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10,000 Streikuoja VaršavojBERLYNAS

PARYŽIUS

nešimo, iš kitur ši žinia dar

Vėl Prapliupo ■ < 
Klebonas Walsh

Rytą, saulutei patekėjus, 
mergina gulėjo be sąmones,

Bedarbė Duoda Progą Kapitalistams Pulti Visą Darbininkų 
Klasę; Algų Kapojimas Eina Ranka Rankon su Bedarbės 
Didėjimu; Darbininkai Turi Ruoštis Didelei Kovai.

•SHANGHAI, Chinija. — 
Nepaisant Chiang Kai-she- 
ko valdžios teroro, Shang- 
hajuje ir apielinkėje darbi
ninkų judėjimas atbunda. 
Bėgyje pirmosios pusės šių 
metų įvyko 51 streikas ir 
palietė 30,000 darbininkų. Į 
tą patį laikotarpį pernai te
buvo 23 streikai ir tepalie
tę 15,000 darbininkų.

Kanada Neįsileis 
“Labor DefendepDarbininkų Bruzdėjimas 

Chinijoje

azijos
stovi fašistai
pasirenka kelią su buržua
zija, su'fašistais. J

1,478,800 
1,520,000 
1,547,200 
1,676,400 
1,712,000 
1,775,100 
2,011,400 
2,017,900 
2,139,500

Policija Išvaikė Komunistų 
Demonstraciją

Reichstagan Išrinkta Draugė
Klara Zetkin . K

Pasirodo, kad Sovietu Sąjungoj Tebesidarbuoja 
Prieš Darbininkus Visold Kontrrevoliucionieriai

SOCIALDEMOKRATAI REMS SEN-ĄJĄ 
VALDŽIĄ IR PAGELBĖS PRIRUOŠTI 

DIRVĄ FAŠISTINEI DIKTATŪRAI

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

Vokietijos Socialdemokratai Atlieka Savo Istorinę Misiją, 
Padėdami Fašistams Prisirengti prie Užgriebimo Valdžios; 
Darbininkų Klasės Viltis Komunistų Laimėjime.

IR VALDŽIA PRIPAŽĮSTA BEDARBES 
PADIDĖJIMĄ IR NUOLATINĮ ALGŲ 

NUKAPOJIMĄ DARBININKAMS

NAUJA KOMUNISTŲ 
PARTIJA

Anglija Pripažins 
Argentinos Fašistus

VARŠAVA.— Rugsėjo 16 
d. 10,000 darbininkų paskel
bė streiką. Tai jų protes
tas prieš valdžios kruvinus 
darbui Streikuoja dau
giausia metaljO darbininkai.1

Konferencija Gynimui 
Ateivių Darbininkų

Šlykščiausi Darbai Lietuvos Fašistinės
Inteligentijos ir Smetoninių Policijantų

težins, o Islaimesite Pasaulį!

Ragina Francija 
Smarkiau Ginkluotis

DEMONSTRACIJA Už 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Bėgyje 
paskutinių dviejų mėnesių 
Vokietijoj bedarbė ryškiai 
padidėjo. Ypatingai daug 
darbininkų išmesta iš darbo 
namų statymo, transporta- 
cijos, metalo, audimo ir že
mės ūkio užsiėmimuose.

BERLYNAS.— Naujam 
Vokietijos reichstage bus 
net 12 moterų. Jų tarpe 
randasi garsioji Vokietijos 
Komunistų Partijos ir Ko
munistų Internacionalo dar
buotoja senutė Klara. Zet
kin. Tai nenuilstanti kovo
toja. Senatvė jai nieko ne
reiškia.. Dvasioje, pasiryži- 

tebėra

. WASHINGTON, D. C. — 

.Matomai, Vokietijos, rinki
mai labai nugąsdino katali
kų bažnyčios galvas. Bai
siai jie bijo komunistų lai
mėjimo. Kur buvęs, kur 
nebuvęs, katalikų bažnyčios 
politinis šulas Amerikoj, 
“tėvaą” Walsh vėl paleido 
savo gerklę apie bolševizmo 
pavojų Amerikoje.! • Savo 
pai-eiškime jis sako,‘kad Vo- 
kįetijos rinkimai parodė, 
jog ten ateina “bolševizmas 
ir raudonasis teroras.” Je, 
ateina, ir neša; pražūtį vi
siems parazitams. t ;

Berniukas Užmušė Mergaitę
UKMERGĖ. — , Nesenai 

Ukmergėj viena motiną pa
liko žaisti namie savo vai
kus, 6 metų berniuką ir 4 
metų mergaitę. <

Vaikai, bežaizdami, susi
kivirčijo ir pradėjo muštis: 
berniukas spyrė mergaitei į 
širdį. Mergaitė tuojau, ap
alpo, nuvežta ligoninėn tuo
jau mirė. , .

MANAGUA, Nicaragua. 
—Leitenantas John Dam- 
roW nusišovė savo kamba
ryje viešbutyje. .Kaip, kiti 
Amerikos karininkai, taip 
Damrow buvo pasiųstas Ni- 
caraguon ■ darbuotis Ameri
kos imperialistų naudai,

žuazinei valdžiai
darbininkus. Tai

Netgi valdžia nebegali pa
slėpti bedarbes augimo. Šis 
raportas parodo, kad rug
pjūčio mėnesį darbai suma
žėjo ant 1.4 nuoš., tai yra, 
ant tiek paaugo bedarbių 
armija.

Dar vieną svarbų faktą 
iškelia aikštėn šitas Darbo 
Department© raportas. Jei
gu darbai sumažėjo ant 1.4 
nuoš., tai darbininkų algų 
suma nupuolė ant 2.6 nuoš. 
Vadinasi, darbdaviai kapo
ja algas tiems, kurie dar 
pasilieka prie darbo. Pa-

PARYŽIUS.— Vokietijos 
rinkimti pasekmės išjudino 
Francijos “patriotus”. Jie 
vėl staugia, kad Francijai 
gręsia pavojus iš Vokietijos 
pusės. Girdi, negerai, kad 
fašistai Vokietijoj įsigalėtų, 
o dar baisiau, jeigu Sovie
tai įsisteigtų.* Tuo būdu, 
“Francija turi ginkluotis,” 
šaukia šovinistų vadas Per- 
tinax.

Bet ir be jo šauksmo 
Francija apsiginklavus nuo 
kojų iki galvos. Juk tik ne
senai buvo suruošti dideli 
kariniai manevrai, idant pa
rodžius pasauliui, kad 
Francijos imperialistai ge
rai ginkluoti.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų Darbo De- 
partmentas paskelbė savo

ANGORA, Turkija.—Tur
kijos valdžia skelbia,-kad ji
nai sukriušinus kurdų suki
limą. Nelaisvėn sukilėliai 
nebuvo imami. Kuriuos su
čiupo, tuos nužudė.

Nusižudė Amerikos 
Karininkas

gal ęitą raportą, abelnai 
imant, algosį nukirstos ant 
1.2 nuoš.

Tai šitaip buržuazija ir 
puola neorganizuotus Ame
rikos darbininkus. Vienus 
drabsto laukąn iš dirbtuvių, 
o kitiems kerta algas iš pe
ties;

Darbininkai turi organi
zuotis į naujas revoliucines 
unijas. Bedarbiai turi stoti 
į bedarbių tarybas. Kito
kios išeities neliko. Turi vi
su frontu užvirti kova už 
Socialės Apdraudos Bilių, 
kurį pasiūlė Amerikos Ko
munistų Partija. Tiktai to
kia taktika atves darbinin
kus prie laimėjimo.

' BERLYNAS.—1 Rugs. 16 
d. Berlyno komunistai buvoI 
suruošę demonstraciją ap-1 
vaikščiojimui z laimėjimų' 
rinkimuose. Bet policija už- į 
puolė demonstrantus.ir spė
ka juos išblaškė. Dvide- 
šimts-aštuoni draugai suim-

bar išviso tame r 
streikuoja 40,000 dar

Lietuvos fašistinių meni 
“Tempo’ 
3a įdo 

t'ūrin-

Gončiai Prieš Kalinius
Rugpj. 27 

d. sukilo Aix-en-Provence 
kalėjimo kaliniai. “Demo
kratine valdžia paleido gon- 
čius prieš sukilėlius, Dąug 
kalinių baisiai apdraskyta. •

NEW YORK.— Sekma
dienį, rugsėjo 21 d., New 
Yorke įvyks svarbi konfe
rencija gynimui ateivių dar
bininkų. Vėl prasideda agi
tacija už įstatymus prieš 
ateivius. ‘Reikia kovot prieš 
tuos įstatymus.’ Darbininkų 
organizacijos privalo pa
siųsti savo delegatus.

Konferencija įvyks Man
hattan Lyceum svetainėj ir 
prasidės 10 vai. ryte.

Konferencijos dienlotvar- 
kis toks: 1) Kaip suorgani
zuoti distrįkto organizaciją, 
o paskui eiti prie naciona- 
lės. 2) Ruošimas masinių 
protesto mitingų. 3) Rezo
liucija prieš siūlomus įsta
tymus prieš ateivius.

Bedarbių Armijos
Augimas Anglijoje

smaugti 
pat se

noji valdžia, naujai padėčiai 
susidarius, aiškus dalykas, 
nė plauko nepajudins fašis
tams. Atbulai, fasistM’
šturmuos, mobilizuos savo 
spėkas, ginkluosiu, ruoš

smurtą ir, progai pasitai
kius, padarys taip, kaip pa
darė Italijos juodmarški- 
niai, arba Lietuvos smetoni
niai. Tai dar viena bjauri 
išdavystė Vokietijos social- 
fašistų.

Ir ištikrųjų, socialistai vi
sur daugiau bijo komunis
tų, negu fašistų. Su fašis
tais jie gražiai susikalba, 

naujam reichstage turės 143 Lietuvoj, pavyzdžiui, social- 
valdžiai demokratai gražiai gyvena 

prie Smetonos, o jėigu ten 
i būtų proletariato diktatūra, i .... . -i j*

BERLYNAS.— Vokieti
jos fašistai šėlsta. Tas Mu- 
nichu jie užpuolė komunis
tą Kiesslingą ir peiliu per
dūrė. TVIatyt, kad jie ruo
šiasi visuotinam terorui 
prieš darbininkus, kurie pa
rodė, kad jie krypsta komu
nistų pusėn.

Tuo tarpu eina machina
cijos tarpe buržuazinių po
litikierių ir socialfašistų 
(socialdemokratų) delei val
džios vietų. Vėliausios ži
nios sako, kad senasis Bru- 
eningo kabinetas pasiliks. 
Vadinasi, senoji buržuazinė 
valdžia tęs savo darbą. Sa
ko, kad socialfašistai, kurie

Socialistas Garbina 
Imperialistą

GENEVA.—Anglijos at
stovas, socialfašistas Hen- 
dersonas išdrožė prakalbą 
žurnalistų susivienijimo, va
karienėje. Jis kalbėjo apie 
tarptautinius santikius. Sa
kė, kad Anglija trokštanti 
tiktai taikos. Bet nepasa
kė, kad Anglija šiandien 
pati skerdžia Indijos žmo
nes ir siunčia karinius lai
vus Chinijon. Paskui Hen- 
dersonas į padanges iškėlė 
seną imperialistinį vilką 
Briandą, Francijos atstovą. 
Girdi, jam tik taika terūpi. 
Priežodis Sako: “Toks tokį 
pažino ir į svečius pavadi-

o žagintojai, nesigėdydami 
pro šalį vaikščiojančių žmo
nių, vis “darbavosi”. To ma
ža, jie iš savo tarpo išrinko 
“delegatus”, kurie vaikščio
jo apylinkėj ir jieškojo vy
rų, norinčių žaginti.

Ar galima rasti šlykštes
ni gyvuliškesnį žmonių el
gesį? Kaip mums teko pa
tirti, šio įvykio byla esanti 
perduota Klaipėdos krašto 
gubernatoriui p. ministeriui 
Merkiui. Kaltininkai esą 
tardomi ir greičiausiai bū
sią perduoti teismui. Apie 
šios bylos eigą, mes, rodos, 
turėsim galimumo nuolat 
skaitytojus informuoti. * ,

International Press Corres
pondence praneša; .kad Syri- 
joj susikūrė Komunistų Par
tija. Iki šiol ten gyvavo 
tiktai komunistų grupė. Pir
mas Syrijos Komunistų Par
tijos atsišaukimas buvo pa
skleistas po visą kraštą. Pra
nešimas sako:

“Įsteigimas Syrijos Komu
nistų Partijos yra didelis 
žingsnis pirmyn išsiplėtoji- 
me komunizmo Arabijoj ir 
labai svarbus įvykis Komunis
tų Internacionalo istorijoj. 
Nauja karinga sekcija, kuri 
yra arti susirišus su arabų 
masėmis, yra vienatinė par
tija, atstovaujanti tikruosius 
siekimus ir reikalus darbo 
žmonių Syrijoje. ši sekcija 
šiandien užeina ant tarptau
tinio proletariato kovos are
nos.“

Francijos spauda labai su
sidomėjo įsikūrimu Syrijos 
Komunistų Partijos. Mat, 
Syrija yra pavergta po Fran
cijos imperiali-zmo letena.

BARCELONA.— Namų 
statymo darbininkų streikas 
nuolatos plečiasi. O prie jų 
dar prisidėjo 10,000 gatvių ,

' LONDONAS.—MacDonal- 
das žadėjo išrišti , Anglijos 
ekonominį klausimą ir pra
šalinti bedarbę, darbinin
kams pakelti algas ir taip 
toliau. Dabar jo partija 
valdžioje, jau senai. Bet 
viekas eina atbulai. Algos 
darbininkams kapojamos, o 
bedarbių armija auga. Mat, 
MacDonaldas* darbuojasi 
buržuazijai, o ne darbinin
kams. Štai kaip kilo bedar
bė bėgyje 9 mėnesių:

Sausis .
Vasaris 
Kovas . 
Balandis 
Gegužis 
Birželis 
Liepos . 
Rugpj. . 
Rugsėjis

vietas, prižadėjo 
“netiesioginę” paramą. 
Reiškia, kad jie tuo tarpu 
nestos valdžion, bet duos 
senajai valdžiai vykinti sa
vo programą. Reichstage 
socialfašistai bus “domės”, 
tai yra, pasiliks “neitra- 
liai”, nebalsuos. Tegul bur
žuazija lupa kailį darbinin
kams, o socialdemokratai 
pasiliks “bešališki”.

Faktinai reiškia, kad so
cialdemokratai padės bur-

SHANGHAI, Chinija.
Raudonoji Armija užpuolė 
ir paėmė visą eilę didelių 
sodžių Hupev provincijoje. 
Amerikos karinis laivas 
“Juzon” ir Anglijos “Gnat” 
plaukė Yangtze upe pagel- 
bon valdžiai. Bet juos pa
sitiko Raudonoji Armija ir 
atidarė ugnį, iš kanuolių. 
Įvyko smarkus apsišaudy
mas, bet pasėkos nežinoma. 
Sakoma, kad komunistai tu
ri pasidarę cimentiniu's ap
kasus, iš kurių jie šaudo į 
imperialistų laivus. Angli
jos laivyno viršininkai labai 
tuo susirūpinę, nes imperia
listų kariniams laivams 
Yangtze upėj grūmoja pa- 
voj us.

