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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

w ■ _ _ r ■• ■ - —Laisve Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težins^ o Išlaimėsite Pasaulį!

Kuomet mūsų spauda pa
stebi, kad tautiečiai susmu
kę ir kad pas juos viešpa
tauja didžiausias dvasinis 
skurdas, tai jie pyksta, sta
čiai neriasi iš kailio. Jie 
rėkia, kad mes juos šmei- 

* žią. Bet, žiūrėk, po kiek 
t laiko, jie patys tatai pripa- 

žysta. Pavyzdžiui, fašisti
nės “Tėvynės” 37 num. tū
las A. S. Trečiokas dejuoja: 
“Visi mūsų laikraščiai ir 
didžiuma laikraštininkų 
skursta ir savo skaitytojus 
tokiame skurde laiko.”

Pasakyta tikra teisybė. 
Darbininkas, skaitydamas 
fašistų gazietą, vietoj ženg
ti pirmyn, važiuoja vis gi
liau ir giliau į tamsybės
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pelkes.
Bet neskursta, medžiagi-] 

niai, fašistų redaktoriai ir 
gazietų leidėjai. Jie pasken
dę visokiam šmugelyje. Jie

NUŠLUOSTĖ NOSĮ 
MELAGIAMS

MASKVA.— Buvo paleista 
gandai, kad garsusis- Sovietų 
judžių direktorius Eisenstein, 
kuris dabar randasi Ameri
koje, judžių “karalystėje” 
Hollywoode, atsižadėjęs So
vietų Sąjungos. Bet dabar 
Maskvos laikraščiai atspaus
dino laišką paties Eisenstęi- 
no, kuriame jis sako, kad tai 
yra bjaurus .kontiyevoliucio- 
nierių melas. Jiszsako, kad 
jis Ameriką lanko su pilnu 
pritarimu Sovietų valdžios ir 
kaip greitai užbaigs savo 
darbą Hollywoode, taip grei
tai grįžš į savo darbininkiš
ką tėvynę. Pabaigoj laiško 
Eisensteinas sako: “Aš esu 
nesutraukomai j surištas su 
Sovietų Sąjungos masėmis ir 
idealais.”

TURI . PRASIDĖT KOVA PO VISA ŠAU 
PRIEŠ MĖTYMĄ IŠ STUB V J GATVE ' 

BEDARBIŲ DARBININKŲ
Mėtymui Bedarbiu iš Šlubą Turi Būti Padarytas Galas; Val

džios ir Policijos Sužvėrėjimui Užduos Smūgį Tiktai Or
ganizuota Visą Darbininką Spėka.

organizuoja visokias bend- Vengrijos Socialfašistai
Kruvinoj Judošiy Rolėj !;•roves, vilioja iš savo apglū- 

šytų skaitytojų dolerius ir 
paskui bankrutija, suside
dam! pinigus sau į kišenių.

Amerikos valdžia ir poli
cija varo plačias ablavas 
prieš bedarbius. Aiškus da
lykas, kad bedarbiai, kurie 
neturi dunonos, neturi iš ko 
mokėti rendų. Didžiųjų na
mų savininkai varo juos 
laukan. Kapitalistas ’ juk 
nepasigailės vargdienio 
žmogaus.

Bet landlordai darbinin
kų šeimynų negalėtų išmes-

Dalis darbininkų dar vis 
mano, kad socialistai gina 
darbininkų reikalus. Mat, 

. jie skaito jų spaudą. Bet 
dabar yra proga tiems dar
bininkams galutinai persi
tikrinti, kad socialfašistai 
yra darbininkų klasės prie
šai, išdavikai ir paprasti 

e šnipai. Jie skundžia bo
sams ir valdžiai ne tik ko-

I munistus, bet ir šiaip dar- gatvėse.

j O ta spėka yra valdžia ir 
policija. Valdžia yra tur
čių įrankis. Valdžia ima

► iš turčiu. Val-
BUDAPEŠTAS.—Vengri

jos socialdemokratai uoliai įsakymus 
padeda kruvinai valdžiai ga- džiai nerūpi, kad bedarbiai 
labinti komunistus. Jie vir- badauja.

bininkus. Pavyzdžiui, “Ke
leivio” 37 num. tūlas W. Pi
lietis didžiuojasi, kaip jam 
sekasi išdavinėti darbinin
kus dirbtuvėje. Tas Iskari- 
jotas didžiuojasi, kad jau 
ne vienas darbininkas, skai
tantis darbininkišką spau
dą, tapo pavarytas iš darbo.

to fašistų šnipais ir provo
katoriais. Socialdemokratų 
vadas Karl Peyer, kurį dar
bininkai gerokai aptrynė 
rugsėjo 1 d. demonstracijo
je, spaudoje paskelbė, kad 
komunistai laiko slaptus su
sirinkimus dviejose vietose 

I—Remetegasse ir Istvan
, Padavė ir stubų 

numerius. Tuojaūs policija 
užpuolė tas vietas ir suareš
tavo 5 darbininkus. Bet pa- 

Isirodė,. kad judpšius Peyer 
padarė klaidą. Jokio įrody
mo prieš tuos darbininkus 
nerasta.

Ot kokia valdžia 
viešpatauja Ame-

Labai mažai laiko beliko 
iki spalių 1 dienos, kuomet 
prasidės mūsų didieji vajai. 
Dauguma kolonijų dar nė 
nekalba apie prisiruošimą 
prie vajų. Tai vis apsileidi
mas. Kai kur draugai su
skanta rūpintis vajum, kuo
met pusė spalių mėnesio es
ti jau prabėgus. Na, ir kol 
tuomet išsijudina, tai nebe
lieka laiko darbuotis.

Taisykime šitą ydą, ir tai
sykime greitai. Tuoj aus 
griebkimės ruoštis prie va
jų. Mobilizuokime spėkas 
darbui. Tegul užverda lenk
tynės tarpe draugų ir orga
nizacijų. Stokime į darbą 
visi.

EXTRA!
BUDAPEŠTAS.— .Fran- 

cijos militarinis pasiunti
nys, kuris dabar lankosi Bu
dapešte, padarė pareiškimą, 
kad dokumentai slaptos su
tarties, kuri buvo padaryta 
tarpe Rumunijos ir Franci- 
jos, kažin kaip pakliuvę į 
Sovietų rankas. Ta sutartis 
buvo atkreipta prieš Sovie
tų Sąjungą.

Didžiausis sujudimas vi
soj Rumunijoj. Du augšti 
generolai delei to reziguavo 
iš vietų.

Apleido Miesto Tarybą Revoliucinis Pasveikinimas 
Veng. Komunistą Partijai

BERLYNAS.— Fašistų 
atstovai Berlyno miesto ta
ryboje įnešė, kad taryba bū- 
tų paleista ir kad nauji rin
kimai būtų paskelbta. Di
džiuma balsavo prieš įneši
mą. Tuomet fašistai demon
stratyviai apleido tarybą.

WATERBURY
OAKVILLE

WATERTOWN

Svarbus susirinkimas “Lais
vės” L 
rią įvyks antradienį, rugsėjo 
(September) 23 d., 774 Bank 
St.,. 7:30 vai. vakare. Daly
vaus drg. R. .Mižara. Meldžia
me visus atsilankyti. ■ > 

Komisija. 
(224-226)

BERLYNAS.— Vokieti
jos Komunistų Partija pa
siuntė nuoširdų revoliucinį 
pasveikinimą Vengrijos Ko
munistų Partijai., . Pasvei
kinime sakoma, kad darbi
ninkų sukilimas Budapešte 
parodė, kad Vengrijoj grįž
ta Sovietų gadynė, ir ji šį 
sykį nugalės visus priešus. 
Vengrijos draugai komunis
tai parodė, kad jie moka 
mobilizuoti proletariatą ko-

skaitytojų ir simpatizato-1 vai prįes fašistus ir SOCial- 
vvlrt nntmniAni riicriAin ‘ \fašistus.

DIDŽIAUSIOS MINIOS AKYVAIZDOJE
CHINIJOS BUDELIAI NUKAPOJO

GALVAS PENKIEM DARBININKAM

ATEIVIŲ GYNIMO 
KONFERENCIJA

Ateiviai darbininkai turi 
nesnausti. Valdžia rengia 
jiems naujus pančius. Kri
zini pakilus, vėl buržuazija 
kalba apie suvaržymą milio- 
nų ateivių Amerikoje.

Gynimui ateivių teisių New 
Yorke -yra šaukiama svarbi 
konferencija. Ji įvyk^ šį 
sekmadienį, rugs. 21 d., Man
hattan Lyceum svetainėj, 66 
East 4th St. Prasidės lygiai 
10 valandą ryte!

Lietuvių darbininkų oarga- 
nizacijos turi pasiųsti .savo 
atstovus. Konferencija ap
ims visą New Yorko apielin- 
kę. Kur organizacijos ne
laikė savo susirinkimų ir ne
išrinko delegatų, tų organi
zacijų viršininkai turėtų da
lyvauti konferencijoje.

Nepamirškite laiko ir vie
tos.

Chinijos Komunistą Pasiryžimas, Drąsa ir Pasiš 
Turi Būti Įkvėpimu Darbininkams Viso Pasaulio; 
čios ir Mirtis Turi Paakstinti Mus prie Didesnio 1

O Chicagoje bėgyje rugpjū
čio mėnesio išjdrėbta laukan 
10,000 bedarbių šeimynų. 
Baltimore j išmesta laukan 
11,635 šeimynos bėgyje pir
mutinio pusmečio šių metų.

Newarke, buvę kareiviai, 
kurie prakišo sveikatą im
perialistiniam kare už Wall 
stryto interesus, dabar at
sidūrė gatvėje su savo šei
mynomis. Elizabethon, 
Tenn., 95 nuoš. iš 15,000 au
dėjų vaikštinėja be darbo 
ir šimtai jų kas savaitė iš- 
drabstoma iš stubų laukan.

O čia gi ateina 
Kur dėsis 
nos? Jau 
griežimas.

Tuoj aus
darbininkai turi pradėt ko
vą prieš mėtymą iš stubų. 
Bet tik organizuotai tegali
ma sėkmingai kovoti. Štai 
kodėl reikia $toti į bedarbių 
tarybas. Štai kodėl reikįa

Sovietų Są j. Darbininkai 
Šokina Henry Fordą

HANKOW.— Rugsėjo 5 
d. ilgai pasiliks atmintyje 
Chinijos proletariato. Tą 
dieną Hankowe nukapota 
galvos penkiem komunis
tam. Mūsų draugai buvo 
nužudyti aikštėje. Buvo su
sirinkus milžiniška masė 
žmonių.

Budeliai draugus užvedė 
ant augštos estrados, kad 
visi matytų. Komunistai 
ėjo nesvyruodami. Jų veido 
spalva nė kiek nepersikeitė. 
Penkios minutės tebuvo

įduota jiems iki nužudymo. 
Šitas penkias minutes mūsų 
draugai sunaudojo propa
gandai. Atsikreipę į minią 
jie šaukė nuversti kruvina 
Kuomintango partijos reži
mą, padaryti galą Chiaib 
Kai-sheko terorui ir įsteigei 
Sovietų valdžią Chinijoje. 
Jie kalbėjo tol, kol budeliai 
paleido kirvius ir nukirto jų 
galvas. Per minią nuūžė 
gilus atsidusimas, tartum ji 
prisiekė atkeršyti budelių 
valdžiai.

žiema.
išmėtytos šeimy-
prasideda dantųšiandien 

rikoje.
Visur 

darban1 svaidyti bedarbius 
iš stubų už nepajėgimą mo
kėti rendų. Tas svaidymas 
pasiekė milžiniškas propor
cijas didžiuosiuose industri
niuose centruose. New Yor
ke, pavyzdžiui, kiekvieną remtį Komunistų .Partiją, 
savaitę išmetama į gatvę kuri iškėlė reikalavimą So
po 1,500 bedarbių šeimynų, cialės Apdraudos.?

policija paleista bedarbiai ir visi

Visur Darbas Verda Darbiranky Tėvynėje,.
Kuomet Kitose Šalyse Miliūnai Negauna Darbo

MASKVA.— Komunistų Kuomet kapitalistinėse ša- 
Partijos atsišaukimas į par- lyse siaučia nedarbas, tai 
tijos narius ir į visus darbi- 

'ninkus delei darbo su padi
dinta- energiją, delei pilno 
pravedimo penkių metų pla- 
no^ davė puikių pasekmių. 
Išsijudino visos klasinės or
ganizacijos—partija, jau
nuoliai, kooperatyvai, uni
jos. Visur organizuojąs 
urmininkų grupės. Į jas 
stoja ne tik partijos ir Jau
nųjų Komunistų Lygos na
riai, bet tūkstančiai šiaip 
darbininkų. Tbs grupės ku
riasi industriniuose cent-1 diktuoja Anglijos imperia-? 
ruošė, kad išjudinti į darbą Į listine valdžia. Tūkstančiai 

moterų suėjo pikietuoti mie
sto svetainę. Policija, puo
lė jas ii4 visą milžinišką ma
sę žmonių. Prasidėjo ,mušii 
hi as ' buožėmis - dr , šautuvų 

I drūtgaliai^. > Pasekmėje 250, 
sužeista, o paskui valdžia 
300 suareštavo.; ■ ;, 1

[ Tai i šitaip valdo Indiją 
Anglijos socialistinė: Mac- 
Donaldo valdžia-. ; . ( *

visą liaudį,, kad, pakelti ga
mybą ir pagerinti produk
tus. - ■ . ■ • -

NUTEISĖ KOMUNISTŲ 
REDAKTORIŲ

LEIPZIG. — Vokietijos 
Augščiausias Teismas Leip^- 
žige nuteisė “Hamburger 
Volkszeitung” redaktorių d. 
Hoffmaną vieniems metams 
ir šešiems mėnesiams prie 
sunkių darbų. Ji.s buvo kal
tinamas “besirengime prie' 
išdavystės.” Buvo cituoja
ma 28 straipsniai iš komu
nistų laikraščio. '

Drg. Hoffųiahas nebe pir
ma auka. Iš eilės jis yra 
56-tas komunistų redakto
rius, nuteisiamas kalėti tuo 
pačiu kaltinimu. Tai tokia 
laisvė socialfašįstų garbina
mam .rojuje—Vokietijoje.

CORK, Airija.— Čionai 
randasi didelė Amerikos 
Henry Fordo automobilių 
dirbtuvė. Paprastai dirb
davo 7,000 darbininkų. For
das buvo padaręs sutartį su 
Sovietų valdžia delei daugy
bės traktorių, vertės $10,- 
000,000. Sakoma, kad trak
toriai išėjo prasti, ne pagal 
sutartį, tuo bųdu Sovietų 
valdžia juos sugrąžino For
dui atgal. ... Viso esą 1,000 
traktorių. O užsakymas ta
pęs pervestas į?anglų; fir
mą. Pasekmė ta, kad For
do dirbtuvė beveik užsidarė. 
Tik 1,000 bedirba? ( J

Ex-Kareiviai Badauja
New Yorko Raudonasis 

Kryžius sako, kad net 1,229 
i atsikreipėSovietų Sąjungoje visais i eks-kareiviai

garais darbai eina pirmyn.’greitos pašelpos. Sako, kad 
_________dirbtuvės, daugelis tų žmonių jau pa

dirba ir nauji fabrikai bu- siau badauja. Ot kaip atsi-
Visos senosios

davojami.

SUAREŠTAVO 300, 
O SUŽEIDĖ 25

BOMBAY, Indija.— Indi
jos nacionalistai, didžiumo
je darbininkai, nutarė boi
kotuoti ! rinkimus, kuriuos

moka Amerikos kapitalisti
ne valdžia tiems, kurie buvo 
pasiųsti į Vokietiją pagąuti 
kaizerį ir kurie neteko svei
katos gindami Wall .Stryto 
interesus.

Negyvėlis Pašovė Žmogą
PRAGA — Rugsėjo 18 d. 

nusišovė Wenzel Kokosch
ka. Pribuvo daktaras ir in
spektorius, Joseph Mares. 
Gydytojas paprašė inspek
torių nelaimingo lavoną ap
versti' augštyn,' nes jiS gUr 
Įėjo kniupščias. Marcos la
voną atvertė, bet negyvėlio 
Rankoje tebebuvo sugniauž
tas revolveris,; kuris < staiga 
iššovę ir pataikė inspekto
riuj. Dąbar tMarcs kovoja 
su mirčia. Tai pirmas toks 
atsitikimas visoj Čechoslo- 
vakijoj.

