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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių. aisve Darbininkai .Visų Šalių,

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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KRISLAI
Argentinos “Rytojus”. 
Lietuvos Įstatymai. 
Nelaimingi Pranašai. 
Lietuvos Merginos. 
Peilių Kultūra.

Rašo Komunistas

Man atrodo, kad Jungtinių 
Valstijų darbininkiškos organi
zacijos ir šiaip darbininkai ma
žai besirūpina Argentinos “Ry
tojum”. Mažai užeisi “Rytojų” 
platinant. Seniaus laikas nuo 
ląiko aukų būdavo pasiunčiama, 

dabar nebesigirdėt. šiuo rei
kalu turėtume pasitaisyti. “Ry
tojaus” pareigos didelės. Ar
gentinoj jau dabar yra didelė 
lietuvių kolonija, o ji vis dar 

Ten komunistinio judė
tų ratų būti 

padarysi
mu sų te
palaikyti

Kelloggas Užims
Hughues’o Vietą

auga, 
jimo stiprinimas 
mūsų reikalu. O tai 
me, jeigu padėsime 
nykščiams draugams 
“Rytojų”.

“Mūsų baudžiamieji įstaty
mai bene prieš 300 metų rusų 
carų rašyti,” sako Kauno kalė
jimo kapelionas. Well, tai ši
taip tvrakosi “ta didvyrių že
mė.” Fašistai pilnai patenkin
ti tais senais kruvinais įstaty
mais. Mat, jie nė kiek nema
žiau žmonėms kailį lupa, kaip 
lupdavo karūnuoti budeliai Ru- 

liaudį.sijds

kartą baisiai nenusidavė 
socialfašistiniams prana-
Ponas Grigaitis, pavyz-

šį 
mūsų 
šams. 
džiui, kaip sveikiems ligą mums 
įkalbinėjo, kad Vokietijoj ko
munistai jau kaip ir išnyko, o 
rinkimuose “demokratija” pa
augs visa galva. “Lietuvos ži
nių” redaktorius taip pat pri
simygdamas tvirtino, kad nega
li būti nė kalbos, jog socialde
mokratai pilnai laimės. Girdi, 
Vokietijos žmonės dar puikiai 
atsimena, kaip mūsų vienmin- 
čjai socialdemokratai išgelbėjo 
respubliką. “Liet, žinios” nė 
kalbėti nenorėjo, kad ką nors 

♦ laimėtų komunistai, kurie, 
anot jų, yra “amžinai pakrikę.”

Bet, matote, kas pasidarė. 
Išėjo taip, kad laimėjo ne tie 
mūsų amžinai nususę socialfa- 
šistiniai pranašai, ‘bet “pakri
kę” komunistai. Socialdemo
kratai prakišo 700,000 balsų ir 
10 vietų. Dabar Grigaitis sa
ve ramina šitaip: Nežiūrint tos 
nelaimės mūsų draugams social
demokratams Vokietijoj, vis 
tiek buržuazija turės juos pa
kviesti valdžios priešakin, idant 
išgelbėt “respubliką”, tai yra, 
buržuazijos kudašių. Tai teisy
bė. Buržuazija vėl 
tuos pardavikus gelbėti 
dašių, kuriam grūmoja 
rinė revoliucija.

pašauks 
jos ku- 
proleta-

“vaiki-'Sugrįžę iš Lietuvos 
nai” bažijasi, kad ten negali, 
atsiginti nuo merginų. Limpa 
jos, girdi, prie tavęs, kaip muA 
sės prie medaus. Plika galva, 
kelinėmis nusmukusiomis Ame
rikonas galįs lengvai gauti ir 
tuojaus apsiženyti gražiausią 
‘šešiolikinę”. Bile tik, esą, pri
žadėsi ją išvežti iš Lietuvos. 
Tame ir dalykas. Lietuvos 
vargdienės su viskuo sutiktų, 
bile tik pabėgti’ iš fašistinio 
pragaro. Sąmoningos darbi
ninkės organizuojasi ir kovoji 
ten pat Lietuvoje, bet dar tam
sios kaimietės parsiduos save,, 
parduos savo kūną bile dvi-ko-į 
jui sutvėrimui, idant išsinešdinj 
ti iš savo krašto, kurį kruvinie/ 
ji smetoniniai paskandino vaų- 
ge ir ašarose. ‘

Kalbėkite, kaip norite; bet 
Lietuva smarkiai “kultūrėja”. 
Vakar dienos “Laisvėje” skai
tėte, kaip šarka smetoninės in

teligentijos pasielgė ' su viena 
nelaiminga mergiščia. .^Tik
tai tikrai “kultūringi inte
ligentai prie šito galėjo prieiti. I 
O tokių šposų Lietuvoje pilna.) 

Atvaizdihimui toliau fašisti
nės kultūros,, pasiklausykite tu-Į 
los poetės ‘l 
mą.” Ji irj

dna Apie Piovi- 
nebegali supras

ti, kas čia pąąįdarė, kad peiliai 
pavadavo “pupas” ir “bučkius’! 
todėl dainuoja:

O dabar kur tik pažiūri, \ 
visur pažanga didžiulė.
Čia nušovė, čia nudūrė, ’ ', 
čia visai papiautas guli.
Piauna avį, piauna kiaulę i

GENEVA.— Imperialisti
nės Tautų Lygos posėdis iš
rinko p. Kelloggą “tarptau
tinio teismo” pirmininku. 
Tą vietą pirmiau buvo užė
męs amerikonąs Hughes, 
kuris dabar yra vyriausiu 
teisėju Augščiausiame Teis
me. Kelloggas prie Cool- 
idge’aus buvo valstybės se
kretorium. Jis puikiai mo
ka tarnauti Amerikos kapi
talistams.

Finlandijos Fašistą 
Nota Sovietą Sąjungai

HELSINGFORS.— Fin- 
liandijos valdžia pagalios 
atsakė į Sovietų protestą. 
Jinai sako, kad dabar visoj 
šalyj eina ablavos prieš ko
munistus. Komunistai esą 
“kriminališki”, o visa ko
manda ateinanti i Rusijos. 
Tuo būdu “tėvynainiai” pa
griebę nužiūrimus žmones 
deportuoją į Rusiją. Toliau 
valdžia prašo, kad Sovietų 
Valdžia ’ sugrąžintų finus 
komunistus, o ji su jais ap
sidirbsianti, tai yra, sušau
dys.

Finliandijoj dabar šėlsta 
kruvinieji fašistai. Ką į jų 
notą atsakys ' Sovietų 
džia, patyrsime vėliau.

val-

Dalyvaukite Ateivių 
Gynimo Konferencijoj

Sekmadienį New Yorke 
įvyks svarbi ateivių gynimo 
konferencija. Visos New 
Yorko ir OBto^Wno lietuvių 
darbininkų organizacijos 
turi būti atstovaujamos šio
je konferencijoj. Ne juo
kais buržuazija rengiasi su
varžyti ateivius. Fašistas 
Fish darbuojasi, kad uždė
tų naujus pančius ant mi- 

orga-
naujus pamaus .

lionų ateivių. Reikia < 
nizuotis ir gintis.

Konferencija prasidės 10 
vai. ryte,* Manhattan Ly- 
>ceum svetainėj, 66 East 4th 
St. Kai kurios organizaci
jos nespėjo išrinkti savo de
legatų. Tų organizacijų vir
šininkai privalo dalyvauti 
konferenęijoj ir paskui su
sirinkime išduoti raportą. 
Juk, neatsiras, tokių darbi
ninkų, kurie būtimi priešingi 
dalyvavimui konferencijoj 
del apgynimo ateivių.

atvirai ir per apgaulę. 
I O kai kur net cielą jautį 
/ užsimoja pasiplauti. - « 
/ Taigi šitokio piovimo , 

jau ir žmones griebtis ima 
“Jeigu vienas, kitas gali 
tai valiai visi po valiai!” 
Todėl kaimuos at kermošiuj 
kožnas vaikšto pasiruošęs. •< 
Nori meiliai—prašau meiliai! 
Nori bartis—gausi peiliu! 
Laikraščiai sėte prisėti/ 

'kiek kas kur subadė svieto;
Kas, ir kiek, ir kam sveikatos 
pro užkurinius iškratė? ' 
Ir todėl ar1 jau nelaikąs 1 i / 
mesti visas peilių baikas, / 
nes kitaip lietuvių vi?tįoj, . T' 
liks lavonai ir štilietai.

NAUJI TŪKSTANČIAI DARBININKU 
ATSIDŪRĖ GATVĖJE, 0 BURŽUAZIJA

MAITINA TUŠČIAIS PRIŽADAIS
Nedarbo Audra Grūmoja ir Tiems, Kurie dar Dirba; Darbi

ninkai Privalo Numoti Ranka ant Buržuazijos Melų Apie 
Geresnius Laikus ir Stoti į Kovą už Socialūs Apdraudos

ELIZABETH, N. J.-New' kai ateina. ^Buržujus Sis- 
Jersey Central Railroad 

(prilipino pranešimą, kad pa
baigoje šios savaitės vėl 
darbininkai bus atleisti iš 
darbo iki pabaigai mėnesio. 
Šitas naujas atleidimas pa
lies apie 3,000 darbininkų. 
Be to, nėra jokio užtikrini
mo, kad jiems bus darbas 
sugrąžinta pabaigoje mėne
sio. *

. Wheeling, W. Va.—Whee
ling Steel Corporation visai 
uždarė dirbtuvę ir išmetė 
laukan 1,300 darbininkų.

Ir taip iš visų Amerikos 
kampų plaukia pranešimai, 
kad bedarbių armija auga. 
Hooveris ir jo lekajai nori
paslėpti augantį krizį. Bur- rybų po vadovybe Darbo 
žuazinė spauda drąsina Unijų Vienybės Lygos turi 
varguolius, kad geresni lai- eiti pirmyn smarkiausia.

son, kalbėdamas kapitalistų 
susirinkime, pasakė, kad 
laikai pagerės apie pavasa
rį, o dabar, girdi, turime 
pakentėti. i

Viena, tai tik bandymas 
apgauti darbininkus. Jokios 
vilties pagerėjimui laikų ne
simato. Antra, o ką darbi
ninkai darys iki pavasario? 
Gerai buržujam 
ti”, kuomet jiems nieko ne
trūksta. Bet be duonos ir 
pastogės darbininkai negali 
kentėti.

Kova už Socialę Apdrau- 
dą turi užvirti visu frontu. 
Organizavimas bedarbių ta-

Automobi|ius Pervažiavo 
Skersai Afriką

CAIRO, Aigiptas.— Dvi 
anglinės merginos, Badgell 
ir Belcher, automobilium 
pervažiavo visą Afriką. 
Pradėjo nuo Capetown ir 
pribuvo į Cairo. Padare 
8,000 mylių kelionę ir ėmė 
perikius mėnesius ir 15 die
nų. Tai dar pirmas toks 
atsitikimas. Keliavo vienų 
vienos ir jokio pavojaus ne
patiko.

Komunistai Surinksią 
100,000 Balsą Šiemet
NEW YORK.—Tas pats 

Hamilton Fish, kuris “tyri
nėja bolševizmą Ameriko
je,” labai nugąsdingai kal-.vasario i J nugąbunigai nai-

pakentė- bėjo apie komunistų pasise-

Lietuvos Kunigai Vogčiomis Perkrikštinėja Vai 
kus ir Griauja Kitų Tikėjimu Šeimynas .

“L. Ž.”. paduoda tokį atsi
tikimą:
“Aušros” gimnazijos kape
lionas slapta nuo tėvo per
krikštijo 10 metų gimna

zistą
Rugpjūčio 28 d. nuskendo 

“Aušros” gimnazijos moki
nys Gavrilovas. Nelaimė— 
tėvams skaudus dalykas, ta
čiau “viena bėda—nebėda”, 
—ši nelaimė iškėlė faktus, 
del kurių p.p Gavrilovų šei
ma priėjo ligi katastrofos.

Gavrilovai sūnaus kūną 
pašarvojo-namie (Pramonės 
gat. 40 num.) ir ruošėsi lai
doti. Velionis gimn. Gavri
lovas—pravoslavas. Todėl 
tėvas laidoti pakvietė pra
voslavų kunigą. Bet neti
kėtai ir nelauktai pp. Gav
rilovų butan atėjo “Aušros” 
gimnazijos kapelionas kun. 
Jokūbauskas; kuris pareiš
kė pretenzijų į laidoiimą, 
nes girdi velionis esąs katar 
likas. , . ,. <

Tėvas nustebo: girdi,. ar 
jis nežinąs religijos sąvo sū
naus, kurį krikštijęs pravo
slavų apeigomis ?(

Kunigas atsakęs, kad, 
matyti/ taip tikrai yra, nes, 
girdi, jis . pats sūnų perkė
lęs katalikų tikybon. . /

) Reikia sau įsivaizdinti, 
kaip ta žinia paveikė inteli
gentingą žmogų. Tačiau te
ko skaitytis su faktu. Todėl 
p. Gavrilovas pareikalavo 
iš kūn. Jakubausko doku
mento, kad jo sūnus tikrai 
perkrikštytas ir padarytas 
kataliku. Toks dokumentas 
reikalingas ir laidotuvėms, 
taciaųs kapelionas doku
mentą. duoti atsisakė. < 1 •' v

Laidotuvės stisitrukdė; •

kumentų, kum Jakubauskas 
padaręs žygių, kad pravos
lavų kunigas velionies ne
laidotų pravoslavų kapinė
se.

P. Gavrilovui teko kreip
tis į apskrities viršininką, į 
valstybės gynėją, kol galų 
gale karo kapelionas velio
nį Gavrilovą palaidojo ka
talikų kapinėse.

Šįoje byloje, apie kurią 
kalba jau visas miestas, pa
aiškėjo įdomių smulkmenų.

Pasirodė, • p. Gavrilovo 
žmona esanti katalikė. Šei
ma sugyvenusi gražiai.

Vieną kartą gimnazistas 
sūnus paklausęs tėvą, ar jis 
nieko neturėsiąs prieš, jei 
jis, i turėdamas laisvą valan
dą, užeis į katalikų tikybos 
pamokas. Tėvas; lojalus as
muo, sūnui leidęs, pastebė
damas -tik,. kad tas nekenk
tų jo pamokoms; ■ i .. . \

Tiek tėvas ir težinojęs. 
O, matyti, tai būta tįktai 
instrukcijos. Kaip dąbar 
pau paaiškėjo, r kapelionas, 
ponią Gavrilovienę net tris,, 
kartus buvęs iškvietęs ii* 
siūlęs pasirašyti raštą, kad 
ji prašanti sūnų perkrikšty
ti. Ji nesutikusi pasirašyti. 
Kapelionas <tada pats pasi
ėmęs atsakomybę, ,tiktai lie
pęs apie tai vyrui nieko ne
sakyti. . j.

Ir štai, tiktai po tragiško 
įvykio, kada nuskendo sū
nus ir reikėjo palaidoti, iš
kilo visas šis negirdėtas dar 
pas mus faktas,’ >kad valsty
binės gimnazijos kapelionas 
slapta nuo tėvo perkrikštijo 
dešimties metų vaiką ir tuo 
suardė šeimą, nes p.p» Gav- 

prieinaligi persisky-

kimus Vokietijoj. Oficierių 
susirinkime rugsėjo 17 d., 
jis pranašavo didelį pavojų 
iš komunistų pusės. Ameri
koje, Fish sakė, komunistai 
šiais rinkimais gausią ne 
mažiau, kaip 100,000 balsų. 
O kur armija tų pasekėjų, 
kurie negali balsuoti?

Komunistai esą pavojingi 
ne tiek valdžiai, kiek biz
niui, nes, girdi, jie organi
zuoja darbininkus kėlimui 
streikų ir protestų dirbtu
vėse. Toliaus jis pareiškė, 
kdd’ jis patarsiąs kongresui 
duoti “teisingumo depart- 
mentui” $5,000,000. kasmet, 
idant jis galėtų nuolatos tu
rėti akį ant komunistinio 
judėjimo.

