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Menševikas, Ponas ir šįio 
Daktaras Naujoj Gadynėj 
Redaktoriaus Darbas

Rašo Komunistas

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų Salių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimčsite, Tik Re

težius, o Išlaimesite Pasaulį!
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Atsakymui į mano dešimties 
eilių krislą Chicagos socialfa- 
šistų “Naujienose” tas pats vi
so labo Grigaitis prirašė ap
žvalgą dviejų spalių. Aš trum
pai ir drūtai pasakiau, kad So- 
vietų Sąjungoje kortos įvesta 
naikinimui parazitų, nes tas 
kortas tegauna tik tie, kurie 

* dirba visuomenei naudingą dar
bą. Socialfašistas Grigaitis 
pripažįsta, jog mano teisybė, 
kad parazitams užduotas smū
gis. Bet paskui jis visą viedrą 
ašarų išlieja už parazitus.
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Well, menševikų tėvas verkia 
delei likimo nuožmiij parazitų. 
Jis nemato likimo miliontj be
darbių, nesigaili milionų ba- 
daujančių darbininkų kapitalis
tiniam sviete, ale gvolto dejuo
ja už tuos, kurie dar vis nori 
ponais pasilikti Sovietij Sąjun- 

' goję. Girdi, “civilizuotame pa
saulyje žmonės nė su gyvuliais 
taip nesielgia.” Nebenaudingą, 
nuliekamą šunį, esą, ūkininkas 
šeria, kad “jisai galėtų palai
kyti gyvybę savo šuniškame 
kūne” ir tt., gi darbininkų tė- 
vynėje “žmogus yra , pasmer- j 
kiamas bado mirčiai už tai, kad ■ 

•• jisai nedirba naudingo darbo.’ 
Ne tiesa, kad ūkininkas še

ria nenaudingą šunį. Jis jį nu
šauna arba paskandina. Kas 
kas, bet jau ūkininkas tokio pa
razito tai nešeria.

Pagaliaus, kodėl darbininkas 
turėtij geriau gailėtis pono, ne- Į 
gu šuns? I 
nieko neužkliudydamas, o ponas 
visais būdais stengiasi tau dar 
kailį nulupti? Antra, kapita
listas savo šunį šeria skaniau
siu ėdesiu, auksu apkabinėjęs 
laiko, o darbininką išmeta ant 
gatvės badui ir šalčiui. Jam 
negaila darbininkų verkiančių 
kūdikių. Ir štai šito kapitalis
to parazito dabar taip pagailo 
Grigaičiui, jog jis pagatavas sa
vo menševikišką širdį atiduoti. 
Tas tik parodo, kad Grigaitis 
yra parazitų draugas, o darbi
ninkų priešas. Mes juk taip 
senai sakome ne tik apie Gri
gaitį, bet apie visus socialfa- 
šistus, apie visas buržuazijos1 
uodegas.
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Tarptautinės Raudonosios 
Pagelbos buletinas praneša, 
kad Kaune šiomis dienomis 
tapo pasmerkti du darbi
ninkai šešiems metams kalė
ti. Jie buvę kaltinami pri
gulėjime prie Komunistų 
Partijos. Bet buletinas ne
paduoda nuteistųjų draugų 
pavardžių.

AMERIKOS VALDŽIA ŽADA IŠLEIST 
$1,000,000,000 KARO REIKALAMS, 
0 BEDARBIAMS NEDUODA NE CENTO

Kongresmanas Britten Kalba Apie Europos Apsiginklavimą 
ir Naujo Karo Pavojų, Bet Slepia Šios Šalies Besirengimą 
prie Karo; Turime Remti Komunistų Partijos Obalsį “Nė 
Vieno Cento Karo Reikalams”
Iš Europos sugrįžo kon- nedavė 

gresmanas Britten, pirmi-Rasta Moteriškė
V • D 1-J • nin^as laivyno komisijos. Kraujuose rapllldUSl Jis sako, kad Europa apsi-

26,000 Politinių 
Kalinių Indijoje NEW YORKO DARBININKAI PRADĖJO 

PLATU JUDĖJIMU GYNIMUI ATEIVIU 
TEISIU JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

s*

LONDONAS. — Londono 
komunistų “Daily Worker” 
paduoda skaitlines apie so- 
cialfašistų imperialistų val
domojoj Indijoj politinius 
kalinius. Viso esą 26,000 
kalinių. Pagal miestus sto
vi sekamai: Bengal—6,000; 
Behar— 4,158; Andrha—3,- 
000; Punjab — 3,500. Liku
sieji išmėtyti po kitus mies
tus ir kaimus. Visi jie bai
siai kankinami.

*

Fašistinis Fish Komitetas Ketina Siūlyti Naujus {statymus 
Prieš Ateivius Darbininkus; Visoj Plačioj Amerikoj Turi 
Prasidėti Judėjimas Už Gynimą Ateivių Teisių; New Yorko 
Demonstracijos Davė Pavyzdį

t*

NEW YORK.—Entuzias
tiška buvo ateivių apgyni
mo konferencija pereitą 
sekmadienį, Manhattan Ly
ceum svetainėje. Dalyvavo 
233 delegatai, atstovaudami 
163 darbininkiškas organi
zacijas su 30,422 nariais. 
Pusėtinai skaitlinga buvo ir 
lietuvių darbininkų atstovy
bė, 26 delegatai bei delega
tės ne tik iš Didž. New Yor
ko, bet ir iš Newarko, Kear
ney, Cliffside, N. J., ir kt.

Į distriktinį ateivių Apgy
nimo Tarybos komitetą iš
rinko 25, tame skaičiuje Mi- 
zarą, P. Rainį, Kazakevičių 
ir Žilinską. Delegatais į vi
sos šalies ateivių apgynimo 
konferenciją, kuri įvyks 
Washingtone, išrinkta dar 
tebesėdinti kalėjime bedar
bių vadai Foster, > Minor, 
Amter ir Raymond; apart 
kitų, į šiuos nacionalius de
legatus tapo išrinkta 
Nalivaika su Žilinsku.

devyniems milio- 
nams bedarbių ir jų šeimy
noms. Nebereikia geresnio 
pavyzdžio, kaip šios šalies 
plutokratija tyčiojasi iš dar
bininkų.

Sacramento mieste suban
krutavo dirbtuvė,'600 darbi
ninkų neteko darbo. Spray, 
N. C., šimtai darbininkų at
leista iš darbo, o 3,000 au
dėjų nukirsta algos ant 11 
nuoš. Manchester, N. H., 
audinyčių bosai kasdien 
šimtus meta laukan, o dar 
dirbantiems taip nukapojo 
algas, jog audėjai beuždirba 
nuo $8 iki $10 į savaitę, 
dirbdami 54 valandas.

Bedarbiai turi organizuo
tis ir kovot už Komunistu 
Partijos siūlomą Socialės 
Apdraudos Bilių. Dirban
tieji turi stoti j revoliucines 
industrines unijas.
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Komunistų Lapeliai Italijos 
Fašistinėj Milicijoj

ginklavus nuo kojų iki gal
vos. Naujo karo laukiama 
bile dieną. Kasdien išlei
džiama po $6,000,000 karo 
reikalams. Pavojus taikai 
šiandien esąs daug didesnis, 
negu 19912 metais prieš di
dįjį karą.

Bet Britten nutyli apie 
Amerikos karo prisirengi
mus. Priešingai,, jis išveda, 
kad Amerika .turi dar uo
liau ginkluotis. Bet Ame
rika ir taip ginkluojasi. Val
džios yra nutarta bėgyje 
poros metų išleisti bilionas 
dolerių karinio laivyno su- 
drūtinimui.

Taigi, Amerika išleis bili- 
, oną dolerių žudymui žmo- 

sakoja, kad jis apžiūrėjęs nįų, 0 cento iki šiol dar 
kambarius, išskyrus burdin- 
gieriaus kambarį, ir savo 
žmonos neradęs. Bet jautęs 
ką nors, todėl pastatęs savo 
•sūnų Williamsą daboti lau
ke prie durų, ar kas ateis. 
Jis pats išėjęs į savo šapą 
dirbti. Neužilgo sūnus už
girdęs šūvi. Nubėgęs pašau
kė tėvą. Abudu sugrįžę ra
do Vassilienę kraujuose pa
plūdusią.

Karpodinis (irgi lietuviš- 
kai skambanti pavardė) po-

EASTON, Pa.—“Eastern 
Express” paduoda sekamą 
žinią berods apie lietuvių 
šeimyną Vassil (veikiausia 
bus Vasiliauskai): Pearl 

[Vassilienė rasta kraujuose 
i paplūdus burding i e r i a u s 
Karpodinio kambaryje. Ne
toli jos šalę dešinės rankos 
rasta revolveris.

Šeimyna gyvena po No. 
315į Ferry St. Vassilius 

įsako, kad jo žmona ketino 
Sotus šuo guli sau, | prasišalinti, nes ji įsimylė

jus į kitą vyrą. Bet jis sa
ko, kad kaip Karpodinis at
ėjo pas juos gyventi, taip 
jų šeimyniškas gyvenimas 
pradėjo irti. Jis toliau pa-

Šuo yra bespėkis. Kas kita 
su kapitalistu. Jis gali eiti ir 
užsidirbti .sau duoną. Sovietu 
valdžia sako: “Darbo yra vi
siems, eikite ir dirbkite.” Bet 
atsiranda ponas, kuris sako : į kaltas. 
“Neisiu ir nedirbsiu, 1 
vensiu, kaip iki šiolei.” Sovie-1 XfįVi 
tai jam atkerta: “Tai negausi1' ” 
kortos ir galėsi sau stipti badu.” 
Mes sakome: “Tegu.1 gyvuoja 
Sovietai! Kas nedirba, tas ir 
nevalgo.” Grigaitis gi ir visi 
socialfašistai rėkia: “Negali
ma taip daryti! Baisus dak- 
tas! Juk žmogus (ponas) dar 
gali nudvėsti badu!” Tai ši
toks skirtumas tarpe komunis
tų ir socialfašistų.

licijai aiškina, kad jis ne- 
Jis sako, kad jis bu

Didėja Kampanija Prieš 
Sovietų Sąjungą

Darbininkų Tėvynėj 
Bedarbė Panaikinta

ROMA. — Parmos miesto 
fašistinės milicijos barakuo
se rasta komunistinių lape
lių. Fašistai viršininkai pra
dėjo šėlti iš piktumo. KOI 
kas jiems nepavyko surasti 
lapelių dalintojus.

Darbininku Balsas

Sakėme, kad sukelta au
dra delei Sovietų kviečių 
yra niekas kitas, kaip kam
panija prieš Sovietų 'Sąjun
gą. Taip ir yra. Fašisti
nis Fish komitetas jau su
mobilizavo spėkas tyrinėji
mui to viso dalyko. Žemės,

MASKVA'. — Sovietų Są
jungos Centralinio Komite
to pirmininkas d. Kalini
nas rašo: “Šiais rnetais 
jaučiama stoka darbininkų 
beveik kiekvienoj pramonės 
šakoj. Netgi biuruose ir ad- 
ministratyviškuose darbuo
se stokuoja lavintų darbi -

Tarptautinės Raudonosios 
Pagelbos Vengrijos skyrius 
išleido atsišaukimą į viso 
pasaulio darbininkus, prašy
damas aukų gydymui ir šel
pimui Budapešto darbinin
kų, kurie buvo sužeisti lai
ke sukilimo. Rugsėjo 1 d. 
penki darbininkai buvo už
mušti, (375’ sūžeista ir-200 
suareštuota. Daugelis su
žeistųjų randasi ligoninėje. 
Jų šeimynoms grūmoja ba
das. TDA šaukia darbinin
kus suteikti pagelbą Buda
pešto kovotojams.

Berlyno Socialfašistai

by- 
de-

eile
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Pagaliaus prieiname prie taip 
vadinamo “protinio darbo.”

Grigaitis klausia: ar daktaro 
naudingas darbas? Taip, nau
dingas, nebent daktaras tyčia 
išnuodija žmogų, kad paskui jį 
“išgydyti.” Jeigu Grigaitis ka
da nors turėjo • nesvietišką pil
vo skaudėjimą, tai turėtų žinoti, 
kad daktaras yra naudingas. 
Bet ir daktarų profesija darbi
ninkų tėvynėj kitaip sutvarky
ta, negu Amerikoj. Apie tai 
pakalbėsime kitą sykį.

i 7 •

het gy- ves toilete, kuomet išgirdęs 
Nubėgęs ir radęs 

Vassilienę gulinčią. Turėjęs 
rankoje rankšluostį. Kuo
met pasilenkęs jos pažiūrė
ti, rankšluostis susikruvi
nęs. O nuū rankšluosčio su
sikruvinęs rankas.

> KAUNAS.—Smetona do
vanojo bausmę ir paliuosavo 
iš kalėjimo penkis plečkaiti- 
ninkus: Bukauską, Misevi
čių. Gečionį, Balzaravičių ir 
Urbonavičių. Jis žino, kad 
socialdemokratinė plečkaiti- 
jada fašistams nepavojinga.

Ūkio Deųartmento sekreto- ninku. Mūsų darbo biržos 
rius Hyde vėl piškina pa- praktiškai yra tuščios. So- 
reiškimus, kad Sovietų vai- vietų Sąjungoje bedarbės 
džia ištikrųju sugalvojus [problema tapo išrišta pir- 
skymą numušti kviečių kai- ma, negu Penkių Metų Pla
ną ir sukelti Amerikos far- nas tapo įvykintas. Tai lai- 
merius prieš valdžią. O mėjimas, kokio mes nesiti- 
spauda tą burbulą pučia į kėiome.”
merius prieš valdžią.

padanges. Ir taip nauja 
smala verda prieš darbinin
kų respubliką.

Amerikoje jaučiamas že
mės ūkio krizis. Farmeriai 
zurza. Taigi, kad nukreipti 
jų atydą nuo tikros krizio 
priežasties, sukelta audra 
prieš Sovietų Sąjungą.

Toliau d. Kalininas ragi
na dirbtuvių vadovystes 
tuoj aus griebtis už darbo, 
kad lavinti darbininkus vi
sokiems užsiėmimams. Prie 
visokių mechanišku'’ darbų 
nepastatysi be jokio prasi- 
lavinimo iš kaimo atvykusį 
jaunuolį. Jį reikia pralavin- 
ti amato.

BERLYNAS. — Berlyno portavimo. 
miesto susisiekimų trusto 
direktoriais yra socialdemo-i 
kratai. Šiomis dienomis jie 
nutarė atstatyti iš darbo 1,- 
400 transporto darbininkų.

O iš Ruhr distrikto pra
nešama, kad mainų savinin
kai nutarė paleisti iš darbo 
55,000 mainierių. Vadinasi, 
Vokietijoj bedarbe dar 
plečiasi.

vis

Keturi Užmušti Sukilime
NAGPUR, Indija.—Polici- 

ja užmušė 4 valstiečius ir 
sužeidė 50 sukilime Borde- 
hia sodžiuje. , Valstiečiai 
smarkiai kovėsi su Anglijos 
imperialistine valdžią, bet 
jie tapo nugalėti.

suskaldyti darbininkų pajė
gas, kurstydami vieną “veis
lę” prieš kitą. Bet jeigu 
ateivių darbininkų milionai 
išvien su negrais ir susipra
tusia dalim amerikiečių su
jungs savo pajėgas, tai jo
kie įstatymai delei ateivių 
deportavimo bei registravi
mo negalės būt įvykdyti.

Drg. J. Louis Engdąhl, 
Tarptautinio Darb i n i n k ų 
Apsigynimo sekretorius, iš
davė raportėlį, iš kurio pa
aiškėjo milžiniški darbai, 
kuriuos ta organizacija at
lieka, vesdama tūkstančių 
kovojančių darbininkų 
las, gindama juos nuo 
portavimo ir tt.
Plačios Diskusijos

Diskusijose kalbėjo
bedarbių ir dirbančiųjų dar
bininkų. Nutarta pasiųst 
pasveikinimo telegramas d. 
Fosteriui, Minorui, < Amte- 
riui, Raymondui ir įvairiem 
kitiem politiniam kaliniam, 
taipo pat Guido Serio’ui ir 
kitiem kovotojam, skiria
miem deportavimui. Georgi
kos gubernatoriui mušta te
legrama su reikalavimu tuo
jaus paliuosuot šešis darbi
ninku ’organizatorius, lau
kiančius mirties teismo.