.v: ■; . SCRANTON, PA.
1 Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 10 vai. ryte, yra šaukiamas; 
svarbus susirinkimas; visų progresyvių organizacijų na
rių ir dienraščio “Laisvės” skaitytojų. Susirinkimo vie
ta: 1610 Washburn St.

Visi dalyvaukite! šiame susirinkime. Plačiai kalbėsi
me apie “Laisvės” vajų. Turime gerai susimobilizuoti, 
idant padarius jį tikrai sėkmingu.

‘ \ Susirašinėjimų rašt.,
ė Geo. M. Stanionis.

Ohio Komunistai Paleido Darban Visas Savo 
Spėkas, kad Uždėt ant Baloto Savo Kandidatus
CLEVELAND, O.— Ohio 

valstijos valdžia daro viso
kias pinkles, kad tik Komu
nistų Partija nebūtų uždėta 
ant baloto šiuose rinkimuo
se. Visokį technikiniai 
triksai vartojami prieš ko
munistus. Mat, Qhio vals
tijoje randasi dideli pramo
nės centrai. Ten bedarbė 
baisi. Darbininkai pradeda 
krypti komunistų pusėn/munistų Partijos vėliava ir 
Tuo būdu buržuazija bijo. L . 
Ji daro viską, kad pastoti'se.

kelią komunistų spėkų au
gimui.

Bet Komunistų Partijos 
distriktas veda kovą už sa
vo kandidatus. Ruošiamas 
platus maršrutas išjudini
mui rinkimų kampanijos. 
Sų paskalbomis va^lnčs^ 
John Lawson, district*) or
ganizacinis sekretoHus/Lie 
tuviai darbininkai Ohio vai 
stijoj turi glaustis po Ko-

padėti jai šiuose rinkimuo-

Gyvybė Kietojoj Anglyj i Užsimušė Orlaivininkė
-------- •. . SAN DIEGO, Cal.— Rug- 

sėjo 18 d. nelaimėje žuvo 
Rūta Aleksandrienė, pasižy
mėjus orlaivininkė. Ji buvo 
24 metų amžiaus. Vos tik 
pasikėlus, orlaivis eksploda- 
vo^ir degdamas nukrito že
myn.

Pasamdyti Kompanijos 
Mušeikos Užpuolė ant ? 
Komun. Mitingo Broąklyne

BERKLEY, Cal.— Cali- 
fornijos profesorius C. B. 
Lipman aiškino Nacionalės 
Mokslo Akademijos kongre
se, kad jam. pavyko surasti 
gyvybė Pennsylvanijos kie
tojoj angly ji Tai naujas 
atidengimas mokslo srityje.

Ta Lipmano atrasta gy
vybė esanti bakterijos for
moje. Jų galima matyti tik
tai per labai daug padidL 
nantį mikroskopą.

Užsimušė 4 Orlaivininkai
STUTTGART, Vokietija, 

—Du dideli orlaiviai susikū
lė ore ir užsidegė. Keturi 
orlaivįnįnkąi užsimušė. Kad 
parodyti, kaip _• gudriai jie 
gali ponauti ore, vienas or- 
laivininkas bandė perlipti į 
kitą orlaivį. Tuo tarpu or
laiviai susikibo ir baisi ne
laimė ištiko.

Už $3,000,000,000
PonasNEW YORK. — 

Battle tvirtina, kad Ameri
ka pasidarė taip “sausa”, 
jog kasmet iššinkuojama 
munšaino vertės $3,000,000,- 
000. Biznis esąs labai rie
bus ir jame lobsta aibės biz
nierių ir valdininkų.

Pereitą penktadienį, per pie
tus, prie Jacob Shoe fabriko 
(ant Whyte ir Penn gatvių), 
Brooklyne, Komunistų Partijos 
Sekcija šešta suruošė mitingą; 
Pradėjus kalbėtojam kalbėti, * 
pasamdyti kompanijos mu^ei-. 
kos ėmė pulti klausytojus' ir ‘ 
kalbėtojus: mėtė supuvusiomis 
tumeitėmis, negerais kiauši
niais, liejo vandeniu ir. mjSte 
įvairiais daiktais. Tuomet 
darbininkai ėmėsi gintis. Ki
lo griebta kova. Keletas klau
sytojų darbininkų ir rengėjų/ 
komunistų, buvo sumušta. Bet 
gavo į kailį ir mušeikoske
letas jų tapo gerai apdaužy-■ 
ta.

Komunistų partija, nepaisy
dama mušeikų ir niekšdarių 
puolimų, vistiek yra pasirįžusi 
laikyti ten mitingus ir nulau
žyti ragus kompanijos giangs- 
teriams.

/ i* f

P. S. Penki draugai suareš
tuota ir kaltinimai “betvarkės 
kėlime.” Juos gina Tarptauti-

.1

a

Ž 
nis Darbininkų i Apsigynimas.

Dalyvavęs.

; DARBININKAI, SEMKIT KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATUS
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Kvery day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New Wrtc!

Ethelbert Stewart, komisionierius Jungtinių Valstijų 
darbo skaitlinių, parodo, jog devyniolikoje šalių yra ap
raudos pensijos bedarbiams; 45 milionai ddrbininkų pa
eina po’pensijų įstatymais; jie: sumoka apie tr'ecdialį su
mos į bedarbės apdraudos fondus; kitus du trečdalius 

; sudeda samdytojai ir valstybė. Iš to ir yra teikiama be
darbiam pensija per tam tilo’ą skaičių mėnesių. Tuo bū- 

, du vien Anglijoj ir Šiaurinėj' Airijoj 1928 metais buvo 
bedarbiams išmokėta $206,214;215; o -per visas devynio- 

1 liką šalių,—krūpčioja komisionierius Stewartas,—bedar
biams išmėtoma tiesiog baisi suma pinigų.
gTatai baisu yra ir Amerikos Darbę^Federacijos buržu

aziniams vadams, kurių organas “Federation of Labor 
News Service,” rugsėjo 13 d., graudena, kad bedarbiams 
pensijos tai !es‘ą “pažeminanti darbininkams almūžna.”

Kad bedarbių minios badauja arba maitinasi iš atma
tų dėžių; kad bedarbių mergaitės parsidavinėja praei
viams del maisto trupinio; kad beduoniai ir benamiai 
žmonės žudosi,—visa tai nėra jokis pažeminimas darbi
ninkams, sulig fašistinės logikos Greeno, Wollo’ ir kitų 
Darbo Federacijos vadų. Bedarbių “pažeminimas” pas 

> juos prasideda tik tu°meL kai buržuazija ir kapitalisti
nė valstybė būna priversta bent dalim lėšų prisidėti prie 

. bedarbių pensijų, kuomet būna paliečiamas išnaudotojų 
: kišenius.

Ką tad geltonieji Darbo Federacijos vadai siūlo vietoj 
apdraudos pensijų įstatymo bedarbiams? Jie sako, kad 
vietoj tų “almužnų” turėtų būt sutrumpinta darbo lai
kas, geriau lygiau paskirstyta senieji darbai ir atidary
ta nauji darbai. . <

Kur verktinai reikia tuojautinės milionams bedarbiu 
; paramos, ten Federacijos lyderiai, vadinasi, pakiša ba

daujančioms masėms prigavingą svajonę. Jie liepia pa- 
’■ si tikėti, būk buržuazija gali panaikinti kapitalistinės ga- 
r mybos anarchiją; būk fabrikantai ‘gali iš vanagų Virsti 

balandžiais ir patys iš geros valios sutrumpinti darbo 
į’ laiką tiek, kiek būna pagreitinamos mašinos; būk jie ka

da nors mokėsią darbininkams tokius gerus uždarbius, 
kad jais galėtų išpirkti visus vihš-produkcijos (dirbinių 

7 perviršiaus) tavorus. < .
Tuo gi tarpu patys Darbo Federacijos vadai, drausda

mi eilinįa.ms darbininkams streikus, skelbdami sandarbi- 
< įlinka vi m ą su samdytojas,. praktikoje padeda išnaudo- 

;į, tojams ir darbo mokesnį kapoti, ir darbo laiką ilginti ir 
jįUledarbę didinti.

Tame federaciniai šuleriai puikiai susigieda su Hoo- 
verio valdžia, kuri irgi deklamuoja apie darbus bedar- 

r biams, ir tuo pačiu laiku tūkstančiais paleidinėja paŠti- 
-•minkus ir kitus savo darbininkus.

Amerikos buržuazija ir josios padėjėjai, Darbo Fede
racijos vadai ir “socialistai” visaip manevruoja, kad su- 

* mulkint devynis milionus bedarbių, daro naujus ir nau- 
jus kiauravidurius prižadus, šaukia nieko gero nelemian- 

Jzcias “bedarbių naudai” konferencijas jr tt. Į vieną iš 
y tokių konferencijų, pavyzdžiui, New Yorko valdybos Vi

suomenės Gerovės Komisija kviečia fabrikantus, banki
ninkus, prekėjus, “socialistus” ir Darbo Federacijos ly- 

. derius; konferencija ruošiama slapta, ir joje nėra vietos 
: .nei bedarbiams, nei kovojantiems darbininkams su ko- 

munistais priešakyje.
Tokiais ir panašiais monais kapitalistai, .valdžia ir jų 

pakalikai stengiasi pakrikdyti bedarbių judėjimą, jų or- 
ganizavimąsi į bedarbių tarybas ir pastoti kelią masinei 

r kovai už tikrą tuojautinę paramą ir už bedarbių pensijų 
: įstatymą sulig Komunistų Partijos patiekto biliaus, ku

ris reikalauja, kad visi bedarbių fondai būtų sudaryti iš. 
valstybės ir kapitalistų lėšų, kad į tuos fondus darbinin
kai neturėtų nei cento mokėti; kad bedarbiui, būtų duo
dama ne mažiau $25 pensijos į savaitę, ir kad visas be
darbiams skiriamas sumas tvarkytų ir skirstytų komite- 
taį/paČių bedarbių ir dirbančiųjų. ? ‘ .

Tatai yra vyriausias 'greitaisis reikalavimas Amerikos 
Komunistų Partijos dabartinėje josios rinkimų kampa-* ’ 
nijoje. Jau del to vįeno punkto kiekvienas darbininkas1 
turėtų remti Komunistų Partiją' tūlose . rinkiniuose Hr1 

-'balsuoti už josios kandidatus, nekalbant apie kitus jos 
reikalavimus, kurie visi pritaikyti kovai už žvarbiausius' 

. darbininkų reikalus. U . U

♦
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0 • Vajaus Signalo Bdaddant
Dar desėtkas dienų, — ir 

atsidaro metinis “Laisvės” 
i ir 

pasiryžę “Laisves” draugai

*
į vajus. Bet supratingi
1 pasiryžę “Laisvės” i"
j” nėlūkuriuos bergždžiai, iki 
< spalio 1 d. bus duota vajaus 
* kantiolės šūvis, kaip ženk- 
■ ias urmu visiems pultis į 
į darbą. Jie panaudos lieka- 

x J tną dešimtį dienų išdirbti 
į planus, sušaukti “Laisvės” 

dalininkus, skaitytojus ir
J kovojančio darbininkų judė- 
; il.tno rėmėjus į konferenci-

tiek dąr turi‘nuolatinio,dar
bo ; kiti dį$ba dalį :laiko‘; <0 
visiškai be&rbių veikiausia 
bus koks ’trečdalis. . . ■

Dirbktitieji tikrai &ali iš
tekti penkinę nfelinei dien-;. 
raščio “Laisves” prenume
ratai. Bedarbiai bęi>dirban
tieji tiktai dalį savaitės tu-, 
r i daug liuoso’ laiįco. Tą lai
ką privalo panaudoti vary
dami kampaniją už naujus 
skaitytojus tarp dirbančių
jų. i Taigi prie gerų inten
cijų ir reikiamų pastangų 
bedarbė neturėtų pakenkti 
gavimui . bent 2,000 naujų’ 
skaitytojų “Laisvei”. ;
;; Vająus darbuotojai, , Ra
čiaus, turi, kreipti domę į 
kapitalizmo krizįi 'iš antros1 
pusės, basinė bedarbė1 kan
kina bent 20,000,000 darbi
ninkų buržuaziniame pa
saulyje. . Dirbantiems kapo
jama uždarbiai, įvedinėja- 
rria vis Spartesnė skubinimo 

Isistema. Fašistinė reakcija! 
veržiasi priekių ne tik kito-' 
se šalyse, bet ir Amerikoj. 
Kaip kituose kapitalisti
niuose kraštuose, taip ir Čia 
sunkė j antis darbininkų j rin
gas verčia juos į pasmar
kintą kovą'. Verda sukili
mai Indijoj ir kitose impe
rialistų kolonijose. Vengri
joj bedarbiai ir darbininkai 
dešimtimis tūkstančių sto
ja į atvirą susikirtimą su 
policija. • Vokietijos rinki
muose virš puspenkto mi- 
liono darbininkų balsavo už 
Kopjunistų Partiją, tai yra 
už revoliuciją.

Tai yra įdomiausias mo
mentas kiekvienam 1 darbi
ninkui žinoti, kur jis pats 
Stovi., “Laisvė,” kaipo ko
vojančių darbininkų švietė
ja ir organizuotąja, niekad 
por pasaulinio "karo dar -net 
buvo' toks šva'rbū's .proleta
rui įrankis kė!ip dabar. 
Nors jinai visuomet grūmė-

“Kreiviui” Sanftariečiy 
“Aplieta” WbiniOka

“Keleivis” taip socialfa- 
šizmu surūgęs, kad net san- 
dariečių “apšvietą” pradėjo 
vadinti darbininkiška ap- 
švieta. O kad parodyt savo 
kvailą įsiutimą ant komu
nistų darbininką, .tai Ame
rikos j Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Drauguos, lei
džiamas .111 darbininkiškas' 
knygas vadina apšvietos* iš- 
rūgohiis. ’ Tds; Socialfašistų 
geltonlapis No. 38 Sekamai 
išgarbina sandariecių T. *M. 
D. susmukusią 'organizaci-

Brooklyno komunistų “Lais
vė” labai džiaugiami, ■ kad “Tė
vynės Mylėtojų Draugija”, 
esanti, jau visai saūsligėp su
džiovinta. Tai teisybė. Ta
čiau nei vięnas doras ir tei
singas žmogus nesidžiaugė ir 
nesidžiaugs, kad tokia apšvie- 
tos organizacija sudžiūvo, ku
ri skleidė apšvietą tarp lietu
vių darbininkų.

Kokią gi “apšvietą tarp 
lietuvių darbininkų” skleidė 
ta sąusliges sudžiovinta san- 
dariečių organizacija? Ko
kią darbininkišką knygą ji 
išleido?

Na, “Keleiviui” labai ne
patinka dar ir tas, kad 
“Laisvė” džiaugiasi tos

zacijos susmukimu.
mums smagu, kad tarp lie
tuvių darbihinkų neranda 
įtakos lietuviškos buržuazi
nės apšvietos orgapizacijos. 
Jeigu del to “Keleiviui” la
bui 1 smūtna, ’ tai. jis tuomi 
dar atvirįaų, pąsįrodd ,dąiįbi- 
nįnkų priešų,; . bųyžuazipės 
T’M.I). organizacijos : rėmė

si už darbiniųkų reikalus, du- -f' : 1
bet niekad pokariniame lai- . ! ~ "
kotarpyje dąr neturėjo to- Socialfasisto Kvailybė 
kių svarbių uždavinių, kaip - * 
dabar aštrėjančiam e klasių “Naujienų” No. 2'19 
kovos sūkuryje. ■

Vajus UŽ naujus “Lais
ves” skaitytojus tuo būdu 
yra ir talka josios kovoje 
už bedarbių ir dirbančiųjų 
tuoj autinius ir galutinuo
sius reikalus, kurių apgyni
mui “Laisvė” juk ir telei- 
džiamą. Tai vienintelis jo
sios tikslas ir josios gyveni
mo pateisinimas.

WILKES-BARRE, 1A.

riausia būtų gaut .savo dien
raščiui naujtį skaitytojų; 
pasiskirstyti vhjaūs darbais 
ir vietomis.