Moters kelnės ant medžio— 
paleistuvės reklama—išsiri

kiavę žagintojai
x Mums teko patirti apie 
šlykštų kai kurių Klaipėdos 
krašto valdininkų nesenai 
padarytą chuliganizmą, ku
ris, Lietuvoj kultūringų 
žmonių tarpe, turėtų būti 
paskutinis.

me, kalingu me i ji 
jauna.

NEW YORK.-Praneša, kad 
garsusis fašistinis Fish komi
tetas vėl pradės savo tyrinė
jimą. Posėdžiai ppasidėsią 
su rugsėjo 26 d. O tas tyri
nėjimas, kaip jau žinoma, 
yra atkreiptas prieš komu
nistinį judėjimą ir prieš So
vietų Sąjungą.

Darbininkų pareiga protes
tuoti ir kovoti prieš šitas 
buržuazijos pastangas sukelti 
Amerikoje sentimentą prieš 
darbininkų respubliką. Tuo 
tikslu Soviet. Sąjungos Drau
gų organizacija ruošia dide
lę masinę demonstraciją. 
Įvyks rugsėjo 28 d., sekma
dienį, 2:30 vai. po pietų, New 
Star Casino svetainėj, Le
xington Ave. ir 107 St.

kai kontr-revoliucionieriai 
tebesidarbuoja prieš darbi-

* -. .Ų--? ■

ninkus ir valstiečius. Bet 
jie ir užmoka, kuomet juos 
Sovietų valdžia sučiumpa. 
Buržuazinėse šalyse toki 
razbaininkai ir žulikai pa
keliami į augštus žmones, o 
darbininkų tėvynėje pasta
tomi prie stulpo. Štai kodėl 
taip nekenčia Sovietų val
džios buržuazija ir socialfa
šistai.Pagal Nemunu, netoli 

Tilžės, mūsų pusėj, buvusios 
rengiamos gegužynės. Joms 
pasibaigus ir žmonėms išsi
skirsčius, keli inteligentais 
save vadiną valdininkai^ jų 
tarpe vienas kitas policijos 
tarnautojas, kaž kur sugrie
bę! 'nfetokoš do Vos merginą, 
ją prigirdę, paguldę; po; me
džiu, pagal žmonių dažnai 
vaikščiojamą taką. Numo
vę jos kelnaites. Jas pri- 
kimšę šienu, pakabinę ant 
medžio šakos. 'Tuo žygiu 
didžiavęsi, esą jie išradę 
origihalę reklamą paleistu- 
vybės įstaigai, kurią, tuo 
tarpu, jie buvo pavertę po 
medžiu esančia vietele.

Gerokai įsigėrę 9 ar 12 
vyrų išsirikiąyo ir iš eilės 
žagi'no tą merginą, baskui 
iš kąž kur sugriebę skustu
vą, apskutę kai kurias kūno 
dalis, vartoję Citrino sunką, 
žvakes, dviračio pumpas ir

New York Times kores
pondentas praneša, kad šio
mis dienomis Maskvoje likę 

■' sušaudyti penki užkietėję 
kontr-revoliucionieriai. 3 iš 
jų buvę viršininkai gaisro 
departmento. Jų pavardės 
skamba: Tzikreff, Tzive- 
todd, ir Tujilkin. Jie arba 
tyčia padeginėję namus, ar
ba taip “gesinę” gaisrus, 
kad kuo daugiausia namų 

. sudeginus. Tuose gaisruose 
ir žmonių žuvę. Pagaliaus 
tie žmogžudžiai kontr-revo
liucionieriai tapo sugauti, 
nuteisti mirtin ir sušaudyti. 
Juos teise liaudies teismas, l" - •

Kiti du sušaudyti buvę 
broliai, nariai Komunistų 
Partijos. Jiems buvus pa
vesta didelė Sovietų farma 
prižiūrėti. Bet tai buvę tik
ri vagys, prisiplakę prie ko
munistų. Jie smaūgę dar- 

i bininkus ir ■ visas įplaukas 
susidėję sau į kišenių. So- 

. vietų Valdžia pajuto, kad 
; toj farmoj dalykai prastai puoštas darbininkų 
eina ir pasiuntė draugą vis
ką huodugniai ištirti. Tie 
du broliai, pajutę pavojų, 
pagriebė tą draugą ir ban
dę pasmaugti. Bet darbi
ninkai, išgirdę kliksmą, su
bėgo ir atėmė. Tai dabar 
šitie du šarlatanai likę su
šaudyti.

ninku organas 
(rugjp. 28 d.) p; 
mų vaizdą apie 
giimą” Lietuvos inteligenti
jos ir policijantų. Tai prie 
ko privedė fašistinė dikta
tūra. O liaudis prispausta 
vaitoja, vargsta ir badauja.-

Žemiau paduodame visą 
“Tempo” straipsnėlį be jo
kių pridėčkų. Jis skamba 
sekamai:
šlykštus Inteligentų Elgė- 

\ sys

LONDONAS.— Anglijos 
socialfašisto MacDonaldo 
valdžia nutarė greitai pri
pažinti smurtu įsteigtą Ar
gentinos fašistinę valdžią. 
Vadinasi, socialistai dar 
kartą įrodė savo šunišką 
tarnavimą kruviniesiems 
fašistams.

Įdomu ir tas, kad Uribu- 
ru pripažino jau ir popie
žius. Taip vadinama Vati-, 
kano Valstybė su pasveiki
nimu ištiesė ranką Argen
tinos smurtininkams. Socia
listai ir popiežius—geriausi 
fašistų prieteliai.

Tarptautinis DarbihiAkų 
Apsigynimas gavo praneši
mą, kad Kanados valdžia 
uždarė duris “Labor Defen- 
deriui”. Kaip žinoma, “La
bor Defender” yra oficialis 
organas T.D.A. ir išeina 
kas mėnuo. Tai puikiai su
taisytas ir paveikslais par

tai jie turėtų eiti naudingą 
darbą dirbti. Taigi, jie vi
suomet padeda fašistams. 
Gi Vokietijoj kaip tik eina
ma prie to, kad ten turės 
būti griežtas* ^susikirtimas 
tarpe darbininkų ir buržu-1 

kurios priešakyje* 
Socialistai
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MES IR VOKIETIJOS KOMUNISTAI
Ne tik‘džiaugsmas, bet ir pamoka yra kiekvienam re

voliuciniam Amerikos darbininkui iš didelio komunistų 
laimęjimo Vokietijos seimo .rinkimuose. * , ( :

Vdkietijos komunistai peV en^rgirigą rinkimų 1 :vajų 
pasiekė ir išjudino plačiąsias darbininkų minias fabri
kuose, dirbtuvėse, kasyklose, unijose ir visose proletari
nėse organizacijosę; o revoliuęįnių darbininkų susikirti
mai su fašistais ir policija virto kasdiėnįniu dalyku.

Komunistams atiduoti 4,587,708 dafbininkų balsai ir 
jais išrinkti 76 seimo atstovai yra ne vien parlamentari
nis jų pasisakymas už komunistinius kandidatus: tai yra 
pasisakymas už pačią revoliuciją. ' x

Savo atsišaukime Vokietijos Komunistų Partija atvi
riausiai pareiškė, del ko pamatiniai jie veda tą rinkimų 
kovą, būtent:

“Komunistai stoja prieš bent kokį sandarbinipkavimą 
su buržuazija ir už revoliucinį nuvertimą dabartinės ka
pitalistinės tvarkos, už pašalinimą visų viešpataujančios 
kbsės biurokratų ir už panaikinimą visokio išnaudoji
mo Mes sukriušinsime valstybės mašiną, kurios tiks
las yra spausti ir vergti darbininkus.”

Toliau. Iš visų partijų vien komunistai tikrai, neat- 
laidžiai kovojo, kąd būtų panaikintas amerikinis Youn
go planas, akmens sunkumu slegiantis Vokiečių darbo 
minias. Vien jie parodė nepalenkiamo pasiryžimo pa
naikinti visas Vokietijai užkartas karo kontribucijas su
lig Versalės sutarties. Tą jungą proletariatui ir vargin
giems valstiečiams priėmė įvairios atvirai kapitalistinės 
partijos ir socialdemokratai. Hittleriniai fašistai kad 
ir deklamavo prieš Youngo imperialistinį planą, tačiaus, 
kaip išdėsto “Pravda”, visi jų keliai vedę prie to plano 
palaikymo. Vedmainingais šūkčiojimais prieš Youngo 
planą7 ir Versalės sutartį fašistai stengėsi tiktai prisi- 
žvejoti balsuotojų. Ir, tiesa, fašistai turėjo tame savo
tiško pasisekimo. Nors jie tiesioginiai atstovauja stam
bųjį fabrikantų kapitalą, tačiaus prigavingais riksmais 
už. “darbą kiekvienam vokiečiui,” už kapitalistų “dalini- 
mąsi” pelnais su darbininkais, už mokesčių' (taksų) su
mažinimą, už smulkiųjų*ir vidutinių biznierių reikalų 
apgynimą ir tt. fašistai pravedė 107 savo atstovus į sei- 
mį; jie paskui save patraukė plačius sluogsnius smulkio
sios buržuazijos, buožes ir didelę valdžios tarnautojų ar
miją. Jiem, beje, pavyWM&r suvylioti ir tam tikras 
skaičius nesąmoningų darBininkų.

Kai del socialdemokratų, jie vis dar pasilieka skaitlin
giausia partija seime su 143 atstovais, bet maža tegali 
jiems būti iš to linksmybė. Nes šie rinkimai paro
dė spartų socialfašistų smukimą: jie prarado 700,000 
balsų ir 10 vietų seime tuo tarpu, kai komunistai gavo 
1,300,000 naujų balsų ir seiman pravedė 22 daugiau atsto
vų, negu turėjo pereitame seime. Be to,' labai didelė da
lis balsavusių už socialdemokratus nėra darbininkai, bet 
smulkiai-buržuaziniai elementai; ir šį faktą pažymi visi 
spaudos pranešimai, kurie taipo pat pabrėžia, jog komu
nistai išaugino savo pajėgas lėšomis socialdemokratų, 
patraukdami saVo pusėn stambias mases darbininkų, ku
rie pirmiau eidavo su socialfašistais. /

Taigi komunistų pasisekimas yra grynai proletarinis 
laimėjimas, ir tai didžiausiuose darbininkų centruose, su 
Berlynu priešakyje, kur komunistai gavb daugiau balsų, 
negu bent kuri kita partija. Toks galingas pramonės a 
darbininkų telkimasis apie Komunistų Partiją yra bol- jją> mes vykinsime sekamą
ševistinės revoliucijos 'pranokėjas ir žingsnis linkui tos 
revoliucijos Vokietijoj. Tai nėra vien “protestas” prieš 
senąsias partijas del bedarbės, del pasunkintų mokesčių 
ir tt., kaip kad riečia New Yorko “Worldas” ir kiti ka
pitalistiniai laikraščiai. Tai yra ženklas spartaus darbo 
minių pamatinio kairėjimo ir paskelbimas griežtos kovos 
prieš patį kapitalizmą su visomis jo partijomis, prade
dant fašistais ir baigiant socialdemokratais, kaip darbi
ninkų klasės budeliais ir niekšiškiausiais prigavikais.

Ekonominį pagrindą komunistų laimėjimams, žinoma, 
sudarė vis platėjantis ir gilyn einantis kapitalizmo kri
zių kuris neša kaskart didesnius vargus, ir kahčias dar
bininkų minioms. Bet be lenininstines Komunistų Par
tijos tikslaus revoliucinio, masinio darįo tokie laipaejiniai 
būįų negalimi. Apsivalius nuo tročkisįtihių “kairiųjų” 
ir dešiniųjų šiukšlių, "Vokiečių Komunistų Partija,, eida
mi Komunistų Internacionalo nužydėta linija, juo sek- 
mihgiau sumobilizavo darbo mases. Tuo būdu vėjais nu- 
ėjd pranašavimais “socialistų” (jų tarpe ir Grigaičio), 
kad bemėtant iš Partijos “žymiuosius” vadus (trockistus 
ir dešiniuosius), Vokiečių komunistai “smpnką, smunką 
ir susmuksią.” O išėjo kai}) tik atbulai, nežiūrint kas- 
valandinių socialfašistų šmeižtų, nežiūrint “socialistinės” 
ir kitokios policijos atakų prieš komunistus, nepaisant 
komunistinių laikraščių uždarinėjimo, nepaisant komu
nistų kandidatų areštavimų ir kitokio smurto prieš, ko
munistus laike rinkimų kampanijos. ’

Vokietijos komunistų laimėjimas turi būt ypač mums, 
Amerikos komunistams, pamoka ir paraginimas’ į smar
kesnį veikimą šioje rinkimų kampanijoje Jungtinėse Val
stijose, su uzsitikrinimu, kad mūsų darbas nebiis veltui, 
jeigu ztik jį energingai ir pamatiniai varysime. Eikime 
su komunistiniais kovos obalsiais į minias, organizuoki
me darbininkų komitetus dirbtuvėse, mobilizuokime be
darbius j galingas tarybas, budavokime savo Komunistu 
Partiją ir revoliucines darbo unijas; saVp‘rinkimų kam
paniją suriškime su kasdieniniais tuOjaųtimpįą dąrbįnin- 
kų ir bc’darbių reikalais, visuomet stovėdami jų kovų

VOKIETIJOS KOMUNISTU PARTIJOS 
RINKIMU PROGRAMA

Vokietijos Komunistų Par
tija Reichstago rinkimuose 
patiekė Vokietijoj proleta
riatui sekamą savo progra
ma:

Mes sudraskysime plėši
kišką Versalės “Taikos” Su
tartį ir Youngo Planą, ku
ris pavergia Vokietiją; mes 
panaikinsime visas tarptau
tines skolas, karo kontribu
cijas, , kuriąs kapi.tąjistaį už
dėjo ant Vokietijos darbo 
žmonių/ ; ' ' • į,i

i 1 > i i
Mes, komunistei, kovpsiįne 

už; pilną visų tautų apsi
sprendimo teisę, ir susita
rime su revoliuciniais darbi
ninkais Francijos, Anglijos, 
Lenkijos, Italijos, ’ Čekoslo
vakijos ir tt., užtikrinsimi 
galimumą sąjungos su So
vietine. Vokietija tiems vo
kiškiems distriktams, kurie 
išreiškia tokį pat pageida
vimą.

Mes, komunistai, padarysi
me tvirtą politinę sąjungą 
tarp Sovietinės Vokietijos 
ir Sąjungos Sovietinių So
cialistinių. Respublikų ant

stovaujančius interesus visų 
darbo žmonių, paliuosuosi- 
me juos iš plėšikiškų pelna- 
grobių. Geležine kumščia 
sudaužysime bile spekulia
ciją. ‘ /

Mes panaikinsime kapita
listų bendrinės ekonomijos 
formas, . eksproprijuosime 
didžiuosius gyvenimo nainų 
savininkus be atlyginimo ir 
apgyyeųdmsjme. . darbinin
kus ir biednuosius miestų 
gyventojas turtingųjų*{ na
muose. Nušiatysime,'sulig 
klasių principo, bandų ’ kai
ną, kainą ant gazo, van
dens, elektros, komunikaci
jos; bendrinių patarnavimų, 
ir sumažinsime jas iki.mini
mum del proletarų ir darbo 
žmonių, kurie' turi skrum- 
has gyvenimo įplaukas.