Kiekviena prie Ateivių 
Darbininkų Apgynimo Ta
rybos prisidedanti organi
zacija turės mokėti po $1, 
kaip narystės duoklę už vi
są organizaciją.

Apeivių apgynimo distrik- 
tinės konferencijos greitu 
laikų įvyks dar Chicagoj, 

per jų persekiojimą stengia- Philadelphijoj, Pittsburghe, 
si paskirstyti ir sukurstyti Detroite, Clevelande, Los 
“tikruosius” amer i k o n u s • Angelese, San Franciscoj ir 
prieš ateivius, kaip kad kt. Po to bus sušaukta na- 
kursto ir baltuosius prieš cionalė konferencija Wash- 
negrus. Išnaudotojų klasė ingtone. 
mato ateinančias dideles, 
griežtas darbininkų kovas, į. 
kūrias juos stumia patsai 
vis augantis kapitalizmo 
krizis. Todėl kapitalistai 
per savo valdžią stengiasi

ir d.
i ,

Raportas, apie Ateivių 
Persekiojimą

Konferencija priėmė 
žolinei j as, vienbalsiai 
smerkdama visus kongresui 
įneštus sumanymus delei at
eivių registravimo bei de

re- 
pa-

Platų raportą apie ateivių 
[darbininkų persekiojimą ir 
apie kovą prieš tai išdavė 
Louis Kovess, narys Nacio- 
nalės Ateivių Apgynimo Ta
rybos, pabrėždamas, kad 
kapitalistų klasė per savo 
propagandą prieš ateivius ir į

Reporteris.

So. Boston, Mass.
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Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Balsas 
delei Gastonijos Septynių Nuteistų Darbininkų

Kaliniai Rengiasi Sukilti

O kaip su redaktorium? Well, 
redaktoriaus darbas gali būti 
naudingas visuomenei ir gali 
būti pragaištingaS. Priklauso 
nuo to, kokiomis akimis į jo 
darbą yra žiūrima. Darbinin
kiškomis akimis žiūrint, šitaip 
atrodo: redaktorius, kuris dar
bininkus šviečia ir organizuoja 
kovai su išnaudotojais, atlieka 
naudingą darbą. Gi redakto- 

ėsti darbininkus, kuris nemato 
milionų darbininkų alkanų, o

Buržuazinė spauda pla
čiai pragydo apie tai, kad 
gal kai kurie Gastonijos nu
teistieji darbininkai neisią 
į kalėjimą. Iš septynių, ke
turi gal nuspręsią pasilik
ti Sovietų Sąjungoje, ku
rioje randa prieglaudą per
sekiojami revoliuciniai dar
bininkai.

kimą Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas. Atvi
ra; sako, kąd čia klausimo 
svarba ne keliuose tūkstan
čiuose dolerių (kurių gali 
verkti tiktai- saumyliai štoi4- 
ninkai), bet darbininkų gy
vybės išgelbėjime. Dvide
šimt metų katorga reiškia 
mirtį. Taigi, sako TDA, 
jeigu nuteistieji nuspręs pa
silikti Sovietų, Sąjungoj, tai 
jų valia, ir darbininkai bus 
su jais. Būdami laisvi, jie 
padės kovoje su buržuazija. 
O kurie nuspręs eiti kalėj i- 
iriąn, mes kovosime ‘už jtį 
palidėsavimą.

TRENTON, N. J.—Kalė
jimo, sargyba pajuto, kad 
kaliniai ruošiasi prie sukili
mo. ■ Tuojaus l,5Q0 kalinių 
tapo sustatyta prie sienos 
ir iškrėsta. Pas 15 iš jų 
rasta britvų, peilių, virvės 
ir tt.

Clevelando Bedarbiai Ruošia Demonstraciją 
Prieš Prez. Hooverį ir Jo Draugus Bankierius

Visuotinas “Laisves” Skai
tytojų Susirinkimas

Ketverge, 25 d. rugsėjo, 
kaip 8 vai. vai. vakare, Pi
liečių Kliubo kambariuose, 
376 W. Broadway, įvyks 
dienraščio “Laisves” skaity
tojų svarbus susirinkimas.

šiame susirinkime bus iš
dirbta planai ir surasta bū
dai kaip pasekmingiau rink
ti prenumeratas laike va
jaus menesio. Ypatingai 
bus daugiausiai kreipiama 
domes į sukoncentravimą 
visų mūsų spėkų darbui lai
ke vajaus menesio. Todėl 
kviečiame vįsus skaitytojus, 
o ypatingai gabiausius ir 
prityrusius vajininkus, ne 
tik So. Bostone, bet ir prie
miesčių, dalyvaukite šiame 
susirinkime.

sirinkimas su prezidentu 
Hooveriu.

Plutokratai kalbės apie 
gerus laikus ir turtus, o mi
nia alkanų bedarbių reika
laus “Duonos arba darbo.”

Ši demonstracija bus di
džiausios svarbos. Clevelan
do lietuviai darbininkai ir 
visos organizacijos turėtų 
dalyvauti joje. Padėkite 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gai, Bedarbių Tarybai ir 

sirinks ant Public Square, o Komunistų Partijai šitą de- 
paskui trauks į tą vietą, kur moristraciją padaryti kuo* 
bus laikomas bankierių su- skaitlingiausia.

CLEVELAND, O.—Spa
lių 2 d. Clevelande lankysis 
prezidentas Hooveris, Jis 
pakviestas kalbėti įBankie- 
rių Susivienijimo konvenci
joje. Vadinasi, susirinks 
nutukę finansiniai karaliai.

Ohio Distriktas Darbo li
nijų Vienybės Lygos ir Be
darbių Taryba ruošia spalių 
2 d. milžinišką demonstra
ciją. Išleista platus atsi
šaukimas į darbininkų orga
nizacijas. Demonstracija su-

t

Permaine Biznio Metus
Šo

rius, kuris padeda kapitalistams Jeigu kurie neis į kalėji- 
9^1* 1 1 • • 1 s • .1 »V1 1 1 1 .

Qyiliu Laisvių Unijos pre-

A. Taraska.

zidentas Baldwin delei to 
verkia.

Tuo reikalu išleido pareiš-

mą, aiškus dalykas, tų pa
ranka prapuls. Amerikos

saujalę parazitų, kaip, pavyz
džiui, socialfašistas Grigaitis,— 
toksai redaktorius yra parazi
tas, kapitalistų įrankis.

MASKVA. — Seniau 
vietų Sąjungoje biznio me
tai prasidėdavo su spalių 
1 d. Bet dabar i tapo išleis- 
ta patvarkymas, kad atei
tyje, kaip paprastų taip biz
nio metai bite skaitoma nuo 
sausio 1 d.
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AR RENGIAMĖS PRIE DARBO?

giaū ir n^/ęikalaujama 'dė
lei sutarties išpildymį. ,

Grūdu, bovelnos ir kt. ka
pitalistiniai spekuliantai po 
12 sykių per metus, perlei
džia įvairius produktus per 
savo rankas, pelninkaudami 
ir engdami farmerius iš pa
siutimo; per tų spekuliantų 
rankas šiuo laiku kasdien abeinaį revoliucinius darbi- 
pereina nuo 50 iki 60 mi- njnRus

APŽVALGA’
Suniekšejusiu ■Socialfašisiu kyti, būk komunistai

t * , ■*> 11 ■» • cit *1 irt h m n I ri n zit <

Mefegysfe . 1 '
Socialfašistai bando viso

kiais niekšiškais būdais ko
voti prieš komunistus ir

lionų bušelių kviečių Chica- 
gos markete; ir HooverioĮ 

' valdžia jiems nieko nesako.;
Prieš Sovietus gi iškelia is
terišką lermą del vienos,pa- Vokietijos socialfašistai 
prastai priimtos piekybmes Socialfašistų “Naujienos 
operacijos su 5 mihonais bu- 
šelių kviečių, kas negali jo-| 
kios žymės padaryti į abel- 
nasias kviečiu kainas* C

O kokie Amerikos farme
rių “draugai” yra tie val
diški rėksniai prieš Sovie
tus, jie patys savo žodžiais 
parodo, Hooverio paskirtas 
vadas valdiškos Farmų Ko
misijos, p. Legge, kalbėda
mas Detroite rugsėjo 18 d., 
Morgičių Bankininkų Są
jungai, patarė visiškai ne
skolinti pinigų farmeriams, 
turintiems .mažiau kaip po 
300 akrų žemės. Jis siūlė 
farmas “vienyti,” tai yra 
smulkesnius farmerius ban
krutuoti ir stambias buožiš- 
kas farmas išvystyti, taip 
kad bankininkams būtų ge
riau apsaugotas biznis.

Panašiais Amerikos far-; 
merių “draugais” yra ir 
gelžkelių kompanijos, ir ja
vų ir gyvulių trustai, kurie 
lupa iki gyvam kaului smul
kiuosius ir vidutinius ūki
ninkus, kas metai juos šim
tais tūkstančių nubankriį- 
tiuodami, išvydami ’iš farmų 
įj miestus, į pramonės bedar
bių augančią armiją.' 

j* * Kiek pirmiaus ameriki- 
Nelaukime pabaigos vajaus mėnesio,, pradėkime darbą niai anglies ir metalo ka- 

. Geriau pradžioj pasi-1 sykių savininkai, . išvien su 
Darbo Federacijos vice-pir- 
mininku Wollu, staugė prieš

Kaip kiekvieni metai, taip ir šiemet ateina didelis dar
bas. O kiekvienas darbas, jeigu norima turėti pasekmių, 
reikalauja prisirengimo. Bet ar mes rengiamės prie to 
darbo? Juk mūsų, Amerikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos, vajus jau čia pat. Per visą spalių 
mėnesį mums reikės pasidarbuoti, kad gavus naujų na
rių. Sykiu vajus ir “Laisvės.”, Kadangi “Laisvė” yra 
mūsų Draugijos, organu, tai ir čia mūsų pareiga pasidar
buoti, kad gavus naujų “Laisvei” skaitytojų.

Jeigu kiekvieni metai šis darbas nebuvo lengvas, tai 
šiemet jis bus-dar sunkesnis. Reikia atsiminti, kad vi
soj šalyj bedarbė vis didėja, darbininkų padėtis vis sun
kesnė ir sunkesnė, todėl gauti naujų narių ir organui 
skaitytojų bus sunkiau, negu kada nors.

Bet iš antros pusės nereikia į tai ranka numoti ir visą 
bėdą ant bedarbės suversti. Jeigu laikai sunkesni, jeigu 
bedarbė didesnė, tai dar nereiškia, kad ir naujų narių ne
galima bus gauti. Čia reikės daugiau pasidarbuoti, negu 
kitais metais. ‘ . , ? ; :

Pild. Komitetas/ permatydamas sunkius laikus, laike 
šio vajaus mėnesio nutarė neimti nuo naujai’ įstojančių 
narių įstojimo mokesties. Vadinasi, pirmiau naujai įsto
jant! nariai mokėjo įstojimo 50 centų, dabar jau nuo to 
paliuosuoti, turės užsimokėti vien tik narinių duoklių $1.- 
50 ir viskas, šis Pild. Komiteto nutarimas irgi paleng
vins naujų narių gavimui. Tik, žinoma, nariai laike va
jaus mėnesio neprivalo laukti, kad patys ateis nariai 
ir pasisiūlys arba surengs vienas prakalbas, pasikvies 
kalbėtoją ir viskas. Prakalbas reikia rengti, bet jei tik 
nariai atsidės ant kalbėtojo agitacijos, tai jau iš to nie
ko nebus. Laike prakalbų, kuomet susirenka publika, 

ikiekvieno nario pareiga pakalbinti savo pažįstamą pri
sidėti prie Draugijos. Pagaliaus, kiekvienas narys turi 
savo draugi; ir pažįstamų, kurie geri žnionės, bet dar 
nepriklauso prie ALDLD. Čia pareiga vakarais arba 
šventadieniais pas tokius atsilankyti ir juos pakalbinti 
prisidėti. Aš tikiu, kad jeigu tik kiekvienas narys nors 
kiek per vajaus mėnesį pasidarbuotų, vakarais aplankytų 
savo draugus ir pažįstamus, dar nepriklausančius prie 
Draugijos, tai mes vajaus pasekmėmis pasidžiaugtume.

Blogiausias dalykas, kad daugelis kuopų, sulaukę va
jaus mėnesio, visą darbą palieka kuopų valdyboms. Jei
gu kuopos valdyba nieko neveikia, tai ir ta kuopa vajaus 
menesį pramiegu. Bet kur visi bei didžiuma kuopos na
rių pasidarbuoja, ten ir ^Išekmės būna geros. ,

tiiojaus, kaip tik vajus prasidės. ’ 
darbuokime, o jau pabaigoj padarykime s_avo_darbo apy-! 
skaitą. V. Paukštys.

Jieško Lazdos Mušimui

Kvaila, niekšiška mela- 
igyste užsiima ne tik Chica
go j nusišpicavęs socialfašis- 
tinis gaivalas, Grigaitis, bet

n
■220 patalpino sekamą

’ ■ I ■ ■ ,. . IBerlyno “Vorwaerts” apra
šo įvykusias Chemniz’e (Sak
sonijoje) .komunistų priešrin- 
kiminęSj prakalbas, kuriose vy
riausias kalbėtojas buvo ko
munistų atstovas Saksonijos 
.seime Sindermann. Kalbėto
jas pareiškė, kad komunistai 
ir nacionalsocialistai dabar 
maršuoja petys į petį, kovoda
mi prieš socialdemokratu^. 
Kuomet viepas .klausytojas iš 
sales atsiliepė, užduodamas 
kalbėtojui klausimą, tai Sin
dermann jam atsakė:

“Taip, mes prisipažįstame, 
kad esame susijungę su naci
onalsocialistais, kad mes iš
vien su nacionalsocialistais 
esame pasiryžę sugriauti da
bartinę socialistinę sistemą, 
kad mes kartu su nacionalso
cialistais norime įvesti Vokie-: 
tijoje naciondlbolševizmą.

“Paskui, kai su nacionalso
cialistų pagelba mes tą atlik
sime, tai mes apsidirbsime ir 
su jais. Ne tarptautiniu,1 bet 
tautiniu budu mes norimę kar
tu su nacionalsocialistais pa- 

* liuosuoti Vokietijos darbinin
kus. Bolševizmas ir fašizmas1 
turi bendrą <tikslą: sugriauti 
kapitalizmą ir socialdemokratų! 
partiją! šitam‘tikslui pasiek
ti mums yra 1 gera kiekviena 
priemėnė.” 1 ' J 7

■ t ’ I ' ; t ’ į * 1 '

Tai tik didžiausias niek
šas gali taip meluoti.1 Juk 
visiems žinoma, t kad tarp 
Vokietijos kojnūnistų ir na
cionalsocialistų (fašistų) ei-

i susi
jungę su nacionalsocia 1 i s - 
tais, kuomet komunistai sa
vo rinkimų kampanijos pro
gramoj pareiškė darbinin
kams:

“Mes atsišaukiame į visus 
darbininkus, kurie dar yra po 
įtaka bjaurių fašistinių žmo
nių apgaudinėtojų, galutinai 
atsikratyti nuo nacionalsocia-r 
lizmo (fašizmo) ir stoti į pro
letarinę klasių kovos armiją.” 
Tai thip Vokietijos komu

nistai yra “susijungę” su 
nacionalsocialistais.

