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“Mažina” Bedarbę
Ignoracija, 

Ar Nepaisymas?
Mūsų Poetai

Rašo Senas Vincas

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Darbininkai Visų Šalių,

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik

težins, o IŠlaimesite Pasaulį!
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Bedarbių skaičius su kiekvie
na diena auga į ilgį ir į plotį. 
Aišku, kaip diena, kad bedarbės 
niekas kitas neprašalins, kaip 
tik sutrumpinimas darbo valan- 

1 .dų ir pažabojimas skubinimo 
W sistemos. Tariaus fabrikantai 

apie tai nesapnuoti nenori. Jie 
pasinaudodami bedarbe dar 
daugiau darbininkus engia—il
gina darbo laiką ir dar pašė
liau verčia skubinti. Jie riks
mu ant raudonųjų ir policijos 
buože bando mažinti bedarbę, 

• bet tas jiems baisiai nesiseka— 
' bedarbė auga į visas puses.

Philadelphijoj, jei neklystu, 
’ randasi arti 200,000 bedarbių ir, 

miesto adminisitracija pereitą 
savaitę ramino bedarbius, kad 
tuoj bus darbų, nes

3,800 Audėju Nubalsavo JAU IR BURŽUAZIJA PRIPAŽĮSTA, KAD 
Streikuoti delei Algų ■

Konferencija Gynimui
ŠIEMET ŽIEMA NEŠA SU SALIMI BADĄ DarbimnkęRe^uMkos

DANVILLE, Va.—United 
Textile Workers vadai pra
neša, kad jų lokalas šiame 
mieste nubalsavo streikuoti 
prieš algų kapojimą. Iš vi
so balsavo už streiką 3,800 
audėjų. Bet veikiausiai re
akciniai vadai darbininkų 
neprileis prie streiko, nes 
juk Amerikos Darbo Fede
racijos unijos yra sūdė j u- 
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tuoj bus darbų, nes artinasi S1OS pi įžadus HooyeilUl ne- 
žiema, tai daugiau darbo atsira- vesti darbininkų į jokį strei-

MILIŪNAMS JUNGT. VALST. BEDARBIU
J*"

Jokios Labdarybės Įstaigos Neišgelbės Bedafbiy Masės nuo 
Baisaus Skurdo; Visa Viltis Yra Bedarbiu ir Dirbančiųjų 
Vienybėje ir Kovoje Už Socialę Apdraudą ir Prieš Algų j 
Kapojimą Dirbtuvėse

47,00,0, irstai daugelis tedir
ba dalį laikot Darbininkų

šią, bet... Užmiršus ką perei
tą savaitę melavo, šiandien pra
neša, kad ji pailgina miesto 
darbininkams darbo laiką ir, 
suprantama, kelis tūkstančius 
darbininkų atleis iš darbo. Ot, 
kaip bedarbė mažėja!

ką laike šio krizio.

Plieniniai Plaučiai Išgelbės 
Merginos Gyvybę

“Laisvėje” skaitau: “Detroit, 
Mich., ALDLD 52-ros kuopos 
susirinkimas bus laikomas su- 
batoj, 20 rugsėjo. Draugai, šis 
susirinkimas yra labai svarbus, 
nes bus nominacijos centro ko
miteto." (Mano pabraukta.)

Tuom tarpu ant nominacijų 
blankų yra padėta pasarga ir 
pažymėta, kad blankos su bal
savimais turi būt sugrąžintos 
Centro sekretoriui ne vėliau, 15 
d. rugsėjo, 1930.

Ką tai reiškia, Ignoracija 
centralinio sekretoriaus, ar pa
prastas nepaisymas draugijinės 
disciplinos? Draugai, nesista- 
tykite patys save ant pajuokos!

CHICAGO, Ill.—Jau 13 
dienų Frances McGan kvė
puoja dirbtinais plieniniais 
plaučiais. Daktarai sako, 
kad ji smarkiai sveiksta ir 
viltis yra, kad neužilgo vi
sai sugis. Jos plaučiai jau 
pradeda po truputį dirbti, 
jau kelis sykius į dieną po 
kelias minutes ji gali pakvė
puoti be plieninių plaučių.

Tai stebėtina mašina. Pa
ti ligonė sako, kad ji tikisi 
sugyti ir tuomet padėsianti 
plieninius plaučius patobu
linti. Ji matanti juose dar 
daug trūkumų.

Jau ir buržuazija pripa
žįsta, kad ateinanti žiema 
neša su savim dar negirdė
tus vargūs milionams be
darbių. Detroito labdary
bės organizacijų galva p. 
Norton pareiškė: “Šiemet 
žiema bus viena iš prasčiau
sių, kokias esame matę per 
daugelį metų, nes dabartinė 
ekonomine padėtis blogesnė, 
negu 1907 metais, ir net 
negu 1893 metais.

Buffalo prekybos butas [kiame krizyje^ darbdaviai 
sako, kad svarbiausiose in-'nukerta algas iki žemiausio 
dustrijose tame mieste pa- laipsnio ir viša darbininkų 
prastai dirbdavo 60,000 dar- klasė tampa nustumta į di- 
bininkų, o šiandien tedirba džiausio skurdo bedugnę.

tik per vienąįrūgpjūtį.
Daugiau apife algų kapoji

mus. New Yorke ofisų dar
bininkų algos'nusmuko nuo 
5 iki 10 dolerių savaitėje. 
Pietinių valstijų audėjams 
nukapota algos ant 25 nuoš.

Štai kaip tampriai surišti 
bedarbių reikalai su reika
lais tų, kurie dar dirba. To-

NEW YORK.—Sov. Są
jungos Draugų New Yorko 
distriktas šaukia specialę 
konferenciją. Konferencija 
įvyks rugsėjo 28 d., 2 vai. 
po pietų, Star Casino svetai
nėj, East 115th St. Visos 
lietuvių darbininkų organi
zacijos turėtų atsiųsti atsto
vus. Turime parodyti, kad 
mes kovosime prieš imperi
alistus, kurie su tokiu įsiu
timu dabar puola darbinin
kų respubliką.

IŠ LIETUVOS
Vedybos, Gimimai ir Mirtys 

Per Pirmąjį Pusmetį

Antrojo Internacionalo Vadui Vanderveldei 
Geltonoji Socialdemokratų Spauda Uždarė Duris

1928 
pus- 
dau-

tiek

Kad jos užgęso, nie- 
neužginčys, bet man regis, 
ne visos užgęso nuo kriti- 
vėjalio, jog tam susidarė 

priežastys.

Pastatė Paminklą Amerikos 
Revoliucijos Išdavikui

NAUJI KAPITALISTŲ UŽSIMOJIMAI 
PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ TURI IŠJUDINTI

DARBININKUS GINTI SAVO TĖVYNĘ
Sovietų Kviečiai Buvo Tiktai Ta Kibirkštis, Kuri Uždegė 

Buržuazinį Pasaulį Prieš Darbininkų Tėvynę; Pehkių Metų 
Plano Pasisekimas Grūmoja Kapitalo Viešpatavimui; Tu
rime Ginti Sovietų Sąjungą

Andai vienas draugas, kalbė
damas apie mūsų poetus, išsi
reiškė, kad kritikos vėjaliui 
pūstelėjus, poetiškas žvakės už- 
gęsusios. 
kas 
jog 
kos 
dvi

Pirmąją priežastį mes turi
me pripažinti tame, kad poetas 
yra lygus gėlei—išaugo, pražy
do, pasigrožėjo ir nuvyto. An
troji, tai literatūroj revoliuci
ja. Nuo nosytės, akyčių, rū
telių, bijūnėlių, gegutės, lakštu
tės, vyšnelių sodnelių — mūsij 
poetai turi pereiti į dirbtuves 
ir kovos frontus. Iš po medžii] 
pavėsių, miškų ir paukštelių 
jautringų melodijų turi pereitij 
į geležies žvangėjimo, žmonių | 
kančių ir dejonitj melodijas.

Ot, čia ir visa paslaptis. Prie 
nauji; sąlygų, prie sunkesnės 
atmosferos, jautresnių jausmų 
poetai prisitaikyti negali ir 
įkvėpimas pas juos dingsta. Jie 
pasilikę rūtelių darželiuose, ret
karčiais, kaip tas oželis, sumi- ! 
kena nė šiokiu nė tokiu balseliu 
ir vėl žvalgosi.

HAVERSTRAW, N. Y.— 
Čia Rockland Pavieto Isto
rinė Draugija pastatė pa
minklą Benediktui Arnol
dui. ’ 
minklą, presbiteri jonų kuni
gai dar pasimeldė už Ar
noldo “dūšią.”

Arnoldas laike Amerikos 
revoliucijos slaptai susitarė 
su Anglijos armijos virši- 

‘V'ininkais, kad atiduoti jiems 
I Amerikos revoliucinę armi
ją, kurios generolu Arnol
das buvo. Taigi, revoliuci
jos išdavikui dabar buržua
zija pastatė paminklą.

