,” o daugiau 
jiems nerūpi, kaip chorą pa
laikyti stipriu,; kaip jį padi
dint ir pagerint. O tas turėtų 
būti visiems svarbu ir visi cho
ristai turėtų rūpintis choru ir 
kartu suprasti dailę,—bet štai 
kas dedasi: del ypatiškumų 
vieni iš choro išeina, o vėl ki
tiems nepatinka vienas ar ki
tas iš choristų, tai ir į chorą 
nestoja. Tai taip ir neišaugi
name choro, kokiu jis turėtų 
būti. Mūsų organizacijose, ar 
chore to neturėtų būti; ypa- 
tiškumai neturėtų pakenkti 
mūsų veikimui; mes turime 
mesti juos į šalį ir draugiškai 
dirbti, o ypatingai mūsų cho-

Stovėkime visi kaip vie- 
ir kvieskime kitus prie

Todėl choras kviečia vi-
kurie pritaria chorui, at-jkiek nepagerėjo, jei 

įeiti ir prisirašyti į chorą. Taip-|čiau eina. Kai kurios dirbtu- 
gi visiems būtų smagu, kad-vi- vės dirba kas dieną po pusę 
si, kurie išėjo iš choro del ko- dienos arba savaitėj tris dič
kių tai nesmagumų, sugrįžtų į‘nas. O kai kur darbininkai 
chorą, nes mes jau smarkiai i jau atleidinėjami visai. Tas 
pradėjom mokintis operetę jrodo, kad ir čeverykų pramo- 
“Pepitą.” Taigi reikalinga di-'nėj darbai greitai nepagerės.

Darbininkai yra susirūpinę be- 
raporta- darbe.

8 d. rugsėjo įvyko A.L.D.L. 
D. 6-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame dar f apie 
18 narių pasimokėjo metinę 
mokestį. Tačiau, dar ne visi 
nariai yra užsimokėję. Jie 
yra kviečiami nors sekantį 
kuopos susirinkimą užsimokė
ti, nes paskiau galbūti per- 
vėlu.

Tie, kurie buvo šiame susi
rinkime, gavo po “Vytautą 
Mažąjį,” L. Prūseikos parašy
tą. Puiki knygutė.

Nutarta kreiptis prie wor- 
cesteriečių, kad, orui atvėsus, 
jie >su]oštų kokį teatrą Montel- 
loj. Nes dar nepamiršom, 
kaip worcesterieciai gerai žy
mėjosi Montello j
metais.

dėsnio choro šiam darbui.
Rengimo komisija 

vo, kad nuo pikniko pelno Ii-j 
ko $18.50. Kadangi pas mus 
jau visą vasarą bedarbė tęsėsi, 
tai ir darbininkai yra suvargę, 
o kad vien tik darbininkai re- 
mią mūsų chorą, tai ir pelno 
mažai liko. Bet ir už tiek cho
ras yra dėkingas visiems, ku
rie ji remia.

Taigi visi, draugai ir drau
gės, kurie tik galite ir mylite 
chorą, ateikite, įstokite ir pri
sidėkite prie jo palaikymo. Pa
mokas laikome kiekvieno ket
virtadienio vakarą, 7 :3O, • 139 
So. Main St., virš Orpheum Te
atro.

Choro Koresp.
D. Zdaniūtė.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

(Daugiau bus)

MŪSŲ PASTABA DEL OPE
RETĖS “PEPITOS”

žinoma, kad mes griežtai 
nestovėsime prieš Aido Chorą 
ir nemanome patarti sulaikyti 
“Pepitos” lošimą, jeigu jau 
choras yra įdėjęs daug triūso 
mokinimuisi “Pepitos”, nors 
kaipo dailės (buržuazinės) 
žvilgsniu veikalas nėra pras
tas, bet per jį kiaurai dvokia 
buržuazinė dvasia ir darbinin
kiškai scenai netinka. Teisy-

DETROIT, MICH.
į A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirin
kimas bus subatoj, 20 rugsėjo, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Draugai, šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus nominacija centro 
komiteto; turime išrinkti darbinin
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. i* 
L.D.S.A. 17 kp. piknikas. Pasisteng- 
kit visi dalyvauti. Atsiveskit ir nau
jų narių.