Ir Klerikalai Pripažįsta, kad 
Rengiamasi prie Naujų 
Skerdynių . ,

Bostono škaplierninkų or
ganas “Darbininkas” irgi 
praregėjo, kad artinasi ki
tas pasaulinis karas. Tas 
imperialistams tarnaujantis 
geltonlapis (No. 72) rašo:

žmonės greit užmiršta savo 
nelaimes. Dar tik dvylika me
tų kai pasibaigė Didysis Ka
ras, dar rodos neužgijo vals
tybių žaizdos, ir milijonai su
žeistųjų primena įvykusią pa
saulyj katastrofą,—o jau vėl 
leidžiama paskalų, kad apie 
1935 m. įvyks naujas pasaulio 
karas. Tam priežastis—neku
riu valstybių nepasiten kini- 
m as.
Ir toliau “apgailestauja”:

--------- --------------TT" TT' J ' L-----Gaila, kad žmonės tdrp sa
vęs taip pešasi. Buvo mano
ma, »kad! pastarasis Pasaulio- 
Karas panaikins visus karus,' 
bet kur tau. Dar žmonijos 
žaizdos neužgijo, o jau rengia
masi prie naujų skerdynių.
Tas “dūšių ganytojų” or

ganas turi tikslą mulkinti 
žmones. Jis sako, kad “žmo
nės tarp savęs taip pešasi.” 
Bet nenori pasakyti, kas 
gimdo karus. Kaltina žmo- 
ines abelnai. Ir kaipgi “Dar
bininkas” sakys, kad karus 
gimdo kapitalistinė sistema, 
paremta ant išnaudojimo, 
ant pavergimo' darbo žmo
nių,’kuomet jis remia tą al- 
ginės vergijos sistemą? Už 
tai jis pasitenkina Jik “de
javimu.” i ; ;

Laike pereitos pasaulinės 
skerdynės “Darbininkas” 
mulkino savo skaitytojus, 
sakydam'as, būk tai esąs ka- ■ 
ras “panaikinimui karų.” 
Dabar netiesioginiai prisi-

AfrikojRteiJdaį, 
Pirktis Pačias

Lietuvos. . klerikalų ? profe
sorius, K. Pakštas, rašyda
mas iš savo kelionės po Af
riką, sekamai pasakoja apie 
negrų .. darbininkų , padėtį 
mieste Freetown t — Sierra 
Leone sostinėj:

“Laivui vis dar nepasiruo- 
šiant išplaukti, nusprendžiau 
užvesti kalbą su laive besisuki
nėjančiais negrais. Sale ma
nęs rymo jaunas, 'Stipraus, atle
tiško kūno negras; ir matyt prie 
prekių įkrovimo darbo neturįs. 
Jį ir užkalbinau. > Paklausiau, 
kurios jis tautos ir jis ramiai 
pasisakė esąs Sussu. Angliš
kai kalba prastai, bet suprasti 
viską galima. Klausiu kiek jis1 
turi metų: 1 Sako—aštbonioliką. 
Ar daug uždirbi? “Nedaug; gir
di, nes jauniems ir nevedusien^ 

i mažiau moka, o vedusiems tai 
I išduoda visokių priedų maisto 
ir rūbų pavidale.” Tai kogi 

uaoar netiesioginiai prisi- lauki nevedęs> jei tokiems bran- 
pažįsta, l$ad ąjlgaudmėjo giau už darbą moka? Jis lau- 
žmones, sakydamas: “Buvo žyta juokinga anglų kalba aiš- 
manoma, kad pastarasis Pa
saulio Karas panaikins vi
sus karus, bet kur tau.”

Žinoma, užsiliepsnojus pa- litų) iki 10 svarų, o geras džen- 
’ • ’• 1 " * telmanas už žmoną mokąs net-

30 ir daugiau svarų, žiūrint, 
kiek ji turinti metų ir kokio 
gražumo: brangiausios esą 12 
metų, pigesnės vyresnio am
žiaus, o po 20 metų jų kaina 
smarkiai pradedanti kristi. Dar 
užklausiau jo apie tikybą ir pa
sisakė esąs magametonas ir to
dėl galįs vesti pačių tiek kiek 
tik jam patinka, tačiau prieš 
30 metų negalėsiąs apsivesti, 
nes nesitikįs anksčiau užsidirb
ti tiek pinigų, kiek reikia už 
žmoną mokėti. Negras darbi
ninkas, čia uždirbąs dažniausia 
apie šilingą į dieną (pustrečio 
lito), bet vienaš žmogus leng
vai galįs pragyventi už pusę ši
lingo.' Mat negrai čia valgo* 
vieną kartą į dieną, retai du 
kartu, 
valgo, b. dažniausia jų valgis 
tai: 'ryžldl',’ hianiokai, sorgą ar
ba millet ir visokie vaisiai. Rū
bai menki, butas irgi mėnkas 
ir pigus. Klausiau, kam pri
klauso daugumas Freetowno 
mūrinių namų. Mano Sussu 
sako, kad dažnai užsienio pre
kybos firmoms, bet nemažai jų 
priklausą ir negrų karaliukams, 
kurie gyvena provincijoj, bet už 
namus renka nuomą ir tuomi 
papildo savo 
mas.”

Tai tokia 
padėtis yra 
kurią turi pavergę Anglijos im
perialistai.

Iš, to, ką pasakoja ponas Pak
štas, matyt, kad ten darbinin
kai yra kaip vergai. Bet tas 
klerikalas neaprašo (ir jis ne
turi tikslo aprašyti) tikrąjį pa
dėtį biednųjų, pavergtų darbo 
žmonių tame krašte.

Imperialistų pavergtieji Af
rikos darbo žmonės pradeda ko
voti, kad atsikratyti išnaudoto
jų. Ten jau yra revoliucinės 
darbininkų organizacijos.

sauliniam imperialistų karui 
“Darbininkas” vėl mulkintų 
savo skaitytojus; ragintų 
lieti kraują už kapitalistų 
reikalus.

Lietuviai katalikai darbi
ninkai, pagalvokite, kur jus 
veda kapitalistų tarnai iš 
“Darbininko” pastogės?

kiną man, kad apsivesti ne taip 
lengva, nes žmonas reikia pirk
ti, o kainuoja jos prastiems 
žmonėms nuo 3 svarų (arti 150

Padidinkime Priešfašistinj Veikimą
\ '

Centras neparodė veikimo 
todėl, kad nekurie iš komi
teto narių rezignaVo, o į jųx 

sezonas baigiasi, y.Už savai- vietas buvo paskirti tokie 
draugai, kurie apsiėmė tik 

l^aįp igau bųti komitete, o 
nieko nedirbti. Kiti komi
teto nariai turi galybes ki
tų darbų ir tokiu būdu ne
galėjo daugiau darbuotis.

Dabar bandysime Komi- 
:, ir tiki

mės, kad tas reorganizuotas

(Iš Priešfašiętinio Susivieniji
mo Raštinės) . . ■ i

Jau vasarinis vakacijų ( 1 * • T T V .
tės, kitos orns atvės, ir pra- 
Sides; žieminis ..mūsų veiki
mo sezonas. Mūsų dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajai, taipgi ALDLD. va
jus, tai bus pradžia mūsų 
žieminio sezono darbuotės.

Kad tie vajai duotų pa- reorganizuoti 
geidaujamas pasekmes, tai . - - 
mes visi turime smarkiai pomjtetas parodys daugiau- 
pasidarbuoti. Ir as tikiu, vepcimo

Mėsos jie labai retai te- 
jų valgis

įvežimą tu produktų iš So- 
vietų Sąjungos. Dabar gi 
Washingtono valdonai gerk- 
lioja prieš kviečius, kurie A- 
merikoj auginti, bet perėjo 
per sovietinio Sindikato 
rankas ir tuo “susitepė.”

Ar bereikia nedoresnio 
vienpusiškumo, kvailesnės 
priekabės? Bet imperialis
tiniai politikieriai griebiasi 
kad ir pačių purviniausių 
begėdiškų priemonių, įkalbi
nėdami Amerikos darbinin
kams ir farmeriams, būk 
Sovietai esą jų “didžiausi 
priešai” ir kurstydami juos 
prieš proletariato diktatū
ros šalį.

Augantis, tačiaus, krizis, 
kasdieniniai darbininkų, be
darbių ir farmerių susidūri
mai su saviškiais ameriki
niais -siurbėlėmis pirštu pri
kišamai rodo šios šalies 
d ar b i n i n kams ir f armė
nams, kas ištikrųjų yra jų 
engėjais ir priešininkais.

Naujas ermyderis Ameri-j Sovietus surado štai kame, 
koj keliamas prieš Sovietus. 
Dabartinė priekabė, tai kad 
Sovietai “skriaudžią” Ame
rikos farmerius, kad jie 
perpigiai pardavinėją kvie
čius Chicagos markete f ir 
tuom “ 
kainas farmeriams.

Taip staugia prezidento 
Hooverio žemdirbystės mi- 
nisteris Hyde, o fašistas 
kongresmanas Fishė su savo 
komisija ketina panaujinti 
ir “pagilinti” savo tyrinėji
mus prieš sovietinę* preky
bos organizaciją Amerikoj, 
prieš Amtorgą.

Šiuo riksmu prieš Sovie
tų? kviečius Hobverio politi
kieriai taiko į dvigubą cie- 
lių. Vienas — tai pridengti 
tąjfaktą, kad dabartinė val
džia nesuteikė nei mažiau
sio palengvinimo farme
riams ir kad farmerių rei
kalai prie jos dar labiau pa-| 
blogėjo: už tai jinai dabar'keti brangesniais kviečiais 
kaitina Sovietus; o pasiža-|už nupigusią bovelną. Tai 
dedama kovoti prieš sovie-’ir visas jų “nusikaltimas.” 
tinius kviečius, stengiasi su-; Bet didžiojoj prekyboj, 
sikuopti farmerių balsus da-į kapitalistinėse šalyse, taip

tras Hooverio imperialistų ; lygstama vienais produktais

minias i lig paties Chicagos “pasau
linio” marketo taisyklių, yra 
leidžiama iki trijų sykių 
tuos produktus užpirkti' ir j Anglijos MacDonaldo val- 
vel parduoti, prisitaikant Į džia kontr-revoliųcioniėrius nistai vedė; smarkią \ koyą

Sovietinis Audimų Sindika
tas buvo Amerikoj užpirkęs 
tam tikrą daugį bovelnos 
(medvilnės). Kada ateis 
laikas gauti bovelna, tai So
vietai per savo Sindikatą už 

numušinėją” kviečių'ją atmokės tam tikru skai-

tu- 
bu- 
Šie 
ne

čium bušelių kviečių.
T^uo tikslu Sindikatas 

rėjo užpirkęs 5,000,000 
šefių kviečių Chicago j. 
kviečiai, vadinasi, buvo
iš Sovietų Sąjungos įvežti, 
bet Amerikoje pirkti. Nu
žiūrėdamas, kad kviečiai eis 
dar pigyn, '< sovietinis Sindi
katas nusprendė juos dabar 
parduoti, kad paskui galėtų 
pigiau: juos pirkti ir mažiau 
kaštuojančiais kviečių buše
liais atmokėti už bbvelną. 
Be to, Sindikatas suprato, 
kad jeigu kviečiai eis pigyn, 
tai ir bovelna taipo pat. 
Reiškia, Sovietai per savo 
Sindikatą nenorėjo permo-

bartiniuose rinkimuose. An-i yra nuolat daroma. Kur su- X--Ii-- nrr • • . . U . . , . . • .
tikslas — tai išjudinti ir su-i apmokėti .už kitus, ten, su
kurstyti farmerių 
prieš Sovietų Respubliką, 
sukelti jų ūpą ruošiamam 
ka/'ui prieš Raudonąją Res-

Amerikos 
m’rxterfc

Kontrrevoliucionieriai 
Organizuojasi *

Kanadoj įsikūrė Lyga An
gliškų Ukrainiečių Paliuo- 
savimui Ukrainos. Tai nau
ja koritr-revoliucio n i e r i ų 
šaika, kurios tikslas yra 
mobilizuoti Kanadoj ir 
Jungtinėse Valstijose juodą
sias spėkas .prieš Sovietų 
Ukrainą. Ji jau verbuoja 
kareivius į juodąją armiją.

čiam Chemniz mieste nekar- 
tątą įvyko griežti susikirti
mai tarp komunistų ir naci
onalsocialistų. O socialfašis
tai pasakoja, būk komunis
tai yra susijungę su fašis
tais.

j
Aišku, kad komunistas 

Sindermann taip neargu
mentavo ir taip neatsakė į 
klausimą, kaip socialfašistų ■ kos spaudas, mes turime ir 
geltonlapiai rašo. “Vorwa- kitas organizacijas, kuriose 
erts” rašo, būk Sindermann turime dirbti.

Viena organizacija,
Irioje mes turėtume daugiau į geras pasekmes.

kad mes visi gerai pasiro
dysime šiame darbe ir tuo- 
mi sustiprinsime mūsų dar
bininkišką spaudą.

Šalip darbavimosi palai
kymui ir nuolatiniam stip
rinimui mūsų darbininkiš-

Viena organizacija, ku-sakęs: “Bolševizmas ir fa
šizmas/turi bendrą tikslą: 
s u g r iauti kapitalizmą... ” 
Tai absurdas. Jokis komu
nistas to nesakė ir negali 
sakyti, nes juk visiems ži
noma, kad fašizmas neturi 
tikslo sugriauti kapitalizmą. 
Vokietijos fašistai ima lek
cijas iš Italijos fašistų ir jie 
nori Vokietijoj įsteigti tokią 
fašistinę diktatūrą, kokia 
yra Italijoj. Gi ar Italijos 
fašizmas Sugriovė kapitaliz
mą? Net ir toks idiotas- so-, 
cialfašistas, kąip Grigaitis, 
pripažins, kad Italijos far. 
šizmūs negriauna kapitalis-' 
tinęs sistemos Italijoj, bet 
bando ją sud^ūtinti.

Paskui vėl kvailas “Vor
waerts” argumentas, būk 
Sindermann sakęs: “mes 
kartu su nacionalsocialistais'nekuriose kitose pašalinėse 
norime įvesti Vokietijoj na-j organizacijose.
cionalbolševizmą.” I U /J nil 4- n * ZM * z-fc T-v J -

Kiekvienas sveikai pro
taujantis darbininkas gali 
matyti, kad tai yra bjaurus 
socialfašistų ipęlas. . Laike 
rinkimų kaųipąnįjos komu-

žemdirbystės prįe^ainų. Jeigu fik.sųlyg-l globoja ir aprūpina juos* prieš n a e i o n alspciąljstųs
kabb’ūką prieš ti produktai tam tikrame I akiuhicija." (fašistus). Nesąmone sa-

karališkas” paja-
Bet nežiūrint, kaip daug 

komitetas darbuotųsi, jeigu 
lokaliniai komitetai neparo
dys didesnio veikimo, bus 
apsileidę, tai mūsų darbas 
neduos pageidaujamų pa
sekmių. Tik jeigu visi sy
kiu ir sutartinai dirbsime, 
galėsime mūsų veikimą tin
kamai sutvarkyti ir turėti

negrų darbininkų 
toj Afrikos daly,

darbuotis dabartiniu laiku, 
tai Amerikos Lietuviu Or
ganizacijų Priešfašistinis 
Susivienijimas. z ■ , _ . z

■ Veikimas šioj ė organiza- los ir Giedrio. Gruodžio 
cijoj pastaruoju laiku buvo 
pusėtinai apleistas. Apleis
tas buvo, del įvairių priežas-( 
čių, bet iš svarbesniųjų, tai 
bus sekamos dvi priežas
tys: viena, tai ■Priešfašisti- 
nid Susivienijimo Centras 
neparodė veikimo, nedavė 
tinkamo ir nuolatinio para
ginimo mūsų lokaliniam 
priešfašistiniam komitetam, 
6 antra, . tai mes neįverti
nome ganėtinai mūsų prieš- 
fašitinio veikimo. Paskui 
sekė vajai “Daily Worker,” 
Partijos ir darbavimasis

Komitetas nutarė išleisti 
40,000 lapelių paminėjimui 
mūsų žuvusių draugų, Čor- 
nio, Greifenbergerįo, Požė-1

Po 46 Mėty Prisipažino

Tas dalinai, pateisiną, bet 
tai tik tuos draugus, kurie 
daugiaus • darbavosi tuose 
vajuose bei organizacijose, 
bet yra draugų, kurie nie7 
kur nesid,ąrbavo, ir tokių 
draugų apsileidimą nęgąli- 
jųa teisinti, reikia pasmerk
ti’ Pastaruoju laiku mūsų

mėnesį sueina keturi metai, 
kaip Lietuvos fašistiniai bu
deliai nužudė mūsų bran
gius, draugus tik.ųž tai, kad 
jie. buvo ištikimi > darbinin
kų klasės kovotojai už dar
bininkų reikalus.