Nesenai Sovietų Sąjungoj 
lankėsi Emile Vanderveldė, 
buvęs Belgijos karaliaus 
premjeras ir .dabartinė gal
va socialdemokratų Antro
jo Internacionalo. Tai mir
tinas priešas Sovietų Sąjun
gos in komunistų judėjimo. 
Tas pats Vanderveldė buvo 
Belgijos premjeru tuo laiku, 
kuomet kruvinasis Kolčiakas 
organizavo gaujas ir skerdė 
darbininkus ir valstiečius.

Be to, atidengiant pa- j.g tuomeį pasiskubino pri- n ri k i r a v»i i n 11 rnm A x

Skundžia Vyskupą

pažinti Kolčaką, kaipo Ru
sijos “išvaduotoją.”

Ir štai šitas Vanderveldė 
nusprendė važiuoti Sovietų 
Sąjungon. Jo draugai so- 
cialfašistai sakė, kad Sovie
tų valdžia jo neįsileis. Betgi 
įsileido—taip, kaip ji įsilei
do žydų dienraščio “For
wards” redaktorių Kahan.

Socialfašistų spauda su 
pasididžiavimu pąs.kelbė, 
kad ji talpins Vanderveldės

kūrybos, labai lengvai atsi
duria į pavojų padarymo 
klaidos apie galimybes rusų 
revoliucij os£ ateityj-; Tiesa^ 
ji kenčia dar daug nepritek
lių; ji kenčia dabar ir dar 
įkęs ateityj; bet tai tokia yra 
tiesa kiekvieno gimimo.”

Tai šitokią išpažintį pa
darė Antrojo Internacionalo 
vadas Vandervęldė. Y Darė 

! viską, kad sunaikinti revo
liuciją, o dabar, kuomet ne
pavyko, jau pripažįsta, kad 
“naujas pasaulis gimsta” ir 
kad tos “kančios,” kokios 
dar yra, yra tik gimimo 
kančios.

Ruošta Sukilimas Chilėj.

tą. Taip ir skamba prane
šimai. Štai keli. Iš Kana
dos: “Kanados valdžia pri
žada Amerikai paramą ty
rinėjime Rusijos kviečių 
pardavinėjimo užsienyje.” Iš 
Londono: “Rusai veža ir 
verčia kviečius ant Londo
no rinkos; Anglijos kviečių 
kainos nupuolė.” Iš Gene- 
vos: “Rumunijos ir Švedi
jos atstovai reikalauja, kad 
specialiai muitai būtų uždė
ti ant Sovietų grūdų.”

Niekados pirmiau nebuvo 
taip svarbu mobilizuoti dar
bininkus gynimui Sovietų 
Sąjungos, kaip šiandien, 
kuomet nauju kerštu ir ne
apykanta uždegta visas ka
pitalistinis pasaulis. Impe
rialistai darbuojasi visais 
būdais. Sovietų Sąjungos 
viduje jie finansuoja 
kontr-revoliucionierius, o iš

Visos Amerikos kapitalis
tinė spauda atidarė savo 
gerklę prieš Sovietų Sąjun
gą. Kapitalistinės valdžios 
viso pasaulio užvedė pla
čiausią kampaniją prieš 
darbininkų tėvynę. Visur 
riksmas, visur šauksmas 
prieš Sovietų pavojų.

Kviečiai šiuo tarpu buvo 
ta kibirkštis, kuri uždegė 
gaisrą. Truputį buvo ap
tilę staugti prieš Sovietus, 
bet dabar vėl kilo didžiau
sia audra. Mat, Sovietų 
Penkių Metų Plano pasise
kimas ir padidėję reikalavi
mai Amerikoje pripažinimo 
Sovietų valdžios, paskatino 
buržuaziją prie naujų žygių 
prieš darbininkų šalį.

Svarbu pabriežti ir tas, 
kad kiekviena kampanija 
prieš Sovietų Sąjungą esti 
tarptautinio pobūdžio. Taip [ lauko varo šlykščiausią 
ir dabar, čia Amerikoj pra- kampaniją prieš Sovietų 
dėta, o pasipylė po .visą švie- [valdžią.

kampaniją prieš Sovietų

—

Sovietų Sąjungoj Susektas Naujas Sabotažninkų 
Lizdas ir Suimta Šešiolika Kontr-Re voliucionierįy

Pašovė Pačios Meilužį
WASHINGTON.—Earle 

teatre buvo prisikimšę žmo
nių. Rodė judžius apie tri
lypę meilę. Tuomet stalio- 
rius Bowie išsiėmė revolve
rį ir paleido tris šūvius į 
Fornwaldą. Bowie sako, 
kad Fornwaldas lenda prie 
jo pačios ir judžių vaizdai 
paskatino jį prie nužudymo 
jo pačios meilužio.

Schenectady, N. Y.—Gen. 
Electric inžinieriai padarė 
išradimą, kad galima susi
kalbėti su mašina. Per tele
foną už kelių šimtų mylių 
galima paklausti mašiną, ar 
ji eina, ar ne. Jei eina, 
atsako “taip, einu,” o jeigu 
kas sugedo, atsako, kad “ne
galiu eiti.” Taipgi mašina 
paaiškina, kas jai sugedo.

Episkopalų vyskupas J. 
Cannon atsidūrė sunkioj pa
dėtyj. Jo parapijonai rei
kalauja, kad jis atsižadėtų 
vyskupystės. Jie savo “dva
sišką” tėvelį kaltina roman- 
savime su dabartine jo žmo
na tuo laiku, kuomet pirmu
tinė jo pati kovojo su mir- 
čia lovoje. Ir dar svietą 
dvasiškas tėvelis apgaudinė- 
jąs. Jis sakęs kam nors, 
kad jis su meiluže eina į 
Childs valgyklą užkąsti 
kvietinių blynų, o tuo tarpu 
nuėjęs į privatišką apart- 
mentą ragauti meiles lašų.

Pastaruoju laiku Cannon 
su savo pačia baladojosi 
Brazilijoj, bet dabar skubi
nasi namo, idant išgelbėti 
savo sostą.

Newtown, N. J.—Prohibi- 
šinai užpuolė Bert Cole far- 
mą, suėmė aštuonis vyrus ir 
rado 40,000 galionų putros 
delei darymo mūnšaino.

Per šių metų pirmąjį pus
metį Lietuvoj įvyko iš viso 
10,967 vedybos. Ypač vedy
bų skaičius pakilo birželio 
mėnesį. Palyginus su 
m. šiemet per' pirmąjį 
mėtį vedė 1,000 porų 
giau; pernai per tą 
pusmetį buvo beveik 
pat (10,438).

Gimimų pirmojo pusmečio 
bėgyje buvo iš viso 32,826, 
iš kurių 16,925 berniukai ir 
15,901 mergaitė. Daugiau
sia gimė Alytaus, Šiaulių ir 

. apąkričiųosę,bū-, 
tent, daugiau kalp’po 2,000. 
Pernai tuo pačiu laiku gimė 
34,408 kūdikiai, iš kurių 18,- 
013 berniukų ir 16,395 mer
gaitės. Vadinasi, šiemet gi
mė 1,582 mažiau.

Mirimų pirmam pusmetyj 
viso buvo 17,422,, iš kurių 
9,032 vyrų ir 8,390 moterų. 
Pereitų metų pirmąjį pus
metį mirė 20,833 žmonės, iš 
kurių 10,748 vyrai ir 10,085 
moterys. Taigi mirimų 
skaičius sumažėjo 3,411.

Vaikų iki 1 metų amžiaus 
pirmam pusmetyj mirė 4,- 
022, iš kurių 2,312 berniukų 
ir 1,710 mergaičių. Pernai

SANTIAGO, Chile. — Ir tuo pačiu laiku mirė 4,341 
šioje respublikoje buvęs su- vaikas. , 
ruoštas sukilimas nuversti 
valdžią. Sakoma, kad suo
kalbis buvęs nutiestas iki 

pranešimus iš Sovietų Są-i armijos viršūnių. Bet vai? 
jungos. Ypatingai didelį džia laiku užuodus suokalbį 
apie tai paskelbimą padarė ir jo autorius suareštavus. 
Vokietijos socialfašistų or
ganas “Vorwaerts”. Betgi 
tų laikraščių skaitytojai ne
sulaukė tų pranešimų. Van
derveldės straipsniai pradė
jo pasirodyti Belgijos ir 
Franci jos kapitalistų spau
doje — buržuazijos • didla- 
piuose.

“Kas pasidarė? Kame da
lykas?” klausia visi. Atsa
kymą randame pačiuose 
Vanderveldės pranešimuose. 
Apžiūrėjęs milžiniškus sta
tybos darbus, tas užkietėjęs 
bolševikų priešas priverktas 
buvo pasakyti: “< 
pasaulis gimsta!” To ir užr 
teko, kad socialdemokratų 
spauda uždarytų savo spal- 
tas Vanderveldės straips
niams.