IŠ UETUVOS
Vaikas Kuliamoj Mašinoj

RAGUVA. — Rugpjūčio 
29 d. Dovidiškių dvare, ku- 
liant garine mašina, ant 
mašinos stalelio užsilipo šei
mininko pil. Januškevičiaus 
Felikso 8 metų sūnus Hen
rikas, 
staleliu, 
Mašina,
išmetė dar gyvą, bet visą 
sutrintą, sulaužytą, kad net 
viduriai (žarnos) buvo ma
tomos. Po pusės valandos 
mirė. ■:

Žmonės pasakoja, kad vai
kas buvo labai išdykęs, 
tėvai jo nuo išdykavimo 
drausdavę.

Eidamas mašinos 
įkrito į kultuvus, 
su šiaudais vaiką
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AM. KOMUNISTU PARTIJOS OBALSIAI 
IR PLATFORMA ŠIUOSE RINKIMUOSE;

DARBININKU KLASĖS PAREIGOS
I ■» —■ —....... -.....................

® ~^*^^>4

Sveikindami Vokietijos Komunistų Partiją delei Jos Didelių 
Laimėjimų Reichstago Rinkimuose, Nuspręskime Daugiau 
Darbuotis Amerikoje, kad Atmušus Kapitalo Puolimus aut 
Darbininkų Klasės. ' ■1 ■ u.-

—;-------- * . . , ;kuri kimams. Reikia padėti mū- 
gina sų partijai paskleistiz kuo- 
yra daugiausia literatūros. Rei- 

Par-
tija. Šiuose rinkimuose ji 
išeina atvirai su revoliucine 
platforma. Jos vyriausias 
obalsis: “Klasė prieš klasę, 
darbininkai prieš bosus.”

Komunistai neslepia savo 
tikslų. Jie atvirai skelbia 
karą išnaudotojams. Šian
dien Amerikoje jie stovi 
priešakyje visų darbininkų 
kovų. Jie su didžiausiu pa
siryžimu organizuoja šian
dien bedarbius ir ragina 
juos sutartinai kovoti už 
Socialės Apdraudos Bilių.

Lietuviai darbininkai pri
valo remti Komunistų Par
tiją. Reikia remti ne tik 
už ją balsuojant atėjus rin-

viena tinė partija, 
nuosakiai ir visuomet 
darbininkų interesus, 
Amerikos Komunistų kia paremt ją finansiškai,-, 

nes visa rinkimų kampari 
ja priklauso nuo darbinin, 
finansinės paramos.'

Mes džiaugiamės, kad 
Vokietijoj daužau kaip 
puspenkto miliono darbinin- j' 
kų balsavo už komunistus. »/ 
Jie pasisakė už revoliuciją 
Vokietijoje.

Bet kiek jūs, drauge, pri
sidedate prie laimėjimo Aį 
merikos Komunistų Parti
jos? Visur agituok už kor 
munistų kandidatus ir už 
komunistų revoliucinę plat- ♦ 
formą. Visur kalbink dar
bininkus, kad jie nuo dabar J 
remtų savo klasės partiją— 
Komunistų partiją:

New Yorko Darbininkų Demonstracija, kad 
Parodžius Solidarumą Vok. Komunistų Partijai

> • • I *: k ’ i
Visi visur dabar disku- 

suoja praėjusius Vokietijos 
reichstago rinkimus ir dide
lius komunistų laimėjimus. 
Tai be galo, svarbus įvykis 
klasių kovbje. Keli milio- 
nai Vokietijos darbininku 
balsavo už Sovietų valdžią, 

j už proletarinę revoliuciją 
Vokietijoj.*

Amerikos Komunistų Par
tija rengia New Yorke di
delę demonstraciją solida-

^9^3

rūmo su Vokietijos Komu
nistų Partija. Susirinkimas 
įvyks Central Opera House, 
67 St. ir Third Ave;, penk- ; 
tadienį, rugs. 19 d. Pradžia. 
7:£O v. v. Kalbės draugai 
Bedacht ir Engdahl. Jie 
plačiai nurodys rinkimų pa
sėkas ir jų reikšmę tarptau
tiniam proletariatui. Lietu
viai darbininkai raginami 
kuoskaitlingiausią dalyvauti ve

šiame masiniam ' susirinki-
me.

Krizis Pasiekė ir 
Valdžios Iždą

WASHINGTON.—Bėgyje 
77 dienų Jungt. Valstijų iž
das turėjo $159,000,000 nuo
stolių. Išlaidos pakilo ant 
•$41,694’,142, <5 įplaukos su
mažėjo ant $117,941,695.

\ ."7 V

Liuteronu Kunigai Prakeikė 
Legionierių Maldas

MILWAUKEE, Wis. — 
Čionai laiko kongresą Even- 
gelikų Liuteronų Bąžnyčios 
sinodas. Susirinkę pasto
riai diskusavo Amerikos Le
giono maldąs ir atrado, kad 
jos esančios velnio išmišląs. ■ 
Pareiškime sakoma, kad tos 
maldosi neturi savyje krikš
čionybės nė peri nago juo- 
dym% . > • \ ,

rengiasi

bet
ne

gimnazijoje 
gavo.

Apie pačią bylos eigą vi 
liau aprašysime plačiau........... ., rilovai 

nes be to, kad nebuvo do* rimo.

1 - ■ j f

Nusišovė Studentė ''
ROKIšKIS.t- Rugpjūčio 

29 d. r^tą nusišovė Kauno 
universiteto studentė .Kacai- 
tė. Ji buvo turtingų tėvų 
duktė. Nusišovimo priežas
tis meilė. K. Kaune įsimy
lėjo į studentą kataliką, J. 
Prieš, nusižudymą ji gavo 
laišką nuo mylimo. Vakare 
K. paprašė brolį, kąd jis jai 
parodytų kaip vartoti revol
veris. Tėvai jautė, kad jį 
myli kataliką ir buvo pradė
ję ją persekioti. T^vai nuo 
jos > buvo net paslėpę geres
nius .rūbus/ Studentas, #ra 
rokiškietis ir jie ąbudū įau

‘’ s būdaįni įrau-
(

14 Sužeista Streike
GRANADA; Ispanija.' 

Čionai štreikiėrihi laikė; su
sirinkimu Uzpiiole jūdš fa
šistiniai žandarą!1 ir -prade* 
jo , iŠ; ‘ revolveriu šaudyti: 
Dąrbinįhfcaį baridė phšipiAe- 
šinli, 6ėt buvo nugalėti! ’ 14 
streikierlų Slinkiai sužeista. 
Kova darbininkų visur vįri 
da.

J__ ■ ■' ' : i . ! .

Karo Manevrai Vokietijoj
BAD KISSINGEN, Bava- 

ria.—čionai eina dideli ka
riniai manevrai Vokietijos 
armijos. Pats Hindenbur- 
gas aplankė “karo” frontą. 
Vadinasi, Vokietija irgi 
miklina savp karines spė-/ 
kas. Kelios ? dienos atgal 
Frąncija laikė panašius ma
nevrus. ;

Darbininkai privalo budė
ti. Imperialistai 
prie naujo' karo. •

EXTRA!
-------—------

PHILADELPHIA, PA.

Philadelphiečiai, kurię bu 
vo susidomėję bylos eiga 
kurią turėjo Priešfašistink 
Susivienijimo skyrius prieš 
Anthony Lydeikis už nusi 
kimą $183.55, džiaugsis iį 
girdę, kad byla jau užsiba 
ge, ir A. Lydeikis pripažii 
tas kaltu ir turės atmokei 
minėtą sumą ir teismo išla
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Būtinai Prisiyskite Delegatus į Ateivių 
Gynimo Konferenciją, Sekmadienį 

r New-Yorke
Ateinančiame savo posėdyje’ Jungtinių Valstijų kon

gresas svarstys pųštuzinĮ Ji|mdnymu prieš ateivius. Se
natoriaus Blisso if icdrigrėšmanų Čablg’o ir Aswellio įne-‘ 
Šimai reikalauja išleisti’.įstatymus^ kad: visi hępilieciai 
būtų suregistruoti, nufotografuqti, jų pirštų antspaudai 
nutraukti; visi tų ateivių darbų ir gyvenimo vietų rekor
dai surašyti; kad jiems būtų išduota pasportiniai cęrti- 
fikatai, už kuriuos turėtų mokėti • tam tikrą mokestį, o 
persikeldami iš vieno miesto į kitą, kad kiekvieną sykį' 
apie save praneštų naujos vietos policijai. Senatoriaus 
gi Heflino sumanymas reikalauja masiniai deportuot 
ateivius, pristojancius prie Komunistų Partijos, kritikuo
jančius kapitalistinę Amerikos tvarką, dalyvaujančius 

airiųjų unijų kovose ir tt. Heflino įnešimas galima 
lengvąi pritaikyti ir prieš kiekvieno streiko ateivius dar- 
bimiikus/ . .... .

Tie sumanymai trumpu laiku taps įstatymais, jeigu 
nebus išvystytas užtenkamai galingas, organizuotas atei
vių ir amerikonų darbininkų bendras masinis veikimas. 

-Pradžiai tokio organizuoto pasipriešinimo minimiems 
įstatymų sumanymams, dabar yra šaukiama Ateivių Ap
gynimo Konferencijos. Pirmiausia tai New Yorko ap
skrities konferencija, kuri bus ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 21 d., Manhattan Lyceum svetainėje, 66 East 4th St., 
New Yorke, ir atsidarys 10 valandą dieną. s

Lietuvių darbininkiškos organizacijos iš New Yorko, 
Brooklyno, Maspetho, Jersey City, Newarko, Elizabetho, 
Patersono, Cliffsides, Bayonnės ir kt.f turi prisiųsti kiek
viena po du delegatus į šią Ateivių Apgynimo Konferen
ciją. Savo delegatus konferencijoj privalo turėti unijų 
skyriai, ALDLD. kuopos, Darbininkių Susivienijimo ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo kuopos, pašelpines, 
draugijos, kliubai kaip suaugusių darbininkų,, taip ir jau
nuolių, chorai, dirbtuviniai -darbininkų komitetai, lygos, 
draugijų sąryšiai ir tt. ‘\ }.

Tos organizacijos jau -seųai per mūsų spaudą ragina
mos išrinkti delegatus į^pnfesenciją. Kurios dar nėra 
to padariusios, tai jų komietai turi tuojaus pasiskirti iš 
savo tarpo delegatus arba įgalioti kitus narius.

Neprotingi yra argumentai tų, kurie ranka numoja, 
sakydami, kad vis tiek nieko nepadarysime; kas bus, tai 
bus; prieš vėją, girdi, nepapūsi. ;

Jungtinėse Valstijose yra desėtkai milionų ateivių dar
bininkų, dirbančių svarbiausiose, pamatinėse.pramonėse. 
Juos išjudinus—tai milžiniška pajėga. Kada fašistiniai 
politikieriai pamatys milionus darbininkų organizuotai 
stojant prieš registracijos ir deportavimo sumanymus, 
jie bus priversti staptelėti ir paabejoti; jiems dingtelės 
galvon klausimas: o ką darysime, jeigu tie milionai dar- 

^•bininkų boikotuos mūsų naujuosius įstatymus, atsisakys, 
pavyzdžiui, registruotis? Tuomet mes turėtume tokį įs
tatymą, kurio nepajėgtume įvykdyti.

Čia prisimena boikotavimas, laužymas indžionkšinų, 
kuriuos teismai išduoda, uždrausdami streikus. Kur va
dovauja komunistiniai darbininkai, paskelbia visai nesi- 
rokuot su indžionkšinų, laužyt jį per masinius pikietus 
streikierių ir jiems pritariančių darbininkų,—ten pačio
je tikrumoje būna į ožio ragą varomi bosai ir jų teismiš- 
ki jndžionkšinai. Panašiai galėtų būti ir su įstatymais 
prieš ateivius darbininkus. Tik reikia išvystyti pakan
kamai platus ir energingas judėjimas.

Bet kad iš sykio užkirst kelią juodiesiems įstatymams, 
turi būt dabar tuojaus judinamos ir organizuojamos dar
bininkų minios; paskui, po laiko kova-būtų sunkesnė, 
j Minėtina, jog į šį judėjimą dedasi ne vien ateiviai, bet 
ir amerikonai darbinihkai. Taip antai, Laikinasai Atei- 
v|ų Apgynimo Komitetas pažymi, newyor-
kįnėj Konferencijoj bus daug delegOftj ^pųp, uhiių, pri
klausančių Amerikos Darbo FederačijaiN Skleidžiasi 
n at, ir tarp “tikrųjų“ 
iras, kad jeigu bus prileista suregišfrįuotiį ateivius, tai 'šė
le imąs po to žingsnis bus registrąyijmaįjpačių ąmėriko- 
n į, pasportinės sistemos įvedimas visiems darbininkams.

’•Šaukdami visas darbininkiškas lietuvių' 'OrganĮžacijas 
< New Yorke ir apygardoje atsiųsti .savo delegatus sekma

dienį. į konferenciją, pabrėžiame, jog’ tai perą $ąu 
plikos propagandos skleidimas; tai yra labai gyvas prak
tikos dalykas, nepaprastai svarbus, surištas su visų atei
vių darbininkų gyvenimu, ir tuo pačiu sudėtine dalis ^ios 
šalies darbininkų bendrosios klasių kovos.

amerikonų: ■ Oą^bininkų suprati-

Amerika Pripažino Uriburu

j WASHINGTON.— Jungt. 
Valstijų valdžia jau pripa
žino fašistinę valdžią Ar
gentinoj. Valstybės sekre
torius Stimson įsakė Ame- 
rij^os pasiuntiniui Buenos 
Ajrej mičpfė ' oficialiai pri-

duoti savo mandatus Uribu-
• • ' • f <• • f

rui.
Washington© valdžia 'taip 

pat pripažino valdžias (Bo
livijos ir Peru. Ir kodėl gi 
nepripažins, ,/ kuomet tos 
smurtu. įsteigtos fašistines 
valdžios yra pasižadujušios 
tarnauti" Amdrikoš impėHa- 
listams.1

r
Penktadienis, Rugs. 19, IP
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Vardan jDįevo Varys 
Kontr-re voliucinį /Dasfeą

Lietuvos klerikalų orga
nas .“Ęytąs” rugpjūčio 29 
d. laidoj paduoda sekapią 
žinią iš Rygos:

Čia susikūrė vi^ų krikščio
niškų tikybų , komitetas kovai 
su bedievybe Sovietų Rusijoj 
ir jos plintančiai įtakai Pabal
ti jos kraštuose. Į komiteto 
garbės prezidiumą be kitų dva
riškių yra išrinktas ir Latvi
jos .katalikų vyskupas; Sprin- 
gavičius. , Komitetas ;žada- 
rengti; vipsds tikybines depon- 
ptracįjas Latvijoj. Komitetas 
įacįa kreiptis ir į žydus, kad 
savo veikimą suderintų ir su 
jų tikybos^gynimo žygiais. 1

O kur tas1 kunigų “ga- 
lihgasis dievas”, kad jis nėr 
gali kovoti su bedievybe ŠM 
vietų Sąjungoj?

Kunigai žino, kad nėra 
tokio daikto, kaip dievas. 
Bot jie vardan dievo, po 
priedanga “tikybos gyni
mo”, varo kontr-revoliucinį 
darbą. Jie deda pastangas 
sukiršinti žmones prieš dar
bininkų valdomą šalį, ypa
tingai šiuo tarpu, kuomet 
visose kapitalistinėse šalyse 
ekonominis krizis didėja, 
kuomet darbo žmonės stu
miami į didesnį skurdą ir 
del to jie pradeda daugiau 
simpątizūoti Sovietų Sąjun
gai, sėkmingai vyksta so
cializmo budąvojimas.

Prisipažįsta, J^ad Nevyksta 
Garbinti Monarchą Vytautą

ĮLieįųvęs, klerikalai prįsi- 
p J.|įšta, kad m^vy^sta gūr- 
b nti monarchą Vytautą. 