Kad tinkamai šias ketu
rių metų nuo jųjų žlivimo 
sukaktuves paminėjus, mes 
ir nutarėme išleisti tam tik
slui lapelius. Žinoma, ne-lper ištisus 46 metus jį 
užtenka vien išleisti lape- (graužus jo sąžinė ir dabar 
liūs. Reikės surengti, bent esąs pilnai patenkintas, kad . 
didesnėse kolonijose, pra- pagaliaus drįso prisipažinti ’ 
kalbas bei paskaitas ir (prie žmogžudystės, 
stengtis sutraukti kūodau-l-------------------------—-------
giausiai lietuvių darbinin-l fašistinių komitetų prisiųs- 
kų, o kad sutraukti daugiau i kite savo tikrus antrašus ir 
publikos į rengiamas pra-'praneškite, kiek lapelių' jūs 
kalbas bei paskaitas, tai įgalėsite išplatinti, kad, kuo- 
reikalinga tinkamai iš anks
to prisirengti.
; Pradžiai dąrbų aš prašau 
jūsų šstai ką, padaryti; įr 
tai -ilgai. nevilkimiS;. Visi 
sekretoriai lokalinių prieš-

GUNTERSVILLE, Ala.— 
Čionai Tapo suimtas James 
Neely, 70 metų amžiaus, ve
dės, 5 vaikų tėvas. f Jis pri
sipažino užmušęs /Hiram 
Cooley. Tai įvyko 1*883 me
tais. •*

Neely sako, kad jis susi
pykęs su Cooley už mergi
ną ir drožęs jam į galvą.

/ ištisus 46 metus jį

.O A 7

met lapeliai b.us gatavi, mes 
galėtume 
siusti.

jUmvtuOjaus pa-

' J. Weiss, sekr. 
393—12th St., 
Brooklyn, N. Y.
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PHILADELPHIA, PA.
ANTRAS

Pirm

SUVIS

Petravičia,

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Avė

Avė

Avė.

DUODA DOVANAS LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko

246,

ELIZABETH, N. J,
End,

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS
Pinkevičius, 121

Barkauskis,

Sekr

pagarbos
10 Žuvo Audroje

144
800

šaltų gėri- v 
Cream, taip 
gardžių už-

Miliauskas, 626 Wood 
McKees Rocks, Pa.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

plūsti i; 
nuskriau

Bell 
Keystone

Kareckas, 730 Na-

Iš Collinsville 
Girdžiuvienė 
blanką 
sako

Stripinis, 49 Sawtell

Pittsburgh,

Carnegie,

Arlington

Monroo

Wheelock

Elroy

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,

Sliekas
Brentwood, Pitts-

Tas vis žadėjo, o kno
tas jam atsibodo, tai pra- 
plūsti, kam jį “baderiuo- 
Tuomet visi pamatė, kas 

paukštukas tas Lydeikis.

Susivienijimo Gynimo 
į * J ; FohdoiUėmėjai

ŠV. ROKO DRAUGIJA, :
MONTELLO, MASS.

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

LIETŪVOŠ • SUNŲ : IR '■ DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CQNN.

TELEFONAI: 
__________ Oregon U 36 
___________  Main 1417

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

kreiptis prie manęs.

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTOJAS

grąžindama 
aukomis, trumpai 

“Drauge, grąžinu blan-, 
aukomis, kurias sudėjo 
A. 159 kuopos nariai, 
jų protesto pareiškimą 
gegužinių kompanijos 

Draū-

Beje, verti didelės 
draugai, kurie parodė savo iš
tvermę, nesigailėjo tiek bran
gaus laiko sugaišti, kad įrody
ti visuomenei to žmogelio 
klastas. Draugai riversidiečiai 
daug laiko paaukojo, už tai 
jie verti pagarbos, kad nesi
gailėjo asmeninių nuostolių, 
gindami visuomenės reikalą.

Širdingai ačiū draugams.
! M. S.

Iždininkas J 
ward Ave., ____ ,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

PITTSBUKGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J,

3121 Elroy Ave
burgh, Pa

Sekretorė A 
roy Avė.,

926

3121 '

Sarah S

. Box

1100 Union Avc.

P. O. Box 441, 

439 Maplewood

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi
mams'ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimming pool).

yaldyba:
Gelusevičius, 51 Glendale

655, New

., Chicago

Courtney,

Ave.,

Rices

Powersdale

Eckert

Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

Scribner

Royalton

per
Juo jį kas daugiau kuteno del 
neatmokėtų $183.55, tuo jis 
nešvariau plūdo; plūdo visus, 
kurių tik pavardę prisiminė, 
sakė, kad visi “vagys,” vagią 
pinigus, prisipirkę stubų iš su
vogtų 
timų 
buvo 
siems 
ypač klerikalams.

Na, ir kokia išeitis? 7 
draugų darbininkų, priklausu
sių prie Priešfašistinio Susivie-’ 
nijimo, žino, kad jis Susivieni-j 
jimą apvogęs plūstasi, bet kaip Į 
įtikinti tuos, kurie nežino? Jie 
kaltina komitetą, kodėl jūs ne
traukiai teisman, jei jis apvo
gė ? Lydeikis irgi kalba už 
teismą; girdi, jie visi į kalė
jimą nueis, kuomet eis teis
man, todėl jie negali traukti 
mane teisman. Na, pagaliaus, 
nors ir nemalonus dalykas val
diškas teismas, bet likosi nu
tarta užvesti bylą. i
A. Lydeikis ir Adv. šlikas— 

Smarkūs “Juristai” '

Kaip A. Lydeikis Nukniaukė 
Kalinių Pinigus ir Ką Teis

me Kalbėjo

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Mėnesio ir Baigsis 

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

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

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

jokius nuotikius čia pergy-. 
veno pažangieji darbininkai. 
Šis įvykis turėtų pamokinti 
daugelį, !kaip apsisaugoti nuo 
tokių, kurie mėgsta svetimus, 
draugijų pinigus sueikvoti, o 
paskui pasileidžia 
šmeižti tuos, kuriuos

Mėšlažamės Ligų, Galvos 
i Liaukų,

- -r lt GorklSfl
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudŪjl- 

£■»■ i mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydopa naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS! t A. M. iki • P. M. NeUlioJ » A. M. iki 4 F, M.

ratūros Draugijos II Apskri
tys duoda $105 dovanom, 
kurie yra skiriami kontes- 
tantams, dalyvaujantiems 
šiame vajuje.

Pernai kontestantus apdo
vanojo Great Neck o drau
gai, šiemet tuomi pasirūpino 
minėtas apskritys. Iš vieno 
atžvilgio—dovanos, o iš ki
to—darbininkiškas honoras 
lai būna akstintojas visų 
skaitytojų dalyvauti šiame 
konteste.

kaipo 
prieš 
ųzurpatoriškus darbus 
gai collinsvilliečiai aukojo se
kamai ; M. Girdžiuvienė $2, 
P. jMarmantavičia, A. Gude- 
liauškas, M. Ramanauskienė, 
M. Dzidblikienė, J. Šimkus, P. 
Gudaitienė ir K. A. žal dariai 
po $1; O. Vilimaitis, O. Gir
džius ir E. Z. Vitkauskienė 
po 50c. Viso su /smulkiomis 
aukomis $11.25. Atsižvelgiant 
į sunkią angliakasių padėtį, 
draugai collinsvilliečiai gerai 
pasirodė. Praeityje collinsvil- 
liečių kolonija buvo silpna vei
kime, bet dabar, matomai, 
draugai rūpinasi atlaikyt savo 
pozicijas.

Iš Mt. Carmel, Pa., drg. A. 
Ališauskas grąžino blanką su 
visa dešimke. S. L. A. 241 
kuopa aukojo $5, o pavieniai 
draugai aukojo: St. Aleksa, 
A. Ališauskas ir J. Malinaus
kas po $1,; M. Kerienė, S. Rut
kauskas, A. Bagdonas ir A. 
Jaudagis po 50c. Viso $10.

Schenectady, N. Y., draugai 
irgi stoją į kovos frontą. Drg. 
D. Yonush laiškelyje sako: 
“Prisiunčiu $10 auką nuo S. 
L. A.- 205 kuopps narių, vedi
mui kovos su reakcija S. L. Ą. 
Taipgi turiu pažymėti, kad 
mūsų darbas šiuomi nesibai
gia; ateityje pasidarbuosime 
daugiau/’ Reiškia,, draugai, 
tinkamai įvertina kovą su re
akcionieriais S. L.. A. ir žino, 
kad tai sbhkiis ir didelis dar
bas,1 reikhlirigas nbmažai •iš
laidų; i ) / ■ < :• 1

Iš Hudson, Mass., drg. F. 
Grybas prisiuntė $4'35. 1 Laiš
kelyje pažymi, kad aukas su
dėjo Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkime. Matomai, drau
gai kliubiečiai žino, kad ko
va su juoduoju fašizmų yra 
mūsų visų bendras reikalas, ir 
tuomi vąduodamiesi , atėjo į 
talką S. L. A. nariams, kovo
jantiems prieš policisto buožės 
diktatūra.

Pirmesnieji vajai jrodė, kad ku
rie iš kontestantų pradeda dąrbuo- 
tis pačioje pradžioje vajaus, tie 
gauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.

Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis

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

“LAISVE”
427 Lorinier Street

Brooklyn, N. Y.

Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn

er Ave.
Vice-Pirm, 

son St., N 
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1181 Walk
er Ave .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonių Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718 
Richmond St.

Trustisai: I. Medustavičius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis.

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St. .

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai Įvyksta 
kiekvieno menesio antrą utaminkų, 
savam name, 1057-68 Hamilton Ave,

Draugijų Adresai, Kurios'
Turi /laisvę” už Organą 

apla centro komiteto 
ANTRAŠAI

Skaitykite, ką sako rūpes
tingas “Laisvės” skaitytojas 
iš Pittston, Pa.

“Draugai: — 
jūsų kortelę č 
naujo skaitytojo 
vau 
tęs. 
Pittstono.

“Draugiškai,
“A. Valinčius

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymūs sveikatos valdiškas viršininkas 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 Retinoskopišku Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Gavęs nuo 
ei gavimo 

tat ir ga- 
Prisiunčiu čekį $5 ver- 
Tas gal dar pirmas iš

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St., Pittsburgh, Pa., 
(Corliss Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—Ji MILIAUSKAS, 
62C> Woodward Ave., McKees Rocks, Pa

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa 

Globojai:
G. URBONAS,

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS.

3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.
J. URBONAS,

1723 Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa

SEKR

N. Morrison Ave.

Andrua St., Akron

Benld. Ill.

Ave., Saginaw, 

Zeigler, Ill.
Box 262, Cuddy,

Box 118, Blanford, Ind.
4829 Merrit Street

P. O. Box 

46 Ten Eyck 

Lager _

S. Auburn Ave. 

307 Plymouth Ave.
, 437' felm St., Tamaqua, 

222 Crystal Lake • 
Mich.

1130 Sycamore St., 
“•r.

316 George Ave., N 
>a.

Norkus, 351 Ferdinand 
. Pa.
Valnachausky, 11 Bigelow 
, Mass.

P. L. A. KUOPŲ
ANTRAŠAI

Fin. Rašt
Ave.

Iždininką? T. Petfauskas, 29 Merton

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, ji 15 Franklin St.
Vice-Pirm.

Clark PI.
Prot. Rašt.

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienė,

S. Park St., J. Krakauskas, 
First St.

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

Susirinkimai Įvyksta kiekvieno mė
nesio ' dntrą ketvergą, po No, 269- 
271 Second St. t

Iždo Globėjai
Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
St. Visi Montello, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą v^redą 

kiekvieno mėnesio.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

PARYŽIUS. — Jau 12 
žmonių žuvo audroje, kuri 
siaučia Atlantiko pakrašty
je. Audra, padaro nuo 80 
iki 100 mylių į valandų. Nu
kentėjo apie 50 laivų.

bą ir porį, kad' kliubas išmb* 
k4tfų jiems pinigus, nes jis iš 
to | kliubo buvo delegatu į 
priėšfašistinį Su^iviėnijimą. Ir 
tame kliube jis dalinai laimi.

Lydeikio teismas su Priešfa
šistinio Susivienijimo komitetu 
turėjo įvykti Commonwealth 
Court, room 696, City Hall. 
Tai kriminalių bylų teismas. 
Lydeikis manė, kad kaip tik 
pasakys, jog čia komunistai-— 
jis bus liuesas, o skundėjus su
rakins. Tokius pliauškalus 
skleidė būrys jo sekėjų.

Byla, tačiaus, tęsėsi veik 
metus laiko, buvo pe" du sy
kiu, iššaukta ir vėl atidėta. Ly- 
deikiui tas nieko, nes .jo liu
dininkų kaip ir nėra, bet skun
dėjai turėjo ne mažiau 20 liu
dininku.,. kitus reikėjo, traukti 
net' iš Riverside, N. j. Bet, 
pagaliaus, susilaukiam ir teis
ino. 'Tai buvo 16 d. rugsėjo, 
193Q., Lydeikis turi gynėją-— 
adv. šliką, o skundėjus gina 
valdžios 1 prokuroras. Todėl 
Šlikas demonstruoja drąsiai. 
Pasistato Lyd e ik į ir kad jau 
klausia, tai klausia, o tas, kaip 
iš gausybės rago, kad porija, 
tai porija, kad čia esąs bun- 
čius komunistų, kurie padarė 
suokalbį ant jo; jam grasinęs 
vienas iš skundėjų “pafiksin- 
ti,” ir tik už tai, kad jis ne
sutikęs įstoti į Komunistų Par
tiją. Visur komunistai ir jų. 
užmačios. Prokuroras jam pa
stebėjo: “Ar nesi tamsta su
spenduotas kokioje draugijoje 
delei šių pinigų?” Lydeikis iš
drožia, kad Lietuvių Republi- 
konų Susivienijime esąs bun- 
čius komunistų (įvardijo visus 
viršininkus) ir tie padarę suo
kalbį ir suspendavę. Lydei
kis užsigynė platinęs knygu
tes su tikietais ir sakėsi neko- 
lektavęs jokių pinigų už jas, 
tai ir grąžinti negalėjęs, kuo
met rezignavęs. Bet čia skun
dėjai turėjo jo paties rašytus 

! dokumentus: “Smarkusis” šli- 
jkas klausia: “Ar čia tavo 
rankraštis?” Lydeikis pareiš
kia, kad ne jo. Sykiu, šliko 
j klausiamas, dar daugiau pri- 
:pliauškia ant komunistų. Bet 
i šioj vietoj svarbu tik tiek, jog 
Lydeikis buvo gavęs bent tris, 
Ikaip katalikai sako,' “bedūš- 
ninkus” katalikus-,-kurie^ šį tą' 
liudijo po prisieka, nieko ne
žinodami, niekad nebuvę jor 
kiam Priešfašistinio Susivieni
jimo susirinkime. Vienas iš 
jų, “garsus” šv. Andriejaus pa
rapijos tvėrėjas, buvęs zakris
tijonas Kraujutis. Juos klau
sinėjo tik “mandruolis” šlikas. 
Prokuroras visaį nekreipė do- 

Įmės į juos. Paskui, kaip po
nas šlikas pradėjo adresuoti į 

,teisėjus, tai matytum, koks jis 
I “mokytas,” kaip daug žinąs 
apie komunistus: šaukė, rėkė 
ant raudonųjų komunistu už 

[“suokalbį” ir tt. Kadangi 
skundėjai neturėjo teisės sta
tyt savo gynėją, o prokuroras, 

kolektų ir kitokių sve- )aiko. nematg reika]o kritj; 
pmiiril. Tos phovones kuotj nei gnk nei Lvdeiki. tai 
saldžiausiu medum vi- prisaikintieji ‘teisėjai, eidami 
reakciniams gaivalams, |Pasitarti> slI savim pasigmg ir 

tuos dokumentus, kurių Lydei- 
Daug šliko klausiamas, užsigy

nė, kad ne jo parašai. Teisė
jai norėjo patikrinti.