Sekr. V. Geraltauskas.
(220-222)

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S.A. 11-tos kuopos įvyks išva

žiavimas į Burholme Park nedėlioj, 
21 d. rugsėjo (Sept.), 1930; prasidės
10- tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. 
Specialiai yra kviečiama L.D.S.A. 80- 
ta kuopa, taipgi ir kiekvienas phila- 
delphietis mėgstantis smagiai laiką 
praleisti ir pasinaudoti iš rūpestingai 
prirengtų užkandžių ir gėrimų. Kad 
užtikrinus neabejotiną pasisekimą, 
komisija kviečia visas L.D.S.A.
11- tos kuopos nares paaukoti nors 
dalį reikmenų minėtam išvažiavimui. 
Pasižadančios narės ką aukoti esti 
prašomos būtinai pranešti B. Rama
nauskienei, 706 N. 5th St. ne vėliau

Virš du šimtmečiu 17 © A Q Gold Medal Haarlem
Oil buvo pripažinta\JF Lb JA ii M gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padare Naujas ir 
pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir ler^ 
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, , 

; lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp-y 
roved Gold Mėdal Haarlem Oil Capsules. 
Ptadėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 
75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

dai' nei 
ne p ras-

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y
A, M. Balchunas, Savininkas Tel.. Stagg 6938
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ti desėtkai, nes jau ir dabar 
gerokas skaičius tinkamų pa- 
šelpinei organizacijai žmonių 
klausia, kada pradėsim priim
ti naujus narius.

Užtikrinu, kaip greitai Cen
tras Darbininkų Susivienijimo 
Įeis Į normales organizacines 
vėžes, tai mes Į metus laiko 

kuopos S.L.A. (fašistinę) kuopą v pa- 
pirmininkė, kaipo ištikima fa- liksime niekam nežinomoj už- 

‘ ‘ “ priešas mirštyje.

BOSTONAS IR AP1EL1NKE
NORWOOD, MASS.

Iš S.L.A. 131-roos Kuopos 
Pažangiųjų Narių 

Susirinkimo
Kaip jau buvo rašyta dien

raščio “Laisvės” No. 211-tam, 
kad S.L.A. 131-mos

šistė ir atkakliausia 
darbininkų, buvo užsimojus! S.L.A. 
prašalinti keliolika pažanges- sekantis 
nių narių iš S.L.A. 1 
kuopos, neįrodydama 
prasikaltimo tų narių 
kuopą. Bet negavus nei vie-'gūiosius

CHESTER, Pl
Pasikorė Parapijonas

d. rugsėjo, apie 4-tą 
Mikolas

vai.7 
ryte, Mikolas Mikalauskas 
prisižadino savo brolį ir kitą 
žmogų kartu gyvenantį, atsi
sveikino ir juokaudamas išėjo 
per duris. . ‘ 
te, tą pačią dieną, Sun Ship 
kompanijos sargas surado Mi
kalauską kabantį ant jo paties 
diržo.

Velionis buvo vienas iš nuo
lankiausių kunigo Paukščio 
parapijonų. Jis daugiausiai 
už visus kitus parapijomis rū
pindavosi parapijos reikalais 
ir daugiausia atlikdavo įvairių 
parapijos darbų. Tai buvo 
kunigo Paukščio neapmoka
mas vergas: jis parėjęs iš far 
brikos, skubiai bėgdavo vasa
ros metu pas kleboną apvaly
ti kiemo, apkarpyti medelius, 
apipjauti žoles ir kitus Įvai
rius darbus-atlikti. Jrs taipgi 
zvanydavo varpais už kitų mi
rusių “dūšias,” duodamas ži
nią šv. Petrui, kad durys “dan- 

n",gaus” būtų prirengtos del bū- 
L.” No. 204, kad ne-Įsiančio “dangaus” piliečio, ku- 
“nes vilkas, kad ir ris jau apleidžia šią vargų ša- 

namie augintas, pasprukęs bė- Jį ir kun. Paukščio tarnystę, 
ga į mišką.”

Paskiau vėl sužinojau, kad >kas

pažangiųjų 
susirinkimas 

131-mos; trečiadieni, 8 d. spalio 
jokite! Lietuvių svetainėj ; 
prieš j7:30 vai. vakare. 

’ ; narius

tos 65 elektros stotys, kol- 
chozų-kooperacijos apsivie- 
nijimuose — 30. S.ovchozų 
elektros stotys per metus

ra) galima pastatyti galin
giausia gidrostotis. Antroji 
gidrostotis, ne taip galinga, 
galima pastatyti Minusins- 
ko rajone, augštuosiuose [ duos 123.82 mil. kilovatų, 
“slenksčiuose.” Šiai statybai Narkomzemas

 [asignavo 110 mik rublių.