Pabaigoje vieno straips
nio Vanderveldė sako, kad 
“jame vis didėja įsi tikini
mas, ” jog “tie,Jkurie neda- 
kainuoja Sovietų Sąjungoje

South Bend, Ind.—Rugp. 
29 d. prapuolė Apelių .mer
gaitė, 8 metų amžiaus. Už 
poros dienų rasta jos lavo
nas. Dabar G. S. Myėrs, 40 
amžiaus, ex-kalinys, prisipa
žino, kad jis mergaitę nužu
dė.

čia naujas

Pasadena. — Profesorius 
Bridges tvirtina, kad jis at
rado naujus įrodymus, kaip 
gamta nustato gyvybės ly- 

Jis sako, kad senosios 
teorijos yra nepilnos ir ne
tikros.

Newark, N. J.— Rugsėjo 
25 d. visam Newarke Komu
nistų Partija turės specialį 
linkimų kampanijos vajų. 
Vakare bus laikoma visa ei
lė masinių susirinkimų ant 
kampų.

Tokiit būdu šių metų pir
mojo pusmečio prieauglis 
buvo 15,404. 1929 m. prie
auglio buvo 13,575. Ir taip, 
šių metų pirmojo pusmečio 
prieauglis viršija buvusius 
1,829.-

Pasikorė šoferis
Tūlas laikas atgal įvyko 

autobuso katastrofa Mari
jampolės-Kauno plente. Šo
feris baisiai persįgando ir 
norėjo pasikarti, bet buvo 
sulaikytas. Jo pavardė yra 
Antanas Armanavičius. Už 
kelių dienų Armanavičius 
rastas pasikoręs Skriaudžių 
miške. Matyt, žmogui pro
tas susimaišė iš išgąsčio.

Ant Kelių prieš Smetoną
KAUNAS. — Čia gyvuoja 

taip vadinama kalinių glo
bojimo draugija. Jon įeina 
kunigai,' davatkos, fašistai 
ir socialdemokratai. Dabar 
šita draugija įteikė Smeto
nai prašymą, kad jis minė
damas Vytauto sukaktuves 
atsimintų ir paliuosuotų ne
kaltus kalinius. z

“New York Times” pra
neša, kad Sovietų valdžia 
suareštavus 16 juodašimčių 
kontr-revoliucionierių. Jie 
varė prakeiktą sabotažo 
darbą maisto pramonėje, 
užimdami įvairias atsako- 
mingas vietas. Visais gali
mais būdais gadino maistą 
ir trukdė jo gaminimą.

Suimtieji kontrrevoliuci
onieriai prisipažino prie sa
vo bjauraus darbo. Jie sa
ko, kad jie tai darė, idant 
įrodyti svietui, jog komuniz
mas neįvykinamas, jog dar
bininkai negali sukurti nau
jos sistemos. Jie sako, kad 
jie priklauso prie kontr-re
voliucionierių organizacijos, 
kuri plačiai varo sabotažo

darbą įvairiose pramonės 
šakose. Jie įvardinėja dau
gelį tos juodašimčių orga
nizacijos narių. Vadais tos 
organizacijos esą Tiazanteff 
ir Karatingin.

Toliau jie prisipažino, kad 
juos finansavo užsienio ka
pitalistai. Jų organizacija 
gavus 1,000,000 rublių nuo 
vienos anglų kompanijos, 
kuri varė biznį Sovietų Są
jungoje. O tie pinigai, ži
noma, atėjo nuo Anglijos . 
valdžios. Kaip žinoma, so%^ 
cialdemokratai taip pat f i-Y 
nansuoja tokius juodašim-r 
čius Sovietų Sąjungoje, ku
rie iš vidaus darbuojasi nu
vertimui darbininkų val-A 
džios.

Popiežius įsigijo Radio

VATIKANO MIESTAS.— 
Nors katalikų bažnyčia vi
somis ' keturiomis kovoja 
prieš mokslą, nors savo lai
ku mokslininkus ant laužo 
degindavo, bet šiandien po
piežius naudojasi mokslo iš
radimais ir tiek. Šiomis 
dienomis jis pąsibudavojo 
milžinišką radio stotį. Bet 
aiškus dalykas, kad per ra
dio jis nesikalbės su savo 
dievu, ale nuodys protą sa
vo nelaimingiems tamsiems 
katalikams.

48,000 Audėju Bedarbiu
BOMBAY, Indija. — d/ 

džiausiąs skurdas viešpa
tauja tarpe Bombay miesto 
audėjų. Anglų fabrikai už
sidarė ir 48,000 audėjų tapo 
išmesti ant gatvės. Tarpe 
tų^vargšų prasideda 
dėjimas.

Taksai ant įplaukų

bruz*

Westerly, R. I.—Rasta ne
gyva Alice Steadmanienė. 
Policija suareštavo jos vy
rą ir burdingierių. Netiki
ma, kad Steadmanienė pati 
nusižudė.

WASHINGTON, D. C.— 
Valdžios raportas už perei
tus apskritus metus parodo, 
kad taksai nuo įplaukų su
mažėję $69,876,420. Nežiū
rint to, valdžia vis dar grą
žina kapitalistams taksus, o 
tuo tarpu paskutinį kailį lu
pa nuo darbininkų.
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Iš Sovietą SąjungosĮDOMUMAI
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Uždarbių Kapojimai ir Kova Prieš Juos

specialį aparatą

Draugijai,

k

kapojimai abelnai šiais laikais eina visu Amerikos plotu. Į carizmui, kurio

išdi-

r Mį?

Moterų Darbo Jėga Bus 
Daugiau Naudojama

SSRS Sovnarkomas pasiūlė 
Sąjungos Gosplanui ir Narkom- 
trudui sudarant planą del ap
rūpinimo SSRS liaudies ūkioj 
darbo jėga pasilikusiais penk- X. 
mečio metais sudaryti ypatin- p 
gą skyrių apie moterų darbo J 
jėgos išnaudojimą liaudies ūkyj. J 
Planas turi atsižvelgti į nacio- Į 
nalių respublikų ypatybes ir I 
pirmoj eilėj nustatyti, kiek rei-j* 
kės moterų darbo jėgos 1930-C 
31 m. 5

Nepaprastas Vyno Derlius
šiemet laukiama vyno der

liaus du kart didesnio, negu 
pernai. Tik keturiuose rajo
nuose — Anapo, Krymo, Novo- 
rosijsko ir Gelendžiko—bendras 
derlius viršys 16 milionų kilo
gramų.

Orlaivių Linija 
Sverdiovsk-Magnitogorsk

Surišimui milžiniškos Mag
nitogorsk© statybos su Uralo 
centru 18 rugpjūčio atsidarė 
orlaivių linija Sverdiovsk-Mag
nitogorsk. Orlaiviai skraidys 
kas ketvirta diena.

Visos Baltarusijos Žemės 
Ūkio ir Pramonės Paroda

Jau aplankė virš 50,000 žmo
nių, daugiausiai ekskursantai iš 
BSSR apygardų ir rajonų. 
Daug ekskursantų—kolchoznin- 
kai, kurie domisi žemės ūkio 
pavilionais. Parodoj išeina kas
dien spausdintas laikraštis “So- 
cialističeskaja rekonstrukcija,’ ’ 
kuris siunčiamas į rajonus.

Margarino Gamykla
Evdakovo stoty j, Kamen,sko 

rajono, statoma margarino 
įmonė, kuri duos 180 tūkstan
čių centnerių margarino per 
metus.
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LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Pu o lis he d by LAISVU, INC. , ’

■very day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, New York

Ne visur bosai kerta darbo mokesnį iš sykio, kaip 
kirviu. Daugumoje jie paleidinėja brangiau apmokamus, 
o į jų vietą ima naujus su pigesniu apmokėjimu. Fabri
kantai taipo pat dažnai “paskirsto” darbą, kad įvairiem 
darbininkam tektų dirbti trys keturios dienos savaitėje. 
Sako, tai darome jūsų “gerovei”; nenorime, girdi, kad 
vieni visą laiką turėtų darbo, o kiti liktų visiškais be
darbiais. Bet darbininkas, esantis namie dvi tris dienas 
per savaitę, žiūrėk ir gauna pranešimą, kad tu turėsi dar 
palūkėti savaitę ar daugiau, “kol susitvarkysime”; ir 
taip jis mažu pamažu pasijunta visiškai darbo netekęs. 
Jo vieton būna paimtas kitas, žymiai pigesnis. Arba 
bosai uždaro savaitei kitai visą fabriką, pranešdami dar
bininkams, kad tuo laiku bus perorganizuoti bei pertvar
kyti darbai. Kada fabrikas išnaujo pradeda dirbti, dau
geliui darbininkų būna visiškai nelikę darbo; kiti tam
pa pastatyti prie permainytų skirtingų darbų ir su kito
kiais, jau numuštais uždarbiais. “Perorganizuotame” 
darbe pasirodo dajjg ir naujokų, kurie už pigiau pasam
dyti vietoj buvusių darbininkų, paleistų “vakacijoms”Jai- 
ke “perorganizavimo.” Fabrikantai naudoja tas “vaka- 
cijas” dar tuo tikslu, kad pritaikyti ir įvesti darbą nuo 
štukų, kas irgi yrū uždarbio kapojimas. Nes štukiniame 
darbe daugiau dirbinių žmogus pagamina už tą patį mo
kamą jam dolerį, negu dirbant nuo dienos bei savaitės. 
Vartoja išnaudotojai ir daugybę kitų būdų, kuriais nu- 
mušinėja darbo mokesnį. Netrūksta, žinoma, ir atsiti
kimų, kur samdytojai paskelbia 12 ir daugiau nuošimčių 
uždarbio sumažinimus visiems darbininkams vienu pra
dėjimu. Taip bosai daro, kur nesitiki griežtos, organi
zuotos bei ilgos kovos iš darbininkų pusės. Uždarbių

I

tpojimai abelnai siais laikais eina visu Amerikos plotu.
Štai kodėl yra toks svarbus Komunistų Partijos skel

biamas obalsis: “Organizuokitės ir kovokite prieš už
darbių kapojimus!”