Taip ir baigėsi tos dienos 
teismas. Bet ant rytojaus, 
kuomet teisėjai paskelbė nuo- 

I sprendi, kad Lydeikis rastas 
kaltu ir pirmininkaujantis tei
sėjas pareiškė, kad iki 29 d. 
lapkričio, š. m., turi sumokėti 
visus pinigus ir teismo iškaš- 
čius, p jei ne, tai,—sako teisė
jas, -r-žinai, ką tu gausi,r-r-tuo- 
met mandrieji vyrai ,nuleido 
nosis ir suglebo.

“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 nėm nu- 
piginimo. Tariaus, kurie iš 
senų skaitytojų, gaus “Lais
vei” d n naujus metinius skai
tytojus, tie ir savo prenume
ratą galės atsinaujinti už 5 
dolerius metams.

Kaip tik Lydeikį nugabeno 
pas magistratą ir.kada pasta
rasis kalbino susitaikyt, atsi
teisiant, tai garsusis šlikas pa
šoko ir pradėjo šaukti, kad čia 
,bolševikai padarė suokalbį, 
,kad čia tie Maskvos agentai, 
įką “trobelius” daro, kad jie 
[Surinkę pinigus siunčią komu
nistams ir tt.. Jis perkelia by
lą į teismą. Na, ką darysi, jei 
jie nori teismo, eisime ir į teis
mą. O Lydeikis dabar tikisi 
jau daugelį sukišti į kalėjimą 
ir pats pakilti akyse reakcio
nierių, kurių seniaus nemėgo. 
Tūlame kliube jis, meluoda
mas, skundžia rporą draugų, 
būk jie patraukė teisman kliu-j

A. LUl VAINAS

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

Per drg. E. N. Jeskevičiūtę 
gavome aukų nuo sekančių 
draugų: Gilberton, Pa., pa
žangiųjų S. L. A. 39 kuopos 
narių ir pritarėjų—$5; brook- 
lyniečiai pavieniai draugai pri
davė drg Jeskevičiūtei: M. 
Liepa $5 ir Nežinomas $1; 
drg. J. Keturakis iš Yonkefs, 
N. Y., irgi $1.

Kova) su S. L. A. fašistais 
S. L. A. pažangieji*nariai turi 
plataus pritarimo tarpe lietu
vių darbininkų. Taip ir-rei
kia. ši kova būtų persunki 
vien S. L. A. nariams, ypatin
gai finansiniai, kur reikia šim
tus išmokėti advokatams, rei
kia vesti organizacinis darbas, 
spausdinti ir išsiuntinėti,; se
niau—/‘SLA žinias,” o dabar 
—“Tiesą.” Tas viskas lėšuo- 
ja daug pinigų, o dirbti rei
kėjo pradėt tuščiomis ranko
mis. Atrodo, kad pažangieji 
žmonės įvertina mūsų pastan
gas atmušti fašistų atakas 
ant darbininkų.

A. Yųris 
4401 S. St. Louis Aye., 

Chicago, Ill.

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkąs- P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitiene, 431 1 Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St. 

Summit St.
Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

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

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford 
Conn., 7:30 vai. vakare.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje 
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su Kasiniu automobiliu; dalinas j tris dabs:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planai 
kaip surasti sugedimus; kaip iSardžitu

ttl statyti. Tas-viskas mokinama kiekviena riu*
l 1L ”1 ill I dentą nraktiSkai, po priežiūra insteuktorių.

f_____ 2. Elektra ir Magnetjb^nks. Tai rcikalinsfav-
A. jMl I L B*a r*1**6 dabartinių automobilių.

I Pažinojimas. Kaip pastoti ekspertu loto*
1 Pabaigę rnnsų mokyklos kursą, turite pilim

— twrrU MA F progą pasinaudoti vienu 16 dviejų ^ųnatų—
1 —mechaniko arba Šoferio. Garantiiojams Iri*njug jr Mokiname grynai Beturi**

kai ir angliškai. Kaina prieinama
Mokytojam yra žymas ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Aku* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUYO SCHOOL 
Kampas 14tb Street

434 Library St.,

300 Todd St..

242 Penn Ave., Exten., 
, Pa.
Box 201, Minden, W. Va.
Box 237, Burgettstown, Pa 
7042 Link Court, Maspeth

, 1324
Ohio.

2— J. Šaulis, 3225 Stafford St.
Pa., (Corliss Sta.) /

3— P. Sadulienė, 108 Cress S
Pa.

4— J. Pacauskas, 539 
Shenandoah, Pa.

5.—V. LAbutis, 121
McAdoo, Pa.

6—M. E. CusterlenS, 
Cleveland, Ohio.

7—J. D. Sliekas,
Brentwood, Pą.

$_W. Stačiokas, 2310 
Pittsburgh, Pa.

9—K. Stašinskas, P.
‘ Kensington, J

10— J. Albauskis,
Heights, Ill.

11— J. Barfikictis,
Pa.

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pi

13— Wm. Orban, 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— —P. Kavaliauskas,
Aliquippa, P 

17—K. Levine,
Turtle Creek

19— J. Preikšą,
20— A. Botyrius, 
22—P. Cibulskis,

N. Y.
24— P. Sodeikis,

Youngstown,
25— A. Delinikaiciūtč, 41

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas. 224 E.

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 

III.
30—J. Leonaitis, 107 N.

Benton, Ill.
32— K. Bakanauskas, 677 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256

Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejaitis, Box 113, 
3o—K. Bagdonas, 114 N. Vine St.,

Shamokin, Pa.
36— Ch. Vaičiūnas, 929 So. Hobson St.

, Harrisburg, Ill.
37— L. Aiman, Box 568, Castle Shannon 

Pa.
38— F. Šiaučiulis, 304 E. 6t 

Frankfort, Ill.
39— J. Willumat, 417 

Collinsville, Ill.
40— Ig. Kirtiklis, 1388 

Ohio.
41— J, Guzevičienė, Box 400,
42— F. Miller, Box 264, Buckner,
43— K. Šatas, 215 Hess

Mich.
44— M. Ažukienė, Box 426,
45— M. Savukaitienė,

Pa.
46— J. Petrauskas,
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit, Mich. 1
48— A. Malinauskas,

Minertfville, Pa’.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Ch. Adomaitis, 

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklierius, 8414 

Chicago, Ill.
51— J. Stanislovaitis,

Wilkes-Barre, I
53— J1. Gudišauškas,

Pa. -
54— 0. Braknis,

Pontiac,
55— T. Sopata, 

Washington.
56— V. GlaubiŠius, f

Wilkes-Barre, P;
57— John

Scranton
J. N.
Brighton

Atmušimui -fašistinių atakų 
į prieš pažangiuosius S. L. A. 
'narius, kuriomis užpildyta fa- 
Lšistinė ir socialfašistinė spau
da,—draugai remia S. G. Edn- 
dą, nes žino,: kad reikia vesti 
kovą su fašistais kaip teismuo
se, taip ir spaudoje, kad kuo- 

I plačiausia supažindinus S. L. 
A. narius su fašistų darbais ir 
tikslais.

Pirmadienį “Laisvėj” ma
tėm naują prenumeratą, pri
siųstą per drg. Pocių; šian
dien jau antra, per drg. Va- 
linčių. Smagu, kad draugai, 
aplaikę prašymą, tuojau rū
pinasi ji išpildyti. ' Drau
gus Pocių ir Valinčių deda
me į pirmą eilę šio vajaus 
kontestantų. Mes tikimės iš 
jų daugiau skaitytojų.

“Laisvės’ ’administracija 
prašo visų savo skaitytojų 
dauginus kalbinti savo drau
gus ir pažįstamus užsirašyti 
“Laisvę.” Turėkite darbi
ninkiškos drąsos užkalbinti 
ir tuos, kuriu asmeniškai ne
pažįstate. Rūpinkitės susi
pažinti kuoplačiausia su sa
vo klasės žmonėmis; steng- 
kitės juos šviesti ir padaryti 
kovingais už savo klasės rei
kalus. ,

Parapijose yra gražaus 
proletarinio elemento. Var
gų naštos spaudžiami ir 
prietarais pančiojami, jie 
nesupranta savo klasės už
davinių. Darbuokimės, kad 
šiais metais kuoplačiausia 
paskleisti “Laisvę” tarp pa- 
rapijonų.

Darbininkiškai visuomenei 
yra svarbu susipažintoi su tais i 
įvykiais, kurie daro skriaudą Į 
darbininkų judėjimui. Nere-j 

[tai pasitaikė visokių atsivertė
lių, renegatų, kurie, apsisukę, 
[kaip bepročiai keikia, bjaurio- 
jja visą tą, ką tik kelios dienos! 
gerbė, del ko darbavosi. To
kie nenaudėliai kad ir paken- 

Ikia darbininkų klasinei dar- 
įbuotei, bet sykiu ir savo de
magogiją bei nepastovumą de- 
Imonstruoja. Bet daugiau ža
los pridaro tie renegatai, ku
rie pasigriebia draugijos pini
gus ir sykiu šmeižia, plūsta tą 
draugiją, kurią tik ką apvogė. 

{Tokią niekšyštę Philadelphi- ! 
■ jos darbininkiškai visuomenei 
iškirto Antanas Lydeikis. Tas 
gaivalas, keli metai atgal,’ pri
siplakė prie kelių darbininkiš
kų draugijų, nudavė veikliu 

inariu, ir štai kaip dailiai pri
šliaužė prie svetimų pinigų:

1 d. balandžio, 1928 metais, | 
kuomet Priešfašistinio Susivie
nijimo delegatai svarstė, kaip 
surengti didelį ir sėkmingą 
pikniką sušelpimui Lietuvoje 
fašistų kankinamų kalinių ir jų 
šeimynų,—A. Lydeikis liuosai 
apsiėmė Į komisiją. Tuo pat 
sykiu, delei nesveikatos, rezig
navo iždininkė drg. T. Dau- 
lianskienė (vėliaus ji tapo už
mušta automobiliaus).. Per- 
stačius keletą draugų, nei vie
nas į tą vietą nepasiėmė. Čia 
A. Lydeikis ir vėl pasisiūlo i 
“patarnauti.” Paskyrus jį iž-! 
dininku, jam tapo įteikta virš! 
$100 ir ant vietos nutarta, kad ! 
šimtinė būtų nusiųsta į centrą,1 
ką Lydeikis ir padarė. Bet jo' 
globoj liko dar už $300 pikni-i 
ko korčiukių. Išdalina jis jas1 
delegatam platinimui. ■ Visi 
darbuojasi. Po pikniko, at
skaitos rodo, kad Lydeikis tu-i 
ri priduoti draugijai $243.55, 
bet jis vos išstena $60. Trūk
sta dar $183.55. Jis dejuoja, 
stena, kad jį “nelaimė” pati
kus, kas nors ištraukęs. Sa
ko, draugučiai, palaukit, atsi
teisiu po biskį. Radosi gailes
tingų draugų—sutiko palaukti 
ir prisižadėjo niekam nesakyti, 
kad Lydeikio “šlovė” nenu- 
kęstų. Nereikalavo jokių tvir
tesnės vertės’dokumentų, o ki
ti net suskolino pinigus, kad 
atsiteisti su centru, ir laukė, 
kada Lydeikis sugrąžins pini
gus, 
met 
dėio

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Sfcau-

> dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosyai-
1 gio, Skilvio, žarnų ir f“ 

jar-j Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidė;
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosį

Jeigu Jūs esate nesveiki ir nusiminę, až jums 
„ i. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

aningai pagydopia naujausiais, užgiriais mok- 
.7 * ‘ :____ ______________

suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.

■ >
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LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
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is dar klūpėjusios ant keliu, at- Į21^ \ ku5PtT

sky- SKAITYKITE!
užginčy-

Bet

IR

GEORGE NOBILETTI

DETROIT, MICH

Kaina 25 centai.

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

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

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMA KAI
NĄ, NULICDI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

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

ir 21-os
drg. P.

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

■'į..................! ■'■'■■'m...........................

HAMTRAMCK, MICH..
T. D. A. 72 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 28 Nugsėjo, Rusų Sve
tainėj, ant Yemafis St., 10 ^al. ryte. 
Visi nariai ateikit. . Org. 226-7

------i-------------

YOUNGSTOWN, OHIO
A. P. L. A. 24 kuopa rengia šau

nų pikniką nedėlioj, 28 » rugsėjo, Ru- 
binson giraitėj. Bus įvairių ęamar- 
ginimų, skanių valgių ir gėrimų. Tai 
L— jau paskutinis piknikas šį se-

Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. KaŠkiaučius, popui iariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

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

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

BINGHAMTON, N. Y.
L. Pr M. S. 5 kuopos susrrink.’- 

mas hus seredoj, 24 rugsėjo, Lietuvių 
Svebą.itiėj, 7:30 vai. vakare. Visi na
riai x Ateikit. Xofnifetas;, /t

**-.••• Į’ 226-7
■...................- > - ---------------- ■■■■' "T

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau-1 
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

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

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

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

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

§ DIENOS ANT VANDEHYNp
PER CHERBOURG-r- ; 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir j

LIETUVA

Lietuvos Darbininkes ir Poniulės

Puslapis Kefrirtss 1

DETROIT, MICH

v

Antradienis, Rugs. 23, 1930
1 -

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIK  A
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

—Tas patsai, jūsų “visokoblagorodija, 
tas patsai ir yra,—patvirtino Vasilius.

Abu valsčiaus nariai po valiai atėjo prie 
stalo.’ Kapitonas pažiūrėjo ant jų ir ant 
minios vis 
sistojo ir rankomis pasirėmė į stalą.

—Brangusis, mes nieko nekalti!
Kapitonas atsisėdo ir tarė per petį:
—Sustatyti visus eilėmis. Moteris 

rium!
—Stokite!... Stokite eilėn!—puolę ant 

minios kareiviai tvarkė.
Apie dešimts žingsnių nuo stalo sustojo 

dviemis ilgomis eilėmis po dešinei vyrai, po! 
kairei moterys. Kapitonas parodė galva 
kinietį.

—Kiniečius čion!
Sun-sen, Kwang-sin-jun ir Suan-li išve

dė iš eilės ir pastatė palei pirmininką. Vals
tiečiai nariai buvusios valsčiaus valdybos 
irgi atsistojo prie pirmininko.

Oficieriai stovėjo ir tarėsi. Tarėsi neil
gai.

■Kapitonas Efimovas išsiėmė cigaretą, už
sidegė į pasitarnaujančiai paduotą per len
ką Zalinskį uždegamąją mašinėlę, du-tris 
kartus užtraukė. Po valiai peržvelgė mi
nią nepatenkintomis akimis. Vėl užsirūkė, 
ir vėl peržvelgė sustatytas eiles, būk tai 
dar ko j ieškant. Vilnis neapykantos per
sirito per kapitono veidą... Patruksėjo 
gerįėtą kairį ūsą. Vis labiau ir labiau ju
dėjo barzda. Akimis sužaibavo. Kapito
nas pašoko ir suriko:

—Kiekvieną dešimtą! Pradėkite!
Kareiviai vėl puolė ant vyrų eilės. Išlu-

Ekstriniai su Gegužiniais
Detroite randasi lietuviškų 

ekstrinių tvirtove. Išleisdavo 
savo savaitraštinį organą “Ai
dą,”- kartą į menesį, bet šį 
metą “Aidas” pasigirdo tik po
rą kartų ii’ kaput. . . Ir kaip 
“draugas” 'Zabulionis išsireiš
kė, tai daugiaus pasaulis jau 
ekstrinių “Aido” negirdės.