!Ryfą$” No. X97 dejuoja:
Šie nųėfąi yą^inami Vytauto 

Pidžiojo metais. Minime šie- 
fnet mūsų tautos didžiausios 
politikos, karžygio ir valdovo 
500 mirties sukaktuves. Pa
našios sukaktuves ne kasmet 
atsitinka. Bet mums kaž ko
dėl kaip kifas, taip ir šias su
kaktuves rpinėti nesiseka. Bu
vo mūsų sostinės Vilniaus su
kaktuvės. Pasitenkinome vie
nu vieninteliu albumu—ir tai 
ne valstybės ir ne visuomen- 
nė.s, bet pįryačios iniciatyvos 
dėka išleistuoju. ' Jei ne toji 
ipiciatyva-*-nebūtų likę jokių 
tų sukaktuvių žymių.

Buvo Gedimino sukaktuvės, 
Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos val
stybės seno kūrėjo. . Ir vėl 
1923. m. pasitenkinta pamink
lėliu, .kuris Veliuonoj geros 
valios žmonių pastangomis bu
vo pastatytas. Į to paminklė
lio atidarymo iškilmes dargi 
Lietuvos valdžios atstovai ne
buvo atvykę.

Ir vėl visa pasibaigė tyliai 
ramiai, be ypatingų žymių 
ateičiai, tapsi Gedimino var

getas' mūsų. Įautos istorijoj ant
raeilis bū t ų bu vęs. * 6, į ••

• : Dar po kelių metų šventė
me Lietuvos nepl’iklausomyr 
Bes 10 metų sukaktuves. Be
veik tuo’ pačiu laikų šventė pa
našias sukaktuves latviai. ’Lat
viuos nepriklausomybėssukak
tuvių .dėka atsirado daugybė 
spaudos leidinių, išdygo pa- 

.rhi,ingiai; b pas mus-r-išskyrus 
šaulių S^jtintos lęidinį ir .ke
lis skelbimams rinkti prospak- 

' teliūs—niekur nięko. ■. Pargi 
žuvusiems už Lietuvos nepri- 

‘ klaUsomybę paminklo nepadį- 
dinorhe. , J

<.|<l^rikalai ir fašistai dąug į 
kalbėjo apie įsteigimą Vy
taute vardu muziejaus. “Ry- 
taš” sako; kad

\ Dabai* gi visa iširo. Kur 
nors provincijoj nors Vytauto 
vardo pradžios mokyklos ker
tinis akntūo,' bus uždėtas. ’* ■ O 

jKapne' pūpsėjo 8 d., t. y. šių 
metų iškilmių svarbiausią die
ną nežinosime net, ^kurioj ;vie- '

<<

toj tąsai ‘muziejus mąrionla 
statai, Irii'^Vįįo -drAjiš bįs 
kąjfo nors št^'torhąs.!. '
' Fašistai statymui to mu

ziejaus rinko pinigus, o da
bar, anot klerikalų organo, 
klausimas, “ar jis bus kada 
nors statomas.”

Lietuvos fašistinė valdžia 
manė pakelti savo prestižą 
garbinant žemaičių skerdi
ką Vytautą. Į tą darbą pa
sikinkė klerikalus, socialfa- 
šistus ir liaudininkus.* Bet, 
nežiūrint visų .reakcinių 
spėkų bendro fronto imulki- 
nimui Lietuvos žmonių ir 
gąrbiriįmui, Smetonos kruvi
nojo! Vedimo/ iš/ 'to išėjo 
“monki biznis.”

būk komu- 
einąs

Socialfašistas Užsiduoda 
Sau per Nosį

Visai nesenai sociąlfašis- 
tas Grigaitis per savo orga
ną-blofino, būk komunistai 
praradę įtaką Vokietijos 
darbininkuose,
nistinis judėjimas 
silpnyn. “Naujienų” rug
pjūčio 22 d. laidoj Grigaitis 
sako: “kovą del vadovybės 
Vokietijos darbininkų judė
jime bolševizmas pralaimė
jo. Dabar gali tiktai dar 
būti klausimas, kaip ilgai 
dar komunistai nebus iš to 
judėjimo visiškai iššluoti.”

Bet štai, nepraėjo nei mė- 
nesis >Įaiko?rp tas soeialfa- 
šistasi.jaa -vaisai kitaip kal
ba. “Naujienų” rugsėjo 16 
d. laidoj, rašydavai apie 
ręipĮištįhb ^|iįkimūs> t' šoka
mai jis sako apie Vokietijos 
“sumuštą” bolševizmą: '

Nepaprastai didelio pasise
kimo šiuose balsavimuose tu
rėjo taip pat ir kraštutinė kai
rioji partija, komunistai. Jie 
pravedė į naująjį reichstagą 
76 atstovus, vietoje 54 senam- 
jam reichstage, t. y. padidino 
savo atstovybę beveik' 43 nuo
šimčiais. Komunistų partija 
dabar užims reichstage trečią 
vieta, v
Tay parodo, kaip socialfa- 

šistas Grigaitis nepajėgia 
sveikai protauti. Nors jis 
save statosi “marksistu” ir 
Vokietijos darbininkų judė
jimo geru žinovu, bet, kaip 
faktai parodo, yra labai ak
las, kas liečia Vokietijos pa-

Ir Vėl Susmuks 
Su Savo Pranašyste

Tam pačiam “Naujienų” 
numery Grigaitis rašo., ilgą 
editorialą' SLA. klausimu ir, 
it mažas kūdikis žaislą ra
dęs, džiaugiasi, būk fašistai 
ir socialfašis,tai “nugalėję”; 
pažangiuosius Susivieniji-: 
me. Girdi, pažangieji ma
žai teatskęlsią narių. Ir ant 
galo vėl pasistato save, ant 
.juoko su sekąma pranesys- 
te:

“Taigi bolševikų “ofen- 
syvas” pHeš SLA. galų ga
le pavirs tuščiu burbulu.” 
Bet kadangi jis daug sy

kių labai kvailai pasirodė 
savo pranašystėmis, tai var
giai .kas-patikės jo ir šitai 
pranašystei., ;

Lai tas socialfašistas ge
rai įsitėmija, kad bolševikų 
ofensyvas ne tik nepAvirs, 
tuščiu burbulu, bet jis už-| 
duos smūgį SLA. fašistams 
ir • socialfašis tams. : 1
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Didžiąsias Tunelis Pasauly
Argentinos ir Čilės vyriausy

bės Atitarė galutinai prakasti 
per Andų kalnus tunelį; sųjun-, 
gus tas Pietų Amerikos valsty
bes, sutrumpėtų '.kelias 'keletą 
šimtų kilometrų. And'ų kalnai 
po Himalajų didžiausi pasau
ly. * Tunelis bus 45 kilorri'etrų 
ilgio ir neturės sau konkurentų 
pasauly. Šiuo metu ilgiausias 
yra Simplbno tunelis (per Alpų 
kalnus), kuris turi 20 kilomet
rų ilgio. '

Išradėjų šalis
Žymiam mokslininkui prof. 

Jėffėr,šonui kilo mintis .jšąiškin-! 
ti, .kurį, šalis davė (^ąuąiausia 
išradėjų. Tam klausimu^ ‘ iš
spręsti jis dirbo keletą metų 
tihkdam'as statistikds ‘ davinius, 
ir- pagaliau priėjo prie Išvados, 
kad daugiausiai išradėjų -turi 
Šveicarija. Tuo reikalu jis parą- 
šė platų straipspį viename Ame
rikos chemikų’ žurnale. Straips- 
hy jis pažymi, kad Šveicarijos 
gyventojai' buvo ir tebėra ga
biausi įvairiems išradimams. 
Net dar viduriniais amžiais 
Šveicarija pasižymėjo išradimų

LAPPO FAŠIZMAS FINLANDIJOJ
(Tąsa)

2. Aktyve pagelba (buržuazijai) socialdemokratų, ku
rių pasidarbavimu tapo išleistas praeitą rudenį-žiaurus 
“Išimtinas Įstatymas,” atimantis darbininkams teises or
ganizavimosi. Išdraskymas amatinių unijų praeitą rude
nį; svarbiausias kovos įrankis prieš'fašizmą buvo labai 
susilpnintas. Tuo laiku, kuomet Finlandijoj .fašizmas pa
siekė augščiausio čiukuro, Socialdemokratų Partija krei
pėsi’prie vidaus'reikalų ministerijos, prąšy4ama paveliji
mo rinkt po visą šalį aukas, už ką ji (Socialdemokratų 
Partija) skleis šalyje “nuodugnų žinojimą apie-lkoĮnuniz- 
mo pavojų.” Socialdemokratų parlamentarihė frakcija 
išleido pareiškimą liepos 1, 1930, nurodant, kad jie visuo
met kbvojo prieš komunizmą ir kovos ant toliau (tai yi3> 
kaipo lygūs pavadavimas atviraus fašizmo)..

Ąjtžagarėiviš|kumąs valstiečių, išsisklaidžiusių ma
žuose kaimeliuose. , Jųjų protą kontroliuoja vietiniai or
todoksų (stačiatikių) bei kitų sektų kunigai.’ Didelis 
skaitlius-fašistų vadų yra kunigai, gyarbidūsias punktas 
jųjų pamokslų,, tai < baidymas sąyo apmulkintų valstiečių 
Sovietų Sąjunga > arba ; “antikristu,” kaip jie. perstatų 
darbininkų šalf tamsiem žmbheliams. ,Taįp jbaidytLtapa- 
sūs ’parąpijdnai visuomet bijo, kad komunistai neatimtų 
nuo jų ^aškūtiiif suskurusį • paršelį. ; .. •

• Lappo Judė j imas
Praeitą rudenį Darbininkų'Jaunuomenės Organizaci

ja miestelyj Lappo apvaikščiojo savo sukaktuyes, kurias 
užpuolė suagituoti patriotai fašistai. Tarpe apvaikšČio- 
jimo dalyvių buvo ^daugelis merginų. Fašistinės gaujos 
žvėriškai puolė jąunimą; sudraskė mergaičių sukneles,

kiai apmušė jaunuolius. Socialdemokratai nei puse lū
pų neišsitarė prieš tokį fašistų bjaurų darbą. t

Nuo 15 iki 17 kovo mėn., 1930, fašistų atstovai laikė 
Lappo mieste taip vadinamą civilio apsigynimo konfe
renciją. Kad smarkiau vest kovą prieš komunizmą, ši 
konferencija Įsteigė lygą, užvardintą “Finlandijos Rak- 

itas” (reiškią, “užsirakint nuo komunizmo iš Sov. Sąjun- 
;gos”). Po šios Lappo konferencijos tuoj prasidėjo tero- 

■ rištinis judėjipias prieš darbininkų klasės, judėjimą. Nak
tį prieš 28 kovo teroristų gauja užpuolė darbininkų laik
raščio “Tiesos Balsas” namą ir naikino viską, kąs pa- 

' puolė po ranka. Nuostolių padarė už 300,006 finų mar
kių. ' Pirm šio .užpuolimo teroristai prisiuntė kelis ge
sinimus užpuolimu. Gi valdžia jokiu būdu “negalėjo 
rasti,” kas tokie buvo tie teroristai. O socialdemoki 
laikrą3qiąi paskelbėm bū^k , pątys koiiunistąi sun&^no 
spaUŠtUvį-’ propagandos tikslu.’ T ’ 1 - H ; f I r F f J' Jn

Balandžio 9 d, 72 Lappo -fašistai (jų tarpe buvo kelio
lika bdnkb'mąnadžerių), vėliaVbniis aprėdytuose ūūtotrio- 
biliudse nuvažiavo paš'Vasa krUštd gubbimatorlu 'su tikš- 
lų ( dęmonsfrątyyiąi prišipažįiiį(.^hę .’^herplškd darbo'” 
(šuniįkinirūo spaustuves). Žinoma^ n’|Į, viėbas nbtijivd 
areštuotas. Laike teismo Vąsa lųieste, pėdžioje berže
lio, atvyko ame-1,000 Lappo fašistų ir teisrpąbutyj ^sumu
šė minėto laikraščio redaktorių, pasigriebė advokatą As- 
ser Salo, gynusį darbininkų pusę teisme, įsisodinę auto- 
mobilin nuvežė ant Švedijos rubežiaus ir išmetė ten, grą
žindami rdirčia, jei jis bandys grįžt Finlandijon.

Greitu laiku po to, Lappo fašistų delegacija, susidedan
ti iš 23 asmenų, nuvyko Helsingforsąn priduot ultimatu
mą šalies prezidentui, reikalaujant visiškai išnaikint vi
sas organizacijas, pritariančias bei draugiškas darbinin
kų judėjimui. Prezidentas orlaiviu greit atvyko išpildyt 
fašistų reikalavimus. Birželio 17 d. visi darbininkų laik
raščiai Helsingforse, Uleaborge ir Vasoj buvo sustabdyti. 
Tuo,pat laiku fašistai visur surengė demonstracijas prieš 
darbininkų judėjimą. Darbininkų kliubai, svetainės ir 
veikėjai buvo užpulti. Keletą darbininkų veikėjų sumu
šė, kitus išvežė pasigrobę ir paleido už rubežiaus Švedijos 
pusėj.

Darbininkų klasė tam terorui atsakė, suformuodama 
apsigynimo organizacijas. Masinis mitingas Helsing-

gausumu. Iš jos kilo ne vienas (sunaikino vėliavas, apdaužė kelis automobilius ir smar-
išradimas iš pirmųjų mokslo 
kūrėjų.

Šitas Šveicarijos ypatingumas 
prof. Jeffersono aiškinamas 
tuo, kad Šveicarija esąs “laisvės 
kraštas,” kur randa prieglaudą 
gabūs svetimtaučiai, ^ištremti iš į 
savo , krašto už visokius politi-į 
nius nusikaltimus.

Tiksliais apskaičiavimais pro
fesorius Jėffersonas parodo, 
kad šveicarai tris kartus pajė
gesni įvairiems išradimams už 
vokiečius, keturis kartus už
Prancūzus, penkis kartus už
anglus ir beveik šešis 'kartus 
išradimams - gabesni už Ameri
kiečius. Pasirodo, 'kad ameri
kiečiai išradimams nelabai ga
būs, nors kraštas ir smarkiai 
surištas su t^ą^in^ ’daTbjtų*j 
Sunkiausias Pasaulyj Nau-

' jakulis , ■
Nesenai Pietų Amerikoj vie

na moteris pagimdė sūnų, ku- 
'ris sveria daugiau, kai ligšiol 
svėręs bet koks naujagimis 
žmogus. Būdamas trijų savai
čių tas naujagimis jau sveria 
25 kilogramus ir atrodo taip 
didelis, kad jam niekas tiek am
žiaus neduotų. Naujagimio ko
jos ir rankos tiek sustorėjo, 
kad jos gali lengvai nešioti ke
turių mėtų berniuko kūną. Gru
pe gydytojų naujagim. kasdien 
studijuoja, daro įvairius tyri
mus, bet jokių ' nenormalumų 
nepastebėjo. Vaikas auga, nau
dojas motinos krūtim ir jau
čiasi visai gerai, čia tenka pa
žymėti, kad jį pagimdžiusi mo
tina gana keista. Ji pati dabar 
vos tesveria 50 kilbgramų, va
dinasi, pusę daugiau savo vaiko 
svorio. Jau senai gyvena ište-
kejusi, bet tik dabar jai gimė forse kuHąme dalyvavo 5,000 darbininkų, atsišaukė Į 
SasdidU^aU“^ P^elbos- ^*^5-
tojam pasitraukti ir jie įsitiki- žvelgimo fašizme valdžia išdavė yvarrantus. areštuot vi- 
hę, kad ką nors savotiško ras sus atstovus Darbininkų ir Valstiečių Partijos, 
vaiko drganizmo viduje.

Prof. Aūgiištas Fotelis
Rugsėjo 1 .dė garsiam Švei

carijos, mokslininkui profesoriui 
Aut 
metai/ nuo gimimo dienos 
įžymiausias veikąlas / 
Klausimas’ ’ išverstas į 16 kal-i 
bų. ‘ 7 ? ', 1. ‘ ;■ ' ‘ Į-
’ Iki šiol A. Forel, nenuilsta
mai dirba savo .specialybės sri
ty.- ; ..

r .. .; .- -------------------- -------------- '

Iškratė Amerikws < f A
! BOMBAY, Indija.-^ Vai- 
džia' įsiveržė į namus -čia 
apsigyvenusių amerikonų 
ir juos iškratė. Valdžia sa- 
ikosi suuodus, kad jie turį 
Ryšius su komunistais.