Partija supranta, jog negalimas yra daiktas suorga- 
nizuot darbininkus į revoliucines, kairiąsias unijas, iš
vesti juos kovon ir laimėti vien tiktai per prakalbas ties 
darbaviečių vartais, ant gatvių kampų bei svetainėse; 
Partija mato, kad neužtenka tam nei lapelių arba bendro 
turinio atsišaukimų. Suorganizuot fabriko darbininkus 
ir išvest juos pergalingon kovon reikia artimesnių veiki- i 
mo žingsnių, neatlaidaus darbo iš vidaus. Laikant1 

"mitingus prie fabriko vartų tūri būt kalbinami jo dar
bininkai, surašinėjama jų vardai ir adresai. Su davusiais 
savo Vardus darbininkais turi būt palaikomi artimi ry- 

’ šiai; reikia iš j 
ninku skriaudas 
ninkai turi pertikrinti artimiausius sau darbo draugus; 
ir per šiuos ryšius ir susisiekimus steigti dirbtuvės dar
bininkų komitetus; o dirbtuviniai komitetai turi pasida
ryti nuolatiniais įrankiais agitacijos ir propagandos už 
revoliucinę uniją, už kovą prieš uždarbio kapojimus ir už 
darbo sąlygų pagerinimą. Tokie komitetai turi būt iš
vystyti kiekviename fabriko skyriuje. O kuomet rengia
masi streikan, tai, kur tik galima, turi būt Įšanksto su

organizuota revoliucinės unijos skyrius. Šitokiame at
sitikime dirbtuvės darbininkų komitetas, tačiaus, nepasi
naikina, bet iš pradinio organizacinio komiteto virsta 
vadovaujančiu komitetu revoliucinės unijos darbavietėje.

Kuomet toks priruošiamasai darbas būna atliktas, ne
reikia laukti, kol kas nors iš lauko pusės pašauks į strei
ką. Patys darbininkai turi balsuoti streiko klausimą; o 
jų susirinkime, kur streikas nubalsuojama, turi būt 
įsteigta platūs streikiniai komitetai su darbininkais iš 

, f visų fabriko skyrių. Bendrasai jų visų komitetas su 
Darbo Unijų Vienybės Lyga priekyje tai ir bus tikrasai 
streiko vadas.

Tuo pačiu laiku turi būt plačiausiai organizuojami ir 
klasiniai šviečiami bedarbiai, kad fabrikantai negalėtų 
jaisiais naudotis streikams laužyti; turi būt išplėtota, 

• pagilinta ir pasmarkinta kova už tuojautinę paramą iš 
vietinės valdžios iždo bedarbiams in energingiausia kam
panija už Socialės Apdraudos Bilių visiems bedarbiams, 
patiektą Amerikos Komunistų Partijos.

Šitokiais ir tik šitokiais keliais einant, tegalės darbi
ninkai atsispirti prieš nuolatinius uždarbių kapojimus ir 
Įvykdyti gyvenime Komunistų Partijos obalsį: “Orga- 
_izuokitės ir kovokite prieš darbo mokesnio kapojimus!”

Federaciniai Karpenteriai Dalyvaus Bedarbiy Konferencijoj 
Prieš Vady Valią

jų patirti tikrąsias darbo sąlygas ir darbi
as bei skundus;-šie jau “sukalbami” Šarbi-

Nepaiso “Tėvynes” Kalbos 
Kalba “Bolševikiškai”

Lietuvos klerikalų ““ 
tas” rugsėjo 4 d. laidoj se-l 
karnai dejuoja apie 
valdininkus:

Kazlų Ruda (Marijampolės 
apskr.).—šių metų rugpjūčio 
31 d. sekmadienio vakkre man 1 
teko užeiti į vietos kino teatrą 
ir štai kas teko pastebėti: kai 
kurieKazlų Rūdos valdininkai, 
kai kurie girininkai, kai ku
rie stoties telegrafistai bei te- 
legrafistės apskrities tarybos 
nariai su savo žmonomis visą'u kapitalistai. Del to siun- 
laiką tarp savęs kalbėjosi rų-i. • i- fn Si etiniai o-aiva- 
siškai, .kas sudarė susirinku- Pa. V*S°KĮ? laslsy.nlai gaiva- 
siems kino salėje blogą įspūdį ^ai* Bet Jie revoliucinio dal
iu pasipiktinimą, kad valdiniu- bininkų judėjimo nesūstab- 
kai viešose vietose išsižada sa- dys. 
vo tėvynės kalbos ir kalba bol
ševikiškai.

Jeigu valdininkai kalbasi ru
siškai viešose vietose, tai, be 
abejonės, ir namuosė kalba ir 
vaikus mokina rusiškai.
Tas parodo, kaip Lietuvos 

valdininkai brangina “tėvy
nės kalbą.” Bet “Rytas” 
vieną dalyką nenori pasaky
ti, tai tą, kad Lietuvoj ne
mažai valdininkų yra buvu
sieji visokie carberniai, bu
vusieji caro “činovninkai.” 
Ir, žinoma, jie kalba rusiš
kai ne simpatizuojant bolše
vikams, bet simpatizuojant 

......................... i dar daug 
liekanų yra Lietuvoj: caris- 
tiniai įstatymai, darbininkų 
budeliškas persekioj imas, 
t e r o r i z avimas, fašistinių 
valdininkų caristinis 
džiavimas ir tt.

— Partijos vadovybe Už su
trumpinimą darbo dienos iki: 
7 valandų, už apdraudą be- 

Ry“: darbiams, už panaikinimą 
aiaoj se" j vaikų darbo, prieš skubini- 
Lietuvos1 . , . v .z |mo sistemą, pries algų nu-

I kapojimą, už nuvertimą ka
pitalistinės sistemos.

Kasdien vis daugiau ir 
daugiau Amerikos darbinin
kų įsitikina, kad komunistų 
nurodytas kelias delei page
rinimo būvio yra vienatinis 
kelias. Ir del to labai siun-

Ne Vien Centras, Bet ir 
Nariai Turi Sukrusti

r

“Laisvėje” drg. Komunis
tas pastebi, kad ALDLD 
reikalai apleisti ir centras 
turi subrusti. Kad centre 
yra apsileidimo, to niekas 
neužginčys. Mažai Draugi
jos reikalais rūpinasi pirmi
ninkas, mažai sekretorius, 
dar mažiau iždininkė. Iš . ki
tų komitetų narių, išskyrus 
drg. Šolomską, Draugijos 
reikalais niekas straipsnelį 
neparašė. Tai negerai.

Bet dar blogiau, kad mū
sų Draugijoj nariai bei kuo
pos vien tik ant centro at- 
sideda. Juk, rodosi, buvo 
raginta net po kelis sykius, 
kad kaip kurios kuopos 
stengtųsi sutvarkyti savo 
dalykus — iškolektuotų iš 
narių mokestis. Bet ar daug 
į tai kreipta domės?

“Vienybės” fašistai 
gali meluoti lietuviams, būk 
“mūsų emigracijos kvota 
yra labai maža del to, kad 
mūsų raudonukai užtraukė 
mums maištininkų ir padau
žų vardą!” Lietuviai dar
bininkai tik nusijuoks to
kios kvailos vienybinių fa
šistų argumentacijos ir stos 
kartu su kitais darbininkais 
į kovą nuvertimui kapitalis
tinės sistemos Amerikoj ir 
įsteigimui sovietinės tvar
kos. Pats gyvenimas mus 
veda prie to. Amerikos ka
pitalistinė sistema pradeda 
birėti; ji nebegali patenkin
ti didžiumos žmonių reika
lų. Krizis, bedarbė didėja 
ir didės. Tai ką, vienybi- 
niai fašistai gal mano, kad 
milionai darbo žmonių Ame
rikoj ramiai mirs badu? To 
nebus. Jie stos į kovą. Ir 
jie kovą laimės, kaip laimėjo 
Rusijos darbo žmonės.