Geras isanksto* prisiren
gimas dažnai reiškią pusę 
arba daugiau, darbo. pasek
mių; ir tiktai pęr suplantio- 
'tą veikimą, per organižuo- 
tą talką visų draugų ir pri
tarėjų te'gąlima pasiekti pa
geidaujamų vaisių. . i

Viena iš, didesnių kliūčių 
Šiame vajuje—tai nedarbas. 
Bet ’puse darbininkų vis kieiiiy.

LaiMves Skaitytojų' ir ALDLD 
it* IfbSA Natrių Šusirihkfrnas

Nekėlioj, rūgs.’ 2’1 dieną, 
bus vienas iš svarbių susirinki
mų “Laisvės’7 skaitytojų il’or- 
'gąnizacijų nafiip aįfkalbėji'mui 
ir kpriširUošifnui iVriė, /’Laisvės”1 
ir organiza’cijų vaj’aus. Antra, 
yVia šbeita la.bįi patogi vieta ir' 
už prieinant kaib^ svėtaihė, 
kuri bus galiiha randaVdti dnt 
ihėtų. Mūsų ! organižacijbš1 ir 
Choras hėtūri Vietos; ' kur ' lai- 
kyhstisirinkifnus bei nurengti' 
paffeUgįhnus. Kaip tik tokia 
svetainė įr yra;sųrasta ir lajiai 
parankio'jp vietoj. Tad visų 
organizacijų nariai,. taipgi’ 4r 
chdribtai, "dalyvaukite. ' ' / 

į Susirinkimas bus rugs. 21 
dieną, 7-tą vai. vakare, 325 
Market St., Wilkes-Barre, Pa. 
kuo skaitlingiausia dalyvauki
te iš vistj kolonijų.

>. ’ M. ž.

>

Griaustinis Lfžnttišė
Rugp. 22 ,cĮ. griaūštiriis 

užmušė iŠ lauko į hąmus ei
nantį Ant. Dįtsę, 56 metų 
afnžiąuį gyvenantį. Ragu
vos valsčiuj,*Statiškio vien-

■

;' ■; (Pabaiga) - : ?
Tolesnieji Finlandijos fašistų veikimai labai atatiko 

Italijos 'fašistų veikimui kiek laiko pirmiau. Arėštdi ir 
puoflimai ant darbininkų klasės siautė po visą šalį. Kot
ko j, f kur tapo areštuota penki darbininkai,-buvo net 
kareiviai partraukti. Viešas kliubas Kyrone tapo sude
gintas. Helsingforse 85 darbininkų užtarėjai įkalinta, 
kaipo įtariami komunistai. Švedų liberalų ‘laikraščio 
“Swenska-Pressen” redaktorius tapo pagriebtas ir po 
mirties grąsinimu ištremtas iš Finlandijos, amatų unijų 
ofisai Heląingforse tapo užpulti ir visas turtas konfis
kuotas. Wiborge fašistų delegacija nuėjo ;pas guber
natorių ir reikalavo, kad jis uždarytų ir socialdemokratų 
laikraštį “Kansan Tyo.” >

Liepos 15 a.:, Swindhufvud paleido parlamentą. Nau
ji rinkimai nustatyta spalio mėnesį. Lappoistai išleido 
atsišaukimą, reikalaujant sudrūtint rinkimų kampanijos 
terorą, Gi valdžia uždraudžia komunistam rinkimų pro
pagandą;'uždraudžia statymą kandidatų ant rinkimų ba
loto. .

Teismai ir Kalėjimų TęrOras Finlandijoj
Laike “demokratiško”1 režimo Firtlandijoj 1929 metais 

padaryta 103 areštai) 80 užpuolimų ant darbininkų įstai
gų, užsmaugta 12 organizacijų,- sustabdyta 5 laikraščiai- 
ir užgriebta daug literatūros; 21-name politinių teisme 
buvo 105 nuteisimai; su paskyrimu viso 155 metų kalėji
mo; 34 asmenys tapo sužeisti susikirtimuose; 140 poli
tinių kalinių vedė bado streiką prieš kalėjimų režimą 
viso 380 dienų; vėliau kalėjimu valdžios padėjo politinius 
kalinius ant vieno laipsnio su kriminalistais.

Laike praeitų kalėdų įvyko areštai net ir legalėse dar
bininkų organizacijose, kai Sporto, Blaivininkų, ir kt. 
Sausio 5 d., 1930, tapo areštuotas Reichstago frakcijos . 
vadas, atstovas nuo Darbininkų ir Valstiečių Partijos.' 
^Balandžio 7 d. jis tapo nuteistas 3 metam kalejiman už | 
“išdavystę.” Kiti darbininkai laike to teismo gavo taip ’ 
pat ilgus metus kalėjimo. Jaunas darbininkas, Honkonen, 
kuris laike teismo pasakė save apginančią prakalbėlę, už 
tai gavo 7 metus kalėjimo. Vasoj vasario 7 d. Reichstago 

i atstovas Kailio nuteistas trim metam kalėjimo, du jo 
draugai gavo po pusantrų metų kalėjimo.

Šių metų balandžio mėnesyj Finlandijos kalėjimuose 
buvo 170 politinių kalinių, kartu paėmus laiką susidaro 
vįrą Ū00 metų. Bet buržuazijai vis dar išrodo, kad šito-. 
kis baltasis teroras nėra užtektinai aštrus, kad sustabdyt 
revoliūcinį judėjimą. Kruvini Lappo teroristai pasiryžę 
visiškai sutrempt proletariatą.

Tikra Priežastis—Sovietų Sąjungos Apsupimas
Finlaųdija yra šiaurių pusės priešsovietinis frontas, iš- 

sitię^ęs nuo Juodųjų Jūrų iki Šiaurinio Okeano, ir gana 
pąVjbjĮngas frontas. Rubežius eina.( netoli- Leningrado, k , 
blokada'Kroriątadto ir paties Leningrado” vienintelio So- 7 
Vietų ’Sąjūhgbš išėjimo į Vakarus. . t

Finų pastovi armija susideda iš 33,000 vyrų; rezerve 
yra apie 100,000 vyrų, gerai organizuotų ir apginkluotų 
pagal naujausį karo reikalavimą. Reikale gręitai gali 
būt sudaryta 500,000 ginkluotos kariuomenės. Anglų ii' 
lenkų oficieriai tarnauja, kaipo patarėjai. Anglų karo 
laivai dažnai manevruoja Finlandijos vandenyse. Finų 
vyriausias generalio štabo narys nesenai lankėsi pas lenkų 
generalį karo štabą Varšavoj. Slapti militariai susita
rimai padaryti su Lietuva ir Eestonija; su Švedija dar 
diskusuojama tas klausimas. Oro spėkos pastaruoju laiku 
taipgi sudrūtintos.

Manifestacija Lappo fašistų tiesioginiai atkreipta prieš 
Sovietų Sąjungą. Ne veltui ir Anglijos konsulas Rowland 
dalyvąvo Lappo fašistų ^demonstracijoj Helsingforse. Fi
nų kapitalistai reikalauja atsiimt nuo Sovietų Sąjungos 
Rytinę Kareliją, turtingą sritį giriomis. Visi šie vėlesni / 
įvykiai rodo, kad kapitalistai, su Finlandija priešakyje, 
ne juokais rengiasi užsmaugt naujai besikuriančią socia
listinę Sovietų Sąjungą. - •

Mūsų Apsigynimo Būdai
Tarptautinė darbininkų klasė turi išreikšt savo soli

darumą kartu su Finlandijos prispaustais darbininkais, 
protesto demonstracijomis, rezoliucijomis, masiniais mi
tingais. Kova su savaisiais fašistais, su karo rengėjais 
turi būti vedama be atidėliojimo. Pagelba teroro aukom 

- I turi-būt organizuojama visuose kraštuose. Rinkti aukas

A. Jankauskas Nusikraustė i 
Zabulionio ir Pilėno Organą

Amalgameitų, :soqiaifašis-; 
tinęs Hillmano mašinos pa
stumdėlis A., JąnLaųškąs, 
kuris tūlą laiką bu-vo pfisi- 
.plakęs prie JįetŪĮVjių komu
nistinio judėjimo, dabar nu
sikraustė ą Zabulionio 'ir Pi
lėno organą^ Jis ten tkuškia' 
prieš “Laisvę,” “Vįlnį” ir 
abelnai komunistų judėjimą. 

Well, tas gaivalas, nusi- 
kfaustęs pas socialfąšistus; 
tiėk laimės komunistinio ju
dėjimo niekinimu, kiek lai- 

-mėjo Zabulionis,. . , 
Renegatų ir judošių liki

mas Visuomet esti liūdnas? 
To nežino tik tas, kuris nie-, 
kosnežin»o. v t, „i..,,,! „ .L ' )

Prigėrė Nemune < 1 f 
Rugp. 28 - d. Nemune ’be-*, 

simaudydamas uždraustoje- 
vietoje prigėrė pil.-Ovsejus 
Gavrilovas, 31 metų amž.

pasitikėjimą Vokietijos ka- 
pitąlistiį “demokratine res
publika”.

‘ Komunistų svarbiausias 
tikslas yra nuversti kapita
listinę sistemą ir įsteigti 
darbininkų Tvarką. Už tai 
jie vedė, veda ir ves Vokie
tijos darbo masėse agitaci
ją uz sugriovimą buržuazi
nės demokratinės respubli- 

. kosu . Gi sociali ąšistų svar
biausias tikslas yra, kaip (ir 
pats Grigaitis pripažįsta,1 
ne niekinti, bet gerbti “de
mokratinę respubliką”—ka
pitalistinę sistemą. Tr' Vo
kietijos šdcialfašistai deda 
visas pastangas‘ gynymui 
kapitalistines tvarkos;' so
cialdemokratų vadai, užim
dami valdžioj vietas (polici
jos viršininkas, Zoergebelis 
ir kiti) šaudo darbininkus, 
išėjusius demonstruoti prieš 
kapitalistinę sistemą; laužo 
streikus.

Ir socialfašistas Grigaitis 
nori, kad komunistai nesi
stengtų atitraukti nuo so- 
cialfašistų tų darbininkų, 
kurie yra suvilti, apgauti, 
ir dar seka paskui tuos ka
pitalistų tarnus.

Komunistai veda kovą 
’prieš socialifašistus, darbi-j 
ninku pardavikus, .prieš fa
šistus ir kapitalistinę siste
mą abelnai. Ir toj kovoj ko-priešdarbininkiškos organi- m*nigt g ^os .. tvirtgja 

-ynniinc ailownii Irimu fllD , . , . i I . . 4-r ‘ ’.. , ‘ v1 ’ kiekvieną dieną. Komunis-

so
cialfašistas Grigaitis štai su 
kokia kvailybe pasirodo: !

Skaldydami Vokietijos dar
bininkus ir niekindami demo
kratinę tvarką, komunistai jo
kio revoliucinio tikslo nepasie
kė. Bet jie sustiprino reakci
ją ir užaugino ragus fašizmui.

J>ekmadįęnio balsavimuose 
tapo išrinkta į Vokietijos 
reichstagą 107 fašistai, .kuo
met pirm4 jų buvo reichstage 
tik 12- Šitoks milžiniškas fa
šistų sustiprėjimas nebūtų- bu
vęs galimas, jeigu žmohių ma
sėse nebūtų buvę per ‘ėilę me
tų stengiamasi sugriauti pasi
tikėjimą demokratine respubli
ka. Tą pasitikėjimą daugiau
sia griovė komunistai. Ir jie 
susilaukė gausių savo darbo 
vaisių. .
Tai “išmintis” to žmc- 

gaus. Ir dar jis sakosi, 
būk jis esąs marksistas.

Kas gi /ištikrųjų sustiprį- 
-no reakciją ir užaugino ra
gus fašizmui? ’ Argi ne tie- 
ša, kad V^kf^tijoš ^ųei^eL 
mokrątai,. įą^nąu^aųii kąpi- 
taįįstams,i per kelis 'kartus 
būdami valdžioj, f sustiprinb 
reakciją?' J. ! t? {

Juk Vokietijos socialde
mokratai (socialiašistąi) ve
dė ir, veda darbininkų par
davimo politiką. Ar tokiai 
politikai gali pritarti kovo
janti darbiniiikhi,; pasiryžu- 
sieji nuversti kapitalistinę 
sistemą? U-

Vokietijos'^ socialfaŠis- 
'tarns, kaip ir Grigaičiui, 
svarbiausia rūpi ginti bur
žuazinę tvaiką, kurią so
cialfašistas Grigaitis vadina 
“demokratipę respubliką.”’ 
Grigaitis labai ; siunta ant 
komunistų’ kam > jie per1 eilę 
metų žmonių masėse griovė

tų įtaka auga Vokietijos 
darbo masėse, o socialfašis- 
tų smunka. Tatai parodo 
dabartiniai rinkimai. Lai 
soeįalfašistas Grigaitis įsi
terpi j a tą faktą, kad nuo pe
reitų 'reichstago’ rinkimui 
(1928 m.J) kdmunistų’ rėmė-' 
jų skaičius paaugo 1,300,- 
000. Juo toliau, tuo labiau 
augs komunistų rėmėjų arr 
mija, kuri pagalios sunai
kins kapitalistinę sistemą 
Vokietijoj ir įsteigs Sovieti
nę tvarką.

Socialfašistui Grigaičiui 
reikia pasakyti, kad Vokie
tijos fašizmas sutvirtėjo ne 
del to, kad komunistai 
“skaldė” darbininkus ir nie
kino “demokratinę respubli
ką,” kaip socialfašistas Gri
gaitis sako, bet del Vokieti
jos kapitalizmo krizio. Daug 
smulkiosios buržuazijos, 
taipgi ir nemažas skaičius 
darbininkų, slegiant sunkiai 
krizio naštai, stenant ir vai
tojant po Youngo Plano 
(kkro kontribucijos) našta, 
patikėjo fašistų apga vin
giems obalsiams ir balso už 
juos.

Raudonosios Pagelbos fondan.
• ' Iš “International Red Aid” Bulėtino.

, •. m - .* ■ ■ • ‘ Vertė P. š.

Lietuvos Kunigai del Mergų 
Vyksta Argentinon

Argentines kovojančių lie
tuvių darbihinkų laikraštis 
“Rytojus*’ rugpjūčio 21 d. 
laidoj sekamai rašo apie 
tuos “dievo tarnus”, kurie 
būdami Lietuvoj taip su- 
griešijasū merginomis, kad 
■del “sarmatos” turi nešdin
tis- iš- “tėvynės” svetur:

Kun. J. Jenilionio “švytu
ry'’’ skelbia, khd atvažiuoja 
“daktaras” kunigas Čepėnas.

Bene bus tas pats ką buvo 
kelis metus Ribiržės parapijoj, 
Biržų apskrityje, kuris kaip ir/ 

1 Jėnilionis pasižymėjo mergų 
‘ gydymu ‘ Šmardonės-Likėnos 
1 paupėj, dabar rengiamuos ku
rortuos. > T 8 V

Išvykdamas į kokią tai “fi- 
liją” už kleboną, buvo iŠsive-

žęs už gaspadinę vieną likęnie- 
tę merginą, neva *kaipo seserį, 
bet pargryžo iš Rusijos ■ jos 
šyogeris ir, pareikalavo, kad 
sugrąžintų,- per ką nabagas tu
rėjo j ieškotis kitos.1
Matoma, kad kun. Čepė

nui atsitiko .su merginomis pa
našiai kai kųn. Janilioniui, 
kad palikęs šventą Lietuvą, 
atsibaladojo į Argentiną. Kun. 
Jėnilionis už Išvežimą. į’ku
rortus meilužės-gaspadinės, 
turėjo x išsižadėti Lietuvos ir 
Egerdiškių dvaro. Jie visi ku
dašius neša nuo kriminališkų 
prasikaltimų, o atvykę į Ar
gentiną, randa kvailius avinus 
ir avis, kurios duodasi nuo sa
vęs skusti jiem vilnas, mainais 
už tą nebuvėlį dangų.