Kratos buvo 'daromos- 
pas daug šiaip ntižiūrimų 
įiidusų. Valdžia sakosi su
radus daug komunistinės li
teratūros ir suėipus <dąug 
pąrin “Raudonosios Vėlia- 

'4;' IVosr Vilijos.” ' ’

tojam pasitraukti ir j

•įjos/ moksįumnkui profesoriui 
gūstui Voreliui sūkako 82 

j. Jo 
“Lytiėš

‘ Vėlesnieji JĮųotįkiai
Liepos 1 d.: Atidarymas Reichstago1 sesijos be astuo

nių pagriebtųjų darbininkų ątstovų; kiti 15 'kairieji at
stovai radeįši, Valdžia įnešė tris' bililis,1 Užduodančius 
smūgį, darbininkų ląikrąšcįaihs ir rinkimų kampanijoms, 

i Liepos £ ± ; ’ Kalip'kabinetas atsistatydino-; kraugery® 
Swindhufyud ^su^ormavo’ ųąųją> valdžią. Tuo pat laiku 
f ašutinis .teroras 'pradėjo .ąųiarkiai siaust po visą šąlį. 
Osterbottene .du, darbininkai tapo nušauti; Forsūj darbi
ninkas. ;Holmin tapo nužudytas, kuomet jis bandė nesi
duoti- pagriebti jį nakties laiku iš jo namų; Vąsoj susi
kirtime -su darbininkais vienas ..policistaš tapo nukautas.

Liepos 5 d.: Du kairieji konstitucinio korpitęto nariai 
buvo pagriebti laike sesijų ir išvežti. . Balsuojant minėtus 
bilius, švedųj buržuazijos frakcijos ^atstovai balsavę prieš, 
bilius, o; iš socialdemokratų 7 balsavo už bilius, o 3 su
silaikė nuo balsavimo.

•Liepos 7 d.:’ Visi vieši darbininkų kliubai Helsing- 
forse tapo Uždaryti pasidarbavimu naujai paskirto vi
daus .reikalų ministerio. Tą pat dieną 12,000' Lappo se
kėjų, apsiginklavusių peiliais, atmaršavb Helsingforsąn 
daryt.spaudimą .ant Reichstago, kad smarkiau vykintų 
fašizmą. Valdžia aprūpino juos specialiais traukiniais 
ir nakvynėnąis Helsingforse. Prezidentas pasitiko tas fa
šistų gaujas su, iškilmėmis ir pasakė karštą prakalbą. 
Tųojąųs surengta demonstracijos prieš Sovietų Sąjungą. 
Demonstracija,a sui prezidentų priešakyje, išnešė sveiki-
nimus kraugeriui- Mussoliniui.

(Tąsa bus)



Darbininkas.

AKRON, OHIO

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

'ore ant
darbininkų 
-f—u—i-U

NUPIGINTA KAINA!

I

<

JOHNSTON CITY. ILL.

O kuriuose skyriuo-

J. KAVALIAUSKAS

GEORGE NOBILETTI

Kaina 25 centai.

) '■

tarpe piktų ir gerų dvasių ei- pianistas ir Mokytojas

tarų /labai daug, vienok veik 
visi jie sukasi apie tai, kad

Bell 
Keystone

jis nė- 
pasipik-
Buroko 
Worke-

Tokiame atsitiki
me, tai .tik darbininkų pačių 
kaltė.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

APYSAKA “BADAS”

TELEFONAI: 
__ _______ __ —Oregon 1186

1417

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

Knyga 260 puslapių,’ *
Audimo viršais dabar 50c.

Juo tamsesnė tauta, juo ji Jis toks didelis,( kad kuomet.

(Vairių šaltų gėri-j 
mų. Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių!. Turi dide
lę svetainę, tinką- 
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žine .maudynės, 
(■kvfmming ’ 1

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę)
PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDld
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
> Telephone: BENsonhurst 6631

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

. ( A. LU1 VIJNAb

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

PRALOTAS OLŠAUSKAS ?
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau-' 
• , ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų 
( s • > | x. t^..;s,;*,• •» . • -■’ * - ‘ ’ * b »i. / ’

^Praloto .Olšauske), kuris nuteistas už žmogžudystę, byla viąi susinu 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona? 
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda neraSe ir slčpč pra
loto darbus nuo pėrapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Bylą visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- . 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas ? Kokis buvo jo gyveni-r 
mas? Kodėl jtš smaugė ,Ųstijanauskienę^ savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kąškiaučiaus 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 smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

susiveja pastogėje, j panija pradėjo darbininkų už- 
■ — i darbius nukapoti. Tas uždar-

SĘRGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galydsvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš joms 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopia naujausiais, užgirtais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZI NS 110IAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving Plj 

VALANDOS: • A. M. iki 1 P. M. NedUIoJ f A. M. Dd 4 P. M.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

KAS TAI YRA TR0CK1ZMAS?
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 įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revojiucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs. /

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

Penkjtadiienis,. 193Q į

t) '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mr Broun Garsina Savo Ypatybes

Rašo TV m. Z. Foster—Kalinys 
No. 52350

New Yorko “Herald-Tri- 
bune”, rugsėjo 9 d., Mr. Hey
wood Broun, socialistų kandida
tas į kongresą, turėjo didelį 
skelbimą, kainuojantį porą šim
tų dolerių, užtikrindamas tuomi 
susi interesavusius, kad 
ra komunistas. Jis su 
tinimu perspausdino 
piešinį, tilpusį “Daily 
ry”, perstatant jį beždžione,: 
maldaujančia centų del bedar-! 
bių. Broun sako: “Aš ne ko- 
flhunistas. Aš socialistas.”

Bet Mr. Broun sujudimas yra j 
fcbe reikalo. Jam nėra reikalin-Į 
ga taip skubiai užtikrinti ■ savo 1 
ponams, kad jis nepavojingas. Į 
Jie tatai jau žino. Del to jie. 
jį remia. Tai štai kodėl jo iš
sireiškimai būna spausdinami 
kapitalistinėj spaudoj.

Tiesa, kad kuomet naudojant 
jį kaipo įrankį, kartu su social- 
fašistais abelnai apmulkinimUi 
darbininkų, kartais net kapita-. 
listinė spauda negali susilaikyti 1 
nuo jo pajuokimo. Jis yra už- ■ 
gimęs politiniu kvailiu, jo paiku- j 
mas pasireiškia jo bandyme pa-' 
versti republikonų partiją ' į 
“socializmą” per ponią Pratt. 
Burck buvo teisingas, per.staty- 
damas Brouną beždžione, pra
šančia centų nuo kapitalistų del 
darbininkų.

f Mr. Broun yra teisingas, kuo
met jis sako, kad jis ne komu-

I nistas. Komunistai yra revo
liucionieriai. Visam pasauly jie 
stato pavojun .savo gyvastį ir 
laisvę kovoje del nuvertimo ka
pitalizmo. Ką Mr. Broun turi 
bendro su tuo? Nieko. Ne 
daugiau, kaip jo sėbras, Nor
man Thomas. Nei vienam iš 
jų nerūpi nuvertimas kapitaliz- . 
mo. ;

Mr. Broun yra teisingas, kuo-':

Plečiasi Kampanija
Gynimui Ateivių 

Darbininkų
Nacionalis laikinas komi

tetas gynimui ateivių darbi
ninkų praneša:

Rugsėjo 21 d. įvyks New 
Yorke konferencija, Man-:

met jis sako, kad jis “socialis
tas”, tai yra, “socialistas” “So
cialistų Partijos” rūšies, kuri 
tik iš vartdo nešioja socialistų 
vardą, bet užmiršo Marksą 
(Broun niekad jo nežinojo) ir 
veda kovą prieš Sovietų Sąjun
gą, kuomet ten darbinikai, aky- 
vaizdoj didelių sunkenybių, bu-
davojo socializmą. Jis yra tos; 
rūšies “socialistas”, kaip Mac-, hattan Lyceum, 66 E. 4th 
Donaldas, Noskė, Antro Inter-,, St. Pradžia 10 vai. ryte, 
nacionalo .rūšies, ką. tarnauja Įvairįos masinės darbininkų 

į kaipo paskutinis ramstis . kapi-, 
talizmo.

. ■ < 1Politinis juokdarys, Broun, 
[suranda, kad jo nauji “socialis- 
!tiniai” drabužiai dar jam ne- 
1 pritinka.' Jis dar neišmoko 
! taukšti radikalinių frazių fal- 
įšyvo marksizmo kalboj. Ką jis 
žino,'tai tik' atvirą oportuništinį 
manevravimą de| 1 balsų. ; Bet 
po mikle vadovybe ■ Hilląuito ir 
Thomaso išmoks visus socia
listų šposus apgąudįnėjjmųi. 
darbininkų. Šioj rinkimų kam
panijoj, nors jis yra juokinga 

J figūra darbininkams, Broun 
! tarnauja suvienyti smulkiabur- 
ižuazinius elementus; ant kurių 
! “Socialistų” Partija deda tiek 
daug vilties.

Darbininkai
Brouną, jo dar pavojingesnį sė
brą socialfašistą Thomasą, ir 
visą “socialistų” tikietą. Dar
bininkų partija yra Komunistų 
Partija. Tik ji viena kovoja 
už tuojautinius darbininkų rei
kalus ir už jų galutiną išliuosa- 
vimą. Ateinanti rinkimai turi i 
būt masinė mobilizacija darbi-' 
ninku po jos revoliucine vėlia-Į .... 
va. Darbininkai, balsuokite už i darbininkų klasės.. 
komunistus! Remkite Darbiniu- i Daugelis darbininkų or
kų Bedarbių Apdraudos Bilių! ganizacijų praneša, kad jos 
Streikuokite prieš algų nukapo- .pasirengusios prisidėti prie 
jimą. Budavokite Darbo Unijų f-os ^ovos prįe§ teroristines 
Švietimo Lygą! Stokite j Ko- 1
mtmistų Partiją!

Rugsėjo .5d..,Bpys’ ąnd, 
Youth’s dirbtuvėj “lasting 
room” (kur batai užtraukiarAd 
ant kurpalių') atėjo numušta 
dątbo kaina. Darbininkai 
pradėjo tartis streikuoti. Bo
sai pastebėjo, kad darbinin
kai renkasi į būrelius ir nebe
nori dirbti. Bosai pradėjo 
juos gązdinti • “Kurie tik ne
dirbs, bus išvaryti.” šeštadie
nį, 6-tą dieną rugs., darbinin
kai, užbaigę1 darbą, laikė su
sirinkimą ' atvirame
Emman St., netoli gelžkelio; 
Nutarė laikytis streike, pakol 
bus grąžintas nukirstas mokes
tis. Bet savų prižadų darbi
ninkai, neišlaikė, Dalį nuskir-

tų ; B^'d^’įio atgavę,^ .prącįįjp 
dirbti. ' '

organizacijos išrinko dele
gatus į tą konferenciją. 
Kiekvieną lokalinę organi
zaciją gali atstovauti du de
legatai.

Kitos konferencijos įvyks 
sekamose vietose:

Philadelphijoj, rugsėjo 21 
d., 995 North 5th St. Ši 
konferencija bus prisirengi
mui prie platesnės distrikto: 
konferencijos. .

Detroite, spalių 19 d.
Pittsburghe, spalių 19 d. 
Chicagoj, spalių 26 d. 
Taipgi kitose kolonijose 

konferencijos ruošiamos.
turi atmesti Vėliaus bus nacionalė — I

konferencija, Washington, 
D. C., kad suorganizuoti 
plačia nacionalė papėde ko
vą prieš svetimšalių darbi
ninkų registravimą, depor
tavimą, pirštų antspaudų 
ėmimą, ir prieš abelną bur
žuazijos puolimą ant visos Iii* 1

I •

Raugintuose Kopūstuose Velnią Lizdas

i buržuazijos priemones, 
prieš sumanytus bilius atei
vius darbininkus registruo
ti, deportuoti ir tt.

pasineria į vandenį, tai visur 1 
vanduo pakyla. O kuomet jam j 
nusibosta vandenyje tupėti, jis 
kyla į viršų ir tuomet vanduo 
vėl nusėsta. Drakonas mau
dosi du sykiu į parą.' ; :

Apart daugybės kitų prieta
rų, kiekvienas konservatyvis 
chinietis turi reikalą kasdien 
su blogomis ir geromis dvasio
mis. Jis su jomis tariasi, gin- 
činasi, užgiria jas arba išveja 
laukan ant saulės kaitros!

Kiekviename name gyvena 
gera ir pikta dvasia ir taipgi 
randasi taip vadinamas -.“na
minis,” kuris savo lizdą, di
džiumoje, !
“Naminis” viską tvarko. Kuo-p 
met artinasi kokia nors nelai-jbių nukapojimas tęsiasi ir da- 
mė, tai pradeda lentos braš-

t daugiau atsilikus nuo civiliza- 
f cijos, tuo daugiau turi visokių

prietarą, visokių burtų.' 1 Var
giai kur galimą tiek daug su
rasti įvairių prietarų, karp pas 
chiniečius. Ir didžiuma tų jų 
prietarų, tai vis piktos ir ge
ros dvasios.' ' '

Kuomet vakare medžių la
pai šlama, chinietis pro tą vie
tą praeina tyliai, labai nobaž- 
nai, nes jis tiki, kad žeminės 
dvasios persikelia gyventi į 
augmenis ir tuo lapų šlamėsiu 
žemės dvasios pasakoja miru
sių dvasioms, kas dedasi ant 
žemės.

Jeigu vakare miglota, nesi
mato mėnulio ir girdisi koks 
nors bildėsis, tai žinokite, kad 
pikta dvasia kam nors rengia 
didelį nesmagumą.

Kada būna mėnulio užtemi
mas, tai chinieČiai aiškina tą 
apsireiškimą tuo, kad dangiš
kasis šuva stengiasi mėnulį i 
praryti. Tuomet chiniečiai ke-iapSje^^e ^uo mandagiausiai, pusdykiai.

IŠ Endicott Johnson Batų 
Dirbtuvių.!

Endicott, Johnson Co. dirb
tuvėse naujienos ne kokios. 
Darbininkai, yra begailestin- 
gai bosų varžomi; senesni iš 
darbo atleidžiami, kaipo nebe
tinkami, nes nebegali taip 
smarkiai dirbti ir kompanija 
mano, kad pelno mažai tepa
daro.

Šiose batų dirbtuvėse dau
giausia žmonių dirba nuo šmo
tų.

Nuo rugpjūčio mėnesio korrt-

mė, tai pradeda lentos braš-jbar. Kur darbininkai neužsi- 
kėti, tinkas kristi arba kamine | leidžia darbdaviams, išeina 
pradeda staugti. Ir atbulai, streikan, ten atgauna senąjį 
jeigu namo šeimynai bus ko- mokesnį.
kia nors laimė, tai jis žiogeliu se darbininkai tyli, lyg nekal- 
pradeda čirškėti. Ir jeigu pa-jti avinėliai, tiems, uždarbį nu- 
gaunate žiogelį, tai su juomi Į kapojus, (įabar prisieina dirbti

lia dideliausį lermą, skambina, 
barškina, kitaip sakant, elgia
si taip, kaip civilizuotoj Ame
rikoj laike rinkimų. Jie tą da
ro todėl, kad išgązdinti dan
giškąjį šunį. .Kuomet pasiro
do mėnulis, tai jie tiki, kad 
tuo savo lermu nubaidė šunį ir 
išgelbėjo mėnulį.

Jeigu apie mėnulį pasimato 
rausvas ratas, visi turį links
mintis, nes mėnulis žieduojąs) 

^su dangumi ir žmonijai bus 
laimė, bus daug maisto ir gė
rimų.