Padarysime galą buržua
zijos taksavimo politikai. 
Užgriebiant galią, paimant 
be atlyginimo pramonines 
įmones, bankus, dideles na
mų nuosavybes, daugmeni- 
nę prekybą, darbininkų kla
sė sudarys reikalingiausius

r dalykus del proletarinėsto pamato, kad Sovietines /, , _ ,, . 1 .1 7 5to 1 o rv hna / namin Km dnnrr\

Vokietijos dirbtuvės prista
tys pramoninius produktus 
Sovietų Sąjungai, o už tai 
gaus maistą ir žaliąją me
džiagą iš Sovietų Sąjungos.

Mes pareiškiame Vokieti
jos darbo žmonėms: jeigu 
$ių dienų Vokietija yra be 
apsaugos ir izoliuota, tai 
Sovietinė Vokietija, reikia
mą daugiau kaip' devynių, 
dešimtadalių jos gyventojų 
iy iturėdama simpatiją'dar- 
į)o į žmdriių Višosė idtbse1 šą- 
lyse, nebijos ?jokios'-atakos 
is imperialistų pusės. Mes 
hurodohię Vokietijos darbi? 
ninkams, kad tik ačiū visu 
šalių darbininkų paramai, 
ir su pagelba jos nenugali
mos Raudonosios Armijos, 
Sovietų Sąjunga galėjo sėk
mingai atmušti pasaulio' im
perialistų karinius įsiverži
mus.

Priešingai veidmainiš
koms fašistų frazėms prieš 
stambų bankinį ir prekybi
nį kapitalą, priešingai tuš
tiems nacionalsocialistų (fa
šistų) tauškimams prieš 
parazitus ir prieš korupci- 

valstybės klasinio biudžeto. 
Ant absoliutiniai sveiko pa
mato mes pastatysime kiek
vienos rūšies socialę ap- 
draudą (bedarbes, ligos, se
natvės,, negalėjimo, sužeidi
mo, rėmimo kare sužeistų
jų ir invalidų ir tų, kurių 
užlaikymas priklausė nuo 
kare kritusių) valstybės iš-

1 i 11 i ■Mes paliudsuosime Vokie
tijoj Sovietinės Respubli
kos valštybityį iž.cĮą nuo. nę-i 
produktyvių i Jšįąidų del poli
cijos ir bažnyčios, del pen
sijų Hohenzollern princams, 
karaliams, kunigaikščiams, 
maršalams, generolams, ad
mirolams, kurie arba abdik- 
t'avo (atsisakė nuo urėdo) 
arba tapo išvyti, del minis- 
terių algų ir pensijų, del iš
mokėjimo reakciniams val
dininkams, del visokios rū
šies korupcinių ir lėbavimo 
išleidų.

Mes sudaužysime viešpa
tavimą stambiųjų žemės sa
vininkų; eksproprijuosime 
jų žemę be atlyginimo ir 
pavėsime ją biedniesiems 
valstiečiams; įsteigsime So
vietinius ūkius, įrengtus 
moderniškiausia mašinerija 
ir suteiksime žemės ūkio 
proletariatui tokias pat dar
bo sąlygas, kaip ir miestų 
darbininkų, ir sutrauksime 
milionus darbininkų valstie
čių į darbą būdavo j imūi so
cializmo.

Geležine ( šluota mes iš
sijosime ; Visus ' parązitus, 
stambiuosius * industrialis
t's, < bankiėrius, junkerius, 
stambiuosius biznierius, ge
nerolus, buržuazinius politi
kierius, darbininkų išdavi
kus, spekuliantus ir /Viso
kios rūšies pelnagrobįus. 

i Sudaužysime aparatą , ga-

Virtiiftio^' ka'd' jie. he

programą:
Paėmę galią, be mielašir- 

dystės sustabdysime machi
nacijas bankinių magnatų, 
kurie šiandien atvirai šaly 
vykdo savo pageidavimą. 
Mes įvykinsime proletarinę 
nacionalizaciją bankų ir pa
naikinsime skolas, neatly
gindami nei Vokietijos nei 
sjvetimų šaljų; ;kapitali^ams/ 
jDtuigmenih’ės prekybos Ve

dėjai, magnatai prekybinio 
kapitalo šiandien stumia 
mažus krautuviųinkęlius ? į 
bankrūtą, išmesdami i tūks* 
tančius samdinių į gatvę; 
sunaikindami šimtų ’ tūks
tančių vidurinės klasės žmo- i_____
nių gyvenimo priembhę/ap-1 lios, kuri viešpatauja spaų- 
vogdarni valstiečius ir pa-dimui ir vergimui darbo 
keldami kainas ant pro dūk-(žmonių. Nuo pŪt darbo vie
tų, kuriuos naudoja mases. ‘ ” .............
Kuomet mes paimsime ga
lią, tai sustabdysime machi
nacijas prekybinių magna- 
natu, nacionalizuosime 
daugmeninę prekybą ii; įs
teigsime galingus naudoto
jų kooperatyvus, tikrai at- 

uz

tos iki pat Vokietijos Sovie
tų valdžios visur proletaria
tas valdys bendrai su visais 
darbo žmonėmis pamatu ti
kros ir plačios Sovietinės 
demokratijos.

Įvedant septynių valandų 
darbo diena *r beturiu die-

prięšąkyje, ■ o 'ir Amerikoje darysimo vis didesnių 
žingsnių, sekdąmi Vokietijos komunistų pavyzdžiu ir ar- 
tMamiesį prie to, ką yra laimėję Sovietų Sąjungos dar
bo Žmones.” '

nų darbo' savaitę, . tvirtai 
ekoncįpiiniai suširišaht su 
Sovietų Sąjunga ir pake
liant masių pirkimo jėgą, 
mes vi^ąi panaikinsime be
darbę. Visiems suteiksime 
galimumą dirbti; pastatysi
me visas pramonės ir agri
kultūros produktyves jėgas 
išimtinai daį'bo žmonių tar
navimui. Užtikrinsime dar
bininkėms moterims ir dar
bo jaunuomenei pilną politi
nę lygybę su lygia užmokeš- 
tim už lygų darbą. Pakel
sime algas, panaikinę darb
davių pelnus^ bereikalingas 
tvarkymo1 išlaidas kapitalis
tinės ekonomijos sistemos 
ir kontribtibij'ų išmokėji-’ 
mus, | Kas liečia yįsūs bur
žuazinius dykūnų?’ ir .tingi
nius mes vykinsime bolše- 
yistiniu aštrumu principą: 
kas nedirba, tas nevalgo.

Mes, komunistai, patiekia
me darbo, žmonėmis progra
mą socialįo pasiliuosavimo 
iš po kapitalo jungo. Mes 
sukelsime masėse entuziaz
mą del pergalės ant buržu
azijos, del socialio ir tuo 
pačiu sykiu tautinio Vokie
tijos darbo žmonių pąsiliuo- 
savimo. Tiktai proletarinės 
diktatūros kūjis gali sudau
žyti Youngo Plano ir tauti
nio pavergimo retežius. Tik
tai socialė darbininkų kla
sės revoliucija gali išrišti 
tautinį Vokietijos klausimą.

Kuomet visi darbininkai, 
visi biedniėji Valstiečiai, vi
si samdiniai, visi vidurinės 
klasės darbo žmonės; vyrai; 
moterys, jaunuoliai ir suau
gę, ^kuomet visi, .kurie ken
čia delei Į^izib, delei bedar
bės, skurdo' ir išnaudojimo,; 
susiburs aplink • < Vokietijos 
^omunistų < Partiją, ■ tuomet 
jtė sudarys'' š^ėką neapga- 
limd 
tįk' sėkmingai' nuvers kapi
talo viešpatavimą, bet jiems 
pasipriešinimas, i namie ar 
iš, užsienio, bus visiškai be- 
viltingas>

. Tokiu būdu mes atsišau
kiame į visus darbininkus, 
kurie dar yra po įtaka 
bjaurių fašistinių žmonių 
apgaudinėtojų, galutinai at
sikratyti nuo nacionalsocia- 
lizmo (fašizmo) ir stoti į 
prole t. klasių kovos armiją. 
Todėl mes, komunistai, atsi
šaukiame į visus darbinin
kus, kurie dar seka išdavi
kiškus socialdemokratus, at
sitraukti nuo tos partijos 
koalicinės politikos, Versa
lės taikos, Youngo Plano, 
pavergimo Vokietijos darbo, 
masių, ir stoti į revoliucinį 
frontą, skaičiuj milionų, su 
komunistais del kovos 
proletariato diktatūrą..

Šalin Youngo Planas!
Šalin kapitalistų ir junke

rių ^valdžia! ■■
šalin fašizmas ir social

demokratija ! ' ■,
j Lįi gyVuoja proletariato

LAPPO FAŠIZMAS HNl ANDI JOJ

; LUi gyvuoja Sovietinė Vo
kietija! ,
J Berlynas, rugpjūčio 24 d/, 

1 7 1930 m.
• Vokietijos Komunistų Par

tijoj ®entralinis Komi
tetas.

Diktatūra Finlandijc je
HELSINGFORS.— Šuo

rui jos fašistinė diktatūra 
yra diktatūra industrialis- 
tų, darbdavių klasės. Rug
pjūčio *28 d: medžio pramo
nes 500 savininkų laikė su
sirinkimą ir nutarė visais 
būdais “naikinti komunis
tes.” ’ ( ' ' ' ’■ -

Ketvirtad., &ugs. 18,' 1930

TRUMPA ISTORIJA
Kai lenkų, lietuvių, ukrainų ir kitos tautos, taip ir Fin

land! ja (Suomija) buvo po carizmo priespauda. Laike 
Kerenskio laikų Rusijoj, 1917, po vadovyste Swinhufvud, 
finų tauta apsiskelbė neprigulminga nuo Rusijos. Pro
letarinė revoliucija Finlandijoj prasidėjo 19(18 m.

Finų buržuazija tuojaus kreipėsi prie Vokietijos, pra
šydama pagelbos prieš darbininkus. Nors Vokietija tuo 
laiku turėjo dėt savo visas spėkas vakarų fronte, vie
nok imperialistiniai išrokavimai vertė Vokietijos milita
rises siųsti, sąyp kariuomenę sukriušint Finlandijos dar
bininkų valdžią. Kovo mėnesyj pribuvo Saksonijos di
vizijos po vadovyste gen. Golzo, kurios išlipo ant Finų že
mės vakariniam ir pietiniam kraštuose. Tuo tarpu Šve
dų if Finų baltagvardiečiai puolė darbininkų spėkas iš 
žiemių pusės. Kovo 15 HelSingforsas buvo paimtas iš 
darbihinkų. Gegužės 4 Finų Raudonoji Armija, po 
smarkaus ir atkaklaus gynimosi, tapo apsupta ir sunai
kinta. 1

Prasidėjo baisu? baltasai teroras. Iš 90,000 kalinių, 
18,000 buvo sušaudyta karo lauko teismo nuosprendžiu; 
15,000- mirė koncentracijos1 kempėse nuo bado ir ligų; 
Tarpe šių aukų buvo daug moterų ir vaikų. . Baltasis 
terorą^ siautė gelbstint vokiečių durtuvams. Finlandi
jos buržuazija jautėsi galinga ir didi. Naujai išrinktas 
“Riksdagas” .(kongresas) spalio 5, 1918 m., pasiūlė Finų 
“karaliaus karūną” princui Karoliui Hessui. Bet vokie
čių lapkričio revoliucija sugadino šiuos planus ir Finlan- 
dija patapo “demokratinė respublika.”

Ekonominė Struktūrą
Finland! j a yra agrarinė šalis. Iš 3.5 milionų gyventąją 

65 nuoš. užsiima agrikultūra (žemdirbyste); 15 nuoš.— 
industrija, ir 7 nuoš. pirklyba ir transportacija.

Eksportas daugiausiai susideda iš gyvulių, javų ir me
džio. Daugiau negu pusė visos žemės yra rankose stam
bių žemės savininkų ir kulokų. Apie 60 nuoš. gyventojų 
turi trečdalį dirbamos žemės, kiti 25 nuoš. gyventojų gy
vena tik ant vieno penktadalio žemės. Didžiuma jų ran
davo ja žemę nuo stambių žemvaldžių.

Politinė Situacija iki Pastarojo Perversmo
Viešpataujant Finlandijos “demokratinei” valdžiai, 

Komunistų Partija padaryta nelegale. Revoliuciniai dar
bininkai ir biednieji valstiečiai suorganizavo “Darbinin
kų ir Valstiečių Partiją,” kuri, nežiūrint legalio teroro 
ir persekiojimo darbininkų, įgavo gana didelės įtakos 
prolėtariate. Naujas- Riksdagas susideda iš sekančių 
grupių: . , ,

Dąfbininkų ir Valstiečių Partijos* 23 atstovai, social
demokratų £9, agrarinės partijos ’(spjųlkioji buržuazija) 
60,t įemokratų 7,j konsęrvatyvų ^9, sy|ęlų' piažumos ^par
tijos 22.«... - ■ ■ . . . ( , J

* Finlandijos socialdemokratai valdžioj buvo keliais ht- 
yejais, kur daugiausiai vedė kovą prieš komunistus ir 
prirenginėjo dirvą fašizmui. Jųjų vadas yra Vaino Tan
ner, f apie kurį “Berliner Tageblatt” laikraščio reporteris 
sekančiai rašo (vas.'25, 1930):

“Labai turtingas vyriausias manadžeris stambių koo
peracijų, pasaulinis žmogus, tinkamiausias būti minis- 
terių pirmininku, kurią vietą jis buvo užėmęs savo laiku. 
Tannerio grupė 1927 metais pasirodė tinkama būti val
džioje.”

Socialdemokratų Partijos konferencijoj vasario mėn. 
š. m., Tanneris laimėjo vadovybę.

Ekonominis Krizis
Finlandijoj abelną krizį padidino Vokietijos pakėlimas 

muitų ant Finlandijos produktų. Nuo p/aeito gruodžio 
mėn. bedarbių skaitlius smarkiai paaugo; pagal patikė
tiną apskaitliavimą, iš 117,000 industrinių darbininkų 
40,000 neturi darbo.

Mažųjų ūkininkų valstiečių padėjimas yra labai sun
kus. Šiaurinėj dalyj daugelis smulkių ūkių tapo val
džios parduota ant licitacijoš del nėužmokėjimo mokes
čių. Kįūblajaęvi distrikte, sakoma, net biednųjų namas 
tapo valdžios parduotas. Badavimas žymiai padidino 
saužudžių skaitlių.
• Revoliucinis Darbininkų Judėjimas

Komunistų Partija pasmaugta. Revoliucinis darbinin
kų ir valstiečių judėjimas sukoncentruotas apie Darbi
ninkų ir1 Valstiečių Partiją, Revoliucinu Amatų Unijų 
Lygą ir Dabbininkų Sporto bei Apšvietos^Kliubus. Visų 
šitų organizacijų, baisią! neapkenčia buržuazija h soci- 
altĮemękratai kaipo komunistų įtakęj organizacijų. 1925 
m. parbininkų ir Valstiečių Partiją buvo’prakalihta:hųo. 
rinkimų ;< ^atimta teisė statyt savo kandidatus į valdvie- 
tes. Jaunuoliu organizacija buvp‘išdraskyta tris kartus; 
jos nuosavybę užgriebė Vaip vadinamoji “Ochranka.” A- 
matą Unijų Lyga tapo socialdemokratų suskaldyta pra
eitą rudenį, ir tuomi tapo sūparalyžiuota svarbiausias 
įrankis kovai prieš reakciją.