Dabar tie, darbininkų klasės 
išmatos, tikėdamiesi, ar gal 
jau ir gavę sendvičių iš Gegu
žio, sumanė suskaldyti S.L.A.

jį paremti kaip moraliai, taip 
ir finansiniai. Tam tikslui L. 
D. K. Keistučio Draugija,, At 
L. D. L. D. 52 kuopa ir L. D. 
S. A. 17 kuopa rugsėjo, 28 d., 
Beech Nut, S. Urbonto Parke, 
rengia pikniką. Įžanga pigi, 
tik 25c. Pikniko programa ir 
visi patarnavimai prirengta 
gerai. Pasišoksime, pasikal
bėsime ir paremsime savo 
draugą, P. Pekoraitį. Tai bus 
ir jam gerai ir mes jausimės 
savo pareigą atlikę, atsilanky
dami į šį pikniką.

Seskupis.

: DETROIT; ;MICH. :
D. L. K. K. .Draugijos mėnesinis 

susirinkimas buš subatoj, 27 rugsė
jo; 'Lietuvių Svetainėj (sklėpė), 25th 
St. ir Vernor Highway. Pradžia 7 
vai. vakare. Gerbiami nariai, šiame 
susirinkime reikės išrinkti darbinin
kai del pikniko, kuris įvyks nedėlioj, 
28 rugsėjo, sušelpimui drg. Pekorai- 
čio, kuris jau 5 metai randasi li- 
gonbuty. Delei tos priežasties ir su
sirinkimas šaukiamas subatoj, kad 
nedėlioj galėtume visi dalyvauti pik
nike. Piknikas įvyks Beeech Nut 
Grove, Middle Belt Rd. Komitetas.

226-7

GRAND RATIOS, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių skyriaus nepaprastas su
sirinkimas bus seredoj, 24 rugsėjo, 
po num. 1057 Hamilton Ave., 8 vai. 
vąkare. Visi nariai ateikite, turime 
svarbių reikalų aptarti. Kviečiame 
ir nepriklausančius atsilankyti ir į- 
stoti į tą darbininkų organizaciją. 
Valdyba.

(Tąsa)
—Be abejo, muš,—tarė Jonas Bordyk,— 

bet būk kantrus, kentėk!
—Nu, kad taip, bus gerai jau.
Per visą dieną krovė į vežimus. Viską

darė tylomis ir greitai. Nesigirdėjo nei 
riksmo, nei moterų verksmo... Vakarop 
važiavo iš miestelio ilgoji juosta vežimų...

Kitą dieną ryte, čiupinėdamas miestelį 
iš kanuolių, laivas prisiartino prie mieste
lio Syzovkos prieplaukos.

Ant prieplaukos laukė kasierius, prie
plaukos buvęs komandantas ir buvęs kol- 
čakinių pirmininkas Vasil ir dar du valstie-' 
čiai, buvę jo pagelbininkai.

Kapitonas Efimovas piktai nuo laivo per
žvelgė sutinkančius, tie ant krašto nusiėmė 
kepures:

—Aš, buvęs pirmininkas valsčiaus valdy
bos,—ramiai tarė Vasil nulipantiems nuo 
laivo kapitonui ir oficieriams.—Mus nu
vertė bolševikai. Kada mes priešinomės 
jiems, tai nukentėjome,—man akį užmušė, 
nariams dantis išdaužė, visiems grobus su
laužė.

—Sukilėliai ? ! — piktai suriko kapitonas 
ant Vasiliaus.

—Visai ne, jūsų “visokoblagorodije” — 
ramiai atsakė Vasilius,—tarnavom teisin
gai. .. O kas liečia sukilėlius, tai jų dabar 
Syzovkoje jau nėra.

—Tai kur gi jie?
—Šią naktį pabėgo. Mes vėl jau valdo

me—aš ir šie nariai.—Vasilius galva paro
dė į jo pagelbininkus. Efimovas piktai pa- : 
žvelgė ant jų.

. i—Gerai, pasKiau pamatysim.
—Oficieriau, suvaryti visus gyventojus

į rinką!—kapitonas įsakė, atsigrįžęs į ofi- 
cierių. Ir vėl nuėjo ant laivo.

Kareiviai ir gusarai lakstė po namus.
Mušdami šautuvų kambliais ir nagaiko- 

jnis van>visus, kas buyo likęs miestelyje, 
’rinkon prie bažnyčios. iSde pat durų sto- j “blagorodija”! ' 

A vėjo stalas, užtiestas baltai, aplinkui stalą ; _ Mušk!_ kriokė' kapitonas.
apie pusė tuzino kėdžių, kurias atnešė iš, įg abi pusi stovinti gusarai užsimojo 
kunigo namų. Aplinkui suvarytus lanku inagaikomis. Valstietis rankomis užsiden- 
stovėjo lenkai — gusarai ir kareiviai.

Greitai prijojo prie bažnyčios būrelis rai
telių. Kapitonas Efimovas atėjo prie stalo c|a! per veidą užtai!

Pasinaudodami esamąja be
tvarke Susivienijime, ekstrinis 
A. Andriulis, susidėjęs š,u fa
šistu Motuzą ir kitais, sušaukė 
per “Tėvynę” ir atvirutėmis 
21-mos kuopos narius, 13 d. 
šio mėn., išsirinkti naują val
dybą ir pasiųsti duokles į ge
gužinį centrą.

Susirinkimą atidarė M. L, 
i Balčiūnas, pareikšdamas, kad 
jų tikslas esąs ne skaldyti 
21-ma kuopa, bet tik išsirinkti 
IrrikirLj vnldvhn knd nn<sinn1 ik valgių ir gėrimų. Tailaikiną vaiuyoą, yaa pasiuntus į7US jau paskutinis piknikas ši se- 
duokles į senąjį centrą, nes zoną, todėl kviečiamo visus atsilanky- 
didžiuma 21-rnos kupos * narių GJr pasilinksminti. Iš Youngstown va-

* c '* Ihnvrn 1- Iro vii ibi IY

yra nutarę, kolei teismas neiš- gt. L 
spręs esamosios,, bylos Susivie- Rengėjai, 
nijime, duokles pasilaikyti 
kuopos ižde.

Tuojau pirmininkui buvo 
pastatytas klausimas: ar ran
dasi nors vienas narys, kurio 
duokles būtų valdyba atsisa
kiusi pasiųsti, jeigu jie to rei
kalavo ? Į tą pirm, nieko ne
atsakė, nei iš narių nesirado, 
kuris būtų galėjęs tą 
ti.

Susirinkime radosi 
kuopos iždininkas 
Smalstys, kuris^ pareiškė, kad 
jeigu tik tas yJa priežastimi 
skaldymui kuopos, kad neku- 
rie nariai nori, kad jų mokes- 

po kiekvieną dešimtą, atvedė prie stalo ir čiai būtų pasiųsti į centrą, tai 
Kapito- sak°, duokit man juos ir aš 

pasiųsiu, kur norite. Gal būt, 
kad tuom būtų susirinkimas 
ir užsibaigęs, jeigu jų būtų 
buvęs tiktai tokis tikslas, kaip Komitetas: 
kad Balčiūnas pareiškė, 
čia jie turėjo išsiduoti sayo' 
veidmainystę; jie, matydami 
S.L.A. mušeikom pavojų isį 

Jūsų darbininkų pusės, buvo jau iš 
anksto sudarę planus ir paža
dus Motuzai, kad žūt-būt dar 
kartą suskaldyti 21-mą kuopą. ’ 

Motuzą, kuris nėra 21-mos 
kp. narys, pašokęs pradėjo 
juos visaip gązdinti,' tai “mū
sų” ekstriniai, kai zuikučiai, ! 

[tuoj ėmė registruotis ir susire- 
Igistravo net 22, kaip jie pa
tys paskelbė, nors išviso buvo 
tik tuzinas, bet kiti, matyti, tu
rėjo po dvi ar daugiau kny-

tris žingsnius nuo stalo sustojo.
nas ilgai žiūrėjo bjauriomis akimis ant au
kos.

—Melskis!
—“Jūsų blagorodija”!
—Melskis!
—Jūsų...
—Nutilk! MelskįsIi
—-Viešpatie! Jėzau Kristau!:..

žiuoti Alberta St. karu iki Kimenel 
. ir eiti tiesiai 'į pikniko vietą.

‘ 226-7
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WORCESTER, MASS. 
■ /

L. D. S. A. 2 kuopos lavinimosi 
vakaras bus ketvirtadienį, 25 rugsė
jo, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Bus skai
toma drg. Petrikienės paskaita “As
meniškumai kuopose.” Kviečiame ir 
nares ir pašalines atsilankyti. Kor. 
K. S. 226-7

DETROIT, MICH.
Sušelpimui drg. P. Pekoraičio pik

nikas bus nedėlioj, 28 rugsėjo, Beech 
Nut Grove, S. Urbanto parke. Bus 
skanūs užkandžiai ir gėrimai, o šo
kiams gera muzika. Piknikas pra
sidės 1 vai. dieną. Įžanga 25c. Šio 
pikniko tikslas—sušelpti drg. Peko
raitį, kuris jau 5 metai kankinasi 
sanitorijoj. Draugas Pekoraitis nuo 
pat savo jaunystės dirbo ir kovojo už 
darbininkų reikalus; nuo to jis šian
dien neatsisako, priguli visose darbi
ninkų organizacijose. Tat mūsų pri
valumas paremti jį nelaimėj esantį. 
Todėl kviečiame visus lietuvius dar
bininkus atsilankyti į šį parengimą. 
Rengia D. L. K. K. • Draugija, A. L. 
D. L. D. 52 ir L. D. S. A. 17 kuopos.

226-7

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

Aplinkui suvarytus lanku Inagaikomis.
... 1-.. g- ygjją.

—Neduokite užsidengti akis! Per vei-

Gusarai pusiutime išsitraukdavo kardus! 
ir kapojo per rankas.

—Neužsidengdinėk veidą!
—Sukilimą! Sukilimą! Sukilimą dary- gaJįeSPV wv± °" —m-

ti! Aš jums parodysiu !-krioke įsiutęs I Kad ekstriniai eina kartu su 
kapitonas Efimov. . . 'fašistais, tai tą detroitiečiai

Kartais is oficienų vienas bei kitas ne-'jau senai žino. Bet kad prie 
išlaikė, pašokdavo iš užstalio, pribėgdavo ' jų prisidėjo ir tokie, kurie de- 
prie aukos ir ant vietos nušaudavo iš re-.trojitiečiams lig šiol buvo žino- 
volverio. mi kaip progresyviai, tai iš jų

Sumuštus, sukruvintus nuvesdavo pen- prasti progresyviai.
kis žingsnius nuo stalo ir ten pribaigdavo! S.L.A. 21-ma kuopa, trum- 
juos... Jau visi dešimts buvo išžudyti, iP/į
Kapitonas Efimov pervedė aplinkui pasiu-' ” ' '........ "
tusiomis akimis ir suriko:

—Mušti! Visus mušti!
Vyrus vertė dešimtimis ant žemės, ap

nuoginėjo kūną. Ir kapojo nagaikomis ir 
šąmpolais. Suokinėjo garbiniuoti ūsai ka
pitono, akyse viešpatavo ugnis. Šaltis per
imdinėjo kūną. Pažiūrėjo ant verkiančių 
moterų ir suriko:

—Bobas mušti! Visas mušti!
Kaip gauja laukinių žvėrių puolė karei

viui ir gusarai. Labai skaudžiai rėkė mox- 
terys ir merginos, stengėsi pasiliuosuoti iš 
kietai laikančių rankų. Pirm negu jas 
versti ant žemės, drebančiomis rankomis 
kareiviai ir gusarai čiupinėjo jų krūtis, o 
kada vertė, tai apnuogindavo lytinius. or
ganus plakimui. Kareivių ir gusarų akys

Ant rinkos

ir atsisėdo. Greta susėdo ir kiti oficieriai, 
o iš užpakalio stovėjo raita sargyba.

Minia tuoj aus suklaupė ant kelių.
—Brangusis mūsų, nekalti mes! Tai vis 

štaba's su bolševiku, kuris nusiskutęs tą 
viską darė.

Kapitonas susiraukė.
—Nutilkite! Paskiau sužinosime, kas 

kaltas ir kas ne, dabar nėra laiko!—Jis at
sisuko į lenką Zalinskį ir išdidžiai pareiš
kė:

-—Liaudis! Gyvuliai prakeikti, bailiai ir 
niekšai!

Zalinskis tik- petimis patraukė.
—Ką gi jūs norite, kapitone, nuo šių 

mužikų?
Iš minios išsiskyrė rudas valstietis ir ei

na linkui kapitono. Gusaras užsimojo na- 
gaika. Mužikas pasitraukė:—Jūsų “viso
koblagorodija,” papasakoti noriu!

—Praleisti!—kapitonas tarė, pažinęs pir
mininką.

Vasilius, laikydamas rankoje kepurę^ 
priėjo prie stalo, nusilenkė ir du žingsniai 
nuo stalo tolumo stovėjo laukdamas.

—Nu?—piktai tarė kapitonas, c
—Aš, kaipo vietinis pirmininkas vals

čiaus, ir su manimi dar du nariai,—jis at
sisuko į minią ir ranka mostelėjo,—dabar 
noriu papasakoti apie sukilėlius.

Iš būrio mužikų išėjo dar du vyrai, bu-! 
ve valsčiaus nariai. - < . • . - >

-Pasakok i-suriko kapitonas. paraudo, jų galvos svaigo.
-Štabas pas juos-nudžiugusiai kalbėjo viešpatavo dejavimas ir bjaurus riksmas, 

pirmininkas.—jame yra Jonas Bordyk, dar 
mano kūmas jis yra. Jokūbas Lyskin ir 
Petras Molodych. O svarbiausias, tai nu
siskutęs bolšakas, iš pačios Maskvos atva
žiavęs bolšakas... Ir dar visada kinietis 
gargaliavo, kad sovietai reikalingi, štai 
ten tas didelis kinietis stovi, Sen-sen...

Apie kiniečius Vasilius išplepėjo nei pat
sai nejausdamas... Tą Sen-sen išgirdo, iš
girdo savo vardą ir pamatė, kad ant jo ro
do pirštais, nusijuokė ir palingavo galva, 
—Senka, mano vardas, Senka!

—Ar tas?—kapitonas pažiūrėjo piktai 
ant kiniečio.

i jiMo klausimu .prakalbas ir 
i diskusijas. Tad nariai tu
rės progos ateiti ir viešai iš
dėstyti savo nuomones, su kuo
mi jie stovi—su darbininkais 
ar fašistais.

Akrobatų, kurie vienu kar
tu ant dviejų krėslų sėdėdavo', 
gadynė jau praėjo.

L. Jonikas.

Kapitonas užmetė savo žvilgsnį ant ki
niečių jr trijų valsčiaus valdybos narių; su
komandavo :

—Kiniečius ant laivo! O mužikus nu
plakti!

Vyrus parsivertė. Ir pirmininkas ir jo 
pągelbinįpkai nė kiek nerėkė. O kada pa
sikėlė, tai visi trys, tartum susikalbėję, pri
ėjo prie kapitono ir jam žemai nusilenkė.

—Širdingai ačiuojame, jūsų “vysokqbla- 
gorodjja”. Ar pavėlinsite pareigas eiti?

—Gerai, pavėlinu,—Efimovas tarė, pa
vargusiai užmetęs žvjlgsnį.