Kada padangėje 
y krintanti žvaigždė, tai kas 

nors numirė ir jo dūšia kėliau-1 
ja. Mat, chiniečių supratimu, j žodžiu, tamsesnieji chiniė-1 
kiekvienas turi savo žvaigždę, čiai stačiai paskendę įvairino* 
Turtuolių ir valdonų didžio- se prietaruose. Ir nors tų prie* ■ 
sios žvaigždės, kurias galima 
atskirai matyti. Bet darbo 
žmonių—vargšų žvaigždės su
sispietę į taip vadinamą Pie- 
nin į Kelią, kur jų jau negalima 
įmatyti. Todėl kuomet nu
miršta paprastas žmogelis, jo 
dūšią niekas nemato, o kuomet 
numiršta koks nors didžiūnas, 
jo dūšią pavidale krintančios 
žvaigždės, visi mato.

Kuomet būna vandens paki
limas, tai Drakonas nusileidžia 
iŠ dangaus maudytis į jūras.

nes ten ir yna pats “naminis.”
Bet visoki velniai turi savo 

lizdus raugintuose kopūstuose. 
Tik tie velniai nepavojingi. 
Jeigu kartais jie kuomi nors 
nepasitenkina, tai daugiau nie
ko kito nedaro, kaip tik pilve 
pradeda urgsti. judėti.

Visokios < ligos, tampesnių 
chiniečių suptatimu bei įsitiki- 
nirhu, paeina nuo velnių kokio 
nors nepasitenkihimo. ' Todėl 
juos reikia išvaryti iš žmogaus j 
organizmo, o liga tuomet iš-1

matnąi U P^e ligonio kviečia
mi dvasiškiai, kad velnius iš- ; 
įvarytų. į

na kova ir kad reikia kaip 
nors piktas dvasias išnaikinti. 
Kuomet užviešpataus vien tik 
gerosios ' dvasios, tuomet jau 
žmonės gyvens be jokių vargų. 
Bet apie tai, kad dvasiškija ir 
visa išnaudotojų klasė ir yra 
tos piktosios dvasios, prieš ku
rias reikia kovoti, tamsūs chi- 
niečiai dar nepagalvoja. ; i ’

Švenčioniškis.

A.P.L.A. 40-ta Kuopa Remia 
S.L.A. Pažangiųjų Narių Kovų 

su Fašistais • i

Rugsėjo 7 d. A.P.L.A. 40-tos 
kuopos nariai, apsvarstę ' san-i 
tikius pažangiųjų S.L.A. narių 
su fašistine taryba, nutarė pa
rinkti aukų tarpe savęs parė
mimui pažangiųjų SLA narių. 
Aukojo šie draugai po' $1: J. 
Kirtiklis, Barnikienė ir J; ■ D.;

po 50c.: K. Jurgelionis,. J. Pa
tackas, ¥.1 Sliegus ir Mockię- 
jiė; po 25c: M. Bulevičiusį J. 
Brazas ir F. Paulauskas-; smul
kių aukų $1.40, viso $7.20.

Skaitytas laiškas A.P.L.A. 
C. komitęto, kuriame pažymi, 
kad sekantis męnųo bus agi
tacijos mėnuo ir yra nupigin
tai vienu doleriu įstojimas į 
A.P.L.A. Taipgi spalio mėne
syje prasideda ir mūsų orga
no “Laisvės”, vajus. Draugai, 
turimė sukrušti, kad kųo daų- 
giaušią išplatinti mūsiį organą 
“Laisvę” tarpe

kad nęliktų nei vienos lietuvio 
darbihinko stubelės, j kurią 
neateitų ‘‘Laisvė.” O ypatin-. 
gai, Visi mūsų organizacijos 
nariai privalo skaityti ir rem
ti “Laisvę,” nes mes visus.sa-! 
vo parengimus ir kitus reika
lus veltui skelbiame “Laisvė* 
j e.”

A.P.L.A. 40-tos Kuopos 
Korespondentas.

i PLATINKI!
LAISVE

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

SVARBIOS KNYGOS
’.L( '.1 !. ‘Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINĖ
-■■ ■i v •■'GEOGRAFIJA

j Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs. Dalykai:

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

' Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Kaip ilgai 'galėtumėt jūs palaikyti • savo darbą-1-—kiek jūs galėtumėt l 
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
žj nūs sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, 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

' . . A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHS

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės 
i t

’ : ' 1 ' , 1 Paraše V. Kapsukas » ; .
Joje aprašoma. Lietuvos moterų , veikimas nuo 1905 
metų revoliucijbs Taikų iki šių dienų darbininkių vei- 

> kimo'. Labai interesingas: skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose-^—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių.

< Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iąi žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir j svetim
taučiams.

' Užsiimu ir Rėžti 
Estate—pirkimu ir 

‘ pardavimu namų Xįx 
žemių. Mūsų pa*

- tarnavimas pnelan- 
‘ kus.

ELIZABETH, N. J.

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:Kasiniu automobilio; dalinas j trU daŲs:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti auliu planai 
kaip surasti sugedimus; kaip Hardžiu* •O*-'— 
statyti. Tas* viskas mokinama kiekyienk 
dentą nraktiAkai, po priežiūra instrpktBriij.-

2. Elektra ir MasmetiamiuB. Tai rėikalingfa»> 
šia prie dabartinių autbmobilitj.

3. Važinžjfmas. Kaip pastoti eksperto lofsh 
r f u.
Pabaigę mnaų mokyklos kurs*, turite pilni 

projrų pasinaudoti vienu iŠ dviejų pmatę— • 
mechaniko arba Šoferio. Garantuoltui* Uu»> 
niu* Ir diplomu. Xbklhsme prynal liftw ~~ 

, kai ir angliukai. Kaina prieinama vj*h
Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. A 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nU.0 10 fld 2 P.M.

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

Užtikrinu, kad mano tarnavimas
bris atatinkamiausias 1 prieinamą 
kainą. Nulihdimo andoje pražau 

kreiptis prie manęs.
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BOSTONAS IR APIELINKE
MONTELLO, MASS.

I ■ < •

J. V. Stanislovąitis.

BALTIMORE, MD

JERSEY CITY, N. J

pradė
tu rime 
šiame 
užbai-

Pulapis Ketvirtu 1

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

(Tąsa)
Dimitrius paskui Stepono įėjo į štabą. 

Tarpe sėdinčių už stalo iš karto pažino 
Joną Bordyką—tą patį diktą valstietį, ku
ris ant laivo pasakojo apie žemę.

—Jonai, ar žinai, pas tave atėjo šis žmo
gus. Už miestelio mes jį sugavome.

Jonas Bordyk nesuprasdamas žiūri į sve
čią. Dimitrius jam nusišypsojo ir tarė:— 
Nu, ką, drauge Bordyk, ar nepažįsti?

Bordyk pradėjo prisiminti:—Rodosi, pa
menu. .. Palauk, ar tik ne ant laivo kartu 
važiavome? Oh, tai tu tas bolšakas, kuris 
nuo laivo pabėgo!

—O kodėl tu, drauge, tą žinai?
—Visi ant laivo tik ir kalbėjo apie tai. 

;; Tave besivydamas, kokis tai ponelis šoko 
ant krašto, o pataikė į vandenį.

—Taip, taip, tas patsai ir esu.
—Ar nepasivijo tave tas šnipas?

;

$
š 1

E

I

■ 
g

re., Wilkes- nidi iš kapitalistinės vergijos.
Darbininkai turėtų suprasti, 

kad jį vienintelis priėšąs įyraj 
išnaudotojai-pavergejai,! niepai4 
sant ar jie yra balti, ąr juodi. 
Todėl, kad šiandieninis pasau
lis nesidalina į juodus ir bal
tus, o dalinasi į vergus ir po
nus—išnaudotojus.

Petras Kupris.

307 Plymouth Ave., _____
Barre, Pa.
Kuopų Susirinkimų Aatydai!

Apskričio komitetas ' paga
mino laiškus^, atsišaukdamas į 
kuopų narius, kad per agitaci
jos mėnesį padirbėtų gavime 
naujų narių į organizaciją. 
Kaip kurios kuopos jau gavo, 
laiškus ir perskaitė. Ten pa
žymėta, kad narys, gavęs 
daugiausia naujų narių į orga
nizaciją, gauna dovaną—pusei 
metų dienraštį, ir gavęs tam 
tikrą skaičių “Laisvei” skaity
tojų, gauna dovaną—laikrodu
ką. Bet kaip kur kuopos laiš
kus perskaitė, priėmė, visai 
nesvarstė ir nedarė jokių pla
nų, kaip sėkmingiau pasidar- 
buot per vajų. Tai ateinantį 
susirinkimą turėtų apsvarstyt 
planus, kaip gaut daugiausiai 
narių.

Laisves Draugija Nubaudė P. 
Budrevičių

Jau buvo “Laisvėj” rašyta, 
kad Laisvės Dr-jos įgaliotinis 
P. Budrevičius padarė savotiš
ką šmugelį su velionio J. Sla
vicko pašelpa, kurią jis, kaipo 
Laisvės Dr-jos įgaliotinis, iško- 
lektavo iš Metropolitan Life 
Insurance kompanijos. Todėl 
pereitame susirinkime, įvyku
siame 14 d . rugsėjo, buvo 
griežtai pareikalauta, kad Bu
drevičius išduotų pilną atskai
tą, kam ir kiek jis, išmokėjo. 
Prispirtas prie sienos ir nega
lėdamas išsisukt, jis padarė 
tokias augštas bilas, kad prie 
tų $260.00, kuriuos /jam at
mokėjo Metropolitan Life In
surance kompanija, ' dar ir 
Laisvės Dr-ja turėtų pridėt 
$40.00.

Del žingeidumo, čia paduo- 
' du jo tris pačias žymiausias 

O kunigas, kurį'bilas: (1) sugaišo dvidešimts 
(darbo dienų (kodėl ne visą 

, kol iškolektavo iš 
Metropolitan Life Insurance 
kompanijos Slavicko pašelpa ir 
pomirtinę; už kiekvieną diena 
po $7.00, viso $140.00.

• (2) Daktarui už parašymą 
paliūdyjimo, liudijančio Sla
vicko ligos pradžią, užmokėjo 
net $70.00.

(3) Laike Slavicko šermenų 
Budrevičius vieną rytą pami
go (matyt, buvo pasismagi
nęs) ir nenuėjo į darbą, ir to
dėl visą savaitę negavo dirbti;

, viso 
$42.00. Yra ir daugiau tokių 
juokingų bilų, bet, manau, už-

—Draugai, aš turiu greitą reikalą, pa
velykite man padaryti jums tuojaus prane
šimą apie tai,—kreipėsi Dimitrius.

—Nu, tai kas, ddryk pranešimą.
—Priešams apie jūsų sukilimą suteikė i 

žinią kunigas...
—Oh, kad jį perkūnas! O mes nei nepa

galvojome, kur dingo jis!
—Taip, taip. Jis iš miestelio išėjo pės

čias, niekas ir nekreipė į jį atydos.
—Iš apskričio miesto priešxjus pasiuntė 

20 raitų milicionierių, ir aš juos sutikau 
apie 20 verstų nuo jūsų miestelio. Jiems 
parodžiau to šnipo dokumentus—jie pati-į 
kėjo ir palaikė už savą. C '
aš priėmiau į “savo” vežimą, man viską ir p—— ~ 
papasakojo. Aš prikalbėjau milicionierių I 
komandierių, kad jie palauktų ten, miške; 
jiems pasakiau, kad eisiu patsai vienas iš 
karto pažiūrėti, kaip ir kas ten pas sukilė
lius. Dabar jūs, draugai, turite kartu ap--Pasivijo, bet aš jį nusmaugiau ir į upę ga]wti; kaip veik«im’e prieš juos.

y įmečiau.
Lyskin ir Molodych apie ką tai negarsiai _ rcvJl .

kalbėjosi, nepasitikinčiai pažvelgdami į Di- ^raujo "praliejimo.
mitrių.

—Nu, o kaip tu, Jonai, manai, ar tik 
nemeluoja šis žmogus?—paklausė Molo
dych.—Gerai reikia jį iškrėsti.

—Kam mane krėsti,—ramiai tarė Dimi
trius,—štai dokumentai ir brauningas, ku
riuos aš atėmiau nuo šnipo.

Visi pasilenkė ant dokumento ir ilgai jį
; peržiūrinėjo. Staigiai Molodych pakėlė 

galvą ir dar labiau nepasitikinčiai pažiūrė-
: jo.

—O gal būti tu ir esi tas patsai šnipas,
* kurio čia dokumentai? Dokumentai taip 

yra—tikri šnipo dokumentai!
Dimitrius Kiselevas nudžiugo del atsar-

’ gurno valstiečių.—Puikūs, puįkūs iš jūs vy-
i rai, taip ir reikia, — galvojo. Jo akys
* džiaugėsi.

—Bet juk mane pažįsta Jonas Bordyk!
Valstiečiai su piktu nepasitikėjimu žiūri

‘ į Dimitrių.( Ir kokių galų jis džiaugiasi 7
*—Nes, jeigu kaip, tai jam-gali būti mirtis.

, Vienu žodžiu, gali būti jpm tuojaus kapai,
* o jis džiaugiasi ir linksmas.

♦r —Jonai, ar tu gerai jį pažįsti?
, #—Būk tas patsai!—svyravo Jonas.

Dimitrius linksmai juokiasi. Štai tikrai
’ geras štabas. Puikūs iš jūs vyrai. Šie
: apgauti save nesiduos, su tokiais dirbti ge-
; rai.

—Nu, gerai, draugai, aš jums parodysiu 
dar vieną dokumentą, ir tikiuosi, kad tada 
jūs man patikėsite. Bet tik jūs nusigrįž- 
kite, o tai tą dokumentą aš į tokią vietą dusiai tarė Dimitrius.

’ įsikišau, kad jums ir žiūrėti gal būti bus 
“nesmagu.

Valstiečiai užsimąstė.
—Taip. Gyvus suimti milicionierius, be

.Ir 20 jų šautuvų mums 
labai būtų reikalingi.

—Tas gerai, bet kaip? Jie patys geruoju 
ginklus neatiduos.

—Reikia apgalvoti,.kaip paimti. v —*
Visi su vilčia žiūri į Dimitriu,—jis tikrai “^so10nsndie<os .p<\ $7-.00’ 

išgalvos, kaip. ^2.00. v™
Dimitrius smulkmeniškai išdėstė, kaip, 'triin'

pagal jo manymą, reikėtų veikti, štabas 
Dimitrio planą pilnai užgyrė.

—O del visko, kad tikriau būtų, galima būomis, pradėjo jį vienas 
milicionierius ir degtine pavaišinti. Ar jūs kitam atakuoti, tai jis pašote 
turite degtinės?

—Kur dar degtinės nebus? Yra.
—Gerai!
—Go-go! * Kito tokio ir nerasi.
—Įrišti kelias bačkas degtinės į štabą...

Visus sargus paslėpti... Visus ginkluotus 
vyrus paslėpti...

Veidas Dimitrio jraudo. Dega akys. Re
ti žodžiai skamba, kaip įsakymai.

—Sutinkame! Sutinkame!
—Draugai, aš darau įnešimą,—tarė Jo

nas Bordyk.—Kadangi draugas Kiselevas 
yra partijinis žmogus, tai geriau ir reika
lus supranta. Paskirti draugą Kiselevą 
komandantu mūsų štabo.

—Teisingai, taip ir turi būti,—linksmai 
ir gyvai parėmė Molodych.

Pasikelia Jokūbas Lyskin, paduoda Di- 
mitriui ranką ir kietai spaudžią.

—Kaip tu, taip ir mes... Vienu žodžiu, 
mes pilnai sutinkame!

—Ačiū, draugai, už pasitikėjimą!—suju-

-Nu/ten pasislėpk už indaujos-tarė L Prie vakaro prisiartino prie girios .Dimi- 
kas tai iš štabo itnus, ten, kur paliko laukti mihciomerius.