Apie 8-tą vai. ry- Milanu Rublių žemes

kuopos 
Įvyks 

(Oct.), 
pradžia 

Pas pažan- 
yra didelis 

<o nario pritarimo, kad tu na-1 draugiškumas ir energija daug 
rių mokesčiu nepriimti, pirm, j padirbėti Lietuvių Darbininkų 
Uašistė uždarė susirinkimą, 
kad nedavus progos pažanges
niems nariams pasimokėti duo
kles. Tad veik pusė S.L.A. 131 
k p. narių buvo priversti išsi
rinkti naują komitetą iš savo 
tarpo ir užsimokėti reguliares 
duokles. S.L.A. pažangiųjų 
narių susirinkimas Įvyko 5 d. 
rugsėjo (Sept.), Lietuvių sve
tainėje, kur likosi išrinkta pa
stovi S.L.A. 131-mos kuopos 
valdyba iš šių veiklių vietos 
judėjime draugų : pirm. A. Za
ruba, vice-pirm. A. Grybienė, 
protokolų sekr. D. Valma, fin. 
sekr. J. Grybas, iždininkė Ol
ga Zarubienė, kasos globėjai: 
F. Mačėnas ir A. Tviragė; org.
J. Grybas ir A. Zaruba. Kol 
kas narių mokesčiai bus laiko- 

Ami ant vietos kuopos ižde. To
dėl visi pažangieji nariai su-[ 
Sirgimo ar kitokiais kuopos or- [ 
ganizacijos reikalais visuomet, 
kreipkitės pas finansų sekreto
rių J. Grybas, 44 Chapel Ct., į ir “] 
Norwood, Mass. ' Įjos, perskaityti laiškai tarnavimą iu

S.L.A. pažangiųjų kuopa sa-[centro ir atlikta daug kitų ge- [lankiausiam 
vo susirinkimus laikys kas ant-|rų dalykų,” Manau sau, kaip 
ra trečiadienį kiekvieno mėne-ltai gali būti “visi,” J<ad mes 
šio, 7:30 vai. vakare, Ameri-'trys S.L.A. nariai vienoj stu- 
kos Lietuvių Piliečių svetainėj, boj ir negirdėjome nieko— 
Kadangi narių sumokėti pini-'nei šilo lapės lojant—apie šį 
gai visi turės būti išsiųsti Į (susirinkimą, ir jūs sakot, kad 
centrą, o kuopos reikalams ir
gi reikalinga, tai nutarta pa
daryti du geri parengimai; pir
mas tai bus surengti lietuviš
ki šokiai su pamarginimais 11 ima buvo patirti, kada galėsi- 

i «. spalio (Oct.); antras, tai su-jme nt„

4 rengti teatrą lapkričio mėnesį.
Tam darbui atlikti likosi iš
rinktos atatinkamos komisijos. 
Dar gi likosi išrinkta komisija, 
kuri parašys atatinkamus la
pelius, kviečiant Norwobdo 
darbininkišką visuomenę rašy
tis prie saviselpos Darbininkų 
Susivienijimo. Komisija tokius 
lapelius išleis tada, kaip viską 
gaus iš centro del naujų narių 
prirašinėjimo. O naujų narių 
trumpu laiku bus galima gau-

Susivienijimo suorganizavimui 
į stiprią organizaciją.

BETHLEHEM, PA
Ar Nėra Kur Šunyčio Pakasto?

24 d. rugpjūčio komunistų 
piknike sužinojau, kad 31 d. 
rugpjūčio S.L.A. kuopa turės 
extra susirinkimą. 28 d. rug
pjūčio raginama draugai 
draugės 
snaustų,

Bet kada Mikolas Mikalaus- 
; pasikorė ir jo “dūšia” 

h'au 31 d. extra mitingas ne-{pradėjo jieškoti kelio į “dan- 
ibus. Dabar, 7 d. rugsėjo, polgų,” tai kun. Paukštys nei pats 
!piet, sužinojau, kad 1 
! kuopa laiko susirinkimą.
;bėgau pusė po vienai Į susi-’šv.
(rinkimo vietą.
(jau susirinkimas _ ...... ....... ..... x
Klausiu ar daug narių buvo ? jlausko, dūšia. Dar mažai to, j 

[Gaunu atsakymą, kad “visi,” kunigas Paukštys atsisakė vi-1 
priimtos kelios rezoliuci-|Sai duoti bent kokį savo pa-! 

nerskaitvti laiškai nuo [tarnavimą buvusiam savo nuo-, 
__ ______ i vergui: nei per-j 

žegnojo, nei pakrapino, nei j 
egzekvijų dainavo, nei gi mi-! 
šių atlaikė; žodžiu—Mikolo 
dūšelė, už kūno [vergavimus 
kun. Paukščiui per ilgus me
tus negavo nieko.