Puiki prekyba, ar nę? Rei
kia didelio išžmogėj,imo, tfkad 
masių aky vaisoj e persists ty t 
dievo agentais, nors 
tai' tik Jokūbaičio 
agentais tampa.

ištfkrąjų 
kekšyno

t



Puslapis Trečias

nikis :bajoras,; tai tik: iš- ypatin
gos malones, o ji jo visai never
ta.”

darbo ir vergti bajorų garbini
mo veikalai Bet (ir, jame, tik 
tuščids frazės; <

šeštadienis, Rugs. 20, 1930
N. ______i-----U— £

,1

KAME “ATBULAS 
GALAS”

tęs daug kalvių kaustant arklius 
ir visi jie stovėjo kaustydami, 
šitaip? O aš mačiau daug sy
kių kaustant arklį taip: kalvis 
užlenkia arklio koją, įspraudžia 
ją tarp savo kojų ir prisėdęs 
ant jos kausto. Dabar mums 
reiktų rengti debatus su S. V., 
kad klausytojai, užgirdę abiejų 
argumentus, nubalsuotų, 
kaustoma arkliai. »

Kas jau čia do kritika?
Abelnai apie d. S. V. kritiką 

reikia pasakyti štai kas:
Pirma, ji visuomet labai pa-

“Miško” Peržvalga

kilmės,: tai merą -abejonės, kad 
-tokia netašyta pastaba būtų ne- 
paįietusi t.os mergaitės, kuri nuo 
šešių metų amžiaus padėjo dirb
ti motinai dienomis ir naktimis, 
aišku, kad pelnyti duoną. Ir tik 
šventadieniais važinėdavosi- su 
vaikais rogutėmis, nes žaislų ir 
lėliukių neturėjo iš ko nusi
pirkti- ■ . ; < ; j į

Ir nors giminaitė sako, kad 
ji nuo 10 metų gyvendama jo$. 
namuose turi prieš akis gerą 
pavyzdį, vadinasi, giria Gur
miškienės dorą, Bet jai to nega
na. Ji sako: “Blogieji palin
kimai įsišaknėja nuo patį ma
žens, ir nepyk, mano brangioji,

Kiek laiko atgal šiame sky- 
> riuje tilpo d. Seno Vinco kri

tika apsakymėlio “Trunovo Mir
tis” paimto iš I. Babelio veikalo 
“ Raudonoji Kavalerija.*’ Ma
nau, reikia kai kas paaiškinti, 
juo labiau dėlto, kad d. S. V. 
kritikuoja ne vertėją,- bet patį 
autorių. Kritikas sako:

“Pirmiausia matau reikalo pastebė
ti tai, kad apsakymėlis pradėtas iš . v _ 
atbulo ęralo: pirmiausia drg. Truno- i Viršutine, 
vas palaidota, o paskui pasakoma, 
kur ir kaip jis žuvo—Raudonosios 
Armijos fronte. Išeina taip, kad [klaidą viską, kas nauja ir jam 
palaidotas ir apgailestautas Raudo- į 
nosios Armijos vadas vėl kalba ir, 
mušasi su priešais.

Kritikas mano, kad negalima 
rašyti apie pasekmę kokio įvy
kio, o paskui atpasakoti eigą— 
kaip tai įvyko. Ištikrųjų gi ne 
tik galima, bet labai dažnai tai 
geriau pritraukia skaitytoją. Ir 
tai naujesnis būdas rašymo. Se- 
niaus būdavo priimta, pripras
ta, pradėti taip sakant nuo A 
ir iš eilės prieiti prie Z. Pats 
svarbiausias dalykas turi būt 
ant galo—klimaksas. Dabar ta
čiaus rašoma ir kitaip: prade
dama nuo paties svarbiausio 
dalyko, paskui atpasakojama, 
kaip tai prasidėjo, kaip ėjo, ir 
tt. Ypač daugelis judžių taip 
prasideda. Pamatai žmones jau 
pačiame veikime, o tik kiek vė
liau paaiški ir pradžia.

• Kada žmogus jau suinteresuo
tas, pritrauktas žiūrėti ar skai
tyti, jis paskui by ką skaito, 
nori matyti, žinoti.

Tarp jau rašo ir svarbias ži
nias laikraščiuose, kas apsipa
žinęs su nauju žurnalizmu.

Be abejonės, d. Babelis tiks
liai taip rašė apie Trunovo mir
tį. ' ‘ '

Toliaus d. S. V. kritikuoja 
šiuos du sakinius:

“Atidavę jam pirmą pagarbą, mes ■ 
jleidome duobėn lavoną. Atidengėm 
karstą ir mėnulis nušvietė ilgą Tru
novo lavoną.”

Autorius už šiuos sakinius nė 
kiek nekaltas. Jo parašyta, kad | ‘ 
atnešė lavoną prie duobės, o | 
verčiant padaryta ta klaida, kad į 
įleido į dteobę. Pastebėti šitą1 
klaidą verta, bet sudaryti iš to | 
didelį “keisą” nereikia ir ne-

kaip

Antra, jis kritikuoja kaipo

Buvau prižadėjęs draugams 
menininkams ir šiaip “.Laisvės” 
skaitytojams 
iš Ostrovskio penkių aktų ko
medijos “Miškas,” ‘ tar čia ir 
bandysiu trumpais ruožais nu- 
plėsti tą vaizdą, kur) pajėgiau avišk„ nublankumą, 
persistatyti skaitydamas jį.; .foja.' va: | šitokį) . išsiyeiškimią:

“Boniutę,, .motinėle, duok , .šią 
rankutę.” > y' 
si.

Me^ 'tik mažų; vaikų ir mer
gaičių rankas vadiname ranku
tėmis. Reiškia,

daugiau ištraukų ka(J b-s. uQyaj saUgOjama.”

persistatyti skaitydamas jį.;
Visas veikalo šaltinis taip ir 

verčiasi tarpe bajorės Gurmišy 
kienės, jos. tolimos giminaitės 
Aksiutės ir nebaigusio moks
lo jauno gimnazisto.

Gurmiškienė 10 metų laiko 
pas save Aksiutę; parsikviečia 
savo draugės sūnų, del kokių 
sirguliavimų nebaigusį mokslą, 
ir rengiasi juos apvesdint. Bet 
tuom pačiu sykiu draudžia gi
minaitei su juomi kokietuoti ar
ba dasileisti šiaip kokios liuosy- 
bės. Ir kada giminaitė paklau
sia, kokią liuosybę? ką tamsta! 
tada Gurmiškienė va jau kaip į 
ją kalba:

“Tu žinok, 
aš turiu tiesą 
viską, ką tik 
gaitė iš gatvės, tu rogutėmis su 
vaikėzais važinėjais.”

Gurmiškienė statosi save do- 
išmetinėja gimi-

Saugoja ją ne tik Gurmiš- 
kienė, bet ir jos tarnaitė Lolita. 
Ulita piešiama turinti kolLį tai 

, v i sūri v.ar-

nežinoma ar nepriprasta.
Trečia, jo kritika dažnai ,sub- 

jektinga.
Man rodos, kad vienu atžvil

giu d. S. V. yra tikrai senas 
rašytojas—savo stilium to įpra
timu.

Apie autorių “Trunovo Mir
tis” reikia va kas pasakyti. Jis 
naujas rašytojas, piešia viską 
labai vaizdžiai ir trumpai. Jei 
tie keli braižiniai lietuvių kal
boj, iš jo “Raudonoji Kavale
rija,” nekaip vykę, tai greičiau 
vertėjų kaltė. Versta tai jau [ 
ne iš rusų kalbos, ir abu vertė- ■ ros ’ simbolu, 
jai galėjo paslydėti nuo auto- naitei, kad ji su vaikėzais rogu- 
riaus. . • | temis nuo kalno nuvažiavo.

V. Bevardis.

mano brangioji, 
manyti apie tave 
noriu. Tu mer-

Ot, 
kad jie visi būtų buvę bajorų

Dar tolįaus d. Senas Vincas i 
cituoja ii’ kritikuoja:

“Ant stambaus jo liemens buvo nu
skusta galva, smaila žalčio galva, 
kuri lingavo po skrybėle, plačiais 
kraštais ir paprastų šiaudų.”

Nekalbant apie prastumą kalbos 
šioj ištraukoj ir visame kūrinėlyje, 
ant žmogaus uždėta “plika žalčio 
galva, po šiaudine skrybėle.” Keista, 
kaip autorius galėjo matyt, plika ar 
apžėlus buvo ta galva, kuomet ji bu
vo- po skrybėle ir dar plačiais kraš
tais ?

Šita kritika visai bevertė. 
Pirma, kritikas, matyti, žino tik . 
vieną palyginimą — kalbos fi- ! 
gūrą. Jam atrodo, kad pasa
kyti “smaila žalčio galva,” tai 
nepalyginimas, bet tikrai turi 
būti .žalčio galva. O palygini
mai juk ne visi vienodi. Apart7 
similes, metafora yra ir dau
giau. Mes dažnai sakome: 
“Dainuoja lakštingalos balsu.” 
Šis palyginimas turi prasmę tą 
pačią, kaip kad sakytume: 
“Dainuoja gražiu, kaip lakštin
galos, balsu.”

Kas delei plikumo galvos, tai 
nejaugi skrybėlė taip visą gal
vą uždengia, kad nesimatyti ar 
žmogus grynai nusikirpęs, ar į 
ilgi plaukai? Ypač jei galva 
augšta, smaila, skrybėlė užden
gia tik patį viršų. Pagalios, 
autorius matė daug tokių galici- 
jonų ir su skrybėlėmis ir be 
skrybėlių. Piešdamas šį, jis pa
rodė abelnai galicijono typą.

Rodos, čia taip paprastas da
lykas, taip lengva suprasti.

Drg. S. V. padaro didelį daly
ką iš to, kad autorius matė 
čigoną sėdint ant griuvėsių; tas 
čigonas ten arklius kaustė. Ar 
jis sėdėjo ar kaustė stovėdamas, 
ten nepasakyta. Bet kritikas 
pacitavęs sušunka, kad jis ma-

mariu.6

pinas!
i

IŠ SENO i NAUJA PASAULI
Kur tik nepažvelgsi, bedarbė graudena, 
Kaip debesys rūstus, audra kad grūmoja.
Tik rytuos maloni saulutė šypsena, ’ 
Sovietuose darbo žmopėms nestokuoja.

Tenai darbininkai,- tarsi škriuzdėliukės, 
Už save didesnį neša- buities rąstą;
Ten dygsta dirbtuvės, plečias bendros ūkės—
Brenda paskutinę seno rėdo brąstąi , ; J >. I — ‘

Ten pilniausia laisve rankpelniai-' kvėpuoja, 
' Nelaisvės retežius į norag'u.s kala,

Senos tvarkos kapą lopetom tepnoja 
Ir tiesia ilgiausį bendros šeimos stalą.

Elektros vielomis,; tarsi vortinkliais,.
Stengias aprazgyti net kalnus Uralu.
Per audringas jūras irkluojąs irklais
Prie porto—Komunos, prie ramiųjų 

Ten kapitalizmą, .kaip bitės tranus, 
Sukibusios būriais nuo palaipos meto; 
Rengia naują .sėklą, skiria kūkalius, 
Tai per arpas leidžia, tai šiūpelėm vėto.

Sovietai žygiuoja į pasaulį naują,
Sutraiško, kai slieką, kas po kojom 
Pristato prie darbo dykaduonių gaują 
Ir nuo savo priešų strategiškai ginas!

Pas mus vien dejonės, vien bedarbių minios; 
Pramonė prilipo jau prie liepto galo:
Begales tavorų pridirbo mašinos, 
Darbavietės gęsta, vartai užsidaro.

Bedarbių grandinis, tartum upeliukas,
Kaip sniegui kad tirpstant į jūras banguo

ja— 
šniokščia, tai vaitoja, tai verpetais sukas, 
Gi jūra vis tvinsta, niršta ir riaumoja.

Jau bangos įnirtę, tik ritas ir ritas, i .■ ' 
Senos tvarkos laivą tranko, mėto, daužo;
Pirmosioms sudužus, vėl ritasi kitos; f ’’ ' ’ ‘ 
O audra jo stiebus, žėglius drasko,' laužo.

H H i . Į . • ■ ■ J
Ar ilgąi sukiužęs senos tvarkos laivas, ( 
^Katastrofos vėngdams, su bangom kovos?
•Kvątoja perkūnas,1 trenks į jį žaibas
Ir jūra griausmingai visa sukvatos!

Tada ir mes laisve pilna atsikvėpsim. 
Pražus ir rubežiai—čia mano, ten tavo. 
Išlepinsiąs turčius prie darbo pakviesim, 
Lai valgo jie duoną iš prakaito savo!

Tik tada bedarbė mumis neterios.-
Gaujas dykaduonių nereikės penėti, 
Nereikės statyti darbe .keteros,
Kad nėra tau laiko nei kiek atsikvėpti-

Girdim skardų šauksmą—Kas gyvas į kovą! 
Kas tik turi delną nuo darbo pūslėtą!
Iš vargo išbrisim šią tvarką sugriovę 
Ir ant tų griuvėsių sukūrę Sovietą!

Pramonės našumą patys kontroliuosim 
Bedarbės baisūną už tvoros išmesim;
Komunai gi rūmą erdvų, budavosim, 
Vėliavą raudoną jo bokštan įnešim;!

Senas Vincas.

miškienės tūkstantį jam pri
klausančio tėvų palikimo ir ati- 

. Už tai jis ir 
giriasi jos išgelbėjimu. v , 

Visgi būtų gerai, kad. dr^au- 

šūktelėjimas. ■< !tartų jam ir kokios dvasios vei-
Aksįutei daug lengviau prisi- i kalas mums yra pageidaujamas^ 

dengt režero arba upės dugno Tada nereiktų padėti tiek daug 
bereikalingo darbo.

Juk šitokį veikalą mes nega
lim vaidinti, nepaisant, kad 
mums jų. yra. didele stoka. 
Prie to, nežinia, gal aš ir klys
tu, bet jame' jokios komedijos 
nematau. J. Nalivaika.

zv jame, viry rymu&dutivt vcvaį' 
čia kreipiasi į duoda Aksiutei.

Tai va ko susilaukė guber- miško kraujo trokštančius gy
ventojus išnaikinti veidmainiųnijos gerbiamos Gurmiškienės ventojus išnaikinti veidmainių Visgi būtų gerai, kad drau- 

giminaitė Aksiutė. Vienam vai-i ir parazitų klasę. Tai bevertis j gajf žinanti kokį vertėją, pa- 
kiųui pavydėtina partija, nes 1 y” J' 
prašė keturių tūkstančiu, o ki
to ji neverta, nes jis bajoras.

Einant deryboms del miško, 
Gurmiškienė sako: “Aš 
tė; mano reikalai blogi, 
laitę nuskriausti nuodėmė, 
neužmiršk nors dievo.”

“Jpigu mums dievą užmiršti, 
sutverto ją mūsų maloningąjį, 
tuomet, poniute, nė prisiglausti 
nebūtų kur. Už tai gi be die
vo mums negalima. Jis vieton- 
tėlė mūsų prieglauda,” posmuo
ją Vopmibratpvas.

Užėjo, karas,.imperialistų, su
rengtas, kad užgriebti svetimas 
kolonijas, ’arba audra;'naikina

■ žmonės, daugiausia darbininkus,

našlai-
Naš-

Tu

> Bučiuot ją ręngiar audra guldo; yįsus- lygiait, .ir rpa
Ipningąsis dievas sėdi, kaip kel
mas, ii; jokios tvarkosj nedaro.

“Na, tai ir žiūrėk. Tu pats
mes gerbiaįmljuk pdmanyk,1 pinigai man ge- 

juos nors kūdikystės dienoge, i ram darbiii. 7" 
neš paaugusius visokį parazitai1 tuose, proto daug neturi, 
už bile pasipriešinimą šunsnu
kiais vadina.

Bet kuomet 50 metų našlės, 
bajorės bobos, ranką vadina 
rankute, tai jau daugiau negu

Paskui susėdę Gurmiškienė ir 
Ulita, mat, abidvi našlės, ir 
svarsto labai svarbų klausimą. 
Gurmiškienė pradeda:

“Paklausyk, Ulita! Pasakyk 
man, tik kalbėk atvirai. . . kuo
met tau tenka matyti jaunas 
gražus vaikinas. . . ar tu nejau
ti ko nors, ar tau neateina gal
von, lyad ve malonu pamatyti...”