Galima Bus Gyventi 
Be Širdies

Kiekvienas žinome, 
širdis yra gyvybės kontrolė.
Kaip greitai širdis nustoja 
veikus, taip greitai žmūgus 
arba bile gyvūnas netenka 
gyvybės. Todėl apie tai, 
kad širdžiai atsisakius veik
ti, žmogus galėtų gyventi, 
negali būti nei kalbos.

Bet mes, gyvename nepa
prastame laike. Ne tik tech
nika tobulinasi, bet ir medi
cina šuoliais lekia pirmyn. 
Pereitais metais visuose 
laikraščiuose buvo plačiai 
rašyta, kad Maskvoje vienas 
profesorių darė tyrinėjimus 
ar galės gyventi galva, at
skirta nuo liemens. Jis nu-

Net pjovė šuniui galvą ir pri- 
pirmoj kuopoj, kuri, turėtų jungęs specialį aparatą 
būti pavyzdžiu visai mūsų pompavo kraują. Pasirodė, 
Draugijai, iki paskutinio kad šunio galva palaikė gy- 
susirinkimo tįk apie pusė vybę kelias valandas. Tuo- 
narių buvo į centrą uzsimo-įmeį kaikurie “geraširdžiai,” 

gyvulių globėjai, pradėjo 
per spaudą protestuoti, kad 
tas profesorius žiauriai el
giasi su gyvuliais.

Dabartiniu laiku vienas 
Kanados universiteto profe
sorius dar toliau žengia su 
tyrinėjimais. Jis tyrinėja, 
ar galima palaikyti gyvybę 
be širdies. Tuo tikslu jis 
padarė visą eilę tyrinėjimų 
ir, reikia pasakyti, žiauriu 
būdu, bet mokslui naudingu. 
Jis operavo kates, išimdinė- 
jo iš jų širdis ir vieton, iš
imtų širdžių, dėjo robines 
širdis, kurių veikimą palai
kė elektros jėga. Ir kas pa
sirodė? Katės su robinė- 
mis širdimis gyveno po ke
lias valandas, o viena išgy
veno net dvi dienas. Ban
dymai tada davė geras pa
sekmes, kuomet profesorius 
paspėdavo išimtą širdį pa
keisti robine neužvilkdamas 
ilgiau, kaip tris minutes lai
ko. Jeigu operacija užsi- 
vilkdavo ilgiau, tai jau katė 
neatgydavo.

Reilda priminti, kad tie

kejus. Nejaugi nariai ma-! 
no, kad ir čia centras iš
rinks duokles? Yra ir dau
giau tokių dalykų., kur pa
tys nariai privalo subrusti.

Abelnai paėmus, tai cen
tras nieko nepadarys, jeigu 
patys nariai snaus. Dabar 
didesnių apskričių valdybos 
jau darbuojasi del agitaci
jos mėnesio. Buvo praneš
ta, kad I apskritys rengia 
prakalbų maršrutą; II ap- 
skritčio komitetas jau kuo
poms ir dienas išskirstė. 
Kalbėtoju užkviestas drg. 
Senas Vincas. III apskritys 
nepasiliks skolingu. Neži
nau ką veikia ketvirtas ap
skritys. šeštame apskrity
je darbuojasi drg. šoloms- 
kas, Senas Vincas ir kiti. 
Septintas apskritys rengia
si prie darbo. Dvylikto ap
skričio valdyba irgi darbuo
jasi. Kiti apskričiai bei jų 
valdybos, veikiausiai, tą pa
tį daro. Bet, kaip sakiau, 
patys nariai daugiau tuomi 
privalo rūpintis. Apskričių 
valdybos irgi nieko nepada-j 
rys, jeigu nariai nesidar- patys “geraširdžiai”, kurie 
buos> protestavo prieš rusų moks-

, .v. | lininko tyrinėjimus, i d ZJ a FJOJLJLIC A Zjlllld • A-A L4 VAntro apskričio valdyba nieko nesako apie Kanados kviestas žaldokas pasiaiškinti. .
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Darbininkai Neklausys 
Vienybinių Fašistą .

’ Smetonos kruvinojo agen
tai bando sukiršinti lietu
vius darbininkus prieš ko
munistus,

Brooklyno fašistų “Vieny
bė” No. 112 štai kaip iste
riškai šaukia:

Lietuviai! Kur tik sužino
site, kad bolševikai ką. nors da
ro, organizuoja “kovingas” 
unijas, būdami unijistais, vyr 
kite juos lauk!... Jie yra Mask
vos instruktuoti, sugriauti A- 
merikos unijizmą, šalį įtrauk
ti į skurdą, sukelti maištus, 
kraujo praliejimą, revoliuci
ją.. .
Ir toliaus pasirodo su to

kia kvaila melagyste:
“Mūsų emigracijos kvota 

yra labai maža del to, kad mū
šy raudonukai užtraukė mums 
maištininkų ir padaužų var
dų.”

Lietuviški fašistai iš 
“Vienybės” pastogės, mato
mai, taip įpuolė desperaci- 
jon del didėjančio komunis
tinio judėjimo Jungtinėse 
Valstijose, kad net pradėjo 
kelti isterišką riksmą prieš 
komunistus. Jie mano, kad 
tuo būdu “įbaugins” lietu
vius darbininkus ir lietuviai 
darbininkai nesidės prie A- 
merikos v darbininkų kovos 
prieš kapitalizmą. Jie nori 
tuo būdu pasitarnauti Ame
rikos kapitalistams, ypatin
gai šiuo tarpu, kuomet apie 
8,000,000 darbininkų yra be 
darbo, kuomet jiems ir jų 
šeimynoms gręsia badas ir 
kuomet tie darbininkai pra
deda praregėti ir suprasti, 
kad tik vienatiniu būdu jie 
gali pagerinti savo būvį, tai 
vedant kovą po Komunistų

neiš-
Gri-
taip

protestavo prieš rusų moks- 
| liniuko tyrinėjimus, dabar

nei iš to “Nau- 
prieš “Vienybę” 

bobiškais plet-

Masinis Savanorių 
Stojimas į Laivyną

(-Sevastopolio karo uosto kem- 
plektavimo valdyboj kasdien 
gaunama daugybė pareiškimų iš 
visų Sąjungos vietų nuo jaunuo
lių, norinčių savanoriais patekti 
į laivyną. Gauta jau lig 400 
pareiškimų.

SCRANTON, PA.

39 kuopos buvo mėnesinis su
sirinkimas; narių atsilankė 
daugiau negu paprastai; mat, 
buvo susidomėję paduotu Šle
kaičio skundu prieš žaldoką, 
už “apšmeižimą.” Buvo pa-

buvo sušaukus visų kuopų mokslininko tyrinę j i m u s 
valdybų pasitarimą agitaci
jos mėnesio klausimu ir nu
tarimai tuojaus tipls “Lais
vėje.” Mat, iki šiol pas mus 
buvo tik tiek darbuojamasi, 
kad laike agitacijos mėnesio 
surengia prakalbas arba 
šiaip kokią pramogėlę, tai ir 
viskas. Bet to neužtenka. 
Visi nariai privalo daugiau 
darbuotis, daugiau domės 
kreipti, kad gavus naujų 
narių ir mūsų laikraščiams 
skaitytojų. Jeigu iki šiol 
pas mus agitacijos mėnuo 
praeidavo nežymiai, tai nors 
šiais metais pasidarbuokime 
ir parodykime, kad dirbant 
galima ir pasekmes turėti.

Ne ■ vien centro, ne vien 
apskričių komitetų užduotis 
rūpintis Draugijos reikalais, 
bet kiekvieno nario ir narės.

V. Paukštys.

Bet Šlekaitis į susirinkimą ne
atėjo, per kitą narį pranešė, . 

į kad važiuoja į New Yorką su < 
lohni* i Ir 1 v i 4- n i mielių

toli tie laikai, kuomet žmo- rinkime dalyvauti negalįs. Pa- , 
gaus sugedusią širdį išmes duotas skundas vis tik buvo 
laukan, o vieton jos įdės ro- svarstytas, nors Šlekaičio ir ne- 

Ibuvo. Pakėlus .klausimą, ar 
turi būt žaldokas apkaltintas 
už rašymą spaudoj, kad reikia 

[Šlekaitį iš organizacijų išmesti, 
!už nesilaikymą tam tikrų tai- 
jsyklių, tad prasidėjo gin- 
įČai, išsivystę į dvi (puses ir 
j dvi nuomones. Vieni įrodinė
jo, kad nusikalto Šlekaitis, o 
kiti kaltino žaldoką, kam jis 
lenda į vietinių draugų tarpą 
ir sukelia piktumą. Ginčai bu-

nors pastarojo irgi žiaurūs.,;
Galimas daiktas, kad ne- iaųaj svarbiu reikalu, tai susi-

Fašistai Apgailestauja 
Socialfašistą Grigaiti

Fašistinė “Vienybė” 
mano, kas atsitiko' su 
gaišiu, kuris iki šiol
meiliai sugyveno su vienybi- 
niais fašistais ir su jais ben
drai vedė kovą SLA organi
zacijoj prieš komunistus ir 
pažangiuosius narius, o da
bar jau su “pletkais” išėjo 
prieš savo sėbrus. “Vieny
bė” del to sekamai nusi
skundžia :

Nei iš šio 
j ienos” išėjo 
gana piktais,
kals. Jos “nugirdo,” kad kle
rikalai nori “Vienybę” “paim
ti.” Primena S. L. A., su pa
sityčiojimu, paskolą, prikai
šioja Devenį, lyg ir tame 
“Vienybė” ką nors turi. Koks 
gi tų pletkų motyvas, įveliant 
dar ir.S. L. A.?
Toliaus, išbarus socialfa- 

šistą Grigaitį už “dantų ro
dymą” “Vienybei,” už “tal
kininkavimą” bolševikams, 
“Vienybė” ant galo išreiškia 
sekamą apgailestavimą:

Toks p. Grigaičio nusistaty
mas yra netaktingas, ir netiki
me, kad tai jo nuoširdus no
ras, todėl tik del įsišokimų, 
kaip senam laikraštininkui ve
teranui, reiškiame gilios už
uojautos. \
Fašistai mano, kad tokia 

savo taktika jie* sustabdys 
Grigaitį nuo “pletkavimo” 
prieš “Vienybę.”

binę ir žmogus gyvens.
švenčioniškis.