Kunigas Paukštys atsisakė 
patarnauti Mikolo dūšiai to- [ 
del, kad Mikolas ją išvarė per | 
prievartą, nelaukdamas iki ji | 
pati susipras apleisti Mikolą, Į 
nes taip rodąs katalikų tikėji- [ 
mas. Gal kunigas ir pasielgė 
sulig katalikų patvarkymų, bet

Dabar, 7 d. rugsėjo, pojgų, 
sužinojau, kad S.L.A. [nepajudino varpų, nei gi kito

• Nu-j ko nepasiuntė, kad pranešti 
Petrui, jog iš Chester, Pa., [ 

Pranešė, kad įkilo augštyn į “dangų” ištiki- 
užbaigtas. Įniiausia parapijono, M. Mika-1

‘(buvo visi.” Ar čion nebus 
tik kur pakastas šuniukas? 
Juk ir 24 d., rugpjūčio, ten 
pat, piknike, visi buvot ir gali-

i laikyti susirinkimą. Ne 
tik jūs “visi,” bet ir kiti na
riai norėtų patirti, ką mūsų 
pildomoji taryba veikia.
gerai ir negražu taip daryti.

1 d. rugsėjo Allentown, Pa
tapo suareštuota draugė Lena išvarymą iš savęs su diržu po

Ne-jtuos patvarkymus reikia pripa
žinti perdaug kvailais. Jeigu 
Mikolą pripažinti “kaltu” už

Rosenberg, Komunistų Parti
jos organizatorė ir kiti du 
draugai už bandymą demon
struoti su iškaba: 
ginklavimuisi, visi 
darbiams.”

Darsūniškio

“Nei cento 
pinigai be-

Vijūnas,

kapitalis-

ekonomi- 
Amerikos 
kad įvai-

PAGELBEKIME ISPANŲ 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 
tams ir tas menkas algas nukapoti.

Prie to Lotyniškos Amerikos šalyse, pasireiškus 
niam krizini, prasidėjo masių bruzdėjimas prieš 
imperializmą. Krizis šalyse sudaro tokias sąlygas,
riose šalyje įvyksta militaristų sukilimai (Peru, Argentina) 
prieš esamas valdžias. Tuomi yra susidomėję ir Jungtinėse 
Valstijos* gyvenanti iš Lotyniškos Amerikos atvykę darbinin
kai.

Taigi, šiuo tarpu yra gera proga kuoplačiausia išplatinti 
tarp tų masių darbininkų komunistinį laikraštį. Už tai Jung
tinių Valstijų Komunistų Partija pradėjo leisti ispanų kalba 
Uikraštį “Vida Orbrera’* (“Darbininkų Gyvenimas”), kad 
Juos darbininkus organizuoti į revoliucines darbo unijas, ko
vai prieš Amerikos kapitalizmą. Jau išėjo keturi to laikraš
čio numeriai. Kaip 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 susidaryti^ 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. (220-223)

J. V. K. P. Liet. Centro Biuras.

Ūkio Elektrifikacijai
Sąjungos N arkonizemas 

nustatė kontrolines skaitlį-
nes kapitalinių įdėjimų į že-d.( n . 
mes ūkio elektrifikacija Į gyvumo, jū 

1930-31 m.
Sovchozuose bus pastaty-

.Pašailiaa Gasą iš
Pilvo ar Vidurių

Nfesma«um;i:», kurį vanimdo gnsai ar iš
pūsti viduriai ar pilvas, yra greitai pašalina- 

' mas 3u Nuga-Tone vaistais, kurie nugali 
konstipacijtj, išvalo kūną nuo ligtęs gimdan
čių nuodų. Jeigu jūs nesate stiprūs ir pilni 

j gyvumo, jūs turite leisti ^Juga-Tone atgauti 
i jums geresnę sveikatą. zNuga-Tpnc yra par
davinėjamas visų medicinos pardavinėtojų. 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stake, pa- 

1 prašykit jį užsakyti jų <iel jūs iš savo džia- 
berio.

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme 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

NUPIGINTA KAINA!

PARAŠĖ A. BIMBA
aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi RusijojTai trumpa ir . .........................

Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininku 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!

judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo

Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le- 
panorėjo įtikinti pasaulį, j“

prievarta dūšios, tai juk Mi
kčiui ir nereikalingas kunigo i 
patarnavimas mirusiam, o rėk 
kalinga Mikolo dūšiai visi pa
laiminimai kunigų ir nurody
mai kelio į “dangų.” O Mi
kolo dūšia juk neprasikalto 
niekuom, dar gi reikia priskai- i 
tyti prie kankinių ją, nes po [ 
prievarta ją, ir dar su diržu, [ 
išvarė laukan Mikolas; taigi, 
jai, dūšiai, kunigas turėjo ati-1 
duoti puikiausi patarnavimą i 
ir varpai turėjo lydėti iki 
“dangaus vartų.” . .

Todėl, katalikai, pagalvoki
te apie tai. . .

Buvęs Parapijonas.