“Ką tamsta? Senei? Už
miršau, poniute, motinėle, visai 
užmiršau,” teisinasi Ulita. Bet 
kuomet Gurmiškienė įsako pri
sipažinti, tuomet Ulita šitaip 
nuriečia: “Nebent svajonėj.. 
.(mėliai) taip, užeina kartais 

j kaip debesėlis.,.,.,” i
i Darbo ir poniai nuolankumo 
suėstai tarnaitei Ulitai meiles 
debesėlis tik retkarčiais užeina, 
kuomet ant 'dy.kaduoniškam gy

hprizonto tas debesėlis, tūno -tu ugnis akyse, muzika
suomet; ji misįiją ąpię jauno grožis judesiuose. Ęa-

Mergaitė jau me- 
, norė

tųsi gyvai esant aprūpinti ją. 
Na,, kas gero, manęs netekusi 
be priežiūros liks, žinai koki 
nūnai žmonės?”

Iš šių paskutinių žodžių iš
rodo, jog Gurmiškienė iš šir
dies rūpinasi giminaitės Aksiu
tės likimu^ Bet vėliau matome, 
kad ji ženijasi su Aksiutei jos 
pačios skirtu bajorišku vaikinu; 
neduoda jokios paramos,: idant 
ji galėtų apsivesti su Petru ir 
“apsiplunksnuoti iš jos lengvos 
rankos.” A.ksiutė išeina iš jos 
namų ir ji. džiaugiasi atsikra
čius ją.( . ■

Ji rengiasi skandintis, bet su- 
igrįžęs, jos brolis Nesčiastlivece- 
vas„ kokis tai provincijos nusi
dėvėjęs artistas, sulaiko ją ir 
kalbina į aktris^ (ąktorką). 
Jis jai liepia nusispjaut ant 
visko. • • : • i

“žiūrėk,” sako jis. “Aš elge
ta, vargšas klajūnas, o scenoj.aš 
princas. Gyvenu jo gyvenimu, 
kankinuos jo mintimis, verkiu 
jo1 ' ašaroto is! ; O tii,; ' jauna,'

vaįkįno. pilną • ėleil^ros, debesį, 1ia^ne ai)t scenos .užeisi, kara- 
idarit būtų galima sujungti’ kp- vėl,nueisi. ., 
Von’ ir išsaukti pbHtūni’ją^ .-f - 

Paskui jau prasideda parda- 
jvimo miško derybos. Kuomet 
■ Gurmiškienė su kitais^bajorais 
[svarsto turtų paveldėtojo kląu- 
isimą, tarnas praneša, kad Vos- 
i mibratovas atsilankė. Tuomet 
Į ji sako:- “Atleiskite, gerbiamie- 
iji, kad aš tamstų aky vaizdo j 
i mužiką priimsiu.”

Vosmibratovąs jau nėra tas 
mužikas iš paprastų mužikų, jis 

i pirklys, rengiasi, dera ponios 
į mišką, o vienok Gurmiškienė 
' skaito pažeminimu neatsiprašius 
bajorų pasitikti jį. Paveldėtų 
luomų stabiškas garbinimas vi
sose scenose, 

j Jis, norėdamas įkalbėti po
niai, kad yra reikalas parduoti 
mišką, šitaip jai kalba:

“Kąimiečiai vagia—bylinėkis 
su jais. Miškas šalę miesto, 
kiekvienas valkata, kiekvienas 
pabėgėlis sau prieglaudą turi. 
Na, ir tarnaitėms taip pat, už 
tai, kad joms grybauti ir uogau
ti, o pasirodo visai kas kita.”

Sakykim, jog tarnaitės, vietoj I triūso skatiku. O jūs? Jūs vi- 
grybauti ir uogauti, eina miš
kan vaikinanti, tai irgi jąų ne 
perlu pagražintas komplimeiir 
tas. Tačiaus, mes žinom, kad 
miškan eidavo tarnaitės ir tar-. 
nai ne orgijas kelti, patenkinti 
gyvuliškus/jausmas, Jjet kadi ap
tarti kokiu būdu greičiausia bū
tų galima padaryti .galą ęarizh 
iii ui. Rriė to,’ toišk^ ; besišl&'ps- 
tąš pabėgėlis irgi ne kas kitas.

; Skamba ? kaip- tikį Dovydo 
psajmės kėlimui į padanges ba
jorų ir-karalių kilmė?. Nė žo
džio nesuranda savyje šaukti 
.nuskriaustus organiza c i j o ’n , 
idant bendrai' veikiant galėtų 
panaikinti klases ir luomas, kad 
ir vargšas .skaitytūsi žmogum.

Kada prie Gurmiškienės ve
dybų stalo’.susėdę bajorai -geria, 
valgo, sako kilnias prakalbas 
jaunavedžiams, tada Nesčastli- 
vecevas prašo jos, kad duotų 
bent tūkstantį rublių Aksiutei, 
idant ir ji su Petru galėtų 
džiaugtis vedybų menku pokiliu. 
Bet Gurmiškienė ir jos vyras 
atsisako duoti bent kokią pagel- 
bą. Tada provincijos nusidė
vėjęs artistas pasako iš Šilerio 
“Plėšikų” sekanti monologą: 

' “Komedijantai? ’ (čia klausia 
Gurmiškienės.) Ne, mes artis-, 
tai, kliūtis artistai, o komedi
jantai jūs. Mes, kad jau my
lim, tai mylim; kad nemylim, 
tai baramės ir pešamės. Kad 
padedūm,1 ltai jau paskutiniu

są gyvenimą kalbate apie vi
suomenės gerovę, apie žmonijos 
meilę. O ką jūs padarėt. Ką 
jūs papenėjot? Ką surąipinot? 
Jūs raminate tik patys save, pa
tys linksminatės^ Jūs komedi- 
jąntai,, juokdariai, o , ne mes. 
Kuomet aš turiu pinigų, aš mai
tinu įgavo lėšomis du-tris tokius 
nedorėlius, .kaip Arkaška (Ar- 
kašką jo'draugas), o tikroji te-

£

smėlimis, purvu ir vandens 
burbulais,, negu ištart teisybės 
žodį, nurodinėt Gurmiškienės 
šunystes. Viskas puikiai nu
glostyta. ; j

Pl<M§kiiiimdq. Nesčastlice- 
vas su pištalietu atima iš Gur-

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimų

£
Phone: Stagg 8342

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ
ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS

. Įvairių šaltų , gėri- $ 
mų, Ice Cream, taip 
pdt ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat-

I f am,s, vestuvėms, 
, sporto parengi

mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra-

• žios ; maudynės 
(s'wimming pool).

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

Kaip ilgai galėtumėt-jūs palaikyti sftvo da^bą—kiek jūs’ galėtumėt 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris, galima pataisyt Įtin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
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

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE
Lutwin’s Hali yra 
p 1 a i iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ‘ Įi 
pardavimu nT.mų ii 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

ELIZABETH, N. J.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti bu gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1'. Mechanizmus. Kaip sustatyti sulig planu 
kaip surasti siilgodimus; kaip iSardžius •»- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena ahk 
dentą nraktiSkai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu • *of*> 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursg, turite pUn* 

progą pasinaudoti vienu i6 dviejų amato— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojame bū* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai Hetųrit* 
kai ir angli&kai. Kaina prieinama vnteteM. 

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AtM> 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

S

New York. N. Y<

J. KAVALIAUSKAS
f

;&&&&

Bell ____
Keystone

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

kreiptis prie manęs.

*

1439 South 2nd . Street,- j 
PHILADELPHIA, PA

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

TELEFONAI:
___________ Oregon 1136
____________  Main 1417

kaip ’revoliucionierius, i ir mes tūlė (Gurmiškienė) pasibodijo 
nuo paprasto valkatos daromė mane dvi dienas išmaitinti, 
didelį skirtumą. . ’ , Mergaitė bėga skandintis, kas

Vosmibratovas turi sūnų, jis ją stumia vandenin? Tetulė, 
skitodžiasi, kad jo Pętraš vaiki-, Kas išgelhstį ? Vaidyla Nesčast- 
naš, kaip avinas, silpno būdo^jliveceyas! žmonės, žmonės! 
pasidabojo Gurmiškienės gimi-1, Krokodilių padermę. Jūsų aša- 
naitę.Jis norėtų gauti bent ros — vanduo! Jūsų širdys — 
už keturis tūkstančius 
įkurtuvėms, idant iš jos lengvos mai — peiliai krūtinėn.
rankos apsiplunksnuotų ir pra-,ir leopardai maitina vaikus sa- 
sigyventų.

“Jai jau yra jaunikis,” kalba 
Gurmiškienė, “mano namiiose 
gyvena. Gali būti, kad mieste 
nesąmones kalba, tai tamsta ži
nok, kad jis jaunikis.”, Paskui 
pridėda: “ftfepamariyk, tamsta, 
kad aš tamstą niekinu. Thmstos 
sūnus) jai dar gi pavydėtina 
partija. Jeigu dabar jai

didelį skirtumą.

miško kiečiausias plienas! Pabučiavi-
Liutai

jau-

vo, plėšrieji varnai rūpinasi 
paukštyčiais, o ji, ji!... Tai 
argi čia meilė už meilę? O, 
kad aš galėčiau -sukiršinti prieš 
šitą pragaro padermę . visus 
kraujo, trokštančius miškų gy
vento j ils.”

Kiek1 aš suprantu, tai vertėją, 
veikiausia, šitas 
paskatino imtis

monologas ir 
tokio didelio

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

DR. z 1 NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4 th Avė. ir Irving PI.;

VADANDO81 » A. M. iki 1P. M. Nedalioj f A. M. iki 4 P. M.

J
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šeštadienis, Rugs. 20, 1930

Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų.

Org. J. Pačauskas. /

ikirąas ’^us nedčlidj, 21 ,rugsėjo, savo
.. j. . >kambariuose! ' Prasidės paprastu lai-■ G.elzkelių dirb-........................

Fašistų Priemonės • Išnau- * SHENANDOAH, pa.
A.L.DjL.D. 17-tos kuopos susirin-

Puslapis Ketvirtas

DRAUGO A. BIMBOS 
MARŠRUTAS LIETUVIS GRABORIUS

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

pyks. O mums reikia, kad su mumis visi 
eitų.

Galvojo štabo nariai.
—Taip, ištiesų, taip ir yra.
—Išvyti kunigą iš Syzovkos,—tarė Dimi- 

trius,—o jo nuosavybę visą konfiskuoti, 
manau, bus geriausiai.

—Taip tai jau ir pagelbininką kunigo 
kartu,—palaikė Jonas.

—Rodosi, nekaltas pagelbininkas, — tarė 
kasydamasis Jokūbas.

—Vieno lauko uogos, dabar gal ir nekal
tas, o vėliaus ir tas bus kaltas, visi jie vie
nodi,—palaikė Joną draugas Molodych.

—Taip, geriau kartu dabar, o tai paskui į Scranton, ^Pa. 
ir tas bėdos pridarys.
• Pasidiskusąvus štabo raštininkas Petras 
Molodych užrašė nutarimą:

—Kunigą Ivanovą, už pranešimą baltie
siems, išvyti kartu su jo šeimyna iš mieste
lio Syzovkos. Jo nuosavybę konfiskuoti 
naudai revoliucinės armijos. Kunigo pa
gelbininką— Vasilijų, kaipo vieno lauko 
uogą su kunigu, taip pat išvyti ir turtą 
konfiskuoti.

Petras Molodych nuėjo su nutarimu šta
bo pas kunigą Ivanovą, paskui jį valstie
čiai būriu. Išklausė kunigas nutarimą ir 
suriko piktai:

—Prakeiksmas, prakeiksmas jums ir jū
sų vaikams ir vaikų vaikams! .

Išbalo kunigas, negali daugiau išrėkti. 
Valstiečiai juokiasi.

—O tu, kunige, tyliau. Nes mes dabar

(Tąsa)
—Broliai, mus apgavo!
.Sugrįžo atgal, užsirakino duris. Visi pa

budo, kai kurie vėl puolėsi prie langų, ir 
vėl, kaip nudegę, atšoko: apačioje, po lan
gais, atstatyta durtuvai ir durklai (pikos).

—Kur yra žmogus iš žvalgybos? — pa
klausė komandantas, trindamas akis.

—Nėra jau jo. Naktį jis išėjo ir nesu
grįžo atgal. Matomai, jį mužikai sugavo.

Iš lauko pabeldė į duris šautuvo kam
bliu. Komandantas priėjo prie durų ir pa
klausė :

—‘Ko reikia?
—Įleiskite, pasikalbėti reikia.
—Kasi kvailius, kad leistum vidun.
—Leisk, aš nuo revoliucinio štabo, pasi

kalbėti būtinai reikia.
—Kaip darysime, broliai, leist vidun, ar 

ne?
—Reikia įleisti, gal kaip nors ir susikal

bėsime.
—Nu, gerai, eik vidun,—tarė vos pravėrę 

duris.
Įėjo Jokūbas Lyskin. Šypsodamasis per

žvelgė milicionierius.
—Kas čia jūs komandantas?
—Aš komandantas!
—Pasiduok! Revoliucinis štabas pada

rė tarimą, kad veltui kraujo nelieti, jūs tu
rite pasiduoti. Atiduokite ginklus, o jūs 
nejiesime.

—O tu kas tokis?—suriko komandantas,
išvertęs akis ir atstatęs krūtinę.—Aš tave sukilusi liaudis ir sudarom revoliucinę ar- 
už tokius žodžius pastatysiu prie sienos ir miją, ir tu taip labai nerėkauk.

\ —Nukirpti jam kudlas!—šaukia jauni-

Jau senai kalbėjo draugas 
A. Bimba mainų apielinkese. 
Ir iš visų kolonijų buvo pagei
davimas, kad gavus draugą A. 
Bimbą, tai didesnėse kolonijo
se gauname jį su pradžia spa
lio mėnesio. Drg. A. Bimba 
lyra vienas iš žymiausių kalbė
tojų, tad visos kolonijos turite 
dėti visas pastangas, kad pra
kalbos būtų visais atžvilgiais 
pasekmingos. Garsinimas turi 
būti vedamas plačia papėde, 

(kaip žodžiu, taip, ir plakatais, 
kad kuo daugiausia dalyvautų 
darbininkų ., prakalbose. Ma
žesnės kolonijos, kuriose nega
li draugas Bimbą laikyt’ pra
kalbų, visi susimobilizuokite ir 
atvažiuokite į artimesnes ko
lonijas.

Maršrutas įvyks sekančiose 
vietose:

Spalio 4 d., 7 vai. vakare,

■; * • dėjimui Didint
' KAUNAS.— ;
tuvių darbininkai nuorganizuoti 
ir jų padėtis vis bloginama. 
Pavyzdžiui, Anksčiau duodavo 
darbininkams po du maisto bi
lietus į mėnesį, o dabar beduo
da tik vieną bilietą į mėnesį ir 
tik 75 klg. Panagiai ir ,su ku
ru. Anksčiau mokėdavom po 
17 litų už erdmeterį, o šiemet 
pakėlė iki 19 litų už erdm. Dar
bininkai visai nenori tų malkų 
imt, tikis pigiau pirkt rinkoj. 
Dirbtuvėj viešpatauja šauliai, ir 
žvalgybininkui, kurie žiūri, kad 
darbininkai lenkiškai nekalbėtų, 
kad komunistų neminėtų, kad 
darbo užmokesnio nekeiktų , ir 
panašiai. Dirbtuvėj dirba 450 
darbininkų... < :

Kaip Konstipacija
Pagimdo Daugelį Ligų

Konstipacija daro blogi} įtaką į kiekvieną 
organą ir kiekvieną kūno dalį. Ji pagimdo 
virškinimo pakrikimus, inkstų ar pūsles įde
gimą, aštrius skausmus nugaroje, bemieges 
naktis, netekimą svarumo, spėkos ar energi
jos. Ji susilpnina nervines ir gaiviąsias jė
gas ir pagimdo daugelį šiaip išvengiamų ligų.

Nuga-Tonp greitai sureguliuoja vidurius ir , 
nuveikia konstipaciją. Jis išvalo kūną nuo i 
susirinkusių nuodingų atmatų, atgaivina ir ! 
sustiprina nervines ir muskulines sistemas ir i 
organus. Imkite Nuga-Tone tik per kelias I 
dienas ir jūs pamatysite, kokis tikrai veik
mingas sveikatos ir si>ėkps atbudavotojas jis 
yra.

Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų vais
tų pardavinėtojų. Jeigu jūsų pardavėjas ne
turi jų stake, paprašykite jį užsakyti jų del ' 
jūs iš savo džiaberio.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMA KAI
NĄ, N UL HMM- 
MO VALANDOJ 
fiAUKJTftS P Agi

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

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

PRANEŠIMAI ■ ■' 
IŠ KITUR ,

sušaudysiu! -
Jokūbas nusijuokė į barzdą ir paskui mas. 

rinitai pareiškė:
—Aš iš štabo. O kas del pastatymo prie 

sienos, tai tu tąip nemanjj^uk... Štai, 
eik čia.—Jokūbas paėmę, komąndantą už 
rankos ir privedė, kaip vaiką, prie lango.— 
Ar tu matai, kiek žmonių tąi? Nu, kaip 
Kūrinos, nukausite,, bet ne visus! Bet tada 
^bus jau ir, jum! Jeigu gyvi nepasiduosi
me, tai su namu sudeginsime, tuojaus už
degsim !
^Pažiūrėjo komandantas baltųjų per lan-

Iš kitos pusės gatvės per langus at
statyti šautuvai į namą, kuriame buvo mi- 
licionieriai. Prie pat štabo prie sienų prisi
glaudę i valstiečiai. Šaudyti į sukilėlius ne
galima: tie, ką laiko iškišę per langus šau
tuvus, neleis milicionieriams nei galvą iš
kišti. Komandantas slėpdamas nusimini
mą atsitraukė nuo lango ir pareiškė:

—Mes tave neleisim atgal eiti, tu būsi kite prakeikti, prakeikti! 
pas mus už įkaitą. .. ................

—Nu, tai kas, man nėra reikalo skubėti, _____ , d__ _ ___ , __ ____________
—ramiai tarė Lyskinas,—ten štabas ir be čius lydėjo iki upės. Veik tuo pat kartu 
manęs ras, kas daryti prieš jus.

Jokūbas nuėjo į vidurį kambario ir atsi
sėdo ant kėdės. Neskubindamas pajieško
jo kišeniuje, susirado tabaką, popierio, pa
sidarė cigaretą ir užsirūkė.

Milicionieriai, kreivai žiūrėdami ant Jo
kūbo, pusbalsiai tarėsi apie savo likimą.

Broliai, reikia pasiduoti, kitaip neiš- 
trūksime. Po vieną jie visus iššaudys, o 
jeigu kaip, tai ir gyvus sudegins da, mato
te—mes patekom, kaip pelė į spąstus.

—Nu, gerai, mes ginklus atiduosime, o, skverno ir ragina:—Tėve, sėskis jau, sės- 
mus. ar paleisite?—paklausė milicioniepių į kis, supykinsi juos!
komandantas priėjęs prie Jokūbo. ' Į —Nutilk tu, išteptoji!—suriko kunigas 

—Tokių įgaliavimų neturiu,—ramiai atr.i piktai ant žmonos.
sakė Jokūbas, — apie tai reikia praųeštįi 
štabui. Atiduokite pirmiaus ginklus, ,q 
apie jus bus vėliau kalba.

Iki vidudienio milicionieriai vis ko tai; 
laukė. Jokūbas tylomis sėdėjo ant suole
lio ir rūkė cigaretus. Apie vidudienį ko-r 
mandantas milicionierių priėjo prie Jokū-

Išvedė kunigų iš namo, pasodino vidury
je kiemo, tvirtai laiko jam rankas. Nu
krito ant žemės rudi garbėti popo plau
kai, Nukarpė jam ir barzdų. Verkia ku
nigas iš piktumo, neiškalba. .

—Būkite’ prakeikti, prakeikti per am
žius ! /

—Negali keikti, nes dabar tu jau ap
karpytas ! Ha-ha-ha!

Pabaigė su kunigu, pasiėmė jo žmonų, 
pakėlė jai sijonų, Miša Syčiav pribėgo su 
deguto (smalos) puodu::—Patepti dievo 
vergę Nastazija—popo moterį!—Ir degutu 
iš priešakio ir užpakalio.

—Ha-ha-ha! Tepk daugiau, Miša! Tepk!
Veržiasi popienė iš tvirtų rankų, rėkia. 

Kunigas laksto ir pasiutusiai rėkia:—Taip 
sudaužys jus viešpats dievas perkūnu!

—Užleis žaibų, cholerų, audrų! Oh, bū-

—Eik jau, eik su savo dievu! Ha-ha-ha! 
Didelis, juokų pilnas, būrys, tartum sve-

prie upes atvedė ir kunigo pagelbininką— 
našlį.

—Sėskite į valtį ir nesugrįžkite!
Valtis po valiai pasiūbavo ir nuplaukė 

tolįaus. Pašoko kunigas Ivanov valtyje, iš
tiesė rankas linkui krašto ir piktai keikė:

—Prakeikti! Būsite prakeikti per am- 
•žiu amžius! Ir jūsų vaikai, ir jų vaikai, 
ir anūkai!

Supykęs kunigas keikia ir grūmoja 
kumščiais... Jo moteris tempia jį už

Užverkė jo moteris, žemai pasilenkė ii? 
akis rankomis užsidengė.

—Būsite prakeiktį, prakeikti! •
—Hą-ha-ha! Go-go-go!. Važiuok 

važiuok! Go-go-go!...
jau,

bo.
—•Nu, imk ginklus, pasiduosime.
—Taip ir gerai, jau senai taip reikėjo 

padaryti.
Jokūbas priėjo prie lango ir mostelėjo 

saviems:—Draugai, priimkite ginklus!
Milicionierius užrakino į klėtį, ten, kur 

jau sėdėjo oficieriai.
:■ ’ 6.
Susirinkime štabo Dimitrius pastatė 

klausimų: kas reikia daryti su kunigu, ku
ris pranešė priešams apie sukilimų?

—Sušaudyti ir daugiau nieko, gana jam! 
—suriko visi vienu balsu. *

Dimitrius pakraipė galva.
—Ne, draugai, taip nebus gerai, Jis vis

gi yra kunigas, o pas jus žmonės iki'šiol 
labai tikėjo kunigams. Daugeliui gali pa
sirodyti perdaug nuskriaustas jis ir su-

SKYRIUS ŠEŠTAS 
Malšintojai.

Naktį du verstai žemiau miestelio 
zoykos apsistojo laivas “Komersant.” 
laivo buvo baudžiamasis baltųjų būrys, pa
siųstas prieš Syzovkos sukilėlius: dvi rotos 
(kuopos) , kareivių ir 100 lenkų gusarų su 
kulkasvąidžiais ir kanuolėmis. • .

Pirmos klasės' kambaryje laiko posėdį 
garinis štabas baltųjų: komandantas būrio 
kapitonas Efimovas, oficierius ponas -Z'e- 
lįnski—-lenkas, trys rusai oficieriai ir du 
lenkai pagelbiniai oficieriai. Veikimo pla
nų pasiūlė kapitonas Efimov tokį:—Ponas 
Zelinski išlipa su savo lėnkų gusarais ir po- 
valįai artinasi prie Syzovkos, paslepia iš 
vieno ir kito miestelio galo po 50 gusarų, 
ir laukia signalo.

(Daugiau bus)

Ant

Spalio 5 d., 2 vai. po pietų, 
Plymouth, Pa.

Spalio 5 d., 7 vai. 
Wilkes-Barre, Pa.

Spalio 6 d., 7 
Nanticoke, Pa.

Spalio 7 d., 7 
Edwardsville, Pa.

Spalio 8 d., 7 
Pittston, Pa.

Spalio 9 d., 7 
Binghamton, N. Y.

Prie prakalbų bus ir progra
mos dalis—dainų ir muzikos. 
Tad kiekviena kolonija turi 
rūpestingai rengti prakalbas, 
kad būtų kuoplačiausia išgar
sinta.

Kadangi drg. Bimba negali 
ilgiau užbūti, tad mažesnių 
kolonijų, kaip tai Inkerman, 
Pa., visi, draugai, susimobili- 
zavę atvažiuokite į Pittstoną, 
taipgi iš Duryea, Pa. Parso.no 
draugai galėsite atvažiuoti į 
Wilkes-Barre; taipgi ir kitų 
kolonijų, kur pebus prakalbų, 
skaitlingai dalyvaukite arti
mesnėse kolonijose.

Sekr. J. V. Stanislovaitis.

vakare,

vakare,

vai.

vai.

vai.

vakare,

vakare,

re,

WATERBURY, CONN.
Iš L.D.S.A. 12-tos Kuopos 

Susirinkimo
Nors šiame susirinkime ne

pasirodė didžiuma narių, ku
rios visada lankydavos į susi
rinkimus, bet gal būt joms su
sidarė tokios aplinkybes, kad 
turėjo apleisti susirinkimą.) 
Pirmiausia ivaldyba pranešę, Į 

i jog nesant arti mėnesinio su-! 
sirinkimo, o numatant reikalą 
ir pasitarus, varde L.D.S.A. 
12-tos kuopos išleido lapelius, į 
kaipo atsišaukimą del Pirmos' 
Rugsėjo demonstracijos. Tuo-1 
mi valdyba pasidarė išlaidų. j 
Bet per susirinkimą nesimatė ' 
priešingų, ir pilnai sutiko tas 
išlaidas padengti. Vėliaus bu
vo pranešta, jog yra didelis 
reikalas parašų rinkimui Ko
munistų Partijai. Visos drau
gės pasiėmė nurodytus var- 
dus ir prisižadėjo darbuotis.) 
Parengimų komisija pranešė, 
jog rengtas kartu su A.L.D.L. 
D. 28 kp. piknikas davė pelno ' 
$45.42, kuris liko padalintas 
pusiau.

8-to Rajono sekretoriaus 
buvo paraginimas kuopai pa
sidarbuoti delei Conn, valsti
jos chorų Dainų Dienos, kuri 
įvyks 28 d. rugsėjo Waterbu
ry, Conn., Bet ątsąkymas bu
vo tokis, jog jau visos narės 
darbuojasi. Draugė B. Baję- 
nė pareiškė norą būti; Įj2 kp'. 
nare, bet, del. blogų aplinkyr 
bių, negalintį užsimokėti mė
nesinių mokesčių, tad kuopa 
nutarė ją paliuosųoti nuo imo| 
kesčių, kol drg. Bajėnė pasi
darys geresnes aplinkybes.

12 kp. narės,i matydamos,; 
jog* ižde turi pinigų, tad nu-į 
matė reikalą paaukoti svarbes
niems reikalams: $5 T. D. A. ir 
$5 Komunistų Partijai. <

Vakarienės surengimui ko
misija pranešė, jog vakarienė 
rengiama 27 d. rugsėjo, prieš 
pat Dainų Dieną. Visos na
rės pasižadėjo platinti tikie- 
tųs, kad padarius vakarienę 
pasekminga. Kurie norite 
linksmai laiką praleisti, klaus
kite įžangos tikietų pas 12-tos 
kuppos nąres. Turėdami tikie- 
tus, tikrai žinosite, jog daly
vausite linksmoj ir smagioj L. 
U.S.A. 12 kp. vakarienėj.

Kuopos Sekretorė M. V.

SCRANTON, PA.
Progresyvių draugijų ir “Laisves’^ 

skaitytojų bendras susirinkimas bus 
nedėlioję 2.1 d. rugsėjo (Sept.), po 
No. 1610 Washburn St. Pradžia 10 
vai. ryte. Draugai ir drauges, būti
nai dalyvauki! šiame susirinkime, ne/ 
turime svarbių reikalų aptarti. Taip
gi reikės aptarti ir apie “Laisvės” 
vajų.

Sekr. G. M. Stanionis.

WORCESTER, MAS?.
A.L.D.L.D. 11-tos kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks utarninke, 23 d. 
rugsėjo (Sept.), Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St., 8-tų vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikite, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. K. K.
(224-225)

I

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) j 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3785

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 1(L12 vai. ryte.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGĄ
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir , 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bq- 
lių alleys. :

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

---------------- i-------------------------------- --------GEORGE N0BILETT1

. Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938

GREITAS LAIVU PATARNAVIMAS
• per Hamburgą mūsų moderniniais laivais 

HAMBURG DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW yORK ’ •
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva, 
liariai išplaukimai

ST. LOUIS,
' Del informacijų

Hamburg-American Line
89 Broadway + + -f* New York

Taipgi regi
mus populiariais kambariniais laivais:

MILWAUKEE IR CLEVELAND
kreipkitės j lokalinius agentus mūsų

""DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

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

Pagaliam Tikra Proga

5 Metu Plano Turą
Įdomi 
ūkius

Už NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ
NEPAPRASTAI PUIKI KELIONĖ

kelionė skersai Sovietų Sąjungą—per miestus ir kaimus, 
ir dirbtuves — Maskvoje būsime laike’ lapkričio parodos.

20 DIENŲ SOVIETŲ SĄJUNGOJE, $347

Pianistas ir Mokytojas
Įgalintas ir Paliudytas , 

New Yorko Universiteto Mokinti
. : ■ i . . • • I

Progr(esyvę: Seriją ( •
PIANO LEKCIJŲ >

Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO J
1763 Cropsey Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone:. BENsonhurst 6631

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičiy Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakąro.
Norintieji teiąingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Apmokėta važiayimas laivais, gelžkeliais, nakvynės viešbučiuose, 
• /•valgis, vizos. Septynių savaičių kelionė, iš New Yorko j New 

Yorką, vadovybėje Wolrd’s Tourists.

10 DIENU SOVIETU SĄJUNGOJE, $287
Apmokėta laivakortė, gelžkeliai, viešbučiai, valgis ir vizos. Pen

kių savaičių kelionė iš New Yorko j New Yorką, vadovybėje 
World’s Tourists.

, IŠVAŽIAVIMAS Spalių (October) 15 dieną 
Laivu MAURETANIA ir Spalių 25 d. Laivu EUROPA
Be atidėliojimo rašykite, telefonuokite arba ypatiškai kreipkitės 

del platesnių informacijų:

WORLDS TOURISTS
175 Fifth Ave., New York City 

Parduodame laivakortes į visas pasaulio dalis 
*■ Telefonas: Algonquin 6656

*&**&■* I

Parso.no


hamsdarbuotų. .Rusijoj iškilus Neišduoda DokumCIltŲ 
proletarine revoliucija nusiavėNori Suorganizuoti Lietuvius Katalikus;

Rėmimui Kapitalistinių Partijų ■! CIGARAI
Švenčiausia Indusų UpėU Z

NEWARK, N. J

mes iš to turėsim nauda. Pa- r n* ' L Fk V -ai'!
darius per vasarą pertrauką MSCI1OS u© VIKIUOS A^SHIO

i

ės

su

Socialistai ir Bedarbiai

ffll TIK DVI SAVAITES LIKO IKI DIDŽIOJO

<

pinigus.

gaudo 
Ten

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

«.nt 
p&-

Vardas —j.-------- —.

No. ir gatve----
Miestas ir valst/.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)'nors ir ateidavo, bet apie 9-tą 

vai. )ar vėliau. Bet, nors ir 
sunkoka buvo vasarą palaikyti 
pamokas, reikia pasakyt, kad

Sulig 
taipgi, . . .
me, kaipo užsakymus (orderius)

kyti nuo $av$s visas brangeny
bes ir mesti upėn, kaipo dova- 

■ną. Todėl sumeta labai daug 
•įvairių brangenybių. Ir kuomet

išsigelbsti nuo naujo užgimimo, j stipriais— 
Tų dūšios tiesiai keliauja į ro-' 
jų ir ten jau gyvena.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035

HAGUE — Vokiečių-amė-
tokius biznius; tą patį padarys
ir Indijoj. ,0 pakol šalį valdys 
išnaudotojų klasė, patol visokie- rikonų korųisija pareikala- 
apgavikai mulkins žmones. -- i~—j -•y_i.__.l-_

ŠvenČioniskis.

durnumui, - 
tą upės i 
kompani- * 
upėje tas 

darbuojasi

.................. .....

HM

4 k šeštadienis, Rūgs ftmlapfe FenEta

VEIDO GRAŽUMAS TAI TIE ŠVELNŪS

Bostone išeinantis kunigų 
ir davatkų laikraštis, apga- 
vingu tikslu pavadintas 
“Darbininku”, No. 71 varo 
agitaciją už suorganizavi
mą lietuvių katalikų darbi
ninkų į politinius kliubus, 
kad paskui būtų galima 
juos parduoti bile kapitalis
tų partijai, republikonams 
ar demokratams, katrie 
duos daugiau kyšių kuni-

“LAISVES 
VAJUS

DRG. JURGIO ŠIMAIČIO 
PAREIŠKIMAS

Draugai Massachusetts 
Valstijoj!