DETROIT, MICH

Pagalinus nutarta šį inciden-

WASHINGTON, PA.
Choro

Tai sku-

atgal; 
veike-

nos. Kad šiemet bedarbių yra 
daugiau} kaip pernai, tai visi 
pripažįsta.

A.L.D.L.D 39 Kp. Koresp.

Visi • tvirtina, kad kietosios 
anglies kasyklų apygardoj be
darbė šiemet didesnė, kaip 

Bet vietiniai angliški 
rodo, jog šiemet

per tą "patį mėnesį daugiau iš-

Taipgi buvo mūsų organiza-
Gaila,

Darbo Federacijos dailydžių 
(karpenterių) lokalas 2090 
New Yorke ir 2717 lokalas 
Brooklyne išrinko delegatus į 
konferenciją Didžiojo New 
Yorko Bedarbių Tarybos, ku
rią šaukia Darbo Unijų Vieny
bės Lyga, ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 28 d., 10 vai. prieš
piet, Irving Plaza Svetainėj,, 
15th St. ir Irving Pl., New ' 
Yorke. Nors fašistiniai Darbo i jų 
Federacijos vadai ir “socialis
tai” viršininkėliai susiriesdami 
priešinosi siuntimui delegatų į 
šią konferenciją, tačiaus eili
niai nariai išrinko savo dele
gatus.

Konferencijoje dalyvaus de-

legatai nuo fabrikinių darbi
ninkų komitetų, nuo revoliu
cinių darbo unijų, nuo darbi
ninkiškų pašei pinių draugijų 
ir kitokių organizacijų.

Lietuvių darbininkų organi
zacijos taipgi privalo turėti sa
vo atstovus toj svarbioj konfe
rencijoj. Kur draugijos bei 
kuopos nėra išrinkusios savo 
delegatus ir šiuo tarpu nebus 

susirinkimų, tai komitetai
turi dalyvaut konferencijoj, 
kaip jų atstovai, arba paskir
ti kitus narius.

Konferencijos tikslas savai
me suprantamas—tai yra pla
čiau išvystyt ir padaryt veik
lesnę organizuotą bedarbių ir

dirbančiųjų kovą už tuojauti
nę paramą bedarbiams ir už 
valstybinio bedarbių pensijų į- 
statymo išleidimą, sulig Komu
nistų Partijos Socialūs Ap- 
draudos Biliaus.

Mexico City. — Męksikos 
buržuazija pradėjo kęvą su 
chinais ateiviais. Laikomi 
mitingai, rašomos rezoliuci
jos už suvaržymą chinų įva
žiavimo į Meksiką. Mat, 
ekonominį krizį buržuazija 
nori nukreipti karu prieš 
ateivius.

28 d. rugsėjo įvyks A. P. L. 
A. 55 kuopos piknikas, Anta
no ' Gravelio farmos gražiame 
sode; pradžia 5 vai. vakare. 
Atsilankykite visi į šį pikniką, 
nes žada būt vienas iš geriau
sių piknikų mūsų apielinkėj.

Kviečia visus—
Rengimo Komisija.

Aido Choras Auga
Kaip jau seniaus minėjau, 

kad mūsų Aido Choras, po va- 
jsaros vakacijų, smarkiai žen- vo karšti, 
gia pirmyn. - Narių skaičius 
kas sykis auga ir, be abejo, :tą užbaigti ir persergėt drau- 
choras atsieks savo užmany-igus, kad ateityj vengtų tokių 
mą, t. y., kad šiais metais iš- kivirčų, 
augti iki 100 narių. Sugrįžo 
prie choro du seni buvę choris- cijų ir spaudos vajus, 
tai, drg. Gotautas ir K. Gotau- kad vajaus klausimas liko ati- 
tienė—pastaroji buvo apleidus dėtas kitam susirinkimui, 
chorą del priežasties savo su n- ■ Išrinkta komisija surengimui 
kios ligos. Ji 'labai tinkama i prakalbų; serantoniečiam die- 
chorui, nes yra ne tik gera dai- na nuskirta 4 spalių; kalbėto- 
nininkė, o ir aktorė. Aidiečiai jum bus drg. A. Bimba, 
džiaugiasi ją sulaukę 
ji ir vąl bus gera choro 
ja.

Rugsėjo 14 d. Aido 
piknikui pasitaikė labai puiki, pernai, 
diena, gal būt bus ir geros pa- laikraščiai 
sėkmės.

Neteko sužinot apie sveika- kasė anglies, negu pernai. Na, 
tą žinomos choro veikėjos, C. ir kame priežąstis? __ ___
Lipkevičienės, 580 Englewood binimo sistema ir naujos maši- 
Ave. Ji sirgo kiek laiko at
gal ir, rodos, dar nepasveikus. 
Narių pareiga atlankyti ją.

Aido Choro Rep. Jonas.
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St.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą20 E. 22nd St,

J. Birštonas, 2739 Carson

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko

ELIZABETH, N. J.

255

In-

228

144
300

St.
121

raštininkas V. J. Gerai 
1946 Sharon Ave.

Ill.;
East

Bell __
Keystone

Užtikrinu, kad mano pata'mavimaa 
bus atatinkamiausias ir už prieinamu 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

Phone: Stagg 8312
.TAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

Iždo
St.
M. Junaitis, 215—17th Avė.,
Moline, III.; Maršalka J. Kairis, 

2435—33rd St., Moline, III.

TELEFONAI: y 
__________ Oregon 1186 
____________ Main 1417

, • A. LUlVHVto
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Telephone: Trinity 3-1045

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN. --------

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

Liubertas, 4177 Ashland

šaltų gėri- v 
Cream, taip 
gardžių už-

Trečiadienis, Rugs. 24, 1930

WILKES-BARRE, PA

n as

BOSTONAS IR APIELINKeAiškino

1-1 d. rugsėjo Lietuvių Dar- ■ebru socialfašis- 2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis, *' O A O A -

j Pirm. J.

WATERBURY, CONN
ne-

Pa.,

Pa.

J.

F.

41

M. česnavičiutė
Scribner

Įvyks Sekmadienį

MONTREAL, KANADA St.,

949

su

SsmhMhI

Ave.,

St.,

Ave.,

Fin.
Ižd.

Ave..

Rices

St.,

ZACIJŲ PIKNIKAS 
PAVYKO

Street

246,

St.,

S.,

Avė.,

pavyktų. Pabandykim!
Komunistų Simpatikas.

Choras,
ši daina, 

yra pripa- 
žodžius B.

Solistai

susirinkimus taipgi, tai 
galima sakyti, jog chorui 
galas? Ir kam rūpintis 
choro likvidavimą? Ar 
kad choristų ūpą nupul-

“Keleivio” num. 37 p.

E.

Box

N.

Powersdalo

Eckert

Mahanoy

24, Wilsonville,

Duquoin

Bushkill

End,

St.,

St.,

G.

A.

. bėjo
i gerai
Darbininkų Apsigynimo reikš-jvotų už darbininkų klasės rei- 
mę.

prie darbininkiškų organizaci
jų. Kalbėjo labai gerai. M. 
Kimeliūtės šoko ispaniški

st.,

st.,

Ave., 

, Ill.

17—K.

19— j.”
20— A.
22—P.

N.
24—P.

ninkus ir kaip sušaudė mūsų 
I draugus tik už prigulėjimą 
Komunistų Partijai. Toliaus, 
kalbėjo apie Amerikos lietu
vių fašistų politiką; kaip Ge-

Vaičiūnas, 929 So. Hohaon 
Harrisburg, Ill. 
Aiman, Box 568, Castle Shannon,

4829

P. o.
46 Ton

Lager 

S. ...

307 Plymouth Ave.

Gudlšauskas, 487 Elm St., Tamaqua, 

Dr.,

348 Ave. C.
Maršalka L. Rimša,

167 W. 20 St.

Merrit

Box

Eyck

St., N.