Soviety Sąjungoj
Riebalams iš Naftos 
Pramones Liekanų 
Gaminti Institutas

Leningrade organizuojasi 
mokslo—tyrimo riebalų ins
titutas, kuris nustatys bū
dus, kaip iš naftos pramo
nės, o taip pat jūrų žvėrių 
ir žuvų liekanų, galima 
gauti ir vartoti riebalai. Be 
to šiame institute bus pla
čiai tyrinėjama margarino, 
gamybos problema.

inžinie-

Projektas Gidrostoties 
Jenisejaus Upės 
Slenksčiuose

Energostrojaus 
rįus drg. Rudnickis baigė
tyrinėti Jenisejaus “slenks
čius” (porogus). Paaiškėjo, 
kad vandens kritimo galin
gumas Jenisejaus “slenks
čių” ruožuose — 3 milionai 
arklio jėgų. Burmakinsko 
“slenksty j” (žemiau Jenise
jaus susiliejimo su Anga-

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centu

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė , ir šlepė pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas, buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI '

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—-tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
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—

• Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai
tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neraftda 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. t

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

Paraše V. Kapsukas

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

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

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

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

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y,

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

1035

VEIDO GRAŽUMAS

Street or Avenue

Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa^ j ? ) 
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntineįja-

6102 Grand Avenue 
(Kumpa*. CUrmont Avnn*) 
MASPETH, T,. I., N. Y. 
Telephone, Juniper *7H

A$, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERI, už kurį malontttt 
man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Sulig 
taipgi _ 
tne, kaipo užsakymus (orderius)

Kas yra didžiausias žmogaus"priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plati* 
Ameriką pagarsėjusius

Vardas----------
No. ir gatvė—
Miestas ir vaisi

SKELBIMAS:
< *

šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei buvūsis Restaurantas po 
pumeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,;

) 4

'..■Jtiiil

Bell Phone, Poplar 7545

GR A BORI US- UNDERTAKER

ant

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

MALONAUS PASIMATYMO

Vardas

No..

., State—Miestas —

MMH

yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—-kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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.

IČbalzamuoja ir laidoja numlrualu*
▼ juokių kapinių. Norintieji geriausio . 
tarnavimo ir ui kainą. nuliūdinto
valandoje Saukite* pa* niuro, Fas *am 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
ųeriaualooe vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Tek: Midwood 6261 .

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

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

7- i?
VINCENTA RIBOKiIne

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 R o j a u s 
Veido G r o ž y b e s 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.

VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

I

Kaina po 10c ii* Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) ( 

jokių šalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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VIETOS ŽINIOS
Šiandien Raudonoji Naktis iDar Reikia Tūkstančio
Brooklyne j Piliečių Parašų

_________ I ______

Williamsburghe dar trūksta 
tūkstančio piliečių parašų, ku
rie yra reikalingi, kad visi Ko
munistų Partijos vietiniai kan
didatai galėtų būt įdėti į bal
savimo sąrašus šiuose rinki
muose. Kiekvienas sąmonin
gas darbininkas ir darbininkė 
turėtų pašvęsti šiuos kelis lie-

Šiandien vakare Brooklyne 
yra raudonoji naktis komunis
tų rinkimų kampanijos. įvai
riose miesto dalyse bus laiko
ma masiniai mitingai ant gat
vių kampų, atvirame ore. Vie
nas iš jų—Hooper ir South 
4th Sts.

Vyriausias masinis mitingas
gi įvyks 8-tą vai., Grand St. Įkamus vakarus ir sekmadienio 
Extension ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne. Sakys prakalbas 
parinktiniai .kalbėtojai, tame 
skaičiuje drg. A. Bimba ir J.
Šiurpa. • _

Paskutiniais laikais daugiau !ple St., prie Broadway, Brook-

rytą rinkimui parašų. Reika
lingas tam žinias ir parašų 
blankas galima gauti vakarais 
“Laisvės” raštinėje ir komunis
tų sekcijos centre, 68 Whip-

pradėjo dalyvauti lietuvių 
darbininkų tokiuose mitinguo
se, bet vis dar jų neatsilanko 
tiek, kiek turėtų ir galėtų.

Vietos minimiems mitingams 
yra Brooklyno lietuviams dar
bininkams artimos ir lengvai 
prieinamos. Prakalbos bus la
ibai pamokinančios—apie gy
viausius tuojautinius bedarbių 
ir darbininkų reikalus ir apie 
ekonominę ir politinę kovą už 
juosius. Lietuviai darbininkai, 
todėl, privalo didžiausiais bū
riais sueiti j tuos mitingus.

Kokį Bjauru iš Bedarbiu 
Šmugelį Varo Vadinamos 
Darby Suradimo Agentūros

lyne.