Net Ar Raudonosios Pagelbos veikimas uždraustas. 
^Institucija Gelbėjimui Politinių Kalinių,” kuri rūpinosi 
politiniais kaliniais, persekiojamais taip vadinamų “Iš
imtinų Įstatymų,” buvo persekiota, kaipo “Finų MOPRO 
Sekcija.” Visas vietinis komitetas Uleoborge tapo su
areštuotas “už peržengimą minėto įstatymo.”

» ___ 1

f Fašizmas Finlandijoj /
Šitoj beviltingoj padėtyj finų buržuazija bandė nu-| 

kreipt desperaciją nelaimingųjų biednųjų valstiečių prie
šais i'evoliucihiij darbininkų judėjimą^ Tą daryt buržu
aziją verte šios priežastys: . z e .

x 1. Tradicine baimė bolševikų; smarkus ekonominis 
kilimas kaimyniniėj šalyj, Soyietų Sąjungoj, kurios sky
lantis ęksporįąs produktų pasirodę Finlandijaj didele 
kompeticija; 7 *

1 \ (Tąsa bus)

Y

rŠ **4 m.
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Lenkijos Fašistų Talkininkai LietuvojDRAUGU ŽINIAI

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

SKAITYKITE!SVARBIOS KNYGOS

paties miesto kitas laiš

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

New York, N. T<

J. KAVALIAUSKAS

GEORGE NOBILETTI

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Kaina 25 centai

Grinevičia, Throop

MHIIhnhMHI

1,00 
už pa

vis blo- 
sąlygose 

klasė,

Bell __
Keystone

kad
man

Apie tą bylą klerikalų spauda nefdšė 
i. .................... '

Byla visi interesuojasi, 
•kas buvo pralotas Olšauskas? 
is- smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę •’ i i »yi' • i v G • ir ; -f

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA-

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

kreiptis prie manęs.

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, 1

“__ ‘ ; žmogžudystę,) byla I yirf flusitn-l
Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona- 

............... _ ' ‘U ir slėpė pra- 
Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 

Podraug žingeidauja pla- 
Kokis buvo jo gyveni- 

Kaip tik

s, del smagumo, del “kompanijos,” 
’ “ ' j,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko- 

žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus

apielinkė- 
Pečiu- 

Mažai kal- 
jis patiesė dešimtinę ir 
“Parvežkite penkis do- ‘ 
del Argentinos Ryto 

ir penkis dolerius dei 
Workerio.” Teisinosi 
to neatlikęs anksčiau

Praloto Olšausko, kuris nuteistas jjž 
teresavo. 
las ir biznierius 
loto /darbus nuo parapijom} 
daugelis sužinojo. > _ ’ 
čiaus sužinoti—I 
mas? Kodėl jis’ i _ . • .
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra,

Pabaigoje rugpjūčio 
kantis Shenandoah 
j e, susiėjom su drg. S 
liu iš Marlin 
bėjęs, 
sako: 
lerius 
jaus

, Paraše V. Kapšukds i

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos- laikų i'ki šių dienų1 darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuosę—kaip jo$. ten kankinamos ir 
už ką; Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJASDraugė Gečienė parodė, 

kad ir Massachusetts valstijoj 
yra draugų, uoliai remiančių 
savo spaudu. Ten daugelis 
jau pradeda primiršti; spaudos 
rėmimą ir platinimą.

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progrešyvę Seriją (Eilę) •

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

Brooklyn, N. Y. i ‘ 
Telephone: BENsonhurst 6631

TELEFONAI:
__________ Oregon 8186
___________  Main 1417

B. Bernotienė, Worces
ter, Mass.

J. žaltys, Freehold, N

Ypatingai ka-i 
Rytas”, I Esą nie-i

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite,. kaip figūravo 
Trockis nuo pat jsisteigimo B'lsevikų 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 CĘNTŲ!

era Lenk i jus 
Ji ir prievar- 
nesmaugianti 

lė vargingųjų 
tautų mažumų.

Užtat ir

tuo labiau reikalinga apšvieta, j 
kaipo įmonė kovai už nuverti-1 
mą tos tvarkos.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

, ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI
Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra 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 pamiršimo savo bėdų,—i 
kius jūs gausite.—f ,
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro. v
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu- tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Smagu, kad pasitaisius są
lygoms, draugas Valintas už
simoka prenumeratą ir dar 
doleriuką primeta dienraščio 
reikalams. Tačiaus, visi ne
galime laukti iki sąlygos pa
gerės, atsiteisti už prenumera
tą. Savo darbininkišką ap- 
švietą reikia rokuoti taip svar
bia, kaip maistą ir aprėdalą. 
Turime suprasti, jog kapitalis
tinėje tvarkoje mūsų ekono
minis gyvenimas eis 
gyn. Kuo blogesnėse 
atsiduria darbininkų

L "‘L. ži
nių i redakcija -r- nebuvo nieko 
tokio, ko reikėtų ištolo bijotis 

Tikrai, 
tokio atviro piršimo Lietuvos 

Vilniaus, i spaudoj Lietuvos pardavimo im- 
žinios”, jperialistinei Lenkijai ir bendro 

Socialde- kąsnio fronto prieš Sovietų Są- 
dabar ti-J jungą sudarymo mes senai ne- 

_____i. Aiškus dalykas, kad 
I darbininkai ir vargingieji vals- 

vadovaujami komunistų 
turi prieš tai kuo- 

griežčiausiąi kovot, apie tai jau 
ne vieną kartą buvo rašyta.' 

V. Kapsukas.

■ Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 

1 pat ir -gardžių už- 
i kandžių. Turi dide- 

lę svetainę, tinka- 
‘ mą baliams, teat- 
) rams, vestuvėms, 

yį^i.■ sporto parengi- 
i'Mv, mams ir tt. Tik keli 
Įh -<• ■ togsniai nuo gra- 

110 s maudynės 
(swimming pool).

Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE ' 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai: 

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemes ūkis; Pramonė 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo 
žai ir Perspektyvos. . ,

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Nega- 
f ’ . pre- 
laukti 
i, lau- 
buvau 

dabar sykiu 
metus: už

Ačiuodami draugam 
ramą, prašome visų dienraš
čio skaitytojų įsitėmyti, kad 
spalio mėnesyje bus “Laisvės” 
vajus gavimui naujų skaityto
jų. Visi skaitytojai yra pra
šomi gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

fašistų valdžiai? Ar ne jie vi
si jtyįria su ,jktU įvairias’ Vieriy- 
bėš‘draugijas? Ar ne kademai 
šaukė dar; pesenąį tapie kryžiaus 
karą prieši $dvijetų Sąjungą? 
Ar nėjo jie le'nktih su liaudinin
kais Sovietų Sąjungos šmeiži
me? . . . Taip, visos Lietuvos 
buržuazijos partijos, matyda
mos Sovietų Sąjungoj smarkų 
socialistinį augimą ir jausda
mos didelį ekonominį krizį savo 
šalyje, vis labiau pradeda ma
tyt vienintelį išėjimą iš šios 
sunkios padėties — Sovietų Są
jungos sunaikinime. Vienok ir 
į jas veikia tie prieštaravimai, 
kurie yrą tarp didžiųjų impe
rialistinių valstybių, ir tię 
prieštaravimai, kurie yra phčioj

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

kodėl 
jautėsi nusidėjusiu darbininkų 
klasei už pasivėlinimą.

Draugo Pečiulio pasirody
mas turėtų būti paraginimu 
įsiems grašio turintiems drau
gams. Dabar labai svarbu 
Jra parama kovoje su fašis
tiniu gaivalu Susivienijime.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
i . :

: (LIETUVIŲ MACOCHAS) 
, i •- <jj 

Pirma laida jau issibaige. Dabar galima

prisiunciu 
prenumera- 

Lai-

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

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jei pi kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosval- 

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

I m0-. jūs. esate nesveiki ir nusiminę, aš jumsį galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo
pasekmingai pagydojna naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmėms. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 

, Kainos prieinamos.
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!

X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai 
DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N.Y.

Specialistas Jau 25 Metai (T^rpe 4th Avė. ir Irving PI.; 
VALANDŲ Si > A. M. iki i P. M. Nedilio) • A. M. iki 4 P. M.

Lenkijai. 
Tik tame esą jos1 išganymas. O 
del Vilniaus klausimo varšavi- 
nis “L. žinių” korespondentas 
rašo: “Vilniaus klausimas no
rint galima išrišt. Tik pakar
toju: kad nebūtų vėlu su kitais 
svarbesniais Lietuvai, negu Vil
nius, klausimais.”

Taip agituoja “L. žinios” už 
pilną Lietuvos kapituliavimą 
prieš fašistinę ir imperialistinę 
Lenkiją. Taip darydamos jos 
nor įsiteikt visų-pirma francūt 
zų ir kitų šalių imperialistams, 
kurie nuo senų laikų spiria Lie
tuvą susitart su Lenkija ir su
daryt bendrą frontą prieš So
vietų Sąjungą. Užtai labai pa
gyrė šiuos “L. žinių” žygius 
buržuazinė francūzų ir lenkų 
spauda. Vokiečių spauda pa
rašė, kad šie straipsniai aiškiai 
rodo, kur link eina liaudininkai.

Kademų “Rytas” ir tautinin
kų “Lietuvos Aidas” neva išsto
jo prieš minimus . “L. žinių” 
straipsnius. Įdomu pastebėt, 
kad socialfašistų “Socialdemo-

i “Ukrainų liaudies respubli
kos valdžios” diktatorius gene
rolas Salskis, visą laiką dirbęs 
už Lenkijos pinigus. Ne taip 
senai jis siūlė atvirai sudaryt 
karinį frontą prieš Sovietų Są
jungą—dabar tai vykdoma slap
tų sutarčių pagelba.

“Lietuvos žinios”, matyt, tam 
pilnai pritaria. Toliau jų var- 
šavinis korespondentas rašo:

“Mąž-daug ta pat kryptim 
eina ir derybos su baltgųdžiais. 
Lenkams jau pavyko susitart ir 
patraukt savo pusėn žymius ir 
įtakingus baltgudžių veikėjus— 
seimo narius, visuomenes dar
buotojus ir kitus. Baltgudžių 
opozicija lenkams dabar žymiai 
yra sumažėjus. Derybos ir čia 
eina sklandžiai.” ‘

Esą kalbama ir apie Balta
rusių autonomiją: baltarusių 
mokyklų pripažinimą valstybi
nėmis, švietimo ir ūkio organi
zacijų leidimą, “Hrpmados” by
los likvidavimą, nubaustųjų toj. 
byloj amnestavimą ir tt.

Tai tiesa, kad Lenkijos fašis
tų valdžiai pasisekė susitart ne 
tik su ukrainų nacionalfašis- 
tais, bet ir su baltarusių nacio- 
nalfašistais, kaip tik su tais, su 
kuriais įvairių rūšių liet, fašistai 
tveria bendras draugijas ir.ku
riuos taip garbina. Šios sutar
ties tikslas tas pats: bendro 
fronto sudarymas prieš Sovie
tų Sąjungą. To neslepia ir “L. 
žinios.” Antraip, į tą bendrą 
frontą jos būtinai stengias 
įtraukt ir Lietuvą, bet prieina 
prie to gana gudriai.

Birželio 30 d. minimas lenkų 
fašistų valdžios advokatas įro
dinėja, kad Lietuva tur išvien 
su Lenkija gintis nuo Vokieti
jos, kuri dabar pasidarius la
biausia jom abiem pavojinga; 
taip pat bendrom jėgom tUi’ 
gintis ir nuo komunistų. “Rei
kia galvot apie susitarimą su 
Lenkija, nes iš Vakarų slenką 
debesys, neša audrą.” “Vytau
to jubilėjaus proga prisimintas 
Žalgiris, 'kad lietuviai ir lenkai 
bendromis jėgomis gynės nuo 
teutonų. Ir ateity tas teks dar 
byt. Tai tiesiog neišvengiama.” 

* čią jau visiškai ^išRiai..kal
bama, .kad Lietuva’tur .pulti į 

svarbios I ^®bį iniperialištinei Lenkijai, 
politikoj

Pasiskaitykit draugų laiškus, 
kurie rūpinasi savo spauda: 
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.! Pri
siunciu jums money orderi 
—$7.15. Už plakatus $6.15, 
o vienas doleris auka j dien* 
raščio ‘Laisvės’ fondą.

Draugiškai,
J. Tamulionienė, 

Scranton, Pa.”
Ką sakys tie, kurie kalba, 

kad moterys mažai tesirūpina 
darbininkiška ‘apšvieta, persi- 

viršuj paduotą laiške-

j A, MJ1 VAINAS

69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Dar keletas gražių žodžių :
“Gerb. ‘Laisvės’ Administra

cija! Ačiū, kad paraginote; 
šiuo laiku tikrai galiu užsimo
kėti prenumeratą . . . Prisiun
ciu $10.00 už prenumeratą ir 
vieną dolerį aukoju ‘Laisvei.’

Gerų linkėjimų,
Julia Gečienė, 
Bedford, Mass.”

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

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

Knyga 260 puslapių, t
Audimo viršais dabar 50c,

kratas 
juos r, 
ringai' rašo 
kas kita, kaip Varšavos provo
kacija. Lenkija stengias pasi
daryt iš Lietuvos spaudoš sau 
ruporą ir surado jį “pažangio
se”, “demokratiškose” “L. ži
niose.”

Šis nurodymas iš esmes yra 
teisingas, bet ir “L. žinios” 
teisingai atrėžia “Rytui”: ar, 
girdi, ne kademai vedė derybas 
su Lenkais, kada jie (kademai) 
turėjo valdžią savo rankose? 
Ar neveda tų derybų dabar 
tautininkų valdžia? Ar ne jie 
visi visokiais būdais garbina 
baltarusių ir ukrainų naciona? 
listus, parsidavėlius Lenkijos

Draugas dėkavoja:
“Gerbiama ‘Laisve!’ 

dėdamas atsilyginti už ‘L. 
numeratą, prašiau pa 
mokesties. ‘ Jūs, draugai 
kėtė ilgiau, negu aš 
prašęs. Todėl 
užsimoku už c 
1930 ir 1931 metus.

Tariu širdingą ačiū už ilgą 
laukimą.

Vaclovas Vasiliauskas, 
Philadelphia, Pa.”