Dimitrius nuėjo už stovinčios kampe in-1. “Galima joti, pabėgo visi sukilėliai, lur 
daujos su knygomis, atsidarė dureles, kadMU33 no.r31.sPU°. lie“s Panešti _ 
geriau pasislėpus. Už minutės išėjo iš ten', Ęurys iaitehų išjojo is girios. Pnesa- 
ir padavė valstiečiams celiulinę kapsulę. j ^?/.url.° D'miti ius n komandantas. Ka-

—Čia surasite tikrąjį dokumentą! I^a »-%° L.ml®ste/ Jau ,b-uvo visa^tamsu.
Atidarė kapsulę ir ten surado šiikinį | Gatve tusma tartum nebera gyvų žmonių 

k.. . -n j • • !•- !••• z vHOlHir moi ha lan n ai cvwcnc Pviinin n’PirKomunistų Partijos paliudijimą.
—Skaitykite, draugai!
Valstiečiai pasilenkė ant dokumento...

Išėjo Jonas Bordyk ant prienamio. Ant 
, visos jo krūtinės plati barzda, akys taip ir 
taŽiaugiasi

niekur nei balso, nei šviesos. Prijojo prie 
štabo namo greitai. Name iš karto užėjo 
ant degtines bačkų.

—Nu, broliai, kas čia yra?
Apsupo bačkų, atsuko kraną:—Ogo, deg

tine! Ir gera atrodo!
—Kaip skubino bolševikai bėgti, tai nei.

Mūsų Veikimas ir Padėtis

Nesenai pas mus lankėsi 
drg. žaldokas su prakalbomis. 
Taipgi turėjome pažangesnių 
draugų susirinkimą, kuriame 
dalyvavo ir drg. žaldokas. 
Svarstėme Baltimorės darbi
ninkų padėtį ir darbininkų ju
dėjimą, ypatingai peržvelgė
me lietuvių darbininkų veiki
mą klasių kovose. Pasekmėje 
to, keletas draugų įstojo į Ko-, 
munistų Partiją.

Po tūlo laiko turėjome susi
rinkimą lietuvių Komunistų 
frakcijos ir svarstėme būdus ir 
priemones, kaip reikėtų pa
stoti kelią: lietuviškam balta
jam šovinizmui, kuris yra stip
riai įsigyvenęs ‘ir neretai paro
do žalingų išstojimų prieš 
juodveięlžius darbininkus netik 
boikoto formoje, bet prieina ir 
prie spėkos vartojimo. Tas 
labai žalingai ir kenksmingai 
atsiliepia darbininkų judėji
mui. - . ; '

Pereitais metais, kuomet bu
vo surengta Komunistų Parti
jos šokiai, į juos 'a'tfeilankė ir 
13 juodukų, Komunistų Parti
jos narių. Į tą balių atėjo ne
mažai ir lietuvių darbininkų, 
iš paviršiaus atrodančių prita
riančiais Komunistų ;Partijai, 
bet, pamatę, kad sykiu daly
vauja ir juodieji—juodspal- 
viai darbininkai, apleido sve
tainę demonstratyviai pareik
šdami kad jiems yra peržema 
dalyvauti bendrai su juodąją 

Bet ne viskas. Pereitą 
lietuvių apgyventose 
pasireiškė didesnių 

atimt tuos\isur Pinig7s7kurje 'skandaly, negu apleidimas ba- 
atliko nuo Slavicko palaidoji-1 la"s' 1929 "h d; la^ 
mo.” Reiškia, jei dar Budre-\krlclot aPier3-clą ,vala"d?,T 
vičius nepasprings tais pini- ,an! Lexmgtop S_t bal- 
gais, kuriuos jis gavo is Met-,!^1 .sovimstai papilde žiau- 
ropolitan Life Insurance kom- '1rlaus! terorą ant vargingo dar- 

c bimnko juodveidzio šeimynos: 
užkalė duris, apliejo kerosinu 
langus ir duris ir paskiau pa
degė, norėdami sudeginti visą 

/'šeimyną; tą pačįią savaitę ant 
Asgentt St., žemesnėj miesto 
dalyje, atėjo gauja baltųjų šo
vinistų — teroristų ir užpuolė 
negrų namuką ir ramiai mie
gančią1 šeimą. Išmušė, duris, iš- 

| daužė langus, sulaužė rakan
dus ir išmetė visą šeimą į gat- 

jog negrai

Ir ve, kada nariai, pasipikti
nę jo šitokiomis neaiškiomis 

> po

nuo sėdynės ir sušuko: “pasi
karkit jūs visi!” ir apsisukęs 
išėjo iš svetainės. Ir už jo 
visus šiuos prasižengimus—ne
siskaitymą- su draugijos tari
mais ir vartojimą šlykščių žo
džių—draugija jį nubaudė at
ėmimu balso ir teisės būti iš
rinktu į bukokią! atsakomingą 
įstaigą bėgyje penkių metų. 
Tai labai maža bausmė.

Taipgi negalima praleist ne
paminėjus ir tą, kad pereita
me susirinkime dalis narių, Su 
draugijos ^pirmininku prieša
kyje, Budrevičių karštai gynę. 
Vienas “adgšįo stono” vyrąs, 
kuris tankiai myli kitus vadint 
mulkiais, o pats save skaito 
“protingesniu” ir už protingą, 
ve kokį juokingą argumentą 
iškepė: girdi, “jei draugas Į*'asc‘ 
Budrevičius užsispirs, tai jis ’ z?e.ma 
galės ir iš Laisvės Draugijos i v,ie °?e

—Ho-ho-ho! Draugai,'bolševikas pribu- de£tings Vep?Sp§j° Priimti.
-įvo! Ho-ho-ho!
i •—O ar turi
4 dokumentai?

—-Ha-ha-ha!
—Ha-ha-ha!... ’ u ; į
—-Go-gd-go! Hi-hi-hi!
—Nu, Jonai, mesk tą, kalbėk, kas reikia!
—Tiesą sakai. Žinote, susukęs dokumen

tą i triūbelę ir įsidėjęs į celiulinę kapsulę, 
mažesnė negu antpirštis galkelė, ir tą vis
ką paslėpęs jis laikė tokioje, vietoje, kur ir 
žandarai nežiūri. O ant šilkinio šmotelio 
viskas pilniausiai parašyta, štai vyras.

—Ha-ha-ha!
—Tai tikrai bolševikas!

y —Taip, bet čia jau ir gudruolis!
—Iš pat Maskvos, nuo pat draugo Leni- 

: no.
Vėjas pučia ant gražios Jono barzdos, jis 

' neapsakomai linksmas. . "
—Ha-ha-ha! Kaip jis gudriai! Go-go- 

* go! Oh tai saugumas!
5. X '

Pertrauktas Sovieto posėdis del Dimitrio 
pribuvimo vėl tęsėsi.
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jis dokumentus? Kur jo 

Išeinamoje vietoje laikė.

Smagūs Šokiai

Sekančią ’ subatą, *; rugsėjo 
(Sept.) 20 d., bus smagūs šo
kiai L.D.S.A. 22-ros kuopos L. 
T. Namo Parket Yra kviečia
mi visos Bostono apielipkės 
seni ir jauni žmonės. .Tai ga
li būti ir paskutiniai vasaros 
sezono šokiai, nes oras 
da atvėsti. Todėl 
skaitlingai dalyvauti 
piknike, kad linksmai 
gus vasaros sezoną.

Kviečia visus t
•z Rengimo Komisija.

SkENANbOAH, PĄ. *
Ą.LuD.L.D. 17-tos kuopos susirin

kimas bus nedčjipj, 21 rtygsijo, s; ,vo 
kįkmbąi^ųo^e./ prasidės' paprastu ai- 
ku. Visi dariai ateikit,: yrą svarbių 
reikalų.
............... Org. J. Pačauskas.

(223-224)
DETROIT^ Mick

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia išvažiavimą nedėlioj, 21 
d. rugsėjo, Workers Camp. Bus pui
ki programa, įvairių žaislų ir šakiai. 
Lietuviai darbininkai kviečiami da
lyvauti ir’paremti savo klasės* kali
nius. Įžanga tik 25c.

Rengėjai.

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

žiavimas į Burholme Park nedėlioj, 
21 d. rugsėjo (Sept.),. 1930;. prasidės
10- tą vai. ryte ir tęsis iki vėlumos. 
Specialiai yra kviečiama L.D.S.A. 80- 
ta kuopa, taipgi ir kiekvienas phila- 
delphietis mėgstantis smagiai lapiją 
praleisti ir pasinaudoti iš rūpestinga; 
prirengtų užkandžių ir gėrimų. Kajk 
užtikrinus neabejotiną pasisekimą; 
komisija kviečia ‘ visas L.D.S.A.
11- tos kuopos nares paaukoti iwrs 
dalį reikmenų minėtan) 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,, fai išvažiavimas, įvyk-. 
tų Liaudies Name ant 8-tbfc ir Fair
mount Ave.

Nuoširdžiai kviečia: visus < ;
Komisija.

' 1 » (221-223)

Japonai Traukia Brazilijon
Vis didėjančiais būriais 

Japonai emigrantai emi
gruoja į Braziliją. Bėgyje 
paskutinių kelių mėnesių 
net 10,000 jų iškeliavo į tą 
tolimą kraštą.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas rengia koncertą ir šokius suba- 
toj, 20 d. rugsėjo, Workmen’s Circle 
Hall, 508 Lackawanna Ave. Pradžia 
8-tą vai. vakare, 
ma. Visi lietuviai 
čiami atsilankyti.

Bus graži pi-ogra- 
darbininkai kvie- 
Įžanga tik 25c.

Rengėjai.
j f f r ’ J f ( f jį 

JEA^TON, <
‘Didėlj >if patakutinj pikniką rengia 

Liet. Darb. Susivienijimo Amerikoj 
14 kp. .nedėlioję, 21 rugsėjo (£|ept.), 
1930, Hacketts Parke, Easton, Pa. 
Pradžia 11-tą vai. ryte. —Gerbiamoji 
Eastono ir apielinkės visuomenei Bū- 
kibj;šįame piknikę kuo skaitlingiau
siai. PiknikasL b.us geras visais at
žvilgiais/ Turėsim gardžių valgių ir 
tinkamų gėrimų. Bus daug svečių. 
Įvairių • žaislų. Grieš gera nųizika. 
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 (Sept.), 
toj pačioj vietoj. (222-223)

GYDUOLĖ, KURI
visad Gelbsti
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri«V 
tavo jas nuo 1696 meprMisį^lr 
kite iš kūno nuodusrSuvikrin-T 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold1 Medai”4, 
vardo kiekvienoje dėžutėje.:

HAARLEM
-i i*

LIETUVIS GRABORIUS

į/

■

Dorintieji ge
ri a u si o pa-m 
TARNAVIMO IRVV

MO VAJUkNDb. 
fiAUKITftS PA0

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway >

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

įpanijos, tai jis pareikalaus net 
q_įir tų pinigų, kurie randasi

Draugijoj ir kuriuos, draugija, 
pasirengus pasiųst į Lietuvą 
velionio Slavicko giminėms.

IBet aš tiems Budrevičiaus “ad- 
•voktams” ve ką pasakysiu: 
kaip jie nemato savo ausų, 
taip Budrevičius nematys tų 
velioniui Slavickui priklausan
čių pinigų, kurie randasi drau
gijos globoj. Laisvės Draugi- 

Ija pamatė Budr,eVičiaus paži
nę ir todėl ateityje mokės su 
juo skaitytis. . .

' Vietinįš Narys.

PAGELBME ISPANŲ KOMUNISTINIAM 
LAIKRAŠČIUI

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

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

Prie to Lotyniškos Amerikos šalyse, pasireiškus 
niam kriziųi, prasidėjo masių bruzdėjimas prieš 
imperializmą. Krizis šalyse sudaro tokias sąlygas,
riose šalyse įvyksta militaristų sukilimai (Peru^ Argentina) 
prieš esamas valdžias. Tuomi yra susidomėję ir Jungtinėse 
Valstijose gyvenanti iš Lotyniškos Amerikos < atvykę darbinin
kai/ ’ • ' ’ ‘ - > > i •• > '

Taigi, šiuo tarpu yra gera proga kuoplačiausia išplatinti 
j/arę tų;masį.i| darbininkų .komunistinį laikraštį. > <Už tai Jung- 
įinių Valstijų1 KėmunisĮt^ Partija išradėjo leisti ispanų kąlba 
laikržtstį “Vida Orbrerąj’ (“Darbininkų Gyvenimas”),! kad

kapitalis-

Komandantas pasipūtė ir kaipo viršyla 
išdidžiai įsakė:

—Neliesti degtinės, juk karo padėtyje 
esąme! Gal nuodų mužikai primaišė!

-k-Nieko, po stiklinę po įokio kelio-gali
ma,—ramino komandantą Dimitrius,—bol
ševikai jau pabėgo—nėra ko bijotis. Man 
regis,' galima. '

' Pasilenkė prie bačkos, prileido sau ir 
komandantui po stiklinę, pauostė:—Geras, 
gera degtinė. Nu,’ sveikas!

Komandantui patiko išsigerti su geru 
žmogumi. Nusišypsojo ir paėmė iš Dimi
trio stiklinę.

—Po vieną galima, — tarė ir komandan
tas. Išgėrė, nusišluostė lūpas rankove. 
Smarkiai pažiūrėjo į milicionierius ir 
reiškė: ..

—Nu, vaikai, po vieną galite...
Už valąndos laiko iš štabo namo 

garsai giriųi dainų.. ’ -
Rytą milicionieriai ėjo laukan į kiemą. 

Kaip ugnimis apdeginti, atšoko atgal: prie 
durų,- langų aplinkui atstatyta durklai ir darni, mokesčius, rašykite če-

WILKES-BARRE, PA

pa

ėjo

A.L.D.L.D. 12-to Apskričio 
. Kuopoms Pranešimas, t f ; z
Kuopų valdybos, malonėkite 

pasirūpint su mokestimis į ap
skritį už šiuos metus. Pakol 
kas,- tai 'apskričiui yra užsimo
kėjusios tik trys kuopos: 20, 
39 ir 129, o kur kitos devynios 
kuopos? Nelaukite iki meti
nės konferencijos su mokesti- 
mis. Kaip nekurie nariai tan
kiai sako, nėra ko skubintis, 
bet apskrityje dalykai kitaip 
stovi. Reikia rengti maršrutą 
agitacijos /mėnesiui, tai iš ko 
apskritis padengs kelionės lė
šas, jei kuopos nemokęs duok
lių iki ateinančių metų ? Siųs-

blizganti durtūvai sukilėlių.
(Daugiau bus)

vę, pareikšdami, 
negali gyventi apgyventose 
baltųjų vietose. Kaip vieną, 
taip ir. kitą nę^rų. šeimyną su?

*'J&ĮĮ 
gi, kąįjj'^ąfote, dfąugai dar* 
įlįipinkąi, jog; čia bnyo atljk* 
tas: bjąurjąusis. . huligariiskaš 
darbas v,ienų darbininkų prieš 
įkĮtiįę, kas' sukelia antagoniz
mą—neapykantą viėnų prieš 
kitus, vietoję darbininkų* sęli- 
daį’įpię. Įr tąš^eįna ahf nau
dos tiktai, kąpjįąlįstų klasei. 
Tpdęli kad kapitalistų įr yjrą 
taktika, kąd1 sąskįldyti1 darbi
ninkų klasę, o paskui visus 
bendrai išnaudoti, nes susi
skaldę darbininkai negali tyir- 
tai .pasipriešinti išnaudotojų 
klasei.