Sugrįžau iš Europos 
rūpesčiu, kad *|iame “Lais
ves” vajuje pastatyti savo 
valstiją augščiau kitų vals
tijų. Bet “Laisves” ofise 
patyriau, kad vičnas to ne
išgalėsiu padaryti. Nes drg. 
Namikas organizuoja visą 
didžiąjį Waterbury į darbą 
už Connecticut valstiją; d. 
Merkis raitosi rankoves dar
buotis Philadelphi-joje; d. 
Žaldokas mobilizuoja Scran- 
toną ir Wilkes-Barre’j; drg. 
Reikauskas jau suorganiza
vo visą Shenandoah apielin- 
kę; d. Jonikas bunTavoja 
Detroitą; d. Matulis dziūkiš- 
ku išdidumu pareiškė, jog 
šiame vajuje Brooklynas 
bus pirmoje vietoje. Taip 
dalykams dedantis, man da
rosi nejauku. Vienas arba 
su maža pagelba- iš draugų 
negalėsiu pakelti savo vals
tijos vardo akyse darbinin
kiškos lietuvių visuomenės. 
Tik talka, vienybė gali būt 
viltis mūsų galybės. Tat, 
draugai: Rainardienė, Ta- 
raška, Bakšys, Buividas, La
vas, Stakionis, Kralikauskas, 
Želionis, Letuka ir visa ar
mija masačiūziečių, stokime 
į darbą!

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

šešių dolerių

TIK $5.00 METAMS
Prašome draugų įsitėmyt, 

kad reguliarė “Laisvės” kai
na yra 6 doleriai metams ir 
3 doleriai pusei metų. Se
niems skaitytojams nėra nu- 
piginimo. Tačiaus, kurie iŠ 
senų skaitytojų gaus “Lais
vei" du naujus metinius skai
tytojus, tie ir savo prenume
ratą galės atsinaujinti už 5 
dolerius metams.

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Menesio ir Baigsis 
su 1 d. Lapkričio, 1930

I “Laisvės” bendrovės direktoriai 
.prašo visų dienraščio skaitytojų 
‘darbuotis šiame vajuje, kad gavus 
?nors porą tūkstančių naujų skai- 
ftytojų. Kviesdami draugus daly
vauti konteste, direktoriai skiria 
šešias dovanas grynais pinigais:

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

Pirmesnieji vajai įrodė, kad ku
rie iš konteštantų pradeda darbuo
tis pačioje pradžioje vajhus, tie 
'gauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.
Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.SO skaitysis 1/^.

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

“LAISVE”
427 Lorimer Streėt 

Brooklyn, N. Y.

gams ir jų pakalikams 
politinį veikimą. Girdi,

Yra asmenų, kurie vaidina 
labai didelę rolę net tokiose or
ganizacijose, kaip Republikonai 
ir Demokratai. Visa mūsų ne
laimė yra tame, kad tieji mū
sų tautos kilnieji vyrai, kaipo 
atskiri asmenys prisidėdami 
prie šio krašto politikos, nesi
jaučia ką nors turį už savo pe
čių. Reikalinga tat suorgani
zuoti mūsų tautiečius į politi
nes grupes. Reikalinga, kad tų 
grupių vadai susirištų su di
džiulėmis grupėmis—-su Repub- 
likonais ar Demokratais.
Ir toliau “dūšių ganytojų” 

organas drožia:
Dėlto, tegu nepasilieka nei 

vienos lietuvių kolonijos, kuri 
nebūtų susibūrusi į politines 
grupes. Nereikia laukti iki 
kas nors at.eittj mus suorgani- j • . i r v *zuoti.
mes katalikai turime geriausios j 
progos. Juk mes esame gana 
stipriai susiorganizavę į para
pijas. Kits kitą pažįstame — 
galime susieiti, pasitarti ir pra
dėti darbą.

Kunigai ir davatkos karš
tai susirūpino ir “griešna” 
politika. Jie rengiasi atvi
riau mulkinti katalikus dar- 
bininkus. Jie bijo, kad lie-1 matomas geresnis biznis, todėl 
tuviai katalikai darbininkai, j h- paskelbta tik vienas upės 
bedarbės, vargo ir skurdo i kra«tas šventu. .
spaudžiami, pagalios ne-i Savo lAitais vlsos sahes ka- 

1 . ’ 1 P . . ! paliukai bei valdoneįiai, staty-

Indijoj visos didžiosios upės 
skaitosi šventomis ir gyventojai 
jas -garbina. Bet švenčiausia i 
skaitosi Hanga. Sanskritų kal-'g’U* 
boj žodis “Hanga 
“švenčiausia motina.’ 
met katalikai garbina ___ )tv
švenčiausią motiną, kuri esanti - Išpildyt prižadus.

Sietyno Choras pereitame 
vasaros sezone negavo atasto- 

Priežastis buvo—apsiim- 
reiškiaita daugelyje parengimų dai

li’ kuo-!nu°t h del to reikėjo palaiky- 
savo'ti pamokas, kad galima būtų 

_______ __________ _ _ ___ ,,v 1 . Buvo sun- 
kur tai danguose, tai indusai |ku, nes per karštį tūli visai nu- 
garbina upe, tuo pačiu vardu s^ojo lankyt pamokas, o tūli,
pavadinę—švenčiausia motiną. 
Ant kranto upės randasi mies
tas Benares, kuris taipgi skai
tosi švenčiausiu.

Seiliaus Benares buvo tuo 
miestu, Į kurį'iš visos šalies at
vykdavo pilgrimai. Seni žmo
nės į čia vykdavo užbaigti savo 
dienas. Nes buvo manyta, kas 
numiršta šiame mieste, tas jau

vo, kad Vokietija išduotų 
dokumentus, kurie parodo, 
kas išsprogdino 1917 metais 
amunicijos dirbtuvę Kings
land, N. J. . Amerika kalti
na Vokietijos valdžią' už tą 
eksploziją ir reikalauja 40 
milionų dolerių atlyginimo. 
Dokumentai randasi Vokie
tijos archyvuose. Vokieti
jos atstovas pareiškė, kad 
tie dokumentai iškeltų aikš
tėn Vokieitjos susirašinėji
mo būdus ir todėl jis jų ne
gali išduoti.

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 Grožybes Lašai su 

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

Blue Rose .Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

VARDU

Mandelo
Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

ir susirinkus rudenį, tankiai 
dainos esti pamirštos ir jau
čiasi, lyg iš naujo viską prade
dant. Dabar mes jaučiam

•turime dainų. Per- 
;eito ketverge pamokose teko 

Čia se-apsidžiaugt. Atsilankė veik 
.................. ‘ ‘ ‘ * dijiug

sopranų priskaičiau apie 1.5- 
t bet reikia stengtis gaut

Ir klekina*' daugiau, ypač jaunuome-
Man atsilankius į paiįno- 

'kasj, biskį po aštuonių vaka- 
]ro, jau jaunieji visi buvo čia. 
Senesnieji gi dainininkai pra- 

Baisiai 
bloga yda—tikra liga.

Gerbiamieji, taisykit tą blo
gą paprotį, o jei ne, jūs užkrė- 
sit ir jaunuolius tąja nepunk- 
tuališkumo liga. Jei ant 8-nių 
visi susirinktų, tai pamokos 
būtų užbaigta ant 10-tOs. Mo
kytoja visuomet pribūna lai
ku. O dabar, kadai susirenka 
ant 9-nių, tūli net vėliau, da
rosi baisi demoralizacija. Mo
kytoja, norėdama ko išmokint, 
užtęsia vėliau, ir tūli -pradeda 
dejuot, kad jau vėlu.

Dienotvarkyje turime nuta
rę rengt didelį koncertą ir ba
lių 25 d. spalio (October), tad 
nėra ko žiovauji, bet i turime 

'visi sukrust veikt su padvigu
binta energija,- tada ir pasek
mėmis galėsime -pąsidžiaugtį 

Sietynietė.

BUENOS AIRES.— Uri- 
btiru valdžia prašo Ameri
kos paskolos, siekiančios 50 
milionų dolerių. Washing- 
tono valdžia if Wall Streeto 
bankieriai, sakoma, jau su
tiko šią. paskolą suteikti.

Pradėkime patys. Ypacr^ statė bažnyčias įvairių die-iv’s* sen* sietyniečiai ir 
ahkai turime geriausios pag.erbimųt čia seniau ti. naujų, ypač jaunų mergišių; 

kmtieji žmonės skandinosi upė- j 
je, kad paskui pakliuvus į rojų i 
ir ten geriau gyvenus. L ___ ,
tokių idiotų nusiskandino, taikės.
tik viena upe jų skaičiui žino, įJ 
bet ji nepasako.

Benarese tik vakarinė upės . . . .
dalis šventa. Todėl šiame kraš-!^^0 rinktis vėliau, 
te ir pabudavotos įvairios baž
nyčios. Matomai, čia buvo per-

Išpjautų ant religinių bur- jamj bažnyčias Benares miesto 
tų ir nepataptų kovotojais ąpielinkėj, konkuravo vieni su 
prieš išnaudotojus. Už tai kitais, kiekvienas norėjo geres- 
jie planuoja juos suorgani-,gražesnę bažnyčią pastatyti 
zuoti į savo politinės orga-iir il8.esi}ius *

v A hmn Iro H nno dimn ."Oi i a nnrrfrv-'upę, kad maldininkai iš bažny
čios galėtų tais laiptais tiesiai 

‘nusileisti į upę.
; Laike didžiųjų švenčių ir da
bar šimtai -tūkstančių tikinčių
jų susirenka į miestą Bėnares 
ir susispiečia į. paupį, susėda 
ant laiptų, ■yę^nčiiį į tlpį, ‘tie
siai į vandėltį. Tūkstančius 
mylių keliauja Bukintieji, kad 
nors vieną 'sykį savo am’žyje at
lankyti tą ŠVeht'ą Vietą ir išsi
maudyti švenčiausioje upėje.; 
Kiekvienas dievobaimingas in- 
dusas privalę kiekvieną dieną 
savo kūną apiplauti ‘kokiu nors 
vandeniu ir mintyje turėti,, kad. 
Jis maudosi švenčiausioje upėje 
Hanga. Kiekviename., kaimelyj 
randasi prūdai arba stačiai ko
kios nors balos, kuriose indusai 
maudosi, kaip švenčiausioje

nizacijas, pririšti prie repu- 
blikonų ar 'demokratų par
tijų ir mulkinti visokiais 
obalsiais. Jie mano, kad 
jiems pavyktų apmulkinti 
lietuvius bedarbius, priža
dant fiuoti “darbus”, išrin
kus “gerus tautiečius” į 
valdvietes. Esą,

Kodėl mūsų žmonės negalėtų 
būti miesto majorais, pašto vir
šininkais, policmanais? Net 
viešųjų darbi) .kontraktoriai la
bai dažnai gali pasiimti savo 
tautos žmones už darbininkus. 
Reiškia—vienas asmuo, turįs 
priėjimo prie valstybinio darbo, 
atidaro duris ir kitiems savo 
tautiečiams. O tat ytin labai 
svarbu šiais nedarbo laikais. iupgje ir mano>aps'į. į

Bet lietuviai katalikai ivalo uuo griekų. \
darbininkai turi tiems po-' Viduryje mėnesio, laike pil- 
nams pasakyti,, kad Jie ne-|stančiai moterų ir iš labai to-< 
siduos parduoti repubhko- ]įmų vietų, kad išsimaudytiA A 1111LV4 VAUVY) 1YCAVA 1I1CA U ViJ LJL

, nams arba demokratams, šventoje upėj e ir išmelsti vai--, 
i Lietuviai darbininkai, kaip kų. Susirerika biednosios ir ! 
i ir visų kitų tautų darbiniu- turtuolės, jpačjame raginiame ; 
kai, turi stoti į kovą po Ko- tįni‘'time turtūoFgs .pradeda d ras- 
munistų/ Partijos vadovybe 
už savo gyvenimo/pagerini
mą, į kovą už apdraudą be
darbiams, "prieš algų nuka-1idiotės, sumeta tiek daug viso-
pojimą, Už sutrumpinimą 
darbo dienos ir, pagalios, už 
nuvertimą kapitalistines sis
temos ir įsteigimą darbinin
ku valdžios.

Visi piliečiai lietuviai dar
bininkai, šiuose rinkimuose 
balsuokite už savo partijos, 
Komunistų Partijos, .kandi
datus. Remkite tą partiją, 
nes ji gina jūsų ir kitų dar-x 
bininkų reikalus. •

Liet. Fašistai Apkarūnavojo 
Buvusį Socialdemokratą

KAUNAS. — . Valstybės 
universiteto rektorium pa- 

; skirtas profesorius V. Če- 
pinskas, buvęs socialistas. 
Tai fašistų karūna ant iš
daviko galvos. Dar ir šian- 

i dien Čepinskas tebesidi- 
'džiuoja savo socialdemokra- 
tiškumu. Iš tikrųjų, mažai 
skirtumo beliko tarpe so- 

icialfašistu ir fašistu.

kių brangenybių, tai paskui“, pa 
sibaigus religiniam 
valdžia išrandavoja 
kraštą tam tikroms 
joms,, kurios 
brangenybes.
patyi‘ę narai. Kompanijos pa
daro didelius

Pamaldos atlikinėjamos ryte 
anksti, dar pirma saulės užte
kėjimui. Kada jau saulė .už- ' 
teka, tuomet ir upės visas šven- ■ 
tumas dingsta.

Suprantama, kuomet tiek 
daug žmonių susirenka, tai gud
resnieji ir pati dvasiškija daro j. 
labai didelį biznį. Juk apart 
“švento” vandens, atsįrandą ir 
kitokių “šventų 'daiktų”, ku- . 
riuos pardavinėja tamsuoliams. |

Delei didesnių ceremonijų ir 
žmonių mulkinimo, čia pat su
kuria laužus ir degina numirė
lius. Pačioje Upėje irgi nema
žai būna lavonų, kurių vienus 
ištraukia prižiūrėtojai, kitus, 
kuriuos vanduo nųnešą toliau, 
pasigauna plėšėdriški paukščiai' 
ir pradeda dnžtekyti.

DvdsiŠkija, palaikymui Žhlo- 
nių tąfnsumo, varo tą bizhį, o 
valdžia nebando į tai kištis, lei
džia laisvai tamsybės apašta-

kitokių “šventų 'daiktų

*

TRINIDAD.— Penki ka
liniai pabėgo iš Cayenne ir 
pasigriebę laivelį išplaukė ■ 
ant jūrų. 15 dienų išbuvo ] 
po atviru dangum, daužomi 
jūrų bangų. Pagaliaus pri
stigo maišto. Penkias die
nas išbuvo be duonos kąs
nelio. Šiaip taip prisikasė 
prie kranto sale Erin Bay, 
stačiai nei į žmones nepa
našūs. Čia juos suėmė ir 
sugrąžino į nelaisvę.

BERLYNAS.— Prūsijos 
premjeru yra socialdema- 
kratų lyderis Braun. Val
džia yra socialdemokratų- 
klerikalų rankose. Ifaip vi
soje Vokietijoje taip Prūsi
joj siaučia baisi bedarbė. 
Bet vietoj 1 maitinti bedar
bius, socialfašistai susitarė 
su klerikalais pastatyti mil
žinišką katalikų katedrą. 
Socialistas Braun sutiko, 
kad jo valdžia ' duos 327,- 
000.000 markių; Vokietijos! 
reichstagas pridės 500,000,-Į. 
000 markių; o paskui i bus 
kreiptasi iprie popiežiaus, 
kad jis dakep'tų kelius šim
tus milionų.