(Daugiau bus) ,

‘ Draugai, Paremkime Draugą 
P. Pekoraiti! <

Jau penki metai praslinko 
nuo to laiko, kuomet drg. P. 
Pekoraitis gyveno su mumis ir 
dirbo del darbininkiškos idė
jos. Nors per visą laiką pri
gulėjo visos darbininkiškose 
organizacijose ir didino mūsų 
eiles, bet į pabaigą aktyviško 
darbo jau negalėjo dirbti, nes 
džiova pakirto jo sveikatą ir 
nuvarė sanitorijon. Penki me
tai vilties pasveikti praėjo ir 
nors jis jaučiasi geriau, bet ap
leisti ligoninę dar negali. Su
taupyti skatikai ir draugų bei 
draugijų aukos išsibaigė, o iš 
kitur jokių įplaukų neturi, 'o 
išlaidų, ■ nors ir nedidelių, vis 
tik randasi. Kad sumažinus 
nors kiek drg. Pekoraičio rū
pesčius, mūsų privalumas yra

Greičiausiais garlaiviais

Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar- 

• bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

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

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
* k Piano Painokos Yra Duodamos 

Studijoje ir Mokinių Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: BENsonhurst 6631
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A.P.L.A. 9 Kp.. Organizatorius, j

Brangūs 
permatote L. A. pašelpinė orga- 

yra viena geriausių 
vien tuom, 

pri-

Iš S.L.A. 3-čios Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 10 
rugsėjo L. L. Svetainėje, 269
Second St., Elizabeth. N. J. 
Narių susirinkiman atsilankė 
vidutiniai. Šiame susirinkime 
dalyvavo nuo pažangiųjų (S.L.

pasivėluokit.
Darb. Koresp.

A.) Pild. Tarybos d. E. N. Jes- p Tarptautinį Darbininkų Ap- 
kevičiūtė. Draugė Jeskevičiū- sigynimą. Kiekvienas “Lais
tė nurodė dabartinį S.L.A. sto-'Vės“ skaitytojas, kiekvienas 
vį. Išaiškino, kaip fašistai sąmoningas darbininkas priva- 
pradėjo skaldyti S.L.A. -ir kaip Per spalių mėnesį pasidar-

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas _____________________
No. ir gatvė_________________
Miestas ir Waist____________ —

- , •

vimą šios kančių sistemos ir 
įsteigimą Sovietų. Draugai 
darbininkai, jieškokime išeities 
iš esančio ir besiartinančio dar 
baisesnio skurdo. < Vienintele 
išeitis—tai kova po Komunistų 
Partijos raudona vėliava. Rem
iam visokiais būdais komunis
tinį judėjimą. Stokit į Komu
nistų Partiją, rašykitės į Trade 
Union Unity League, rašykitės

visi pasižadėjo ne vien patys 
“Laisvės” skaitytojai, darbi
ninkiškų organizacijų nariai, 
bet šiaip visi simpatikai būti 
ir dar daug šiaip publikos 
su savim atsivežti. Na, o' kaip 
pats milžinas, Waterburis? 
Nesakysiu, kaip stovi; kaip iš 
kitų kolonijų draugai atvyksi-' 
te—pamatysite patys ir tada ■ 
galėsit spręsti apie mus, ar j 
mes linginiai ar gyvi žmonės 
Išvažiavimas įvykš 28 d. 
sėjo, Lietuvių Darbininkų 
že, už Lakewood ežero;

sitvėre’ A. P.‘ L. A. kuopa, o 
jau turi virš 1Q0 nąrių. Reikia 
pasakyti; kad ne tik draugai 
rūpinasi prirašymu narių ir 
auginimu draugijos, bet ir pa
tys žmonės, matydami gerą 
(darbininkišką pašelpos drau- 
jgiją, skubiai rašosi į ją.

prašymu įAš kreipiuosi su 
Shenandoah’rio A. 
(kuopos. 
i draugai, 

™g“|A Dar-; - 
pra- 
Ne-'

toliau tą niekšišką darbą va
ro kuopose. Matosi, kad teis
mas gal būti tęsis ilgai. Ne

įžiūrint teismų, organizatyvis 
. darbas yra varomas pirmyn. 
> Kitokios išeities ir nėra, kaip 

tik organizuoti naują susivieni
jimą, t. y., L.D.S. Už kokių 
poros ar trijų savaičių gausi
me čarterį ir tada pradėsime 
varyti visu smarkumu organi
zacinį darbą.

Taipgi buvo skaitytas pa
reiškimas nuo S.L.A. 36-to Sei-__ (i
mo (įvykusio Meldažio svotai- j vimą. 
nėj) Pild. Tarybos, 
mas likosi priimtas 
šiai.

Vietiniai lietuviški 
laikiai dirba išsijuosę del p 
Gegužio ir jo šaikos 1__
Landžioja po stubas ir vilioja ( 
narius prie savo grupės. Po
nas J. Peleckis, “Tėvynėj“ 
rugpjūčio 8 d., rašo savo ko- 

f respondencijoj : “Neklausykite 
pažangiųjų, nes komunistuo- 

\ janti senoji valdyba neteisin-i 
gu keliu veda.“ Bet nepasako, ■ 
kokis tas neteisingas kelias, j 
Gal todėl, kad nesiduoda ge
gužiniams šmugelninkams ve
džioti už nosių? Ar gal todėl, 
kad pažangieji S.L.A. 3-čios 
kuopos nariai nenori duoti sa
vo sunkiai uždirbtų centų 
naudoti gegužiniam šmugelni- 
kam? Ponas Belecke, pa
imk “Tėvynės“ numerį 32, 
rugpjūčio 8-tos dienos ir per
skaityk S.L.A. 36-to Seimo 
Specialės Advokatų Komisijos 
Raportą ir pridėk pirštą prie 
savo nemažos nosies ir pagal-

f* vok, kur S. L. A. narių sun
kiai sumokėti centai eina. . . Į

Draugai, nesiduokime to
kiems Pileckams, Budriams, 
Medveckams ir Butkams, kad 
jie mus už nosių vedžiotų! At
eikite į pažangiųjų S.L.A. 3 
kuopos susirinkimą ir svarsty
kite dalykus. Ateinantį kuo
pos susirinkimą 'bus daugiau 
svarbių pranešimų iš mūsų 
Pild. Tarybos. Sekantis kuo
pos susirinkimas įvyks spalių 
8 dieną, L. L. svetainėje, 269 
Second St., Elizabeth, N. J. 
Prasidės 7 :30 vai. vakare.

Senas Narys.

buoti del “Laisvės“ ir “Vil
nies“—gauti naujų skaitytojų, 
taipgi naujų narių į A. L. D. 
L. D. Dirbkim visi, draugai. 
“Laisvė” tik $5 per spalių mė
nesį.

Rugsėjo 28 Diena

Tą dieną įvyks Connecticut 
Valstijos proletarinių 
išvažiavimas, rengiamas “Lais
vės“ ir chorų naudai. Atrodo, 
jog ir iš tolimų kraštų svietas 
rengiasi važiuoti į tą išvažia- 

.V OVVLčll" ivimą. Nuo komisijos nugir- 
Pareiški-1daug, kad jie gauna praneši- 
vienbal-!mus iš New Yorko ir Mass.

Naujojoj Anglijoj jau su
sitvėrė viena kuopa Augščiau- 

chorų sios Prieglaudos Lietuvių Am
erikoje, Brighton, Mass. Drau
gai turės ;gerą darbininkišką 
pašelpinę draugiją. Draugai, 
vajaus laikų pasidarbuokite 
gavimui naujų narių.

Būtų labai gerai, kad Nau
jojoj Anglijoj ir kituose mies-

draugus: 
jūs gerai 
i., darbininkiškos pa- 

jšelpinės draugijos, vertę ir ge- 
permatote, kad kiekvie- 

inam darbininkui yra reikalas [ 
į prie A. P. L. A. priklausyti. L 
(Tai būtų gerai, kad jūs pa'si-ji 
(stengtumėte suorganizuoti dvi 
naujas kuopas—vieną Maha- 
noy City;’ o kitą Frackville, 
nes ten darbininkam taipgi p 
reikalinga gera . pašelpinė I 
draugija. Ten suorganizuotos' 
kuopos galėtų taip augti ir 
plėstis, kaip Shenandoah’rio 
kuopa auga. Brangūsdraugai, 
kuopa auga. Brangūs draugai, 
nizuoti paminėtose vietose kuo
pas; už savo triūsą organiza
toriai gausite atlyginimą iš 
centro.

pašelpinė draugija, turi du li
gos pašelpos skyrius: pirmo 
skyriaus nariui moka $7 į sa
vaitę, antro skyriaus—$13. Į 
pirmą skyrių mėnesinės duo
klės 50c, į antrą skyrių—$1. 
Pomirtinės yra keturi skyriai: 
$150, $300, $600 ir $1,000. Į 
pomirtinės skyrius mėnesinės 
duoklės 
amžių.

nizacija
darbininkams ne
kad turi daug skyrių ir 
deramai išmoka kaip pašlepą, 
■taip ir pomirtinę, bet ir tuom, 
ikad A. P. L. A. draugijoj ne- 

• Isiranda nei vieno pono—visi 
(draugai darbininkai joj pri
klauso ir darbininkai ją kon- 

| troliu o j a.
Brangūs draugai, del pla

išesnių žinių reikale tvėrimo 
;kuopų, kreipkitės centro sek
retoriaus antrašu: J. Miliaus
kas, 626 Wood war Ave., Mc
Kees Rocks, Pa.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

VEIDO GRAŽUMAS
• J }

ROJAUS VEIDO GROŽY- 
JB®S LĄŠAI jr naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! Ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $1.25.

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

SKELBIMAS: x

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

ivalstijos įvairių kolonijų, jog tuose lietuviai stengtųsi suor- 
O ganizuoti A.P.L.A. kuopas. Šių 

valšti-įmetu su pirma diena spalio 
(mėnesio prasideda vajus gavi
mui naujų narių 
draugiją ir 
naujų kuopų, 
ras moka /UŽ 
prirašymą 50c.

Imitetas nutarė 
mokėti, kaipo 
kiekvieną 10 narių prirašymą 
$5.00 ir už suorganizavimą 

inui ir Hartfordui, nes Bridge-j naujos kuopos $5.00. Tpdel 
portas irgi didmiestis. New i pasistengkite organizuoti A. 
Britainas, nors ir nesigarsino, ' P. L. A. kuopas, už ką gausite 
bet, galimas daiktas, kad visus atlyginimo dovanas.
sukirs. 1 Shenandoah, Pa., dar tik

Iš kitų, mažesnių kolonijų (apie pusantrų metų, kai

ant

o

BIZNIS DIRBA

MOKSLU^

WATERBURY, CONN.

meile Amerikos isdirbystėsir

Bet tie, kurie vartoja po plačią

prašalina kęhks-

Vardaš

(S) )Į9iO, The American Tobacco ,'do. Mirs.

• -A'-V

“Kur Aš Gausiu Šiandien 
Pietus?”

No._—

Miestas

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

"ŠIANDIEN

atvyksią 
stovi mūsų, Conn. 
Hartford iečiai užtikrino, 

trys busai tikrai bus, o 
daugelis ir su automobi-

It’s toasted
Jūsų Gerkles Apsauga—Pries knitejimus—prieš kosulį

Išaiškinti visus faktus publikai, Amerikos Tabako Kopipanįj’a pakvietė p. Philip D. Ąrmour, pereit visus raportus atsižymėjusių asmenų kurietliudijo 
LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį Spraginimo Metoda.j, p.^Artnour’o pareiškimas randasi šiam puslapy. •

sako
PHILIP D. ARMOUR

Pirmas Vice-Preįidentas 
Armour ir Kompanijos

vienos pasaulio didžiausrą mėsų apdirbimo 
Įmonių milijonams pristatytojas valgio. Var
das “Armour” ryšy su valgio produktais 
žinomas kaip aukščiausios rūšies, kur tik šie 
produktai parduodami.

~~WiR0IT0 LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos ąptiekos, kuriose galima pirktis vais
tu# daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių, /laiku.

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

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont 
MASPETH, L. N. Y. 
Telephone, Juniper S7f6

it?

■■ mMmHHMbHHmHbSKBBHI

fašistpa- :>>ūOais žmonės 
ikaip 

labo. \ i kad 
Į dar 
'liais; New Havenas sakosi su- 
bytyisiąs visas kolonijas žmo
nių skaičium; Bridgeporto 
draugai abejoja apie busus, 

ibet automobiliais, sako, daug 
[suvažiuosią. Bridgeportiečiai 
turėtų neapsileisti New Harve-

p radėjo 
kaukti.

klausia:
At-

žmogus atsiduso Į
Kur aš gausiu šian- j

Aną dieną nuėjau į miesto 
sodą, vadinamą Green Park.. 
Atsisėdau valandėlei ant šuo- ! 
lėlio. Už valandžiukės atėjo 
žmogus, apie 55 metų am
žiaus, kuris atsisėdo kitam ga
le suolo, žmogus atrodė pusėti
nai suvargęs; čeverykai netik 
be padų, bet ir viršus skylėtas i 
—nuoga koja matyti.

Už pusvalandžio 
dirbtuvių švilpynės 
Mano “kaimynas“
“Ar pietų laikas dabar? 
sakau, taip, 
ir sako: “7

• dien pietus? Varge mano, kur 
' galėsiu gauti pietus?” Už- 
z klausiau, ar nedirbi. Atsakė: 

“Jau 13 mėnesių niekur nega
liu gauti darbo.“ Jam sakau, 

f aš irgi penktas mėnosįs nedir
bu. Toliau sako: “Kiek tu
rėjau susitaupęs iš pirmiaus— 
visus pravalgėm su šeimyna.“ 
Sakau: gyvenamo turtingiau
sioj šalyj, o turim badauti. Sa
ko: “Į peklą ši turtingiausia 
šalis; tegul prasmenga.“ žmo-j 
gaus per veidą ašaros pradėjo I 
riedėti ir pakilęs nuėjo.

Liūdni, šjrdį spaudžianti 
, vaizdai pradeda rodytis turtin

giausioj kapitalistinėj, “demo
kratinėj“ šalyj! Tas žmogus 
airių tautybės; sakėsi, Ameri
koj gimęs ir augęs

Darbininkai, balsuokite ir a- 
gituokite uiKKomųnistų Parti
ją. Komunistų Partija yra 
Vienintėle kovotoja už sugrio-

organizavimui
A.P.L.A. Cent-1 

kiekvieno nario ;
Centro Ko- 

vajaus laiku 
dovaną, už

Sheboygan, Wis., Lietuviams

“Laisvės” num. 215 drg. V.
V. Vasys sako, jog jam tekę 

(pasikalbėti 'su Sheboygano 
į draugais apie darbininkų rei- 
[kalus ir paselpines organiza
cijas. Drg. V. V. Vasys aiški- 
[ nęs tikslą Augščiausios Pric- 
I glaudes Lietuvių Amerikoje.
A. P. L. D. yra centralizuota

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais Įtaisymais. Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. •

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BORI US-UNDERTAKER

(fibulztiKiuoJs. ir l&idojn numirusia* 
visokių kapinių. Norintieji tierlauaio pa- 

t tarn avimo ir už žemą kailiu. nuliūdinto 
valandoje Saukitčs pas mane. imant 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausioso vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

ft

“Mokslas ir biznis bedirbdami kartu 
mėsų išdirbystėj nuolat įveda greitas 
mainas metoduose ir rūšy, viskas kuris 
yra publikos nuolatinei naudai. Jūsų 
naudojamas Ultraviolet Ray Metodo 
‘Spraginime’ Tabakų LUCKY STRIKE 
cigaretams yra rimtas pavyzdys kaip 
mokslas gali būt naudojimas milijonų 
naudai. Tai yra pakraipoj su puikiausia 
dvasia 
rūšy.99

LUCKY STRIKE-—puikiausias cigaretas/kurį Jus kada 
rukėt, pagamintas iš puikiausio tabako—-iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TUOMET “JIE SPR.AGINTI”. Visi žino, 
kad karštis valo ir taip “Spraginimas
mingus erzinimus, kurie padaro gerkles erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kėnksniingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray.