Tuo tikslu valdančioji kapi
talistų klasė ir stengiasi skie
pyti į darbininkų Smegenis 
patriotizmą, tąutįnę ir rasinę 
neapykantą, įvairias religijas 
bei tikėjimus, kad tuomi ne- 
daleisti darbininkų klasės prie 
klasinės sąmonės. Kad darbi
ninkai nesusijungtų ‘į vieną 
bendrą darbininkų klasę prieš 
kapitalistų klasę, pasiliuosavi-

Kaip vieną,

ekonomi- 
Amerikos 
kad įvai-

tuos darbininkus orgarįzuoti į revoliucines darbo' unijas/ ko-‘ 
vai prieš Amerikos kapitalizmą. Jau išėjo keturi to laikraš
čio Numeriai. Kaip atrodo, tas laikraštis turi geras pasek- 
mefej ir veikiausia greitu laiku gerai išsiplatins. Bet šiuo tar- . 
pu reikalinga jam ^finansinė parama.1 * *
• 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 įs Agitacijos Fondą, mes galime ir turime finansiąiai 
paremti tą svarbų laikraštį. Juk mes savo lietuviškam komu
nistiniam judėjime turime tūkstančius darbininkų. Taigi, jei
gu tik po 25 centus didžiuma jų paaukotų-tam svarbiam tikslui 
ir tai susidarytų gera parama.

Taigi, mes raginam .mūsų organizacijas ir mūsų judėjimo 
veikėjus pasirūpinti parinkti kiek galint aukų tam tikslui. 
Aukas siųskite Centro Biuro vardu, 46 Ten Eyck St., pažy
mint, kad tai yra ispanų kalba leidžiamai^ komunistiniam 
laikraščiui, (220-223)

ro tylcnas.
Stanislovaitis

kius iždininko vardu—Jonas 
Vitkūnas ir siųskite tin. sekr. 
vardu—J.
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THE YOUNG PIONEER CORNER
CHILDREN BURNT WHILE

PLAYINC IN STRETS
Letters From Our Readers

so there wasn’t any camp.
The conditions on our block 

are not so good. Some people 
work half the time and some į 
don’t work at all. ! 
that work half of the time and 
have a large family haven’t

To Ali Corner
Dear Comrades:

This week we have received
Some people manV letters from readers. But 

this is not enuf. We want you 
to write. Now that school has

Readers New Jersey Valstijos

New York were 
while playing in

The children, 
Joseph Jennings, 

Frank Smith,

Most

got enuf money to buy food, started tell us about your .school
conditions, the conditions of the 
unemployed workers’ children 

. Also 
make up some puzzles and

who
• to

NEW YORK.—Five workers’ 
children of 
burnt by acid 
the streets. 
Charles Link, 
William Pash,
and a girl were playing near 
485 Central Park West, the 
home of some rich family. The 

^rich woman dindn’t like the 
idea of the workers’ children 

t playing in front of her house 
and so she spilled acid on them. 
The girl was burnt severely and 
may lose her eyesight.

These workers’ children 
had no playground where
play, went out into the street 
of the rich section. Comrades! 
this is nothing new to we work
ers’ children. We know that 
many of us live in working
class sections whęre there are 
no play grounds and we have 
to play in the streets taking 
the risk of being run over by 
trucks or automobiles. The 
bosses’ government has plenty 
of money for graft and big 
salaries for the “big cheeses” 
but they have “no money” when 
it comes to providing for play
grounds and schools for the

I workers’ children.
We must fight 

conditions 
children. 
Pioneers 
to make 
us more
playgrounds!

for
Join 

of 
the

and

for better 
the workers’ 

the Young- 
America! Fight
government give 

better schools and

MORE SCHOOLS FOR 
WORKERS’ CHILDREN

IN SOVIET RUSSIA

MOSCOW.—The) * All-
Russian'-' Congfresa bfctęehnical 
education opened irt Hjhie Trade 
Union Hall of thL House of 
Labor, | headquarters; of the 
trade Unions'6f Soviet Russia. 
The executive committee of the 
congress consisted of comrade 
Krupskaya, the widow of com-: 
rade Lenin, and representatives' 
of the Russian academies, the 
commissioner of education, and 
agriculture.

In a speech comrade Krup
skaya showed how the devel-; 
opment oŲth,e system of ėdu- . 

, cation was not a new one. She j 
) pointed out how Lenin had al- į 

ways stressed the importance 
> of the schools for the building 
4 of a strong workers’ state, j 

The decision of the Com-1 
munist Party is to have enuf j 
schools built so that all children I 
of school age would be able to' 
receive the proper educational I 
training. Only with the mak
ing of the workers’ and peas
ant’s children of the USSR in
to intelligent and useful memb-1 
ers of the workers’ society can 
the socialist system be built up.

In 1914-15 when the Tzar 
štili ruled in Russia there were 
only 7,236,000 children attend
ing the schools. With the buil
ding of Socialism the figures 
of children attending school 

0 mounted higher and higher. 
1929-30 there were 20.3 per
cent more children attending 
school than in 1928-29. In ab- 
solute figure this amounted to 
11,790,000 children of elemen
tary school age. / According to 
the new plan of- compulsory 
education in 1932 there will be 
16,000,000 children of eight, 
nine, ten and eleven years of 
age attending school.

Because the Soviet Govern
ment is interested in having 
every nationality, regardless 
of how small or large it is, 
develop itself, the government 
has in some cases made alph
abets for the different tribes 
and at present jn the (USSR 35 
different languages arė taught 
in the schools.

Lukoševičius, n e p a i gydamas 
pirmininko, atsistojęs pareiš
kia, kad kuopa privalo apmo
kėti išlaidas, nes tas piknikas 
buvo rengiamas nuo senai, 
pirm visų nesutikimų. Ambra
zevičius užkeikia Lukoševičių. 
Lukoševičius užkaitęs atsisėdo. 
Pasirodo, kad trys fašistai val
do visą kuopą ir ką nori, tai 
daro. Pirm, pareiškė, pri- 
siųskite bilas man į namus, tai 
aš apsvarstysiu ir nuspręsiu 
ar mokėti, ar ne. Paskiau at
sišaukė seimo delegatė apmo
kėti jos kelionės lėšas. Ir čia 
kuopos valdonai pasipriešino, 
bet paskiau nutarė surengti 
kokį nors parengimą. Visi 
kuopos reikalai eina per -trijų 
fašistų rankas, ir ką jie neri, 
tąi ir daro« Kažin ar ilgai na
riai galės pakęsti tą fašistinę 
diktatūrą.

Buvęs Susirinkime.

Iš S.L.A. 245-tos Kuopos 
Susirinkimo |

• 4 d. rugsėjo buvo minimos 
kuopos susirinkimas. Narių 
suėjo 14-ka. Buvo nuėję ke
letas ir pažangiųjų narių su 
tikslu priduoti išlaidas, kurias 
padarė pikniko rengimo komi
sija, nes fašistai sustabdė pik
niką, o kuopos iždininkas nu
ėjo su fašistais ir visus kuopos 
pinigus nusinešė. Kuomet mū
sų draugai pasirodė svetainėj, 
tai visi fašistai sujudo, kad 
nežinojo, ką ir daryti, tiktai 
zurzėjo ir šaukė: “Vyrai, čia 
yra ne kuopos narių!”

Pirmininkas Krąlikauskas 
nenorėjo atidaryti susirinkimą, 
manydamas, kad atsilankiusi 
komisija apleis svetainę ne- 
laukdapia susirinkimo. Bet 
komisija laukė. Nariai pra
dėjo reikalauti susirinkimo 
atidarymo.' Po 9-tos vai. susi
rinkimą atidaro ir skaito sek
retorius protokolą, kuriame 
pasakyta, kad komunistai lai
kė susirinkimą viršutinėj sve
tainėj. Tūli nariai užprotesta- 
1reikalaudami, kad žodis 
komunistai būtų išbraukta iš 
protokolo, kadangi jten laike 
susirinkimą ne komunistai, bet 
S.L.A. nariai. Ambrazevičius 
pašokęs tvirtina, kad turi būti 
įrašyta, ir jeigu nebūtų buvę, 
tai jis reikalautų įrašyti. Pir
mininkas raportuoja, kad pik
niką sustabdė. Pikniko komi
sija reikalauja balso, pirminin
kas neduoda. Komisija aiški
na nariams, kad fašistai su
stabdė pikniką ir neatmokėjo 
komisijai padarytų jo rengi
mui lėšų. Taipgi ir muzikan
tams nemoka, o muzikantai 
reikalauja iš- komisijos ir žada 
traukti ją teisman. Pirm. 
Kralikauskas neleidžia kalbėti 
komisijai. Lukoševičius prašo 
balso, pirmininkas neduoda.1

Kadangi valstijos rinkimai 
artinasi, tai Komunistų Parti
ja stengiasi atkreipti atydą vi
sų, ne tiktai Komunistų Parti
jos narių ir artimų partijai 
organizacijų, bet lyginai ir vi
sų komunistų, Partijai prita
riančių darbininkų, kad pas
kutinėmis dienomis rinkimų 
kampanijos visi pasidarbuotų, 
kiek išgali, paskleisdami ko
munistinės propagandos ir agi
tacijos už Komunistų Partiją 
ir jos rinkimų platformą.

21 d. rugsėjo, sekmadienis, 
yra paskirtas Raudonuoju Sek
madieniu. Visi Partijos nariai 
ir partijai pritariantieji darbi
ninkai yra raginami ir kviečia
mi šį sekmadienį ateiti į se
kančias ’vietas, kur gausite vi
są literatūrą Komunistų Parti
jos skleidimui tarp darbininkų, 
ne vėliau dešimtos Vai. iš ry
to :—

Paterson, 206 Market 
Passaic, 25 Dayton Ave.; 
zabeth, 106 E. Jersey 
Newark, 93 Mercer St.; Perth 
Amboy, 308 Elm St.; _— 
Brunswick,. 11 Plum St.; Tren
ton, 20 Second St.; Newark, 
52 West‘St., ir 29 Alyea St. 
Šiose vietose visi gausite in
formacijas ir skleidimui litera
tūros.

Todėl, visų darbininkų yra 
pareiga pasidarbuoti, nes yra

i darbininkų reikalas 
šviesti savo klasę.

Then they have to go to their 
uncle’s or cousin’s to get some 
food. ( 
uncles or cousins are also un
employed and have no food?— poems, aųd we will print it'.

Every reader a Pioneer Cor
ner Correspondent!

Comradely yours, 
Young Pioneer Corner 
a Committee.

(What happens if their in your classroom, etc.

Salem Depot, N. II.
Dear Comrades:

I am sending you the answer 
to your puzzle. Here, in Law
rence, work is slack,
people work only one or two 
days a week. When 
enter the mill to get a job the 
boss says,—“there is no work į 
for you.” It is bad that the 
workers’ conditions are that 
way. But that is because the 
boss wants more profit.

I live o n the farm and have 
no time' to write any more be
cause all summer we were 
making hay and now in the fall 
we have lots of work too.

Comradely yours, 
Walter Tusen.

Cleveland, Ohio.
Dear Comrades:

I saw the puzzle in my par- i think somebody 
ents paper, the Radnick, and 
I solved it. I’m now going to 
tell you what I did during the 
sumrher.

I do the same as the rest of 
the workers’ children do dur
ing the summer. I am taking 
care of the house during the 
summer while my father and 
mother, worked. Most of the 
neighbors are not working.

Yours comradely, 
Louise Barich.

people Editor.)

Dear

Comradely yours, 
Cornell Hassen.

Syracuse, N. Y.
Comrade Readers: 1

series of Open-Air meet-1 
were held in Syracuse, 

meetings were 
block. The 

on unemploy- 
B'oth meetings were 

Most of the people

held 
of these 
near our

I want to become a fighter 
for the working class. '
Name .........
Age ........................ .............
Address

Chicago, Ill.
Dear Comrades:

In the summer I wanted to 
go to camp. J3ut there -was 
not enuf money for the camp

ings 
Two 
held 
speakers spoke 
ment.
successes, 
sympathize with these speakers 
but tile troublę is that some of 
them are still afraid to fight 
for their rights. They still 

: is going to 
provide their family with food 
and work without fighting for 
it.

The conditions in Syracuse 
are not at all favorable. Many 
shops have been closed and 
work is still dropping.. People 
arc roaming the streets looking 
for jobs but without success. 
On our block they come and j 
ask for food but 
come to our house they get an 
answer like this — “why don’t 
you organize and ask the gov
ernment to provide 
work or wages.”

Comradely 
Ruth 

12 years old

City ........
State. . . . .

> .

Mail to:
Young Pioneers of America, i

43 East 125 Street, 
New York City.

Kanada Didina Muitus
' OTTAWA, Ont.— Kana- 

dos valdžia nutarė pakelti 
muitus ant visų įvežamų 
produktų. Tai esąs atker-

when theyisijimas Amerikai, kuri pa- pa£iu

you with

yours, 
Parybus,

kėlė savo muitus. Bet gi 
valdžia skelbia, kad ji ke
lianti muitus delei sumaži
nimo bedarbės. Girdi, daug 
produktų įvežama iš užsie
nio, kuriuos būtų galima pa
gaminti namie.

-MLMLW.MM RPI RR RR RH RR

St.; 
Eli- 
St.;

Newly0’

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N.

B. Figcns, 221 Second St.
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singer j, *

u;nxiX!OTXšno3!S^^roxm32xmxi^!XKaL?j

DIDELIS RUDENINIS “XO
RRRRRRRRRR RRR

TAI TIE ŠVELNUS. .

-CIGARAI
VARDU '

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiųntinČja- 
me, kaipo užsakymus' (orderius).

iPiknikas ir Pra Ibos ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
• . * k. \ ~

Rengia ALDUI) 225 Kuopa, Southbury, Conn.
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar \ 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas: 
. i ■ i » i i j • >

Vilijos Choras iš Waterbury,, Conn.

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 21 DIENA, 1930
ANT JUOZO IVANAUSKO ŪKĖS, VADINAMOJE SOUTHFORD DALYJE
Šis piknikas bus toj pačioj vietoj, kur pernai buvo rudeninis piknikas.

PRADŽIA 11 V AL. RYTE, PACxAL NAUJĄ LAIKĄ. .y ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

Bus įvairi programa. Kalbės pagarsėjęs kalbėtojas dig, R. Mizara iš Brooklyn, N. Y.; dainuos Vili
jos Chiaras iš Waterbury ir bus daug įvairių žaislų, skanių ūkiškų valgių ir minkštų gėrimu. Turėsinue 
ir gerus muzikantus. Tai bus piknikas, kokio šioj apielinkej dar nėra buvę. . Todėl kviečiame visus 
atsilankyti ir smagiai laiką praleisti. ; , Visus kviečia Rengėjai.

Jei tą dieną lytų, tai piknikas įvyks sekantį nedeldienį. -
KELRODIS: Važiuodami nuo Seymoųr-Danbųręs keliu, Važiuokite iki Southford Grocery Store h sukitės po kai

rei; pavažiavę biskutį sukitės po dešinei ir rasite pikniką. Važiuodami nuo Southbury, atvažiavę į minėtą Southfor- 
do storą, sukitės po dešinei ir pavažiavę vėl po dešinei rasite pikniką.
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Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN A VENDE, BROOKLYN, N. Y.

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

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

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone* Greenpoint 1411

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
bąksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Atomo) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper I7H

F. URBQNAS, Aptiekorius

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.

Aš, žemiaus pasirajęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri 
"man prisiųsti'URBAN’S COLD POWDERS it URBOLA, i 
mals, kaip vartoti

OHBMMBMnH HMHHMnM
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Penktadienis, Rugs. 19,1
v

d.,

Restaurantas at d ai-

ir
VEIDO GRAŽUMAS

I perkraustytas po numeriu 763 
New York,

tai: kiek tik įplaukia pinigų, 
greitai priduokite Rinkimų 
Kampanijos Komitetui. , 

Rinkimų Kampanijos 
Komisija.

informacijų 
adresu: J.

IMPERIAL , 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ ŠTU- 

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

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

204-30

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius būdavojimui; naujų narni} 

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

215-26

1. Draugai, ši savaitė jau 
paskutinė savaitė parašų rin
kimui. Pasidarbuokite nors 
paskutinėse dienose. “Lais
ves” raštinėje galite gauti vi
sas informacijas ir nurodymus 
parašų rinkimui.

2. Organizacijos, draugės ir 
draugai, kurie esate paėmę 
blankas parinkti aukų Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai, pasistengkite jas sugrą
žinti komisijai. Kurie turite 
bent kiek surinkę, greit pri
duokite. Pinigai šiuo momen
tu Partijai labiau reikalingi, 
Pegu .kada pirmiau. Rinkite 
aukų, kiek daugiausia gali
ma.