PLATINKIT 
'‘LAISVĘ*

DAILY WORKER 
MORNING FREIHEIT
•rib i • iBazaro

MADISON SQUARE GARDEN
Ketvirtadienį, Penktadienį, šeštadieni ir Sekmadienį,

Spalio (October) 2,3,4 ir 5 M
DARBININKAI 1R DARBININKIŠKOS
ORGANIZACIJOS! ' H ‘ ■ ' ' ’ - ’

i ■ 1 rKuo greičiausia prisiųskjte straipsnių, pasveikinimų 
ir apgarsinimų bązaTo žurnalui į National Bazaar Com
mittee, 30 tliiįon Square, New York. Laikas trumpas! 
Pradėkite darbą1 tuoj aus! '

Bazarui Tikietus Galite Įsigyti Šiose Vietose:
DOWN TOWN

Daily Worker, 26 Union Sq.
Morning Freiheit, 30 Union Sq.
Soilin’s Restaurant, 216 E .14th

Street.
Bred.erman’s Book Store, 184

Second Avenue.
Muslin’s Leather Goods Store,

335 East 10th St.
Needle Trades Workers Indus

trial Union, 131 W. 28th St.
Food Workers Industrial Union

16 W. 21st St.

Harlem
Hėalt-h Food Vegetarian Res- 

tauraht, 1600 Madiadh Ave.
Jewish Workers Children’s

Schools, 143 Ę. 103rd St.,
Esther‘$ Scientific Restaurant,

1606 Madisdh Ave.
.... ■ ,i, '. ii'.''i

Bronx
Bronx Coop. 'Restaurant, 2700 

Bronx Park East.
“N'o Tip” Barber Shop, 641 Al

lerton Ave. (Coop. Colony).
Rappoport & Kultler’s Book 

Store, 1310 Southern Blvd.
Messingers Restaurant, 1763 

Southern Blvd., near 174th St.
Brownsville

Goldstein’s Book Store, 413 
Sutter, Avenue.

Rozetzky’š Grocery Store, 778 
Sutter Ave., E. Ni Y.

Brighton Beach
Pe'rlmutter’s Restaurant, 

ton Beach Ave., cor., 
Island A*venue.

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

Mermaid Ave.,'coi\ W,

B ri gli- 
CI one y

Store, 
30 St.

■ ;>• .ik-' .

Bell Ęhone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRA B ORI US- UNDERTAK ER

Išbalzamuoja ir laidoja nutniruilu* 
visokių kapinių. Norintieji gerinant 
tarnavimo ir už. žemą kuiliu, nuliQoinao 
valandoje žaukltf* prts mane. Pa* aaan« 
galite gauti lotu* afit viliokių kapinių kuo- 
KeriauBiose vietose ir už i.eitin kalnę.

1023 Mt. Vernon $treet 
PHILADELPHIA, PA.

SKELBIMAS:

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

Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 

jgeriausį ir mandagiausi pa- 
jtarnavimą kaip aplinkiniams, 
: taip ir iš toliau atvykusiems 
•svečiams. Restaurantas atda- 
;ras nuo 4-rių vai. iš ryto iki 
'8:30 valandos vakare. Už- 
jkviečiam visus!

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
^iuomi primenu savo draugams, jog aš vis d£T 

praktikuoju savo profesiją;-" Pirmiaus antrašas
I t • '• L

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tel.: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausią® 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plači* 
Aniettką 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.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kampa* Chwpont AvmhM) 
MASPETH, L. N. Y.
Telephone, Juniper >7f€

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

151 Metropolitan Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite:

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

ĄŠ, žemiaus .pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kuri malonikft 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

Vardas
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Puslapis Šeštas ‘1 šeštadienis, RugsVIETOS ŽINIOS
Paskutinis Atsišaukimas 
Delei Piliečių Parašų

|A.LD.L.D. !I Apskričio 
{Komiteto NariamsI

darbininkai
Geras dar-
turi užsi-

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

PARSIDUODA pigiai geras namas, 
vidury jniesto, 9 dideli kambariai 

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

(223-228)

REIKALINGI ,2 geri 
dirbti furniture Store, 

bas, gera mokestis, b<
iras norėjęs /‘užkirst kelią val
džiai areštuot kaltininką Jo- 
nesą.”

Magistrato teisme daktaras 
tapo paliuosuotas ir areštavo 
patį blaivybės “angelą,” ku
ris dabar laikomas po $5,000 
parankos iki tolesnio teismo.

Blaivybės agentai ir augš- 
tesni viršininkai, imdami ky
šius iš šmugelninkų, leidžia 
jiems varyti milionų dolerių 
biznį iš alkoholio, o kur ky
šių sau nemato,' tai už kelis 
lašelius terorizuoja žmones.

bas, gera
statyti kauciją pinigais.
Šiuo adresu: Smith, 45
Place, Roorrf 227, Newark,

Telephone, Stagg lilt
Branford

N. J.
(223-225) LORIMER RESTAURANT

Lietuvių ValgyklaKAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

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

215-26

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA biznio namas,. 9 kam
bariai, bekernč, ant kampo bučer- 

nė ir grosernė, ‘ biznis daroma per 
14 metų. Del platesnių 
kreipkitės laišku tokiu 
Gudinas, 2 Perry St., 
Mass.

Prisirengimui prie agitacijosdar-
aka- mėnesio šaukiama II Apskri- 

re ir rytoj iš ryto parinkti pi- či° kuopų konferencija įvyks 
liečiu parašų Komunistų Par- šį sekmadienį,^ ir kuopos turi 
tijos kandidatams šiuose rin
kimuose. P a s i d a r buokite, 
kad mūsų Partijos visi kandi
datai gautų reikiamą skaičių 
parašų, kurių šiandien dar ke
liais šimtais pertrumpa. Di
delis būtų nesmagumas ir ža- mu* 
la, jeigu del tų keleto šimtų 
parašų negavimo bent vienas, 
komunistų kandidatas negalė
tų būt įdėtas į oficialius 
savimo sąrašus.

Draugai darbininkai ir 
bininkės, eikite šiandien v

pasirūpinti dalyvauti ir turėti 
savo atstovybę* toje konferen
cijoje, kad parvežus savo kuo
pom planus, kokie bus išdirb
ti minimoje konferencijoje ir 
kaip bus veikiama tuo klausi-

Sekr. A. Matulevičius.
ir 

ne
teisėjo Craterio.

bal-

in formacijų 
adresu: J.
Stoughton,

(223-224)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteris pri

žiūrėjimui dviejų vaikučių. Atsi- 
šaukit sekamu adresu: Petronis, 66- 
4.1 Clipton Ave., Maspeth, N. Y.

; I ■ (224-229)

Telephone, Greenpoint 2320

J Sąryšio Organizaciją 
Komitetus, Delei Ateivių 
Apgynimo Konferencijos

Draugai ir draugės! Atei
vių Apgynimo konferencija 
įvyks šį selkmadienį, tai yra 
21 d. rugsėjo, Manhattan Ly
ceum svetainėje, 10-tą vai. ry- 

Daugelįo kuopų ir drau- 
imai jau nebus ga
bi ; tai bent šių or-

te.
gijų susirink
Įima sušauk 
ganizacijų komitetai turi da
lyvauti konferencijoje, nepai
sant, kad pats Sąryšis turės 
ten savo atstovybę.

Matulis.

Baisus Ištvirkėlio 
Pasielgimas su Gražuole ; 
Oficieriaus Pačia

Tūlas dailus vyras prisikal
bino jauną laivyno oficieriaus 
pačią, gražumo dovanų laimė
toją Alice Connorienę, nueiti 
su juom į Patsy Adamo val
gyklą, 253 Johnson St., Brook
lyne; sako,aš galiu tave įstatyt 
į puikų aktorės darbą su ge
ra alga, kad sakai, jog tavo 
vyras negana pinigų uždirba.

Valgykloje tas jos “frentas” 
pradėjo prie jos lįsti su lytiš
komis intencijomis. Moteriš
kė pasipriešino. Tuomet jis 
ją šoko taip mušti, kad išdau
žė porą dantų, perkirto blek- 
džekiu veidą, uždaužė akis; 
paėmė ją be sąm’onės sudribu
sią ant grindų, išnešęs įsime- 

jtė į automobilį pavežė toliaus

Argi Ištikro Jieškoma 
“Dingusio” Teisėjo?

Į į
New Yorko detektyvai 

policija būk tai j ieško ir ‘ 
gali surasti
Jis buvo šaukiamas liudyti 
apie ex-komisionieriaus Hea
ly’o ir teisėjo. Ewald.o šmuge
lius. Bet, matyt, ir pats jau
tėsi taip, kaip gudrus katinas 
pieną paliejęs; todėl ir “din
go nežinia kur.”

Nežiūrint to “dingimo” jis 
buvo kelis kartu matytas New 
Yorke pats vienas ir su savo 
meiluže, buvusia aktore. Apie 
tai teisminiai tyrinėtojai gavo 
užtenkamai žinių ir liudijimų; 
o Crateris vis dar “jieškomas 
ir nesurandamą.” Juokinga.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS *

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
’ X-Spindulių Diagnoza
■» Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.
231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812 . '

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Iš muš am e Sienai> 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens. I
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Poniško Sveikatnamio
Skandalas

ir ištrenkė į gatvę. Be žado 
paimta nuo gatvės į ligoninę, 
jinai per dvi dienas neatgrie
bė sąmonės. Čia jai užsiuvinė- 
ta žaizdos, viena iš kurių bu
vo apie trijų colių ilgio pra
kirstas plyšys skersai veido.

Atsigaiveliavus, Connorienė 
padavė teismui skundą prieš 
valgyklos savininką, kuris, > 
viską matydamas, ką užpuoli
kas valgykloj jai darė, ta- 
čiaus, nebandė ją apginti. Sa
vininkas areštuotas, po $2,500 
kaucijos laikomas, kaip to už
puoliko sėbras ir sandarbinin- 
kas. : • < ,

Lietuviai Darbininkai
Rinkimų Kampanijos Mitinge

Bent trečdalį publikos suda
rė lietuviai darbininkai pereito 
trečiadienio vakaro mitinge, 
Grand St. Extension ir Have
meyer St., Brooklyne, atvira
me ore.

Mitingas buvo suruoštas Ko
munistų Partijos rinkimų kam- 

-panijos reikalais. Pirmininka-
vo .drg. A. Bimba, kuris pąsą- 
kč ir porą prakalbėlių ; taip | 
pat kalbėjo drg. J. Siurba, 

jj įneštos Sekcijos organizatorius
^Flaiani ir dvi jaunuolės komu

nistės. Nors vien tik anglų 
kalba buvo prakalbos sakoma, 
tačiaus nesiskirstė lietuviškoji 
publika, kurios tarpe buvo ne . 
tik partijiečiai, bet dar dau-i 
giau šiaip darbininkai. Vadi-|

• naši, suprato, ką kalbėtojai; . - -
aiškino apie gyvuosius darbi-jmiaus1^ Queens pavieto dak- 
ninkų ir bedarbių reikalus, j^at’lĮ’ A. L. Irwiną, kada 
apie Komunistų Partijos l.„ 
vas ir reikalavimus šiame rin-

Blaivybės Agentas
Žvėriškai Primušė 
Nieku Nekaltų Daktarų

Blaivybės agentas Francis 
j P. McCarthy budeliškai blek- 
džekiu primušė vieną iŠ žy-

k0_ daktaras su savo draugais
Jarry Jones’u ir Danielių

kimų vajuje, apie demokratų (Thompsonu atvyko į prieplau-
• ką palydėti kelis sau artimus 

Jįuu~«d apie žmones, imančius laivą plauki
ko c Ralistus ” mu* i Europą. Prasidėjo iš to, 

apie kovojančio bei revoliuci-j^a(^ blaivybės agentas paklau- 
nio darbininkų judėjimo smar-,£^ neturi degtinės. Jones 
kėjimą visame kapitalistinia-(atsakė, kadj.urjs dv! burneles, 
me pasaulyje ir t. t.

Geras dalykas, kad lietuviai 
f darbininkai pradeda po trupu

tį daugiąu dalyvauti tarptau
tinėse mūsų prakalbose, de
monstracijose ir mitinguose. 
Reikia dildyt iš mūsų tarpo 
tasai senoviškas, siauras ir tin
gus nusistatymas, kad ot “man 
užtenka vien lietuviškų paren
gimų, o angliškuose ką aš ten 
suprasiu?” j

ir republikonų šmugelius ir 
prigavingus žadėjimus, apie 
pardavikiškus “ !

Rep.

Į ir parodė apie porą uncijų al
koholio. Tuomet blaivybės 
agentas dideliu blekdžėkiu 
ėmė trankyti Jonesui galvą; o 
kada Jones sugniužo ant bru
ko, tai ir gulintį “prohibišinas” 
visu pasiutimu dar mušė. 
Daktaras Irwin bandė sulaikyt 
prohibišino ranką; tuomet 
blaivybės sargas puolėsi ant 
daktaro ir 1 
jam galvą ir veidą, ir dar are
štavo neva už tai, kad dakta-

Apsivedė Drg. Bukšnys
keletą dienų apsivedė 

P. Bukšnys, buvęs A.L.D.
. Centro iždininkas. Jo mo

terystės draugė yra draugės 
Adeikienės ąesutė. Apsivedė 
ir “medaus mėnesį atliko Ka
nadoj. Abu jaunavedžiai at
rodo labai gerai. Linksmo 
jiemdviem gyvenimo!

Frentas.

Prieš

LITTLE THEATRE 
2222 Market St., Philadelphia, Pa.

Praaides 15 d. Rugsėjo 
ir tęsis visą savaitę 

Valiausias Amkino Leidinys
LAW OF SIBERIAN TAIGA” 

laida pagaminta U.S.S.R. 
: Chaplino atnaujinimas — 

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

Nepersenai miesto daktaras 
pripažino, kad tai pats nusi
žudęs jaunas mįlionieriaus sū
nus, Wm. E. Swift 
sveikatos įstaigoj 
Ave., New Yorke, 
giminės reikalauja, 
nas būtų atkastas ir ištirta, del 
kokios priežasties jis ištikrųjų 
mirė.

Tas asmuo buvo ištvirkėlis 
su sugadintais nervais. Yra 
liudijama, kad ir ligoninėje 
jam buvo įvalias duodama al
koholio ir dar nuodingesnių 
opiumo, kokainos ,bei morfinos 
svaigalų delei nusilinksmini- 
mo. 
—u-

. t IMPERIAL r < ' 
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

madingoje 
ant Park 
Dabar jo 
kad lavo-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, biznis 

įdirbtas per 18 metų. Gera proga 
pirkti, nes parsiduoda iš priežasties 
moters ligos. Kreipkitės no No. 2 
Hope St., kampas Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

(221-226)
PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

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

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

204-30

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 6 kambariai, yra 

elektra ir maudynė. Taipgi pasi- 
randavoja ir 4 kambariai. Randa že-rgas puolėsi ant imai Kreipkitės pas New England 

baisiai sukapojo J Shoe Store, 637 Grand St., tarpe 
Leonard ir Manhattan Ave., Brook
lyn, N: Y.

(222-227)

! Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy- 1 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.

B Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į Storus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 

_ • *   _  - _ ■ » .J - — -no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus. V. LUKOŠEVIČIA, 'Savininkas, j

Scholes Baking, Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

16 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Yi '; Phone stagg 9645

■

Už PRIEINAMAS KAINAS
Mes parduodam visokius muzikalius instru- 
mentus, kaip RADIOS ir su Gramafonais prie 

K U \ \\ Radio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi
urP j - Jg) Smuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ir ki-‘ 

^us visusv pučiamus i r spaudomus iųstru- 
mentus už Cach arba Credit. Pataisom ir 

;-----— sutūnijam. Prisiunčiam į namus.
JONAS B. AMBROZAITIS

560 Grand St,. Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stagg 6533

L., B. SALINAITE
Praneša, kad Jau Prasidėjo Mokslas

1277 Bushwick Avenue Brooklyn, N. Y.

PAMOKOS PIANO, BALSO, MUZIKOS TEORIJOS

L. B. šalinaitė

P. S. Ka/ip kas metai, taip ir šį sezoną, rengiamas 
koncertas, kuriame dalyvaus šallnaitės mokiniai.

Tel.: Foxcroft 8523.MAIONŪS RŪKYT "
r 1 ' X *' i ‘

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubaa, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū- 

• - muose; nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
L rus bižniavoja.. Taip pat visos švaresnės lietuviš- 
1 kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie- 
I Hai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa- 
r daryti ir po vardu PETRO.

i Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
J bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
^kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 

viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinejam per paštą. Ad- 
resuokit:

<67
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

DIVISION AVENUE. BROOKLYN, N. Y.

MOT. LAUKUS, Fotografas
21 į bedtui‘1 blaitliNft 

l et. v
C'n'1'ifiusui SImi' ui

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numallavoja viso
kį u a paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikonifikais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1460
Kreipkitės i i u o 

adresu:

JONAS 
171 Bridge St., '

A

41®

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
I. Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Telephone: Stagg 440>

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos,* tyros ir geriausios

65c

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

KUNDROTO APTIEKA
t • , P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

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

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiyskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

i A
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