Plaktuku Primušė Bedarbio 
Žmoną už Negalėjimą 
Užsimokėt už Kambarius

Namų savininkas Philip 
Koponwitz, Brooklyne, sudau
žė plaktuku galvą ir šonus be
darbio moteriai Sarai Winis- 
kienei, penkių vaikų motinai, 
už tai, kad jinai pasakė nega
linti užsimokėti už kambarius. 
Apart galvos prakirtimo, mo
teriškei nulaužta ir keli šon
kauliai smūgiais įnirtusio bur
žujaus plaktuko. Jinai dabar 
guli Kings ligoninėje.

Salamoniškas Teisėjo 
Graftas prieš Miestą

Privatinės darbų agentūros 
baisiai išnaudoja jieškančius 
per jąsias užsiėmimo. Dažnai i 
kontraktoriai bei boseliai bū
na susitarę su tomis agentūro
mis, pusiau su jomis dalinasi 
pinigus, kuriuos darbininkas 
užmoka už darbo gavimą. Iš 
agentūros paimtą darbininką 
palaiko darbe kokią savaitę ir 
atstato. Paskui per agentūrą 
ima antrą,) trečią darbininką 

Sir t. t.; dalinasi su ageptųra 
jų užmokėtais pinigais už dar
bo suradimą, ir vis po kelių 
dienų atleidinėja, tuo būdu 
varydami nepaliaujamą šmu
gelį.

Bedarbių Tarybos susirinki
me, 27 E. 4th St., vienas be
darbis papasakojo, kaip jisi 
Academy Darbų Agentūrai | 
užmokėjo $3 ir gavo tarnybą 
Bierman’s Delikatessen i krau
tuvėje, New Yorke, kur turė
jo dirbti po 12 valandų j die
ną už $10 į savaitę. Už sa
vaitės jis buvo pavarytas. Nu
ėjęs į tą pačią agentūrą, pa
reikalavo, kad duotų naują 
darbą arba sugrąžintų įmo- : 
kėtus pinigus; bet agentū
ra nesutiko nei dolerio sugrą
žinti. •

Taip elgiasi su bedarbiais l 
privatinės agentūros, kurioms 
miesto valdžia duoda visą va- ’ 
lią. O kai del demokratų val
džios įsteigtos “nemokamos” į 
darbų agentūros, tai jinai spe- iRaymondą, Minorą ir Amterį, 
cializuojasi štai kame : stato už j kurie buvo neteisti trims me- 
pusę uždarbio naujus darbi-1 tams kalėjimo, kaipo delega- 
ninkus į vietą pirmesnių darbi
ninkų, kuriuos samdytojai pa- 
leidinėja, gaudami kur kas pi
gesnių vergų per miestinę 
mokamąją” agentūrą.

Max

magist-

yra di- 
Holding 
tai ver-

Newyorkinis teisėjas 
Solomon, užkeiktas kovojančių 
darbininkų priešas, yra įsivėlęs 
į purviną graftą. Jis priklau
so prie tos pačios politikierių 
šaikos, kaip ex-komisionierius 
Martin Healy, kuris už $10,- 
000 pardavė Ewaldui 
rato teisėjo vietą.

Teisėjas Solomonas 
rektorius Cayuga 
Kompanijos, kuri būk
čiasi nejudinamuoju turtu. Da
bar ši kompanija yra kaltina
ma, kad ji .buvo naudojama 
vien tiktai suktybėms prieš 
miestą. Teisėjo Solomono 
kompanija per politikierius su
žinodavo, kur miesto valdyba 
rengiasi statyti mokyklas arba 
kitokius triobėsius, įtaisyti vai
kams žaismavietes, įsteigti 
naują parką ir t. t. Kada So
lomono gengė gaudavo iš poli
tikierių užtikrinimą, kad mie
stui tikrai reikės žemės skly
po tokioj ir tokioj vietoj, tai 
skubiai apipirkdavo ten žemę; 
o paskui parduodavo miestui 
už kelis šimtus procentų bran
giau, negu pati užmokėjo. Po 
tos kompanijos firma taip pat 
buvę laikoma pinigai įvairių 
kitų politiškų grafterių.

Tas būtent teigėjas pirminin
kavo byloje prieš drg. Fosterį,

ne-

10,000 Akiy Apsaugota 
Darbiniais Akiniais

Draugija Kovai prieš Aklu
mą raportuoja, jog per pasku
tinius dvyliką mėnesių buvę 
išgelbėta 10,000 darbininkų 
akys tuom, kad jie prie pavo
jingų darbų dėvėjo tam tikrus 
akinius; tie akiniai apsaugoję 
akis nuo tryškančio ištirpdyto 
metalo, nuo lekiančių geležies 
trupinių ir kt.'

tai kovo 6 d. bedarbių ir dir
bančiųjų demonstracijos. Jis 
uždarė burnas visiems liudi
ninkams, kurie būtų išdėstę 
policijos viršininko ‘Whaleno 
provokacijas ir jo kazokų žvė
riškumus prieš demonstrantus. 
Tai tas teisėjas Solomonas, de
klamuodamas apie komunistų 
“nedorumą,” vienu kartu pa
siuntė 36 darbininkus 30 dienų 
kalėjiman už tai, kad jie per 
čeverykų darbininkų streiką 
p i k i e t a v o Benjamino ir 
Schwartzo dirbtuyę. O dabar 
tas “dorininkas” pasirodo susi
dėjęs su paskučiausiais šmugel- 
ninkais.