Labai gerai padarė draugas 
Vasiliauskas, atsinaujindamas 
prenumeratą už kuone dų me
tu. Ant ilgiau užsimokėdami 
už prenumeratas, daugi pa
lengvinate dienraštį materia-

Lietuvoj. Iš to randasi ir Lie- į tiesiai rašo liepos 10 d 
tuvos buržuazinių , įartijų dve
jojimas, svyravimas, dargi rū
pinimasis ' šau kapitalo įsigyt ir net gąsdint kitus 
radikališkais šauksmais Lenki 
jos adresu ir del 
Liaudininkų gi “Liet 
kaip ir socialfašistų 
mokratas,” būdami 
kriaušiu Francijos, Anglijos iri matėm 
Lenkijos imperialistų ruporu, I 
šaukia Lietuvos buržuaziją mest itiečiai, 
kalbėt .tuščias kalbas, o imtis ; partijos, 
“rimtaij ir atvirai” svarstyt; jų 
varšavinio korespondento iškel
tus klausimus. “Jo laiške—jau

Mes jau senai žinome, kadicų 
Lietuvos socialfašistai ir liaudi- 

1 ninkai-fašistai . trokšta kuo 
j greičiausiai susitart su fašisti- 
Į ne Lenkija. Apie tai nekartą 
į jie rašė savo spaudoj. Bet da
bar apie tai jie dar atviriau 
pradėjo rašyt. Pasiskaitykit 
tik, kaip advokatauja Lenkijos 
fašistams' “L. žinios” laiškuose 
iš Varšavos, prie .kurių redakci- 

jja jokio prierašo nedaro. Bir- 
•jželio 26 d. skaitome, kad esą 

; lenkai 'puikiai supranta, kad 
’ i prievartos priemonėmis nėgali- 
1 ma ilgai valdyti šalį; lenkai gal

voja apie ateitį, užtat ir seimo
1 i Pilsudskis, neišvaikąs; Pilsuds- 
‘ I kio šalininkai ir tautų mąžu- 
.mom susirūpinę; jie daįar bąn- 
jdo susitart su ukrainiečiais ir 

>' baltarusiais.ir tt.
: j tarę su jais.
1 Tai mat, kokia 
1 fašistų valdžia! 
’ tos nevartojanti, 

nei darbininkų, 
valstiečių
Tikras tenai rojus

, Lietuva turi su ja jungtis. Tai 
ką jau gana atvirai ima. skelbti 
“L. žinios”. Bet tas, ką jų var- 
šavinis korespondentas rašo, 
tur da didesnės reikšmės.

Birželio 28 d. jis paduoda to
kių žiiTių apie lenkų su ukrai
niečiais susitarimo sąlygas: 
“1. politinė amnestija, pagal 
kurią grįžta politiniai emigran
tai ir pašalintieji profesoriai 
gauna senąsias katedras; 2. įs
teigiama ukrainiečių gyvena
mose vietose skiriami ukrainie
čiai vice-vaivadai ir ukrainie
čiai valdininkai; 3. ukrainiečių 
mokyklos pripažįstamos valsty
binėmis, išlaikomos valstybės 
lėšomis, steigiamas ukrainiečių 
universitetas; 4. ukrainiečių 

ikariškos organizacijos pripa- 
ižįstamos legališkomis: 5. Gali- 
įcijos dvarų dalinimas ukrainie- 
i čiams; 6. pripažįstamos -visos 
I ukrainiečių kultūrinės, ekono
minės ir politinės organizaci
jos.”

Toliau skaitome: “šiuo susi
tarimu ‘paruošta dirva Ukrai

nos autonomijai; kuri, neabejo- 
Ijama, sieks visiško Didžiosios 
Ukrainos savarankiškumo.- šis 
politinis įvykis tur’ i_____
reikšmės ir užsienių 
ypač SSRS atžvilgiu

Taip, be abejonės, ši fašisti
nės Lenkijos politika turi dide
lės tarptautinės reikšmės, ypa
tingai Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Ši varšavinio pilsudskinįn- 
ko korespondencija, tilpusi “L. 
žiniose”, pirmiausia tuo yra 
svarbi, kad ji pilnai patvirtina 
tai, apie ką rašė birželio Piėne- 
sio pirmoj pusėj Sovietų spau
da ir ką užginčijo Lenkijos fa
šistų spauda,—būtent, kad Len
kijos fašistų valdžia sudarė su
tartį su ukrainų petliurovcais 
ir UNDO (Ukrainų tautinių 
demokratų susivienijimu) prieš 
Sovietų Sąjunga.- Ta sutartim 
einant, Ukrainai petliurovcai 
ir UNDO gauna bent ant popie- 
rio tam tikrų lengvatų nuo fa
šistų Lenkijos ir už tai tur su
teikti jai karinę pagelba kovai 
su Sovietų Sąjunga neva del ne
priklausomos “didžiosios Ukrai
nos”, į kurią tur įeit dabartinė

I Sovietų Ukraina; ši Ukraina 
turi turėt “draugiškus” ryšius 
su Lenkija, o Vakarų Ukraina 
jturi tiesiai priklausyti Lenkijai 
ir da. tur būt, prijungta prie 
jos “senieji lenkų miestai”: 
Kamenec, Proskurovas ir Staro- 
Konstantinovas. Tokį sutikimą 
davė Lenkijos fašistų' valdžiai 
dabartinis operetinės petliurov-

Kitas laiškas iš Philadelphi- 
jos:

“Gerbiama ‘Laisves’ Admi
nistracija! Dėkavoju drau
gam?, kad nesulaikėte ‘Lais
vę.’ Aš buvau labai sunkio
je padėtyje. Dabar, sąlygoms 
pasitaisius, prisiunciu $6.00 už 
prenumeratą ir vieną dolėrį 
paaukoju dienraščiui ‘Laisvei.’

Draugiškai,
K. Valintas.”

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE - .

žiupsniukas aukų nuo 
Ikančių draugų:
B. Butkus, Scranton,

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

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

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų)
~J' - G* 'jįįj—■_ kaip surasti sugedimus ; kaip išardžius n-

JI n| f I In-iffiB statyti. Tas viskas mokinama kiekviMM
I ' Pi i 1 I dentę praktiškai, po priežiūra instruktoriq.

2. Elektra ir MagnetizmAs. Tai reikaltngian* | L šia prie dabartinių automobilių.
JjĮn^^£^i|iįSy Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lofe*

k Vi *90*3 w Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilnąr progą pasinaudoti vienu ifi dviejų amatų— 
»' — _ mechaniko arba Šoferio. Gai>ntuojams Uin>

—* njnB jr diplomą. Mokiname grynai lietuviu
kai ir angliškai. Kaina prieinama vnfeaąe. 

Mokytajam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atti
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. HU0 10 iki 2 PJL

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

“Su šiuo laišku
$6.00 už ‘Laisvės’ 
tą ir vieną dolerį aukoju 
svės’ reikalams, viso yra

Tariu širdingai ačiū, 
nesulaikėte . siuntinėjimą 
‘Laisvės.’

Draugiškai,
P. Astrowsky, 

Scranton, Pa.”

Nors mainieriai labiau ken
čia del bedarbės, negu kitų 
industrijų darbininkai, tačiaus 
savo spaudą jie gausingai re
mia.
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Telephone, South' Boston 280t^Rj

J. L. Pasakantis, &.D

HAVERHILL, MASS.

kapitalis-

ekonomi- 
Amerikos 
kad įvai-

Optometras ir 
Optikas

Norintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

HAVERHILL, MASS.

MILŽINIŠKAS METINIS

Piknikas (b
V y turis. Rengia Laisves Choras, Haverhill, Mass.

WILKES-BARRE, PA. Nedėlioję, 21Rugsėjo (Sept.), 1930
MAPLE PARKE, METHUEN, MASS.20-tą dieną

Bus graži muzika, kuri linksmins publiką visą dieną.

J. V. S.

YOUNGSTOWN, OHIO

LIETUVIS GRABORIUS

EHK

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

Biskis Žinučių iš S.L.A. 
157-tos Kuopos

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.

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

Kada smurtininkas Gegužis -Specialiai yra kviečiama L.D.S.A. 80- 
.... . .v . _ , • Ita kuopa, taipgi ir kiekvienas phila-

paskutimam seime išmėtė dau-| ųelphietis mėgstantis smagiai laiką

HAMTRAMCK, MLCHi
A.L.D.L.D. 188-tos kuopos susirin

kimas bus nedČHoj, 21 rugsėjo, 3.014 
Yemąns ’ Stl, ’’ID-tų vai! tytė. Visi na
riai ateikit laiku, bus išduotas pik
niko raportas. Yra ir taip svaigių 
reikalu. Organizatorius.
; • . ‘ ‘ • (2.2J-222)

^DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ, ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

Pudapis KeMriM 1

WILKES-BARRE, PA.

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

(Tąsa)
—Gerai, važiuok,—tarė Kiselevas piktai 

ranka mostelėjęs.

Apie 10 verstų nuo Syzovkos, Dimitrių 
pasivijo būrys raitų milicionierių.

—Sustok, kas per žmogus?!
Dimitrius greitai peržvelgė raitelius. 

Pastebėjo tarpe jų jauną nubalusį kunigė
lį. Pamąstė patsai sau:—Oho, baudžiama
sis būrys. Ramiai išlaikė pauzą ir taipgi 
ramiai atsakė:

—Žmogus, kaip žmogus, ir važiuoju su 
savo reikalu.

—Su kokiu gi reikalu, kur?
—Į Syzovką, o su kokiu reikalu, tai tą 

galiu pasakyti tik vienam. Kur jūsų ko
mandantas?

—Aš komandantas ir esu!
'v Dimitrius išsiėmė pinigų krepšelį ir pa
davė komandantui dokumentą, kurį Dimi
trius pasiėmė nuo šnipo. Komandantas 
perskaitė, su pagarba pažiūrėjo į Dimitrių 
ir sugrąžino dokumentą.

—Reiškia, savas. Tai su bendru reikalu 
važiuojame ten.

Dimitrius nusijuokė.
—Tur būti su bendru, ar jūs taipgi į Sy

zovką?
—Taip.
Pasikvietė Dimitrius į vežimą kunigą.
—Tėveli, sėskitės vežiman, nes neparan

ku kunigui raitam.
Kunigas su ukvata įlipo į vežimą ir aty- 

džiai peržvelgė Dimitrių.
—Jūs tur būti taipgi nuo valdžios?
Dimitrius patvirtinančiai galva linktelė

jo ir jo paklausė:
—O jūs, tėveli, su milicijos būriu kartu?
—Ne, aš esu Syzovkos kunigas. Sukilo 

tie niekšai! Milicionierius areštavo, paš
tą paėmė, miestelio valdybą' išvaikė!... 
Laivą apiplėšė... Ponus;ofįcįeriųš nuo lai
vo paėmė, surišo ir į kietį: pasodino, gyvi 
jie dabar ar gal jau ne. ' ČT aš, kaipo ku
nigas, savo darbą atlikau, apie tai prane
šiau valdžiai.

—O gal tik taip skloka, o ne sukilimas?
Dimitrius iš pažiūros1 tokis ramus,» o vi

duje taip jis ir dega, kad tik daugiau su
žinojus nuo kunigo apie sukilimą.

—Ką jūs, ką jūs, gerbiamas pone, suki
limas, sukilimas! Apskrities komandan
tas taipgi abejojo. Sako: gal tik taip, iš 
girtumo! Sukilimas, sukilimas! Sukili
mas prieš valdžią, sukilimas prieš bažny
čią! Sukilimas prieš dievą!

Dimitrius atydžiai išklausė, nusijuokė ir 
sako:
—Aš kaip ką jau žinau, bet smulkme

nų neturiu. O ten tas vyriausias, kaip jį 
čia...

Kunigas su džiaugsmu pažiūrėjo ant Di- 
mitrio,—reiškia, ne bile kas čia važiuoja, 
kad pranešimus jau turi, oho.

—O, tai jūs apie Joną Bordyką kalbate, 
pone,—kreipėsi popas į Dimitrių,—kuris 
del žemės reikalų į miestą važinėjo?

—Taip, rodosi, kad taip vadina tą jų 
pasiuntinį. O kaip jūs, tėve, pasiekėte 
valdžią, kaip jus sukilėliai nesugriebė?

—A, aš,—kunigėlis nusijuokęs,— ponuti, 
pėsčias. Išėjau, tartum tik pasivaikštinėti, 
nuėjau už miestelio, na, ir duok, dieve, .ko
jas. Iki sekančio miestelio pėsčias, ten pas 
pažįstamą kunigą gavau arklį ir greičiau į 
miestą. h s i

Dimitrius nusijuokė. Jausdamas, . kad 
kunigas laiko jį už valdininką, kalba tam 
tikru valdišku balsu ir plaka kunigui per 
petį. !

—‘•Molodec, tėve, molodec!
Kunigas nudžiugo. Jo išbalęs veidas da- ' 

bar paraudonavo.
—Ar žinote, gerbiamas valdininke, tie 

kalės vaikai štabą sugalvojo.
—Kaip, ir štabą? • ’
—Taip, taip. Štai tas patsai Jonas Bor- 

dykas, Jokūbas Lyskin ir Petras Molodych; 
visi mužikai.

—Taip, ką jie?—Dimitrius džiaugėsi.
—Taip, taip, mužikai, ^kiaulės smirdan

čios—štabas!
Dimitrius aiškiai persistato sau diktą 

Joną Bordyką, kada tas dar ant laivo su
kirto šnipą, peržvelgęs šnipą akimis tarė 
tada:

—Akmenį jums, kalės vaikai!
—O ar jūs girdėjote, kad nuo čia už 100 

verstų veikia kokis tai nenugalimas Petru-

chinas?—paklausė Dimitrio -prijojęs ko
mandantas.

Dideles pastangas deda Dimitrius, kad 
paslėpus neapsakytą džiaugsmą.

—Taip, žinau tą.—Ir vėl kantriai ir ra
miai laukia, kada milicionierių komandan
tas pradės pasakojimą.

—Štai gyvenimas šunies, nuo arklio ne
gali nulipti, taip ant arklių ir gyvename. 
Lakstome po visą apskritį, veik kiekvie
nas miestelis dabar daro sukilimus. tas 
Petruchinas tai, kaip velnias,,laksto iš vie
no galo į kitą. ■

—Neilgai ir jis lakios, greitai poilsis bus, 
—Dimitrius ramina jį.

—Taip, jis pailsės, kada pateks į mūsų 
nagus.

Milicionierius jojo. Kunigas lingavo ir 
karts nuo karto džiaugsmo akimis žiūrėjo taip mcn;ai 
ant Dimitrio. Pradėjo snausti ir Dimi
trius.

—Štai jau ių Syzovka, — tarė atsisukęs 
vežėjas Dimitriui.

Dimitrius pasišaukė miliciantų koman- 
dantą ir patarė:

—Aš manau štai ką, jūs su būriu pa
laukite čia, ten prie girios susitelkite, o aš 
dasigausiu į miestelį patsai vienas. O tai— 
negeri laikai, gali būti kartais užpuolimas 
netikėtas ar ką. Nuo sukilėlių visko gali
ma laukti.

Komandantui tokis Dimitrio patarimas 
labai patiko.

—Kaip tik teisingai. Kas gi žino juos, 
kokios ten pas juos yra spėkos. Tiesa, ir 
mūsų dvidešimts žmonių, bet visgi atsarga 
gerai.

—Kas saugojasi, tą ir dievas saugoja,— 
tarė kunigas.

—Teisingai, kunigėli. O kaipgi jūs vie- 
ną$ tai?—kreipėsi komandantas į1 Dimi
trių.