Auburn

P.

1100 Union Ave., Chicago

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

D. No. 42.

434 Library

300 Todd St.,

Penn Ave., Exten.,

Iš Sąryšio Pikniko
Progresyvių Draugijų Sąry

šis turėjo pikniką 1 d. rugsėjo, 
1930 m. Programą išpildė 
Wilkes-Barre, Pa., Aido Cho
ras, sudainuodamas tris dai- 

,i. Kalbėjo 
Stankevičius, 
reikalingumą

I bai gerai, šokėjom griežė A.
Pietariūtė smuiką. Publikos

; buvo nedaug. Penktą valandą 
pradėjo lyti ir žmonės išsiskir-

Pelno Sąryšiui liks ma-
Dar priminsiu, kad kal- 
d raugė G alm an. Labai

aiškino Tarptautinio Į tijos ar grupes, kuri tikrai ko-

NORWOOD IR STOUGHTON 
šo-! DARBININKIŠKŲ ORGANI- 

kį labai gražiai. Tos mergai-į 
visada gražiai pašoka.

Taipgi kalbėjo S. Pietaris apie i
Rietuves kruviną fašistų dikta
tūrą. Aiškino, kaip Lietuvos

1 Puslapis Trečias

tyje, tai ištikrųjų drg. Galgau- 
sko prakalba sujudino kiekvie
no klausytojo jausmus. Ragi
no darbininkus organizuotis ir 
veikti po J. V. Komunistų 
Partijos vadovybe. Kalbėtojas 
įrodinėjo, kad nėra kitos par-

Įkalus, kaip tik Komunistų 
Į Partija. Tai vienintelė darbi
ninkų klasės partija, kuri va
dovauja kasdieninėms darbi
ninkų kovoms ir už galutiną 

; pasiliuosavimą iš kapitalistinės 
i vergijos. Po prakalbai buvo 
Į bėgimo lenktynės; iš vyrų, lai
mėjo norwoodietis, iš moterų. 
—stoughtonietė.

Pelno nuo pikniko liks virš 
pusės šimto, kurį, be abejo, « • 1 * i « • V 1 • ■» _

Dėlto kalbėtojas ir nurodė, 
kokie yra darbininkams nau
dingi laikraščiai, pažymėda
mas, kad tai yra “Laisvė” ir 
“Vilnis.”

Toliau, p. A. B. tvirtina, 
kad jam .nereikia Maskvą gar
binančio, nes jis matęs, ką Ru
sija perkentėjo ir baidosi to
kios laisvės. Bet kodėl p. A. 
B. nemato jo išgarbinto j so- 
cialfašistų valdomoj Kanadoj, 
kaip čia darbininkai kenčia ir 
koks išnaudojimas, o tauškia 
apie Rusijos darbininkų blogą 
padėtį ? Geriau p. A. Belgas 
aprašytų apie savo sėbrų so- 
cialfašistų kliubo žygius, kur 
nuolatos “black horse” bute-

10th St.
Sekr. K. Shimkus, 135—36th St.
M. Miliene, 502—4th Avė.

Visi Moline, III.
Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

and 5th Avė., Moline,

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. 10 

Prūtokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th ;St.- 

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
liais viens kitam galvas skal-^ Iždo Giobėjas v. Vadavičius,dWay

MONTELLO, MASS.
Valdyba 1930 Metams į Valdyba:

Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park Į Pirm. V. Gelusevičius, 51 Glendale 
Terrace. j St.

Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 j Vice-Pirm. M. Miškinis, 9 Burton St 
Summit St. I Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 Faxon

Protokolų Raštininkas J. Kazlauskas,, RaJt , stripinis, 49 Sawtell 
481 Hudson St. i ^ve

Fin. Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum- Į Iždininką? T. Petrauskas, 29 Merton 
mit St. I St. \

Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. Iždo Globėjai: S. Petravičia, 162 
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St. j 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, ■ 

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket
vergą kiekvieno mėnesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., ~ 

■ CoTjn., 7:30 vai. vakare.

Melrose St.
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

I Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames
i St. Visi Montello, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą \ •'rėdą 
Hartford, kiekvieno mėnesio.

1 S. Mačiulaitis. 57 Arthur St.

dote. Matyt, kad A. Belgas 
laikosi savo si
tinęs nuomones, kad nereikia 
laikraščius skaityti, kaip kad 
social fašistiniai kliubiečiai da
ro ,o prisigerus alaus viens ki
tam galvas skaldyti.

Tai tokia, mat, socialfašistų 
taip ir stoughto- i ideologija. P. Dulbis.

bininkių Susivienijimo ir Ame- paskirstys darbininkiško judė- 
rikos Lietuvių Darbininkų Li-'jjmo reikalams. (Draugai tu- 
teratūros Draugijos Stoughto- rčtu nepamiršti Agitacijos 
no ir Norwood© kuopos ture- Fondą.—Red.) 
jo pikniką N. Easton, Mass/ 
Publikos skaitlingai suvažiavo 
iš visos apielinkės—Norwoo- 
das, Stough tonas ir Montello 
puikiausiai pasirodė, iš kitų 
kolonijų po mažiau. ,

Buvo garsinta, kad piknike jkjL1 bei darbininkų tame pik- 
dainuos Stoughtono Lyros Cho- nj]<e nestokavo, tai gal dėlto į 
ras ir Norwood L. L. R. Cho- vyrai ir nesiveržė prie darbo, šimtą diena kaip Frances 
ras, bet nei vienas nedainavo, 
iš priežasties didžiumos cho- 

I ristų apsileidimo arba nieko 
Toliau ragino darb. skaityti nepaisymo. Aišku, kaip ren- 

komunistų laikraščius, knygas'gėjai, taip ir publika tokiu 
ir prigulėti Komunistų Parti- chorų pasielgimu yra nepaten- 
jai. Abu kalbėtojai gerai at- j kinti. Pavaxarop vis tik laiky- 

jliko savo užduotį. Dainavo 
A. Pietariūtė “Nelaukime, 

s Broliai!” Labai gerai sudai- 
,*navo. Publika plojo ir žodžiu 

prašė daugiau dainuoti. Ant
rą dainavo “Saulutė Raudo
na”; taipgi publikai patiko. 
Šoko abi Kimeliūtės sykiu la-

fašistai mokintis diktatūros pas 
kruvinąjį Smetoną. Gegužiui 
patiko Lietuvos diktatūra ir 
inkvizicijos, todėl pargrįžęs- 
Amerikon, užsigeidė tapti dik
tatorium S.L.A., bet nusvilo

Reikia pripažinti, kad pa
čiame piknike daugiausia dar
bavosi draugės moterys, kaip 
norwoodietes, 1 
nietės; iš vyrų tik keletas dir- 

I bo. Tiesa, abelnai darbinin
kių bei darbininkų tame

Plieniniai Plaučiai
CHICAGO, Ill.—Jau de-

,ta trumpa programa. Drg. J. 
iGalgauskas iš Norwoodo pa
sakė gerą prakalbą, šių dienų 
klausimais. Kada drg. Gal- 
gauskas kalbėjo apie nedarbą 
ir darbininkų būklę šio kapi
talistinio krizio metu ir kas 
laukia darbininkų klasę atei-

Cho- ĮVyrai ir
Stough t on as su Norwood u 

jati antra vasara surengia 
bendrus piknikus ir gerai pa
vyksta, tai patartina, kad ir 
žiemos sezone, svetainėje, su
rengtų ką nors bendrai; gal ir
gi

McGaan kvepuoj 
; nais plieniniais 
Jos plaučiai tapo 

! žinoti, tuo būdu 
turėjo panaudoti

a dirbti- 
plaučiais. 
suparaly- 
gydytojai 
dirbtinus.

išgyventi. O gali nelaimin
goji ir visai sugyti, jeigu 
plaučių raumenis pavyktų 
išgydyti.

Avė.
Vice-pirm.

Avė.
i Nutarimų

tauskas,
Turtų rašt. J. Overaitis, 4689 Bran

don Ave.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 

I Ave.
/ Guntarienė.
'Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir O.

Draugijos susirinkimai atsibūna 
I kas ketvirtą nedčldienį kiekvieno 
! mėnesio, Lietuvių Svetainėj, 25th St. 
j ir Dix Avė., 3 vai. po pietų.

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

kliniais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus 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.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininku E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininke M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininke M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

I .. • tr •Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

METINIS AIDO CHORO

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brcntwood, Pittsburgh,

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

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

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

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa. 

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

Globėjai:
URBONAS.
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa. 