Dz. K.

Atsilankė Drg. J. Šimaitis
LITTLE THEATRE 

2222 Market St., Philadelphia, Pa.
Prasidės 15 d. Rugsėjo 

ir tęsis visą savaitę 
» Vėliausias Amkino Leidinys 

“THE LAW OF SIBERIAN TAIGA“ 
Kino-Sibiro laida pagaminta U.S.S.R. 
Taipgi: Chaplino atnaujinimas —• 

"The Fireman”
(Specialia vaikam rodymas šeštadie
nio ryte, rugsėjo 20, 10-tą vai. ĮŽan- 

a 25 centai).

viešėjimo 
Amerikon 
Montello, 
“Laisvės”

Po poros mėnesių 
Lietuvoje, sugrįžo 
drg. Jurgis Šimaitis, 
Mass., gyventojas, 
vajų čampionas, ’pirmųjų do
vanų laimėtojas.

Atsilankęs “Laisvės” įstaigo
je, drg. Šimaitis trumpai, pa
pasakojo savo patyrimus “se-

Prisirengimai Komunistinės 
Spaudos Bazarui

Lietuvių darbininkų organi- 
, zacijos privalo pradėt darbą 

naudai komunistinių dienraš
čių Daily Workerio ir Freihei- 
to bązaro, kuris bus Madison 
Square Garden, New Yorke, 
spalio 2, 3 ir 4 dienomis. Rei
kėtų išrinkti po porą darbinin
kų nuo kiekvienos organizaci
jos padirbėti bazare. Turėtų 
būt pradėta aukojimas ir rin
kimas vertingų daiktų baza
rui. Juos galima priduoti į 
“Laisvės” raštinę.

Komunistiniai 1 a i k r aščiai 
šiais krizio laikais ypač lošia 
didelę rolę, kaip bedarbių ir 
dirbančiųjų švietėjai ir organi- 
zuotojai kovoje už bedarbių 
apdraudos pensijų įstatymą, už 
tuojautinę jiems paramą, už 
septynių valandų darbo dieną, 
penkių, dienų darbo savaitę, 
prieš fašizmą ir prieš imperia
listinio karo pavojų, 
no, todėl, darbininko 
yra kuom tik galint 
komunistinę spaudą.

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
5th 
7th 
7th 
7th 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard
N. E. Front & South 
2nd 
726 
3rd 
923

&
&
&
&
& 
&

Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

& South
South 3rd
& Catharine
South 3rd

1215 South 2nd
Franklin & Vine

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

Kiekvie- 
pareiga 
paremti

PAJIEŠKOJIMAI

(Nepaprastas Pabėgimas 
Kriminalio Pamišėlio

PAJLEŠKAU 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)

PARSIDUODA restoranas, biznis 
įdirbtas per 18 metų. Gera proga 

pirkti, nes parsiduoda iš priežasties 
moters ligos. Kreipkitės po No. 2 
Hope St., kampas Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

(221-226)
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

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

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

204-30

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Telephone, Stagg 9918

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spind/uliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

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.

Prasiardęs skylę cementinė
se grindyse, pro ją iš savo 
kambario išsmuko ir pabėgo 
žmogžudis plėšikas Philip Bi
shop iš ligoninės kriminaliams 
pamišėliams Matteawan, Bea
con, N. Y. Įstaigos viršinin
kai stebisi, kaip jis gavo įran
kius ir kaip jis galėjo prisitai
kyti prie tos skylės pasidary- 
mo, kuomet sargybiniai kori
doriuose dieną naktį vaikščio
ja ir pro jo kambario durų 
grotas “viską” galėjo matyti. 
Spėjama, kad jis kaldrą taip 
susukdavo, jclg atrodydavo, 
būk pats miegąs lovoje, o tuo 
laiku po lova darbavosi. Pa
sprukęs iš įstaigos, jis šokęs į 
Hudsono upę ir plaukęs; pas
kui dasiprašęs, kad jį paimtų 
laivukas, plaukusis į New- 
burghą, N. Y.