Piknikas “Daily Workerio”
Rugpjūčio 24 d., Valley 

View darže, buvo piknikas. 
Programa buvo labai gera. A. 
Pietariūtė sudainavo “Interna
cionalą” ir “Saulelė Raudona” 
labai gerai. Kalbėjo draugas 
Kid, ragindamas stoti į Na- 
cionalę Mainierių Uniją ir į 
Komunistų Partiją. Onutė 
Kimeliūtė šoko “rusišką kazo
ką” labai vikriai. Kalbėjo S. 
Pietaris, ragindamas komunis
tų laikraščius skaityti, jauni
mą į Komunistų Partiją pri
gulėti. Abu kalbėtojai labai 
gerai savo užduotį atliko. Mil
dutė iKimeliūtė šoko akroba- 
tiškus šokius ir -stebino publi
ką. Onutė Kimeliūtė šoko ge
rai. Visus šokius akompanavo 
pianu A. Valinčius ir A. Pie
tariūtė smuiką. Programa bu
vo labai graži. Viena mote
ris iš Pittston, Pa., ųž progra
mos gražumą, priėjus prie S. 
Pietario, ‘ u ž s i p r e numeravo

Publikos 
Piknikas

prašė, kad ateitų j šuširinkimą 
ir balsuotų už fašistų pastaty
tus kandidatus.

Ponia Jurkūnienė, sugrįžus 
iš seimo, niekaip negalėjo iš
mokti raportą, kurį turėjo iš
duoti kuopos susirinkime, štai 
kokių dalykų ta ponia pasa
kė: Esą kaip policija atėjo 
į seimo svetainę, tai bolševikų 
bobos puolė policiją ir ėmė 
kramtyti policistams rankas ir 
prausėsi savo burnas jų krau
ju. Tai ką? Ar kas galėtų 
dar “puikiau” sugalvoti melą, 
meluoti ir nerausti? Mes, S. 
L.A. eiliniai nariai, matydami 
šitokią neteisybę tauškiant, ne
galime pasitikėti tokių žmonių 
atstovybe.- Organizacija jiems 
nerūpi, jiems rūpi jų pačių 
reikalai. Dar kartą sakau, lai
kykimės tvirtai, susiorganizuo
kime savo kuopą ir nebūsime 
vergais fašistų. , .

’ DETROIT, MICH.
A.L.D.LųD.! &2-ros kuopos Susirin

kimas bus subatoj, 20 rugsėjo, Drau
gijų svetainėj, 4637 W. Vemor 
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 reikalu, šis susirinkimas atkel
tas iš nedėlios į subatą. todėl, kad 
nedėlioj įvyks A.L.D.L.D. 52 kp. ir 
L.D.S.A. 17 kp. piknikas. Pasisteng- 
kit visi dalyvauti. Atsiveskit ir nau
jų narių.

Sekr. V. Geraltauskas.
(£20-222)

Ketvirtad., Rugs. 18, Ifl

—O, aš jfjUįįr netoliose vietose buvau, 
niekis. yįĮįr ; I i

rtr^pVdd^jo mo-
'ffrąsiai paėmė

tai. niekis. ■
Dimitputį; 

keti vežėjui 
pinigū'šlrp

’—Tu jau ’atleisk, jeigu ką negero pra
sitariau. i

—Gerai, gerai, — nusijuokė Dimitrius, 
supratęs, kad dabar ir,vežėjas rokavo jį 
viršininku, kokiu tai valdininku, — tu tik 

’važiuok iš čia greičiau, kur 'nors ant ke
lio su arkliais pasilsėsi.

Vežėjas greitai apsisuko atgal. Dimi
trius kreipėsi į kunigą:

—Jums, kunigėli, aš taipgi pakariu -pa
laukti Čia, ramiau bus. Visai nereikia, kad 
sukilėliai matytų, kaip jūs sugrįžtate na
mo. Paskiau pro užpakalius pareik namo.

Kunigas sutiko.

“Daily Workerj.”
buvo apie 3 šimtus.
buvo labai negeram laikę su
rengtas prieš pėdės, m čia ir 

darbo. Pelno 
Daily Workeriui” liks $33.

Vienas iš Komisijos.

SCOTTVILLE-CUSTER, 
MICH. .

Iš Ūkininkų Gyveninio
Laikraščiuose matyt žinučių 

iš miestų, miestelių ir ūkių, 
bet iš šios apielinkės nematyt 
dienraštyje “Laisvėj.” Tad 
stengsiuos parašyti iš ūkininkų 
gyvenimo, pradedant nuo pa
vasario.

Pavasaris buvo sausas ir šal
tas; šalnos nugadino beveik 
visus vaisių medžius, ir vaisių 
visai mažai tebus. Taipgi pa
kenkė pievoms ir šieno šiemet 
nedaug ūkininkai tepripjovė. 
Pavasariui baigiantis, prasidė
jo kaitrą ir sausmetis: ganyk
los išdžiūvdj vasarojai menki, 
gyvuliu kainos nupuolė; už 
karvę bučeris nesigėdi siūlyti 
15 dolerių. Bulvių nebuss iš 
priežasties sauso oro; lŲkinin- 
kus1 kpaūd^fa me tik "kapitalis
tai, bet ir gamta. Ta’d ši žie- 
ipą bus sunki ūkininkams. Lie
taus.nėra ir dabar, tad šiai žie
mai neturėsime nei bulvių. 
Tai tokia padėtis šioj apielin- 
kėj ūkininkų.

■ Draugijų!veikimas taipgi nė
ra taip sėkmingas, kaip pir
miau. A.L.D.L.D. 218-ta kuo
pa turėjo 2 pikniku. Taipgi 
207-ta kuopa, Hart, Michigan, 
turėjo vieną pikniką, tai vis
kas. Tai tiek šiuo kartu. ■ Ru
deniop gal bus daugiau veiki
mo, tai parašysiu daugiau.

Ūkininkas.

Tarp. Darbin. Apsigynimo 
87-tos kuopos susirinkimas 
įvyks subatoje, 
rugsėjo (September), po nu
meriu 109 So. Washington St., 
Room 303, Wilkes-Barre, Pa. 
Prasidės 7-tą vai. vakare.

Visi nariai kviečiami ateiti 
ir užsimokėti mėnesines duok
les, nes jau per porą mėnesių 
susirinkimai neįvyko, tad ir 
mokesčiai nebuvo mokami. 
Bus renkami delegatai į prieš- 
fašistinę konferenciją, kuri 
yra šaukiama 28-tą d. šio mė
nesio. Bus ir daugiau svarbių 
reikalų apkalbėti, tad visi 
stengkitės pribūt laiku.

Sekr. K. Miškinis.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
EASTON, PA.

Didelį ir paskutinį pikniką rengia 
Liet. Darb. Susivįenįjimo Amerikoj 
14 kp. nedėlioję, 2’1 Rugsėjo (Sept.), 
1930, Haękettš f Pąrkįe; ; Easton, Pa. 
Pradžia 11-tą vai. ryte. —Gerbiamoji 
Eastono ir apielinkės visuomene! Bū
kit šiame piknike kuo • skaitlingiau
siai. Piknikas bus geras visais .at
žvilgiais. Turėsim gardžių valgių' ir 
tinkamų gėrimų. Bus daug svečių. 
Įvairių žaislų. Grieš gera muzika.' 
Jauni ir seni būsite patenkinti. Taip
gi atminkite, kad tai bus jau pasku
tinis piknikas Šiais metais.

Širdingai kviečia RENGĖJOS.
P. S. Jeigu tą dieną lytų, tai pik

nikas įvyks 28 dieną Rugsėjo (Septi), 
toj pačioj vietįoj. (222-223)

EDWARDSVHLE, PA.
A.L.D.L.D. 128-tos kuopos susirin

kimas įvyks 24 d. rugsėjo, 7-tą* vai. 
vakare, 767 Main St. Susirinkime 
peikęs- išdiskusuot d. A. Bimbai pra
kalbų rengimą, mūsų spąudos va
jų ir gavimą daugiau narių į orga
nizaciją, nes dirva gavimui marių 
dar palanki. Taip pat reikės kiek 
susitvarkyti ir kuopoj.

Gerbiama visuomene! Kviečiame atsilankyti į šį mūsų 
’"metinį pikniką, kuris bus linksmiausias ir skaitlingiausias 
; iš visų buvusių piknikų mūsų apielinkėje. Kaip visuomet, 
taip ir šiemet bus apsčiai svečių iš kitų 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.; 
Lyros Choras iš Stoughton, Mass.; Aido Choras iš Hudson, 
Mass.; Lietuvių Kliubas iš Gardner, Mass, ir Laisvės Cho
ras iš Haverhill, Mass.

Grafonol-Radiolos, Atwater-Kent Radios,VictroIaRadiolos
; GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
I VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ
j į LIETUVIŠKA KRAUTUVE

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
rtANAi, Lietuviški grafafonų rekordai

Prie miestelio Dimitrių pasitiko du rudi 
barzdoti valstiečiai laikydami rankose šau
tuvus.

—Sustok!. Kas tokis? Su kokiu reika
lu? . ' '■

—Revoliucinis jūsų štabas man reikalin
gas,—atsakė Dimitrius.

Vyrai nepasitikinčiai apžiūrėjo Dimitrių 
nuo galvos iki kojų? ' Stebėtina, kam jam 
reikalingas Štabas, o' atėjo taip, tartum 
pasivaikštinėdamas, nei šautuvą; turi, nei 
krepšį, ir dar pėsčias.* .f>. .•

-Aštabas, o kam tau reikalingas štabas?
’ '' '—Tą tai aš pasakysiu jau jūsų štabui,—. 
nusijuokė Dimitrius,—kam jis man reika-' 
lingas* Man reikalingas Jonas Bordyįc ,

—Jpn&s Bordyk. Juokdarys žpiogus, 
taip ir pasakė... Jonas Bopįyk-f gajima: 
Vienok’tu čia pastovėk, o mes pasitarsime.

Barzdočiai atsitraukė į šalį'ir negarsiai 
pasikalbėjo.'

1 —N'u, tu, Stepone, vesk jį į,štabą,—Įtarė 
viens kitam. ’ > ■ '

Kada ėjo gatve, valstiečiai apžiūrinėjo 
Dimitrių ir klausė: V1 . ’’

—Nū, ką, Stepone, ^sugavai, vienok jį?
Steponas tylomis rankomis tik pamoda

vo. Priėjo prie štabo namo. Prie durų 
stovėjo ginkluoti valstiečiai,—jauni ir seni, 
pikti ir linksmi, įvairūs. Tuojaus apsupo 
Dimitrių; ;

—Kas tokis? Iš kur?
—Jis pąs Joną Bordyką,—tarė Steponas, 

—tur būti iš Kamenio pasiuntinys. Nu, 
praleiskite mus.

Minia pasitraukė, padarydama kelią.
—Einame, čia vis eina susirinkimai šta

bo. * \
(Daugiau bus)

giau pusės teisėtų delegatų, 
į tai ir mūsų kuopoje daug na
rių labai tuom pasipiktino ir 
mokesčių jau nemoka. Tūli 
nariai šitaip pasakė: “Mes bė
gom iš Lietuvos nuo žiauraus 
carizmo, o čia dabar turime 
lietuvišką carą Gegužį; mes 
to ‘negalime pakęsti! Mūsų 
kuopą valdo fašistų pasekėjai 
ir mokesčius jiems siunčia.” 
Taigi tų narių, kurie priešiji- 
gi fašistam, mokesčiai jau he* 
mokėti net nuo birželio mėne
sio. žmonės, prigulėję S.L.A. i 
ipęr daugelį meth, ' gailisi sū- 
itaįokėtų pinigų. Taigi, broliai 
irĮ draugai, S.L.A. 157 nariai, 
taip būti negali ir ilgiau nelau
kite) bet sušaukime S.L.A. 157 
kuopos narių susirinkimą,' ku
rie bepritaria fašistam; išrįn- 
kim komitetą ir mokėkim mo
kesčius į Amerikos Lįetuvių 
Darbininkų Susivienijimą, o 
fąšistų pasekėjai lai sau peni 
fašistus iki kitam seimui, o fa
šistas Gegužis užfundys polici
jos lazdų jums patiems.

Ši kuopa buvo pasiuntus į 
seimą du, delegatu, tai buvo 
ponas M. Subonis ir kokia ten 
ponia Jurkūnienė; abudu, nb 
šistų pasėkėjai. Dabar pažiū
rėkime jų teisingumą. Ponas. 
M. Subonis pfieš delegatų rin
kimą ' važinėjo po stubas pas 
tuos žmones, kurie nepriguli 
prie S.L.A. arba išsibraukę ir

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

■ Nuoširdžiai kviečia visus
; \ " ' V' ■' ■ Komisija.

NORINTIEJI GK- 
LR1AUSIO PA

TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, N U UODI
MO VALANDOJ 
BAUKITfiS PASi

JONĄPETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

PAGELBĖKIME 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 kriziui, pradėjus^ 
tams ir tas menkas algas nukapoti.

Prie to Lotyniškos Amerikos šalyse, pasireiškus 
niam kriziui, prasidėjo masių bruzdėjimas pfieš 
imperializmą. Krizis šalyse sudaro tokias sąlyg'as,
riose šalyse įvyksta militaristų sukilimai (Peru. Argentina) 
prieš esamas valdžias. Tuomi yra susidomėję ir Jungtinėse 
Valstijose 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 
laikraštį “Vida Orbrera” (“Darbininkų Gyvenimas”), kad 
tuos 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. Taigį jei
gu tik po 25 centus didžiuma jų paaukotų tam svarbiam tikslui 
ir tai susidarytų gera parama.

Taigi, mes raginam mūsų organizacijas ir mūsų judėjimo 
veikėjus pasirūpinti parinkti kiek galint aukų tam tikslui. 
Aukas siųskite Centro Biuro vardu, 46 Ten Eyck St., pažy
mint, kad tai yra ispanų 1<alba leidžiamam komunistiniam 
laikraščiui. (2204223)

J. V. K. P. Liet. Centro Biuras.
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Amerikos Pasiuntinybes Morocco} 1923m, 
narys, Legion of Honor (Francijoj) off- 
cierius.

besi
tarę

kurie 
ragina

To didelio Carnegie Pittsburghe instituto 
> įsteigėjas, meno, mokslo ir literatūros tobu- 

lintojas, Andrew Carnegie, žinomas pasauly 
kaip dienos problemų studentas.
Carnegie Technologijos Instituto Pirmi
ninkas, Amerikos National Teatro Direkto
rius.

1 pažindinimui
' Komunistų Partijos

21 d

Pirm.
Avė.

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

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

Turtą rašt. J. Overaitis, 4689 Bran
don Ave.

Iždo Globėjai: |I. Julius, Box, 48th 
'St. and Bth Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 215—17th AVe., East 
Moline, III.; 'Maršalka J. Kairia,!

2435—88rd St., Moline, UI.

V. Kelmeiis.
Pinigai gauti ir pasiųsti 

Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui.

Vasaros Sezono Darbuotė

Tbrringtoniečiams nelabai

Raudonasis Sekmadie . - ------  ------------
Visi Komunistų Partijos pa buvo surengusi pikniką, bet

Jaunųjų Darbininkų

Organizuokitės terson, Passaic ir Hackensack. 
Visi Komunistų Partijos pri- 

ateiti į

iš priežasties lietaus neįvyko.'C1US zm<>nes- 
Ta pati kuopa surengė liepos L.D.S.A.