3. Rinkimų kampanijos žen-

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORUJS
DARB4 ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Rinkimų Kampanijos Reikalu Darbininkių Konferencija

VIETOS ŽINIOS'

Telefonas: fjįtagg ų 9105 .

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gaza Anestetiką

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

tik susitarus. 1

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE,
STOGDENGIS

Metalu Išmuš am e Sienai 
ir Lubas; Užtaisome nuo! 
Vandens.

229-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA biznio namas, 9 kam

bariai, bekernč, ant kampo bučer- 
nė ir groseTnė, biznis daroma per 
14 metų? Del platesnių 
kreipkitės . laišku tokiu 
Gudinas, 2 Perry St., 
Mass.

SKELBIMAS:

Šiuomi pranešu visuomenei, 
jogei Guvusis Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St., 

Stoughton, |Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
(223-224) '

PARSIDUODA restoranas, biznis I jų y
Įdirbtas per 18 mietų. Gera proga ! * * . ...

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

(221-226)

/. Puslapis šeštas 5

Newarke, N. J., Paminėjimas 
Eltos May Nužudymo .

Apipylęs Aršeniku Vynuoges 
Turčius Vieną Kūdikį 
Nunuodijo, Tris Apnuodijo

Nuo aršeniku apibarstytų 
vynuogių mirė 3 metų vaikas 
Thomas Mooney ir pavojingai 
apsinuodijo dvi mažiukės sese
rys ir broliukas, Glen Cove, 
Long Islande. Jie pasiskynė 
vynuogių iš didelio, puikaus 
vynuogyno, priklausančio J. 
H. Reiseriui, nejudinamojo 
turto vertelgai, kuris turi bent< 
pusę miliono dolerių. Bet jis 
pavydėjo, kad kaimynų vaikai 
nepasiskintų pro tvorą vynuo
gių saujos iš jo daržo, ir todėl 
apibarstė nuodais. Toks “ap
sisaugojimas” yra uždraustas 
valstijos įstatymais.

Ęeiseris kelios dienos atgal 
iškeliavo įaūžti į Europą, ža
dama 
kaip 

L----dyg.

šeštadienį, rugsėjo 20 
įvyksta darbininkų moterų 
konferencija, Irving Plaza sve
tainėje, 15th St. 'ir Irving 
Place, New Yorke. Tikslas— 
sumobilizuot darbininkes kam
panijai už Komunistų Parti
jos kandidatus ir platfbrmą 
šiuose rinkimuose.

Newark, N. J.—Sekmadienį, 
rugsėjo 21 d., čia bus laiko
mas, masinis mitingas paminė
jimui metinių sukaktuvių nuo 
nužudymo Ellos May, Gasto- 
nijoš audėjų streiko narsios 
vadovės. Mitingas įvyks Slo
vak Workers’ Home, 53 East 
St., Newarke, N. J. Pradžia 
4-tą vai. po pietų.

f 5 < Telephone, Stagg tSIl

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—45ykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I
i SAVININKAI MARčIUKAI

417 Lorimer Street “Laisvės” Name
■n BROOKLYN, N. Y. ‘ : *

40 Blaivybės Agentų 
Kova su 25 Gengsteriais

Dar Vienas Darbininkas 
Skiriamas Deportacijai

Areštavo ir skiria deporta
vimui dar vieną darbininką, 

(Franką Vikukelį. Ellis Islan
de- laukia deportavimo Guido 
Serio. Kuom jie nusikalto? 
Nieku daugiau, kaip tik tuom, 
kad yra susipratę darbininkai 
ir veikliai dalyvavo streikuose 
ir bedarbių bei dirbančiųjų de
monstracijose. Už tokį “pra
sižengimą” F. Vikukel paskir
tas deportavimui į Vengrijos 
budelio Horthy nagus, o Serio 
—į Italijos Mussolinio nasrus.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas deda didžiausias pa
stangas, kad išgelbėt juos nuo 
deportavimo, arba, galų gale, 
išreikalaut iš valdžios, kad 
duotų jiems išvažiuoti į tą ša
lį, kur jie norės.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas yra sušaukęs masi
nius mitingus New Yorke, 
New Ęrunswicke, Perth Am
boy, Newarke ir Bridgeporte, 

* protestui ; prieš deportavimus. 
Ateinančią savaitę bus sušauk
ta dar penkiolika protesto 
tingų įvairiose vietose.

Elizabethe, N. J., per visą 
naktį 40 blaivybės agentų ko
vojo su 25 gengsteriais, • kurie 
bandė apginti Peterio Breidto 
alaus bravorą, kur buvo dir
bama tikras alkoholinis ‘rudis, 
bent 3 ir pusės laipsnių stipru
mo/ Galų gale, valdžios vy
rai laimėjo pergalę, sudaužė 
bačkas ir, , išleido daugybę 
alaus į gatvę, padarydami bro- 
vorui nuostolių apie $200,000.

skaniausius valgius ir duodarrį 
geriausį ir mandagiausi '• pat 
tarnavimą kaip aplinkiniams^ 
taip ir iš toliau atvykusiėmš 
svečiams.
ras nuo 4-rių vąl. iš ryto iki 
$‘30 valandos vakare. Už- 
kviečiam visus!

—Savininkai—
POVILAS SAMULeNAS

ir
VINCENTA RIBOK1ENĖ

mi-

jis traukt atsakomybėn, 
antro laipsnio žmogžu-

gimtus Paštininką 
Šluoja iš Tarnybos

Šaukė Lynčiuot Negrus 
Bronxe

Bronxe, ties 172nd St.
Washington Ave., nežinia kas 
ir už ką peiliu subadė šoną 
Isadorui Formanui. Baltieji 
padaužos ėmė rėkti, kad tai 
juoduko darbas; pradėjo pul
ti negrus. Greit pribuvusi po
licija su detektyvais šiaip taip 
išblaškė baltųjų govėdą, kuri 
šaukė: “Lynčiuot juodžius!” 
Tapo areštuota du negrai, būk 
“nužiūrimi kaltininkai.”

Iš Lyros Choro Vakarėlio

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA du štorai, 14 šei

mynų name; prie kiekvieno Storo 
yra po 5 kambarius. Vienam store 
yra bučemė ir grosemė, o nuo spa
lio menesio tas štoras bus tuščias. 
Biznis buvo per 15 metų. Tat ge
ram biznieriui puiki proga paranda- 
voti. Antras štoras tame pačiame 
name tinkamas kriaučių, šiaučių ar
ba bile kokiam bizniui. Del plates- 
niij žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai. J. Cepinskas, 21 E. 19th St., 
Bayonne, N. J. 218-23
PASIRANDAVOJA 6 kambariai, yra 

elektra ir maudyne. Taipgi pasi- 
randavoja ir 4 kambariai. Randa že
ma. Kreipkitės pas New England 
Shoe Store, 637 Grand St., tarpe 
Leonard ir Manhattan Ave., Brook
lyn, N. Y.

(222-227)

Daily Worker Kraustosi 
i Naują Vietą

Daily Worker, Komunistų 
Partijos centro organas, krau
stosi į naują vietą, po'num. 50 
East 13th St1. ‘ Persikrausty
mas užimsiąs porą savaičių. 
Jeigu todėl šiuo tarpu pasitai
kys kokių m 
gavime Daily Workerio, tai 
del persikraustymo. Bet jis, 
nežiūrint to keblumo, žada 
eiti kasdien, kaip iki šiol.

Lyros Choro vakarėlis buvo 
14 d. rugsėjo, Lenkų Svetai
nėj, Maspethe. Tai pirmas 
parengimas šio sezono. Die
na buvo karštoka, 90 laipsnių, 
ir lyriečiai manė, kad niekas 
neateis į parengimą, bet 
apie aštuntą valandą vakare 
jau buvo publikos pilnas par
kas ir svetainė ne tik vietinių, 
bet ir iš N. J. vasltijos vaiki
nų' ir merginų. Jaunimas visą

REAL ESTATE: Namai, Žemė
ATLANTIC CITY, N. J.

PARSIDUODA pigiai geras namas, 
vidury miesto, 9 dideli kambariai 

ir 2 bath rooms. Kreipkitės sekamu 
adresu: St. Norvish, 20 N. Bartlett 
Ave., Atlantic City, N. J.

(223-228)

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

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

u va.! pu pasitcu- , ‘ 
erėgiiliariŠkumų lalM smagiai ,špko ir linksmi-

iš-

Nufotografuoja ir 
nunutllavoja viso
kį u,« paveikslui 
Ivairiomii a p a 1- 
romh. Atnaujina 
lenui ir krajavui 
jr ■ u d a r o su 
amerlkoniSkaii.

TELEFONAS* 
TRIANGLE 1450
Kreipkite i i u o 

adretu i

JONAS STOKES
171 Bridge Sto C. Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

Telephone: Stagg 4401

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo,. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro., Mano ofisas bAt 
daras dieną . ir naktį. Darbą 
HHiekii gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. < . ■

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Vardas_______
No. ir gatvė--.-
Miestas ir valst.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI f 2 geri ; darbininkai 

—j Geras dar- > 
bet turi • užsi- !

Kreipkitės ; 
Branford

dirbti furniture Store, 
bas, gera mokestis, 
statyti kauciją pinigais, 
šiuo adresu: Smith, 45 
Place, Room 227., Newark, N. J.

(223-225)

Tel., Stagg

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

nosį.
8-tą vai. vakare Jakučionis 

pašaukė visus į salę. Vado
vaujamas drg. E. Retikevičiū- 
tės, Lyros Choras sudainuoja 
tris dainas; publika ploja, ne-' 
nori paleisti. Retikevičiūtė 
sako: palaukite, dar -ne (vis
kas ; čia yra ir Lyros vyrų 
choras. Na, ir eina vyrai pa
rodyti savo penkių savaičių 
progresą. Vyrų choras sudro
žta tris dainas ir jau nori sau 
eiti, nes labai šilta, visi šlapi. 
Bet kas tau! Kai pradės pu
blika ploti, taip kad Lyros vy
rų choras priverstas dar padai
nuot dvi dainas,—taigi jau 
penkios išviso.

Vyrų choras, įsikūręs 5 sa-1 
vaites atgal, turi iki 30 narių | 
ir gerų balsų, ir dailiai dai
nuoja.

Jaunimui taip patiko Lyros 
Choras, kad daugelis jaunuo
lių pasisakė norį prie jo pri
sidėti.

Vakarėlis . abęlnai buvo la
bai pasekmingas. Daugiausia 
dirbo Jurkevičius ir Jakučio
nis.

Lyros Korespondentas

416 Metropolitan Avenue
K J * * /

$Artj Marcy Ar-spue) 
BROOKLYN, N. Y.

’D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Mes

Užsimušė Bankierius

BROOKLYN, N. Y.
ta- $5,000,000 High School

tar- 
kitų

ant 
|)a-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

t w-

ekstriniai pašto tar- 
yra išnaudojami. Už 
jiems moka 65 cen-

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- 

1 siems. Kaina ........................................................ 60c, per paštą 65c
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

Dailydžių (karpenterių) 
Unijos lokalas num. 2090,

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
*67 DIVISION AVENUE,

, , ATSIIMKIT LAIŠKUS
/‘’Laisvės” ofise randasi i laiškai S. 

Lišįkauskui ir A. Petraičiui Malo
nėkit užeiki ir atsiimti.

J “LAISVĖS” ADM.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GR ABORI US- UNDERTAK ER

229 Będforcį Ąvenue •
Kamp. .N. 4-tos gatvės

, Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
r- .1 •

Celephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

D

WEmmI

New Yorke paleista iš 
nybos 400 laiškanešių ir 
pašto darbininkų; vien Grand 
Central stotyje neteko darbo 
150 paštininkų. Amerikos pa
što ministerija “taupo lėšas,” 
didina įplaukas į valdžios iž
dą. Tuo pačiu laiku didina 
bedarbių skaičių, kuomet pre-‘New Yorke, užbraukė per no- 
zidentas Hooveris be paliovos 
Jclega apie savo veidmainiškus 
planus delei bedarbės paleng
vinimo.

Paštininkų ir taip nebuvo 
gana, kiek reikia, kad tinka
mai atlikt darbą, o dar vis 
daugiau jų paleidinėja. Iš 
;ntros pusės, vyriausybė pra

retina laiškų išnešiojimą, taip 
pav., šeštadieniais j^u 

atneša New Yorke

Karpenterių Lokalas už 
Sovietų Pripažinimą

kad> 
tik sykį 
laiškus.

Ypač 
nautojai 
valandą 
tus; vidutiniai jie gauna pa- 
di^b^tj vieną ar dvi valandas 
į parą;, bet turi kokias 10 iki 
12 .valandų zulintis pašto sto
tyje, kad Imtų čia pat vir- 
širjinkąms pįrireiks jotis kur pa
siųsti bei kokį spartesnį įhr- 
b.ą atlikti.

Paštininkai širstais paleidi-, 
nėjami ne tiktaįf New Yorke, 
bet ir kituose idmiesČiuose. 
Mėtydama juos iŠ darbo, “tau
po” .pinigus valdįa, kuri nau
jiems karo laivams skiria 
1,000,000,000!

Kalėjime Nudurtas 
Kalinys kaip Skundikas

Welfare Island katėjime 
po peiliu nudurtas Louis Elia, 
21 metų amžiaus kalinys. Ka
liniai jo nekęsdavo, nužiūrė
dami, kad jis laižosi prie vir
šininkų ir skundžia kitus kali
nius. Kol kas dar nesurado 
nei kaltininko nei peiljo, ku
riuo Ella buvo nužudytas tre
čiadienio rytą.

sį fašistiniams vadams Ameri
kos Darbo Federacijos, prie 
kurios jis priklauso. Lokalas 
priėmė Sovietų Sąjungos Drau
gų rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad Amerika pripažintų Sovie
tų valdžią, o darbininkai teik
tųsi apginti Sovietus nuo im
perialistų.

Darbo Federacijos vice-pre- 
zidentas Wollas agituoja, kad 
Amerikos valdžia uždarytų 
duris bent kokiems Sovietų 
įvežimams į šią šalį; bliauja, 
meluodamas, būk tie produk
tai Sovietuose esą padirbti 
“vergiškose sąlygose,” o dide
lis Darbo Federacijos daily
džių lokalas vienbalsiai ima ir 
stoja už oficialį 'Sovietų .val
džios pripažinimą, už plačią 
su ■ Sovietais/ prekybą) ir už 
Raudonosios Respublikos- ap-< 
gynimą.; 'Ar tai ne: smūgis juo
diesiems lyderiams Amerikos 
Darbo Federąciįps ?t f ,

Atsimušus į stulpą jo auto
mobiliui, ties River ir Jerome 
Ave., Bronxe, tapo užmuštas 
Frank Gallagher, Port Morris 
Banko prezidentas ir demok
ratų politikierius. Jis važiavo 
pats vienas, be šoferio.'

Padėta ’ kampinis akmuo 
naujai technikinei High Schoo- 
lei, DeKalb Ave. ir So. Eliot 
Place, Brooklyne. šios moky
klos pastatymui ir/įrehgįmui 
yra paskirta pepki jnili'onai 
dolerių iš miesto iždo.,

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savnitinf Laikraštį 

“RYTOJUS”* * I
Jis pilnas žinių apie Argentinos Ir 
visos Pietų -Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug gražių eiliarašČių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
Sažios popieros spausdinamas.

ekvienas 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___ $1.59
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina
l i

Išbalzamuoja Ir laidoja numiruilui 
viaokių kapinių. Norintieji geriausio _ 
tarnavimo ir už .žemu kainą, nuHūdijmo 
valandoje Baukitča- pn» mane. Paa mana 
galite gauti lotua ant visokių kapinių kuo- 
geriauaioae vietoae ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

taip pat turime žolių jr gerą sandėli gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

MALONUS RŪKYT .
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose mieštuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 1 
viršpamirtėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad- 
resuokit:

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ,. Savininkas 1

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

i '■ ! I 1 ; ‘ > I H • I

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St) 

BROOKLYN, >N. Y,
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