Darbininkių Konferencija
Darbininkų moterys ir dar

bininkės yra šaukiamos į kon
ferenciją ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 20 d., Workers Centre, 
26 Union Square, New Yorke. 
Bus atstovės nuo dirbtuvių, 
raštinių, krautuvių darbinin
kių, nuo įvairių darbininkiškų 
moterų organizacijų ir kt.Kon
ferencijos tikslas—suburti dar
bininkes į talką Komunistų 
Partijai paskutinėmis josios 
rinkimų kampanijos dienomis. 
O tai lyra vienintelė Partija, 
kuri kovoja už lygų mokesnį 
moterims su vyrais už tą patį 
darbą, prieš ilgas darbo valan
das, kurias moterys yra pri
verstos vergauti su pigiausiu 
apmokėjimu; už pensijas dar
bininkėms motinoms pirm 
gimdymo ir po gimdymo, už- 
bedarbės pensijas visoms 
darbėms ir bedarbiams, ir

be- 
tt.

Prisigirdęs Bedarbis
Nušoko vandenin ir prisigir- 

dė tūlas apšepęs, suskurdęs 
žmogus, matomai, bedarbis, 
nuo perkeliamojo laivo (fer- 
ro), plaukiančio iš New Yorko 
į Staten Islandą.

IŠ LIETUVOS
KUNIGAS NEVEDUSIUS 

MOKESČIAIS 
. APKRAUNA

NAUMIESTIS. — Darbi- 
ninkas B. pareikalavo iš ku
nigo Visgirdo metrikų. Ku
nigas už metrikus reikalavo 
kokių tai mokesčių. Darbi
ninkas atsisako mokėti. Ku
nigas sakė, kad nevedę turi 
mokėti ‘sulig parapijos nu
tarimu. B. atsisakęs mo
kėt, o kunigas jį iškeikė. 
Matyt, kunigui Visgirdui 
permaža 60,000 litų, kuriuos 
jis gavo už ūkj, ir dabar no
ri iš nevedusių tam tikrą 
mokesnį rinkt savo naudai. 
Deja, kunigas Visgirdas ko- “ * ' - — ‘UčLSčlKVJV savu IJėtl/V 11IIIU& su- 1 , j. . 1 _ H ■. .. i. 1 i

nojoj Šalyj” ir pasižadėjo duo-įj^d ^ai budu įsigijo dideles 
ti savo įspūdžių aprašymą pankas, kurios priklausė 
“Laisvei” išspausdinti, .bendrom miesto ganyklom;

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris prie atida

ryme) furniture storo. Užtikrinu, 
kad galės gauti uždarbio $100 į sa
vaitę. Pinigų daug nereikia; taipgi 
ne patyrimo. Aš esu buvęs tame 
biznyj 11 metų. Esu lietuvis. At
sišaukite tokiu adresu: Smith, 45 
Branford Place, Room 227, Newark, 
N. J. (220-221)

KAM REIKALINGAS karpenteris,- 
staliorius budavojimui naujų namų 

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

215-26

REIKALINGI lietuviai būti nariais 
ir užimti darbą lietuvių gesolino 

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

217-22

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA dvi krautuvės, 

470 Lorimer St., kampas Grand
St., Brooklyn, N. Y.; puikus priva
žiavimas iš visų pusių, tinkama vie
ta by bizniui. Kreipkitės į Auf- 
rech(, 286 Graham Ave. ar Boot 
Black Store. Randa $25.00 į mėnesįA
PASIRANDAVOJA du Storai, M šei

mynų name; prie kiekvieno storo 
yra po 5 kambarius. Vienam Store 
yra bučemė ir grosernė, o nuo spa
lio mėnesio tas Storas bus tuščias. 
Biznis 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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA barber shop lietuvių 

koloniioj. Biznio daroma $60.00 
iki $70.000 į savaitę. Gera proga 
pirkti. Kreipkitės po No. 276 Bed
ford Ave., Brooklyn, N. Y. ♦ 

(221-222)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

, tt. , Puikus steičhls su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

GRABORIUS
UNDERTAKER

EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Ar Skaitai

“Raudonąjį Artoją”?
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

nuo naujų metų pradėjo eiti du 
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
' periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams "Rau

donąjį Artoją.“ x
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems "Raudonąjį Artoją,“ 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per "Vilnį,” "Lais
vę,“ “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.“ 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti: '

Minsk, UI. K. Marksu 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Namų Maliavotojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

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

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET

Brooklyn, N. Y.
Arba Telefonuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Avė., brooklyn 

9-7831/ ei. C irminoinl
( x'tiaiiMd /h <»<>/</(//><■

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja Ir 
nunaaliavoja viso
kį u b paveikslm 
[vajriomi» b p a 1- 
romia. Atnaujina 
aenua ir krajavu* 
Ir sudaro *u 
amerikoniSkai*.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450
Kreipkite* i I u o 

adresu i

JONAS STOKES
1 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Telephones Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

03 OE

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

Mes

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO, APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

229

' Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
• (Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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