D. L. K. K. DRAUGIJA 
Detroit, Mich. 
VALDYBA:

J. Liubertas, 4177 Ashland

and Bth Avė., Moline, III.;

i
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tvirtad., Rugs. 18, 1930 ..

Organizuokitės ir Streikuokite Prieš 
Algų Nukapo jimą

•— ■> ______
{o- taipgi specialį numerį “Dai- D. 81-ma kuopa nutarė paau- 'misijos vardu L. P. Bendrovė 
iy ” Apart Raudo- koti $5.00 Tarptautiniam Dar-[taria širdingą ačiū visiems pa-

1)116 sidarbavusiems ir atsilankiu
siems į vakarienę ir draugui 
Gruzinskui, kuris veltui griežė 
laike vakarienės.
. 28-tą dieną rugsėjo įvyksta 
darbininkiškų chorų piknikas, 
Conn, valstijos, L. Darbininkų 
Bendrovės parke, šitas pik
nikas bus vienas i^ didžiausių 
šio sezono ir puikiausių, nes 
bus daintj ir apšvietos pikni
kas. Dalyvaus visi aplinkiniai 
chorai, bus ir kalbėtojas. Prie 
to, šio pikniko pusė pelno yra 
skiriama darbininkiškos spau
dos . naudai, todėl visų darbi
ninkų yra pareiga padaryti šį 
pikniką pasekmingu, kad jis 
atneštų naudos ir chorams ir 
spaudai. O kadangi šis pik
nikas bus iri paskutinis šių me
tų, todėl reikia užbaigti šį .va
sarinį sezoną triukšmingai ir 
pasekmingai, kad pasiliktume 
su ge’rais įspūdžiais per žiemą. 
Todėl rengkitės patys ir kitus 
kvieskite.

J. Strižauskas.

įly Workerio.
jnojo Sekmadienio, yra nus'kir- bininkų Apsigynimui; 
j tos ir Raudonosios Naktys: šios sumos dar draugai 
{Newarke 25 d. rugsėjo, Pater- Damauskas ir V. Kelmelis pri- 
sone 27 d. rugsėjo. Taipgi dėjo po $1.00, tai susidarė
yra nuskirta visa eilė atvira-'$7.00. Nors maža auka, bėt 
me ore prakalbų, kurias dar-[matant tokį didelį reikalą, gel- 
bininkai privalėtų lankyti. Mi- bėjimui kovojančių darbinin- 
tingai įvyks sekamai: rugsėjo kų, kurie yra patekę į reakci- 

{29 d.—Trentone, 20—2nd St.; [jos nagus, negalima nepasida- 
rugsėjo 30 d.—New Bruns-jlinti ir tuomi.
wick, 11 Plum St. Spalio 1 d. į 

Organi-—Elizabeth, N. J.; spalio 2 d. i

kiną tuos darbininkus, 
įstojo į mūsų uniją, ir 
prie mūsų prisidėjusias organi
zacijas imti pavyzdį iš mūsų 
Nacionalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos lokalo Patersone.

Kampanija sudaryti
žavimo ir Streiko” fondą pasi-'—Perth Amboy, 308 Elm St.; 
sekimui turi vieną pagrindą, o spalio 3 d.—-Newark, 93 Mer- 
tai yra tikrai įvykinti mūsų vy-[cer St.; spalio 4. ir 5-tą—Pa
iniausią obalsį “f “
ir Streikuokite prieš Algų Nvi-
kapojimą,” ir pamatu rengimo-I tarėjai, nepamirškite
si prie. streiku , mums pavyks sekančias vietas rugsėjo 21 d., 
sukelti $100,000 ' “Organizavi- ■ 1 O-tą vai. ryte: Trenton—20 
mo ir Streiko” fondą. I 2nd St., New Brunswick-—11

;Plum St., Perth Amboy—308 
[Elm: St., Paterson—74 Market 
{St., Passaic—25 Dayton St., 

ersey’ Cif.yM-'337 Jteriderson
: St.

(Darbo Unijų Vienybės Lygos 
Nacionalio Komiteto Pareiški

mas)
Paterson, N. J., Nacionalės 

Tekstilės Darbininkų Unijos 
lokalas, kuris yra prisidėjęs 
prie Darbo Unijų Vienybes Ly
gos, sėkmingai vedė streiką Co
lumbia šilko dirbtuvėje ir pri
vertė bosus pakelti algas ant 
20 nuošimčių ir įvesti astuonių 
valandų darbo dieną. Visi strei- 
wieriai, atėję į susirinkimą pir- 

;ma grįžimo į darbą, įstojo į 
hVacionalę Tekstilės Darliininkti 
Uniją kaip vienas kūnas ir 
priėmė tos unijos kovos progra
mą.

Bėgy pereitos savaitės nema
žiau kaip 50 pranešimų aplai- 
kė D.U.V. Lygos nacionalė raš
tinė apie algų nukapojimą. Nė
ra abejonės, kad nukapojimų 
buvo daugiau, apie ką .Darbo 
Unijų Vienybės Lygos naciona
lė raštjnė negavo informacijų. 
Visa tai parodo, kad buvo tei
singas analizas, kurį padarė 
D.U.V. Lygos Nacionalis Biu
ras pereitam savo Nacionalės [ platforma. 
Pildančiosios Tarybos susirinki- i (sekmadienis) bus 
me sąryšy su algų nukapojimu j kaipo 
ir vedimu kovos prieš tai. Tuo- nis. 
met buvo iškeltas obalsis “Or- nariai,

ir Streikuokime Lygos nariai, taipgi įvairių pri 
tariančių organizacijų i
iir abelnai simpatizuojanti dar- sėkmės taipgi mažos buvo, nes [rugsėjo 
bininkai vaikščios iš stubos, į publika jau buvo nuvargus, be- itainėj ; 
stubą platindami darbininkų lankydama įvairius parengi- 
apgyventose vietose Komunis- mus;
tų Partijos rinkimų platforiną; 
taipgi specialę New Jersey 
valstijos Komunistų Partijos 
platformą ir ženklelius—Bal
suok už Komunistų Partiją,—

ganizuokimės
prieš algų nukapojimą.”

Streikai, kaip kad minėtas 
streikas Paterson, N. J., įvyks
ta kasdien įvairiose šalies daly
se. Ypatingai mes matome ko
vingą pakilimą tarp

darbininkų pietinėse
Kasyklose, 

jūriniuose darbuose 
randame, kad darbi- 
vystosi kovingumas 
nukapojimą. Perga-

RINKIMŲ KAMPANIJA 
NEW JERSEY: VALSTIJOS ž

--------------

New Jersey valstijos Komu
nistų Partijos rinkimų komite
tas pasiryžo dėti visas pastan
gas kuo daugiausia paskleisti 
komunistinės propagandos su-1 

i darbininkų su , 
rinkimų | 
rugsėjo'sekėsi šis vasarinis sezonas su 

padaryta j parengimais. Pradžioje pa-
1 va'sario A.L.D.L.D. 81-ma kuo-

pramonės 
valstijose, 
pramonėj, 
ir tt., mes 
įlinkuose 
prieš algų
Iingas streikas Patersone, kurį 

’vadovavo Nacionalė Tekstilės 
Darbininkų Unija, turi būt kai
po jpavyzdis, kaip tas padidė- 
jancias galimybes išnaudoti or
ganizaciniai, organizavimui 

darbininkų į revoliucines ’ darbų 
unijas po vadovyste Darbo Uni
jų Vienybės Lygos ir prie jos j 
prisidėjusių nacionalių unijų ‘i’r • 
nacionalių lygų. Mes taipgi pa
stebime dabartiniu laiku 
vystantį nepasitenkinimą' 
aliejaus darbininkų prieš 
kapojimus toj pramonėj.

Nacionalis D.U.V. Lygos
ras ragina visas prisidėjusias Į 
nacionalines, unijas ir naciona
lines lygas, taipgi ir visus dis- 
triktus ir lokajus Darbo Unijų 
Vienybės Lygos, kreipti domę! 
į rimtą padėtį ir didėjančias 
prielankias sąlygas, kurios vys
tosi kiekvienos dienos klasių 
kovoje. Nieku būdu nepakan
ka abelnos agitacijos, abelno la
pelių ir literatūros skleidimo, 
arba prie progos surengti masi-

* nius mitingus. Tuojautinė už- 
duotis turi būt padidinti akty- 
viŠkumą darbavietėj, kaip tai, 
sudaryti koncentravimo komite
tus, tai yra, komitetus veikimo, 
ypatingai tose dirbtuvėse, kur ’ 
algos nukapojamos. Organizuo
ti ir streilcuo.ti prieš algą 
nukapojimą reiškia tuojautinį 
rengimą tikrai darbininkus iš
vesti į streikus pamatu suorga
nizavimo dirbtuvių komitetų ir 
plačiųjų eilinių narių streiko 
komitetų, susidedančių iš Darbo 
Unijų Vienybės Lygos narių, 
neorganizuotų darbininkų ir ei
linių narių iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Patersone mūsų unija netik- 
t tai pajėgė sustabdyti algų nu

kapojimą ir panaikinti skubini- 
mo sistemą, bet per tinkamą 
susiorganizavimą bosai buvo 

, priversti pakelti algas ir įvesti 
taštuonių valandų darbo dieną. 
f Minnesota valstijoj Darbo 
' Unijų Vienybės Lyga vadovau
ja streiką ‘savo iniciatyva.

Apie algų nukapojimą rapor
tai, kuriuos aplaikė nacionalis 
ofisas ir kurių daug prisiuntė 
darbininkai, dirbanti dirbtuvė
se, reikalauja revoliucinių dar- • 
bo unijų vadovybės ir organi
zacinio darbo. *

Pasisekimas tekstllįečių dar
bininkų Patersone yra pasek
mė puikaus suorganizavimo 
darbininkų dirbtuvėj, paremto 
kovos pamatu ir gerai pritaiky
to per mūsų draugus tekstilės 
darbininkų unijoj. Darbo Uni
jų Vienybės Lygos Biuras svei- {

tinai fcūt sekančiame susirinki- 
mę; kpris įvyks 5-tą d. spalio, 
2-rą vjaj. po pietų, ir gerai ap
svarstyti visus reikalus ir in
formuoti visus nariaus apie 
daromas fašistų intrigas.

Antanas Mitrikas.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Avfe’.
Guntariene,

Iždo globėjai: E. VegelienS ir O.
Draugijos susirinkimai atsibūna 

kas ketvirtą nedėldierų kiekvieno 
mėnesio, Lietuvių Syetainėj, 25th St. 
ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

WATERBURY, CONN.
■ . > * i i 7

. 9 d. rugsėjo įvyko vakarienė 
L< Darbininkų Parko Bendro
vės savoj svetainėj.. Vakarie
nė pavyko gerai. Svečių pri
sirinko daugiau, negu rengė
jai tikėjosi; net delei tos prie
žasties ir valgių biskelį pritrū
ko, bet manome, kad svečiai 
atleis mums už tai. O taip 
pasitaiko tankiai, dėlto kad 
dauguma draugų, kada pasiū
lai tikietus, tai vis atsisakinėja 
pirkti ir laukia paskutinės die
nos; tokiu būdu komisija ne
gali nuspręsti iš anksto, kiek 
ji turėtų gauduti valgių; tai 
yra prastas paprotys pas pa-

Fašistai Siunta

Tuoj po 6-tos dienos rugsė
jo reguliario S.L.A. 200 kuo
pos susirinkimo, 8 d. rugsėjo, 
susirinko keli fąšistėliai pas 

iponą • Dailydę pasitarimui,
nariai mėnesyje kitą pikniką, bet pa- re surengti vakarienę 27 d. kaip suskaldyti 200 kuopą.

L. Parko naujoj sve- 
>aigi, draugai darbi- 

l įvairius parengi- ninkai, visi pasistengkite įsigy- 
___j; be to dar smarkiai ątsi- ti tikietus išanksto, tai bus ge- 
liepia bedarbė, tai žmonių at-Iriau komisijai ir jums patiems, 
silankė mažai, ir tokiu būdu I Pereitos vakarienės surengi- 
parengimas pelno davė ne-lme daugiausiai pasidarbavo 
daug^ Vienok, keli doleriai [draugai Danisevičiai, draugė 
pasiliko, * toki*u f7ūdu A.L.D.L. | Vosilieriė ir kiti draugai. Ko-

Jiems besvarstant įvairius pla
nus, vienas iš jų pasižada pa
aukoti $25.00 sutrėmimui pa
žangiųjų kuopos narių. 14 d. 
rugsėjo, kuopai visai nežinant, 
susigaudę keletą narių, susiga- 
beno automobiliais ir svarstė 
vėl, kaip suskaidyt kuopą. Tai
gi, visi nariai yra raginami bū-

"RĖKSMINGAS PAVYZDYS
sako , ,. ■,

SAMUEL HARDEN
CHURCH..

Carnegie Instituto 
, f Prezidentas

“Gul svarbiausia įtekmė Amerikos biznio 
pasauly paskutiniu laiku yra tai, kad pra
monės vedėjai jungiasi su mokslu, Nėra 
įžymesnio pavyzdžio, kaip moderniškam 
naudo jinie Ultra Violet Hay 6 S praginti9 
LUCKY STIUKE tabaką. Didelė jūsų 
eksperimentuose išdava parodo tarp biz
nio ir mokslo išmintį.99

4,.J

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį J&s.-kada 
rukėt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TŲOMET “JIE SPRAGINTU’. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir košė-

J

jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad ;
saulės šviesa išnokina —- užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultraviolet Ray< <It’s toasted

Jūsų Gorkies Apsauga—ftrleš knltejlmuS— pries kosulį
Fi  i ,',r. i' < ii.,.* t t1.ii..į ....,«•.i.įlz.. ■ u«nt~-i

Church pereit pasižymiejusiųSutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Mr. Samuel Harden 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE'S paį'arsčjūsį ŠpragiAftho Mėtddį. 'Mr. Church prdtiešimas yra9^r^”^gr‘{can Tobacco Ccd Mfr».

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdytta 1930 Metams

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

I 10th £t.
Fin. Sekr. K. Shimkus, 185—36th St. 
Ižd; M. Milienė, 502—4th Avė.

Visi Moline, III.

MOTERŲ PAŠELPINfi DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagel bin inkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.: 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 86 
Lansdowne St.; Iždininkė M. 'Klima
vičienė, 81 Clarence St.; Kasok Glo
bėjos: V. Baronienė, 786 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames SU; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.: Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vlfie 
St. Visos Montello, Mass. *

didžio Lietuvos kunigaiks- 
CIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas,
1 , . 593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 

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

Finansų Sek. A. Arasimavičius/*
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
1 380 Broadway

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

2 Iždo Globėjas J. LaurinaitiSj
348 Avė. C. 

Maržalka L. Riinča,
167 W. 20 St.

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin St.
Vico-Pirm. S. Pinkevičius, 121 

Clark PI.
Prof. Rašt. B. Barkauskfs, 255 

Pine St. • ■ • . i < .
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 In

galls Avie., Linden, N. Ji į '
Iždininkas V. Paulauskas, 228 

Clark PI.
( Iždo Globėjai: D. ĘalnetienS, 144
S. Park St., J. Krakauskas, 300 
First St.