ŽODIS NUO DR. MENDL0W1TZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesijų. Pjrmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašai:

'dr. h. MENDLOWITZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.

Tel.: Midwood 6261

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogau^ priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių žalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo I

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Aš, Žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonibtt 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

__ Street or Amui

State---------- _
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VIETOS ŽINIOS
! Atgijo Maspetho Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Apie pusantrų metų atgal 
buvo likvidavęs savo veikimą 
Maspetho Lietuvių jPiliečių 
Kliubas. Dabar jis atgijo; jau 
turi 50 narių ip reguliarį komi
tetą, kurio pirmininkas yra P. 
Svetka, užrašų sekretorius P. 
Matonis, finansų sekr. M. Ger- 
bauskas ir iždininkas V. Zab- 
1 ėsk is.

Minimas kliubas yra viena 
Brooklyne galima Ijš senesniųjų organizacijų. Jis 

buvo įsikūręs 1910 metais. At
naujinęs savo gyvybę, jis da
bar rengiasi “paboksuoti” mie
sto valdžios politikierius, kurie 
Maspethą yra visai apleidę, 
kaip sako tūli komiteto nariai.

tautas Mažasis,” kuri yra drg. 
įE. Pruseikos parašyta, svarbi 
knygutė, lengvai. parašyta, ir 
yra naudinga perskaityti.

Naujų narių atsiveskite pri
rašyti, arba darbininkai patys 
ateikite įstoti.

A.L.D.L.D. 1 Kp. Org. J. J.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio del atidary

mo rakandų (furniture) storo. Ma
žai pinigų reikalinga ir patyrimo ne
reikia. / ” ' 
nyje. 
kestį. 
Smith, 4b Branford PI. 
Newark, N. J.

antradienį 
užsidarę 

“standų,”
Mirė Danson-Denkaitis

Pasidarbuot Daily Workeriui 
per Žydų Šventes

Per žydų šventes 
ir trečiadienį bus 
daugelis laikraščių
kur jbuvo pardavinėjamas ir 
Komunistų Partijos organas 
Daily Worker.

Partijiečiai ir pritarianti 
darbininkai, todėl, yra šaukia
mi pasiimti Daily Workerio ir 
eiti pardavinėti gatvėse, ties į- 
ėjimais į požeminius gelžke- 
lius ir tt. 
gauti Daily Workerio platini
mui Komunistų Partijos šeštos 
Sekcijos raštinėje, 68 Whipple 
St., prie Broadway, ir “Laisvė
je.”

Daily Workerio ofisas jau 
persikraustė iš Union Square į Sumokėjome, girdi, nepapras- 
naują centrą, 48-50 E. 13th

■ 
i

Persilaužė Nugarkaulį, 
Šokdamas j Hudson Upę 
nuo 213 Pėdų Augščio Tilto

Šokdamas 213 pėdų žemyn 
nuo naujai statomo tilto ant 
Hudson upės, ties 178th St., 
New Yorke, augštieninkas nu
krito į vandenį ir užsimušė 
Norman J. Terry . Taip smar
kiai drožė į vandenį, kad nu
lūžo Terry’o nugarkaulis. Jis 
tikėjosi stačias smigti į van
denį, ir tuomet nebūtų buvę į 
pavojaus. Kad pataikyt sta
čiam į upę, jis išskėtęs rankas 
laikė jose didelę audeklo pa
lą, ir ištikro krito kojom že
myn. Bet vienoj vietoj pasi
taikė oro 
toji pala 
vandens, 
denin ant

Nepersenai Terry
Chicagoj ant virvės/'ištemptos 

 

tarp dviejų didnamių, 500 pė
dų virš gatvės; per paskuti
nius ketverius metus jis buvo 
žinomiausias augštumų laipio
tojas ir nuo augštų vietų šo- 
kinėtojas.

tuštuma; 
apie 20 

ir Terry 
nugaros.

susiblausė 
pėdų nuo 
tiško van-

sciojo

Amžinas Kalėjimas už Kelias 
Pirštines ir Pančekas

Kalėjimas iki gyvos galvos 
gręsia Susanai Sanders, 46 
metų amžiaus, 'gyvenusiai po 
num. 166 Meeker St., Brook- 
lynje. Jinai įkaitinta pavogi
me iš krautuvės trijų porų 
pirštinių ir šešių porų panče- 
kų. Bet kadangi jinai jau pir
miau kelis sykius buvo areš
tuota už panašų vagišiavimą, 
tai sulig Baumes įstatymo bū
sianti nuteista visam amžiui 
kalėjiman.
* Bet teisėjai, komisionieriai 
ir kiti augšti piktadariai patį j 
miestą apvagia (šimtais tūks
tančių ir milionais dolerių, ir 
arba visiškai išlieka be baus
mės, arba būna baudžiami tik
tai del svičto akių. Taip an
tai, Queens pavieno buvęs 
prezidentas Connolly su genge 
sursų kontraktorių ir demokra
tų politikierių suvogė apie 
$30,000,000, bet jis už tai ga
vo tiktai vienus* metus kalėji
mo. Kalėjime, tačiaus, yra 
laikomas geriau, negu viduti
niame viešbutyje.

Niekur šioje

tus mokesčius (asesmentus) 
'už naujus parkus, bulvarus, už i 
įsursus ir gatves, o vis dar nie
ko nėra. Be to, tik eina reika
lavimai mokesčių už žadamus, 
bet nepildomus miestinius pa
gerinimus. Vienas iš didžiau
sių apleidimo punktų, tai su
sisiekimas tarp Maspetho ir 
Williamsburgo.
apielinkėje, tur būt, nėra to
kios netikusios gatvekarių li
nijos, kaip Grand St. linija, 
kuri nuolat “užspringsta,” ar
ba ’ per bile didesnį lietų “pa
skęsta,” užplūsta vandeniu, 
kuriam nėra reguliario nubė- 
gimo; paskui, tie patys atke
liami tiltai, kurie sustabdo ga- 
tvekarius net skubiausiu dar
ban važiavimo laiku.

Maspetho Piliečių Kiubas 
laiko sau kambarius ant Ram
sen PI., prie Grand St., Cas- 
perų name. Kas vakaras kam
bariai atdari nariams ir sve
čiams.

Mirė Frank Danson-Denkai
tis, Amerikos ex-kareivis, 40 
metų amžiaus. Su gyvenimu 
persiskyrė pereitą šeštadienį, 
rugsėjo 20 d., Welfare Island 
vėžio ligoninėj-institute. Sirgo i 
apie 6 mėnesius; turėjo tris į 
operacijas. Buvo laisvas . vy
ras ir rėmė darbininkų judėji
mą. Bus palaidotas šiandie, 
antradienį, rugsėjo 23 d., 3 
vai. po pietų, Cypress Hills 
kareivių kapinėse. Laidotuvė
mis rūpinasi grąborius LeVan- 
da-Levandauskas.

Denkaičio kūnas pašarvotas 
po num. 135 St. Nicholas Ave., 
Ridgewoode.

Aš buvęs 11 metų tarno biz- 
Užtikrinu gerą savaitinę mo- 

Atsišaukit sekamu ■ adresu:
Room 227, 

226-7
JIEŠKAU apsivedimui švarios mer

ginos arba našles, tarpe 30-45 me
tų amžiaus. Aš esu nebiednas vaiki
nas ir geras smuiko ir piano muzi
kantas, 
kad čia 
Milukas, 
Idaho.

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge- 
rdi 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

Telephone, Stagg 1918

LORIMER RESTAURANT
. Lietuvių Valgykla

SPORTAS
ŠARKIS APSINUODIJĘS 
MAISTU

Jičškau per laikraštį todėl, 
lietuvių visai nėra. F. 
Gen. Delivery, Pocatello, 

(225-226)

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

PARSIDUODA pigiai geras namas, 
vidury miesto, 9 dideli kambariai 

ir .2 bath looms. Kreipkitės sekamu 
adresu: 'St. NoTvish, 20 N. Bartlett 
Ave., Atlantic City, N. J.

(223-228)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 6 kambariai, yra 

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

(222-227)

Tel., Stagg .7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Guecnpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Iš muš ame Sienas 
ir Lubas; Užtaisome nuo 
Vandens.
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Ateinantį ketvirtadienį Šar
kis kumščiuosis su argentinie
čių V. Campolo, Yankee Sta- 
diume, New Yorke. Šarkis da
bar treiniruojasi Stillman’s 
gimnaziume. Bet šiomis die
nomis jis gana gležnas atrodė. 
Priežastis būsianti tame, kad 
pereitą ketvirtadienį jis su į>o- 
ra savo treinerių ko tai negero 
užvalgę viename itališkame į 
restorane; nuo to treineriai 
gulėjo 24 valandas lovoje; 
Šarkis nenorėjęs ligai del su
gedusio maisto pasiduoti. Ta
čiaus kad jis esąs nelabai svei
kas, sprendžiama iš jo lėtumo 
dabartiniame
Bet jis neklausęs 
tarimų sustabdyt 
ravimasi.

Bet kas žino? 
paleista paskdlai
girną,” kad daugiau 
šnekėtų ir įdomautųsi kumšty
nėmis, už' kurias Šarkiui, beje, 
sulygta $100,000.

Ristikas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, biznis 

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

(221-226) 1

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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

JAU TIK DVI SAVAITES LIKO IKI DIDŽIOJO

DAILY WORKER
MORNING FREIHEIT

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja viso
kį Ufl paveikslus 
jvainomis spal
vomis. Atnaujina 
jonus ir krajavua 
Ir nudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės šiuo 
adresu 1

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

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

Sovietų Sąjungos Draugų 
Demonstracinis Mitingas

Sovietų Sąjungos Draugai 
šaukia didelį demonstracinį 
mitingą ateinantį ‘sekmadienį, 
rugsėjo 28 d., 2:20 vai., New 
Star Casino svetainėje. Tai 
bus masinis protestas prieš Fi- 
šes ir kitus fašistinius nevido
nus, kurie savo klastomis, 
šmeižtais ir išmislais stengia
si kariškai sukurstyti Ameri- ! 
kos gyventojus prieš Sovietų 
Respubliką. Visos darbininkiš
kos organizacijos yra šaukia
mos dalyvauti tame mitinge.

mankštinimesi. 
daktarų pa
savo treini-

Gal tyčia 
apie “apsir- 

žmonės

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

Bazaro

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

' MADISON SQUARE GARDEN
I , ' •■■ ■ f t *. I : > : ; ' ; • ; I I ' >

Ketvirtadienį, Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį,

Spalio (Ottofer) 2,3,4 ir 5 dd.
DARBININKAI1 IR DARBININKIŠKOS 
ORGANIZACIJOS!

t• i
Kuo greičiausia prisiųskite straipsnių, pasveikinimų 

ir apgarsinimų bazaro žurnalui į National Bazaar Com
mittee, 30 Union Square, New York. Laikas trumpas! 
Pradėkite darbą tudjaus!

41® Metropolitan Avenue 
^Arti Marcy Avsnue) 
BROOKLYN, N. Y.

r

030 IOEZ3O!

VIDURIAI UŽKIETEJE

Res-

Tel., Juniper 6776'
Mes

KUNDROTO APTIEKA

MALONŪS RŪKYT 229

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

ne tik Brooklyne,

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

kurių vaiko tėvas 
suvarė peilį savo 
šoną bei nugarą, 
nuvežtas į ligoni-

ton Beach Ave., cor., 
Island Avenue.

M

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
įvedimo Kontraktorius

Store, 
30 St.-

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

65-02 Grand Street I 5 ‘
Maspeth, N. Y.

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

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

Kundroto aptieks 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

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

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

215-26

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

Mermaid Ave., cor. W.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA senyva moteris pri

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

(224-229)

i

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Kamp. N. 4,-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraštj 

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos Ir

/

Saliūninkai Skiria Teisėjus 
ir Patys Lieka Valdininkais

Protestonų kunigas G. D. 
Egbert, Flushinge, per pamok
slą nurodė vieną “naują’ po
litinę meklerystę. Vienas sa- 
liūninkas buvo vietinis politi
kierių vadas. Jis paskyrė tūlą 
savo sėbrą į teisėjus. O tas 
teisėjas paskui įstatė saliūnin- 
ką į miesto raštininko vietą su 
tūkstančiais algos per metus 
ir su didžiausia proga plėšti, 
kyšius. Pamokslininkas kol 
kas neišduoda vardų. Saliū- 
ninkas esąs grubus tamsūnas.

2 Žuvo Automobilio Nelaimėj
Atsimušus

stulpą Bronxe, pereitą 
dienį, Hko užmušti du 
tojai, CharĮes Gillią ir 
sa Roefęrt; keturi kiti

automobiliui į 
sekma- 
važiuo- 
There- 
sužeis-

Mirtis už Sukeikimą 
ant Vaiko

Carlo Aigono, 91-10—97th 
Ave., Woodhavene, skubinda
mas sekmadienį nusimaliavot 
namuką, sukeikė ant kaimyno 
P. Lazzaro penkių metų ber
niuko, kuris jį kalbino ir statė 
visokius klausimus. Aigono pa
siuntė vaiką “po velniais.” 
Vaiko tėvas už tai užpyko ir 
pradėjo kolioti kaimyną, žo
dis po žodžio priėjo prie muš
tynių, laike 
kelis sykius 
kaimynui į 
Subadytasis
nę ir veikiausia neišliksiąs gy
vas, o vaiko tėvas areštuotas ir 
be kaucijos laikomas kalėjime.

Ekstra Svarbus Susirinkimas 
ALDLD Pirmos Kuopos.

Ketverge, rugsėjo 25 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks A. L. D. L. D. 1 
kuopos mėnesinis susirinkimas.

Yra du svarbūs reikalai, 
kuriuos turime atlikti. Pirmas 
tai būtinai turite nariai užsi
mokėti metinę mokestį $1.75, 
ir meldžiu nevilkti toliau. An
tras—yra blankos prisiųstos 
nominacijoms į Centro Komi
tetą.

Taigi būtų labai gerai, kad 
sueitų daugiau narių į susirin
kimą, kad būtų galima net iš 
pirmos kuopos nominuoti į 
Centro Komitetą daugiau na
rių, nes yra daug geriau, kada 
komitetas randasi ant vietos.

Laukiami yra į susirinkimą 
ateiti ir tie, kurie dar nebu
vote šiais metais susirinkime. 
Taipgi atsiimkite knygą “,Vy-

Bazarui Tikietus Galite
DOWN TOWN

Daily Worker, 26 Union Sq.
Morning Freiheit, 30 Union Sq.
Soilin’s Restaurant, 21G E .14th

Street.
Brederman’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.

Įsigyti Šiose Vietose:
Bronx

Bronx Coop. Restaurant, 2700 
Bronx Park East.

“No Tip” Barber Shop, 641 Al
lerton Ave. (Coop. Colony).

Rappoport & Kuttler’s Book 
Store, 1310 Southern Blvd.

Messingers Restaurant, 1763 
Southern Blvd., near 174th St.

Brownsville 
Goldstein’s Book Store, 413 

Sutter Avenue.
Rozetzky’s Grocery Store, 778 

Sutter Ave., E. N. Y.
Brighton Beach 

Perlmutter’s Restaurant, Brigh- 
Coney

\ Harlem
Health Food Vegetarian 

taurant, 1600 Madison Ave.
Jewish Workers Children’s

Schools, 143 E." 103rd St.
Esther’s Scientific Restaurant,

1606 Madison Ave.

J. WANNA, JR

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

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

“RYTOJUS”
Calle Mentes de Oca 146 
Avellant'da, Buenos Aires, 

Argentina

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 

(į/ viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

MOT. LAUKUS, Fotografas
'4 tie if „i J Ace.,' Brooklyn

1 et. (i< ec!U)'>ini 9 78

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, *N. Y.

OEO
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