Organo Rašt. J. Kentrus, 201 E. 
Westfield Ave., Roselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN.

Valdyba 1980 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terraco.
Pirmininko pagelb. O. GiraitienS, 431 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. RaŠt. A. Giraičiūtč, 481 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 
vergą kiekvieno mėnesio, Labor 
ceum, 29 Lawrence St., Hart 
Cohn., 7:80 vai. vakare.

. Šiuomi: primenu savo draugams, jog aš vis dar
t j j I j
praktikuoju savo profesiją;*- Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel: Midwood 6261

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

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

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

‘ '• į •

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plači< 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolo prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių it sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clirmont Avanoa) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 97*6

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite*.

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

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLER 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir U 
mais, kaip vartoti.

No

Miestas

-Street or Awtrae
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MUZIKOS MOKYKLA

VEIDO GRAŽUMAS

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

TAI TIE ŠVELNŪS,

CIGARAIsusi-

Telephone: Stagg 440®

A
NOTARY PUBLIC

skir-

imtu panašią Slapią pozici- rai Įtaisyta,? su-^gerą dienos, šviesa, 
ją, tai gal jiems '^Griaus1 vyk-1) Pardavimo priežastis—noriu atsilse-

y VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

MALONŪS RŪKYT 65c

Mes

i >

Tel., 0783 Stagg

skaitlingiausia eikite 
talkon parašų rinkti,

nnt 
PR-

Vardas_______
No. ir gatve----
Miestas ir valst.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)pats

Vo-

tame , demonstraciniame 
testo mitinge!

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

Tiems
Komunistų Partija 

ir rinkimų kampani-

"frc . WiiiWv

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

., kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

MYRON KARYKORA
CHORŲ LYDERIS

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

ftbalzaiMuojH ir laidoja nuMtirualua 
viaokit) kapinių. Norintieji gorinusio 
tarnavimo ir ui žara, kalnų, nuliūdimo 
valandoje laukite pas mano. Pas mains 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
VsrlausioM vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

S

Atlikite Savo Pareigą 
Rinknny Kampanijoj!

Nepraleiskite, draugai 
bininkai, pro pirštus tų 
šaukimų, kuriais jūs

pareikavimo 
paštą. Ad-

B.
S.
Ir

Bel] Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. 
Figens, 221 Second St, 

Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

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

narius ir kitus darbi-1 
dalyvauti masiniame 
rugsėjo 19 d., penk- 
vakare, Central Ope-

416 Metropolitan Avenue
ŲArti Marcy Avenue) 

{ BROOKLYN, N. Y.

i '• • u ' 4‘d • ’R - >• .(Jį

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVAPolicija suėmė penkis narius 
šaikos, kuri iš bankų prigavin- 
gai išgavo Šerų ir bonų sumo
je miliono dolerių. Jie sužino
davo, kada ir kiek iš vienoj Visų tėvų pareiga leisti vai-
banko būdavo pervedama bo- kus prigulėti prie Ateities žie- 
nų bei Šerų kitam. Atėję per- (do Draugijėlės. Ten jie daly- 
sistatydavo, kaipo pasiuntiniai i vaudami geriau pripranta prie

Nufotografuoja ir 
tUimaliavojJ viao- 
kijUB paveikslus 
Įvairiomis s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senus Ir krajavūs 
Jr sudaro su 
smerikoni Skals.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1460
Kreipkitės i i u o 

adresui

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

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge-

/ Puslapis šeštas Ketvirtad., Rugs. 18,

VIETOS ŽINIOS
Apvaikščiojimas Vokietijos 
Komunistų Laimėjimų bus 
Penktadienio Vakare

Žulikai Apkirto Bankus 
Ant $1,000,000

Vokietijos proletariatas ar
tinasi prie tiesioginio, revoliu
cinio susikirtimo su buržuazi
ja kovoj už valstybės galią. 
Arti penkių milionų darbinin
kų, balsuodami už komunis-' 
tus rinkimuose, pašisakė už 
įsteigimą Vokietijoj Sovietų 
Respublikos.

Newyorkinio komunistų dis- j 
trikto komitetas šaukia visus] 
Partijos 
ninkus 
mitinge, 
tadienio
ra House, 67th St. ir 3rd Avė., 
New Yorke, apvaikščiot lai
mėjimus mūsų broliškos Vo
kiečių Komunistų Partijos ir 

, užtikrint Vokietijos proletaria-

banko, į kurį iš čia turi būt 
nuvežta minimi bonai bei $ė- 
rai. Reikalingas sau žinias 

j jie, suprantama, gaudavo iš 
j pačių bankų tarnautojų, su ku- 
’riais, matyt, dalindavosi priga- 
vystės pelnais. . t

Iš areštuotų šulerių atgrieb
ta tik $77.000. Kur jie dėjo 
kitus pinigus bei šėrus su bo- 
nais, dar nėra sužinota.

Ateities žiedo Jaunuolių 
Draugijėlės jau prasidėjo pa
mokos lietuvių kalboj. Pamo
kos įvyksta pirmadienių vaka
rais, 7-tą vai., kampas Ten 

;Eyck ir Lorimer Sts., “Lais
vės” svetainėj. : Mokestis 15c 
į mėnesį. Draugijėlė turi man
dolinų orkestrą. Kurie berniu
kai ir mergaitės myli muziką, 
gera proga mokintis, ■ Už tai 
ekstra mokesties nėra.

mūsų parengimų, prie mūsų 
veikimo ir užaugę su ‘mumis 
sykiu ; veikia. ; Apart lietuvių 
kalbos ir rašybos, mokyklėlė 
supažindina vaikučius su dar
bininkų klasės reikalais.

Komisija.

KAM REIKALIJ^GĄS karpenterįs- 
staliorius budaVojirrtui 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 gėrai 
ir pigiai. J. Sem, 475 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7587.

215-26

PASIRANDAVOJA 6 kambariai, yra 
elektra; ir maudynė. Taipgi pasi- 

randavoja ir 4 kambariai. Randa že
ma. Kreipkitėą pas New England 
Shoe Store, 637 Grand St.,’ tarpe 
Leonard ir Manhattan Ave., Brook
lyn, N. Y.

(222-227)

Telephone, Stagg >91®

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

PASIRANDAVOJA du Storai, 14 šei
mynų name; prie kiekvieno Storo 

yra po 5 kambarius. Vienam Store 
yra bučernė ir grosernė, o nuo spa
lio mėnesio tas Storas bus tuščias. 
Biznis buvo per 15 metų. Tat ge
ram biznieriui puiki proga pąrandą- 
voti. Antras Storas taino pačiame 
name tinkamas kriaučių, Siaučių ar
ba bile kokiąrp bizniui. Del plates
nių žinią kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai. J. Cepinskas, 21 E.' 19th St., 
Bayonne, N. J. 218-23,

VISOKIU ROSIU SVIE20S VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

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

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street ‘‘Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

ramą iš Amerikos darbininkų 
pusės.

Ne tik kiekvienas komunis
tas, bet ir šiaip klasiniai mąs
tantis darbininkas, turi būt 
pilnai susipažinęs su politinė
mis partijomis ir dabartine pa- 
dėčia Vokietijoj. Drg. Be- 
dacht marksistiniai išgvildens, 
kas dabar dedasi Vokietijoj, ir 
ko dar galima ten greit 
laukti.

Amerikoj siaučia tas 
kapitalizmo krizis, kaip
kietijoje ir visose buržuazinėse 
pasaulio šalyse. Todėl ir 
Jungtinėse Valstijose darbi
ninkų judėjimas žymiai kai- 
rėja. O jeigu šioj šalyj dar 
nėra išsivystę tokių aštrių ko-

Jungi. Valstijų Prokuroras 
Tuttle Virto “Slapiuoju”

TeĮėfonaa: Staigg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRIUK)

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

•' X-SpinduliiI, Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
x STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

Jungtinių Valstijų apskrities 
prokuroras G. II. Tuttle, New 
Yorke, pasiuntė savo rezigna
ciją prezidentui Hooveriui. Jis, 
be kitko, turėdavo atsakomy
bėn traukti blaivybės įstatymo 
laužytojus; po ilgų patyrimų, 
Tuttle įsitikino, kad tai neį
vykdomas praktikoj įstatymas. 
Dauguma pačių valdininkų va
ro biznį su alkoholio šmugel- 
ninkais. Tokia “blaivybė” 
priperėjo tiek grafterių ir kri
minalistų saikų, kaip dar nie
kad nebuvę.

Tuttle, atsistatydindamas iš 
federalio prokuroro vietos, to
dėl, pareiškia, kad jis pats li
ko priešingas tam blaivybės 
įstatymui ir reikalauja jo pa
keitimo. TačiAus ir pas Tuttle 
yra šuniukas pakastas. Jis 
mato, kad daugelis rinkimuo
se balsuoja už demokratus to
dėl, kad jie šneka prieš blai
vybę. Jeigu republikonai užį 
imtu panašią “šlapią” pozici- 
• i- • I < »• • ) 1. i f

tų rinkimuose; todėl jie ir su* 
bruzdo, kaip čia paštačius Tut
tle republikonų kandidatu į 
New Yorko valstijos guberna
torius ant alkoholinio tikieto 
prieš demokratų kandidatą 
Fr. Rooseveltą.

Nežiūrint, kokius manev
rus daro republikonų, demok
ratų ir “socialistų” politikie- 

nužudyta riai, kiekvienas susipratęs dar- 
Ella May, karžygiška vadovė bininkas privalo rinkimuose 
Gastonijos streikierių. Sukak- balsuoti už Komunistų Parti- 
tuvėms paminėti šį vakarą bus 
masinis mitingas, surengtas 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, Irving Plaza svetai
nėje, Irving Place ir 15th St., 
New Yorke. Pradžia 8-tą vai. 
Lietuviai darbininkai, būkite | 
‘____  '. ' ' : pro-

tur, tai jos išsivystys, ir kiek
vienas darbo žmogus turi ži
noti, kur jis stovi. Todėl ir 
lietuviai darbininkai privalo 
kuo skaitlingiausiai suvažiuot 
j minimą mitingą, penktadie
nio vakare, paminėjimui Vo
kietijos komunistų laimėjimų.

Apart drg. Bedachto,- bus 
eilė dar kitų kalbėtojų, kurie 
plačiai išaiškins labiausia (rū
pimus darbininkams šios «die- 
nos ir rytojaus klausimus.

Šįvakar Metinės Sukaktuvės 
nuo Ella May Nužudymo

Sukanka vieni metai, kai 
buvo juodašimčių

dar- 
atsi- 

esate 
kviečiami ir raginami rinkti 
piliečių parašus kandidatams 
Komunistų Partijos šiuose rin
kimuose. Partija veda kovas 
už jūsų reikalus taip politinė
je, kaip ir ekonominėje dirvo
je. Ji grumiasi už tuojautinę 
paramą ir pensijų įstatymą vi
siems bedarbiams, nusenu- 
siems, nesveikiems darbinin
kams; ji kovoja už darbo die
nos ir savaitės sutrumpinimą, 
už didesnius uždarbius darbi
ninkams, prieš skubinimo sis
temą darbavietėse; jinai mo
bilizuoja minias būsimoms im
tynėms už visiška darbininkų 
klasės pasiliuosavimą.
tikslams 
naudoja

Kuo 
Partijai 
kad jinai galėtų oficialiai rin
kimuose turėti visus savo kan
didatus ant baloto. žinias 
apie tai ir blankas gaukite 
vakarais “Laisvės” 'raštinėje, 
arba komunistų šeštos Sekci
jos centre, 68 Whipple St., 
Brookiyne. Apart trejeto šių, 
liekamų vakarų, pašvęskite ir 
sekmadienio rytą rinkimui pi
liečių paražų.

jos kandidatą į gubernatorius, 
drg. W. Z. Foster), kuris nu
teistas trims metams sėdi ka
lėjime už tai. kad kovojo už 
bedarbių ir dirbančiųjų reika
lus.

Šerifas Padarė Tris Teisėjus
Demokratų šerifas Thomas 

M. Farley prisipažino errand 
džiūrei, kad jis “padarė” tris 
teisėjus Didžiajame New Yor
ke. Per jo tarpininkystę bu
vo augščiausio teismo teisėju 
paskirtas J. F. Carew, miesti
nio teismo teisėju Myron Sulz
berger ir 
J. V. Flood.
natorius

magistratu-teisėiu 
Valstijos guber- 

ir miesto majoras, 
skirdami teisėjus, pildė nuro
dymus to šerifo, Tammanv 
Hali demokratų meklerio, nors 
šerifas, kaipo valdininkas, pri
lygsta daug maž tiktai cinui 
buvusiu carinių “pristavu” Ru
sijoj. šerifas ginasi nei cento 
už tai kyšių negavęs, bet kas 
juom tikės, žinant, kaip Ewal- 
das ir kiti nusipirko teisėju 
vietas už desėtkus tūkstančių 
dolerių ?
9* |W

[^MIRTYS—LAIDOTOVESj

Rugs. 16 d., Cumberland li
goninėj, mirė Kaz. Kučinskas, 
48 m. amžiaus; gyveno 2598 
Pitkin Ave. Bus palaidotas 
20 d. rugsėjo, 10-tą vai. ryte, 
Šv. Jono kapinėse. ,

Rugs. 16 d., Greenpoint li
goninėj, mirė Arthur Murphy, 
3 mėn. amžiaus; gyveno 224 
Manhattan Avė. Bus palaido
tas 18 d. rugsėjo,-.šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis' rūpi
nasi graborius A. Radzevičius.

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA barber shop lietuvių 

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

(221-222)

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)

ti. . Kainą pranešiu ant užklausimo. 
Norių greitai i 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

REIKALAVIMAI
REIKALINGI lietuviai būti nariais 

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

217-22

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštj

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik------ $3; Pusei___ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo7 ir adreso.

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

Argentina

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

Tikrų naturališką veidui gra
žumą. suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybes Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

• . Z '

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba >

STANLEY PAUL
1035 Spripg Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig rcikaląyijno, šiuos {cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

__ ______ ---- - ----- ------ -—
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'Avė., Maspeth, L. L 
Tel.: Juniper 6776

ir

SKELBIMAS:

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei buvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 
Rugpjūčio (August) 4 d. likoš 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

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

—Savininkai—
l POVILAS SAMULĖNAS 

ir ' /
VINCENTA RIBOKIENĖ

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brookiyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai 1 yrą užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant 
visur Amerikoje ; išsiuntinėjam per 
fesuokit;: '

■11 ‘ * NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
d>7 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(■UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
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

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 0 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų 

\ f ’

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

t

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas .

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2860-3514

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Namų Maliavotojai ir Dailydes
(CARPENTERS)

, Mąliavojame namus iš vidaup ir lauko. Taipgi padarome visokį dai- 
(karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina- 

mą'Ykriną. Kreipkitės į bi kurį:
A. BALCHUNAS

1 321 CHAUNCEY STREET
Brooklyn, N. Y.

Arba Telefoiuiokite:

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave., Brooklyn 

9-783 1

J. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.)

BROOKLYN, N. Y.
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