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

<? 4
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Labai gaila, kad mūsų 
kurie draugai įsitiki tuščioms 
svajonėms ir parašo į spaudą 
nebūtus daiktus. Aš, kaipo 
choro korespondentė, buvau 
parašius į “Laisvę” iš praeito 
choro susirinkimo, bet nieko 
nenumačiau baisaus tame susi
rinkime, kaip kad atrodė mū
sų “choristui,” būk jau choras 
turi grabą užsisakyti. lešina, 
kad choras stovi labai blogoj 
padėtyj ir vargiai išsilaikys, 
prisieis jį likviduoti. Tokių 
diskusijų apie choro likvidavi
mą nebuvo ir mūsų “choris
tas,” tur būt, apsisapnavo. Jei
gu į kiekvienas praktikas susi
renka 25-30 ir daugiau narių, 
o į 
kaip 
bus 
apie 
tam,
džius, pakenkus chorui?

Kai del platesnio susirinkimo, 
tai choras nematė dideles 
svarbos jį šaukti. Daug ran
dasi progresyvių žmonių, ku
rie būtų tinkami į choro na
rius. Tat sušaukus platesnį 
susirinkimą, gal pavyktų pri
kalbinti daugiau narių chorui.

Nors “choristas” spaudoj 
pareiškė visuomenei, jog jau iš 
Vilijos Choro nieko gero nėra, 
bet nepaisant to neteisingo pa
reiškimo, choras visu smarku
mu rengiasi prie dainų dienos, 
kuri- įvyks 28 d. rugsėjo (Sep
tember), Lietuvių Darže, už 
Lakewood ežereo, Waterbury. 
Čia choras tiksi sudainuoti ge
riau už kitus chorus.

M. Vaitonaitč, 
Choro Korespondentė.

P. L. A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

2— J. Šaulia, 3225 Stafford St., Pittaburgh, 
Pa., (Corliss Sta.)

3— P. Sadulienė, 108 
Ta.

4— J. Pacauskas. 539 
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis, 121 
McAdoo, Ta.

6—M. E. Cuaterienė, 
Cleveland. Ohio.

7— J. D. Sliekas, 
Brentwood, Pa.

8— W. StaČinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— -K. Stašinskas, 
Kensington, Pa.

10—J. Albauskis, 
Heights. III.

U—J. Barškietis, P. O. 
Pa.

12—J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

!3-«-Wm. Orban, R. 
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas,
Braddock. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquippa. Pa..

Levine, 242 
Turtle Creek, Pa. 

Preikfia, Box 201, Minden, W. Va. 
Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pn.
Cibulskis, 7042 Link Court, Maspeth, 
Y.

Sodeikis, 1324 
Youngstown, Ohio, 

Delinlkaiciūtč, 
Buffalo. N. Y.

26— A. Dambauskas. 224 
Girardville, Pa.

27— Motiejus Balutis, 
III.

30—J. Leonaitis, 107
Benton, III.

32— K. Bakanauskas, 677 
Easton, Pa.

33— A. B. Shatkus, 1256 
Grand Rapids, Mich.

34— J. Audiejaitis, Box 113, Royalton,
33—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Shamokin, Pa.
36— Ch.

37— L. 
Pa.

38

Cress St., Carnegie,

W. Arlington St..

E. Monroe St.,

926 Wheelock Rd.,

3121 Elroy Ave.,

0 Sa rah St., S. S.

O. Box 655. New

VIENYBĖS DRAUGYSTĖ 
BROCKTON, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirm. M. Meškinis, 9 Burton St.
Pirm, pagelb. W. Gelusevičius, 51 

Glendale St.
Nutarimų rašt. J. Stripinis, 49 Saw

tell Ave.
Piniginis rašt. K. Venslauskas, 12 

Andover St.
Ligonių rašt. A. Baronas, 20 Faxon 

St.
i Kasierius D. Pagojus, 75 Intervale 

St.
Kasos globėjai: A. Amšejus, 129 

Ames St.; M. Jazukeviczia, 153 
Ames St.; P. Krušas, 141 Sawtell 
Ave.

Maršalka F. Saulenas, 20 Faxon St.
Visi Montello, Mass.
Susirinkimai atsibūna paskutinį 

panedėlj kiekvieno mėnesio.

PITTSBUKGHU IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy Ave., Brentwood, Pitts
burgh, Pa.

Sekretore A.
roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave.,

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

AUŠROS DRAUGIJOS 
ELIZABETH, N. J.
Valdybos Adresai:

Pirm. B. Budris, 415 Franklin
Vice-Pirm. S. Pinkevičius,

Clark PI.
Prot. Rašt. B. ' Barkauskis, 

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

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

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetiene,

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

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

Maršalka J. Kiceina, 259 Broad
way.

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

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
Willoughby Avenue, Brooklyn, N.

Pradžia 3:30 valandą po pietų

Programos išpildyme dalyvauja patsai Aido 
įgarsėjusia labai muzikališka daina—Bandūra, 
ai Ukrainų dainų vainikėlis, kaip muzikai jau 
inę. Jai pritaikė darbininkiškus lietuviškus

Šalinaitė. Ta daina tai kaip vieno akto operetė.
bus sekami: visiems žinoma M. česnavičiutė; Dedmara Re
nina, taipgi sopranas; Vasilevski—tenoras, ir Kazakevič— 
baritonas. Prie to, užkviesta iš Brockton, Mass., smuiki
ninkė Banevičiūtė, žodžiu, programa įvairi; bus ir duetų, 
trio, ir taip toliau.

ĮŽANGA KONCERTAN—$1 IR 75 CENTAI 
Įžanga tik į šokius—50 centų 

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIčIUTeS 
Visus kviečia atsilankyti—

AIDO CHORAS.

,Belgas bando pašiepti Mont- 
! realo A. L. D. L. D. kuopos su
rengtą pikniką ' ir prakalbas. 
Mat, aklas, nematydamas ke
lio, už tvoros griebiasi; taip ir 
p. A. B., nerasdamas kitokių 
priekabių, tai prikibo prie tų 
kalbėtojo žodžių, kuriais jis 
ragino žmones skaityti “Lais
vę.” Girdi, “kas gali perskai
tyti dieninį laikraštį, jei dar
bininkas dirba po 16 valandų 
į dieną?” Taip tik “Keleivio” 
bendradarbis gali sakyti, o 
mes, darbininkai, žinome, kad 
mes privalome lavintis ir sekti 
pasaulio įvykius ir1 darbininkų 
kovas, todėl ir randame pusva
landį perskaityti reikąlingiau- 

Įsias žinias, žinoma, skaitant 
“Keleivį” arba: “Naujienas,” 
kur vien tik kitus šmeižia, o 
nieko naudingo darbininkams 
nėra, tai tik gaila laiko. Todėl 
nenuostąbu, kad “Keleivio” 
bendradarbis įsitikino, jog ne
apsimoka laikraščių skaityti.

■F. šiaučiulis, 
Frankfort, III.

304 E. 6th St., W.

J. Willumat, 417 N. Morrison Ave.,
Collinsville, Ill.
Ig. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron,

39— .
I

40— : _
Ohio. k

41— J. Guzcvlčienė, Box 400, Benld, III.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw,

Mich.
44— M. Ažukienė, Box 426, Zeigler, Ill.
4^—M. SavukaitienC, P. O. Box 262, Cuddy,

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford. Ind.
47— J. Vaitkiavičius,

Detroit. Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y. .
50— Ch. Adomaitis, 4

Pittsburgh, Pa.
52— Kuklierius, 8414

Chicago, Ill.
51— J. Stanlslovaitis,

Wilkes-Barre. Pa.
53— J. i

Pa,
54— G. Braknifu 222 Crystal Lake

Pontihc, Mffh.
55— T. Sonata, 1130 Sycamore St.,

Washington. Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Ave., N.

Wilkes-Barre, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand 

Scranton, Pa.
58— J. N. Valnachausky, 11 Bigelow

Brighton, Mass.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRU IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 

ILLINOIS
Valdyba 1930 Metams

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

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

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus1.

$

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su ..........................................................................gasiniu automobiliu; dalinas j tris daljf:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planet 
kaip aurasti sugedimus; kaip išardžius go
sią tyti. Tas viskas mokinama kiekylęn* stu
dento praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikallnffiso- 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lotu- 
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursi), turite pilim 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama (ai»< 
nius ir diplomą. ’{Mokiname gryųai Jietuvlfc- 
kai ir angliškai. Kaina prieinama visiųaį*. 

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 va)., nedSld. nuo 10 iki 2 P.M.

' NEW YORK AUTO SCHOOL
. 228 Second Avcnuo Kampas 14th Street New York, N. T

' £

i

J. KAVALIAUSKAS

----------------------------------------- r-------
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirm. K. Jakimavičius, 1564 Turn
er Ave.

Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na
son St., N .W .
Nutarimų Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117

Turtų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk
er Ave .

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

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

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

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

Sales Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name.. 1057-63 Hamilton Ave.

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

1439 South 2nd Street. 
PHILADELPHIA, PA.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS,- jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, • Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažamęs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudČji- 
ipo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš iums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų, ir Moterų buvo 
pasekmingai.pagydojna naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z J NS nOIAST16thST.M.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.y 

VALANDOS i • A. M. iki B P. M. NedllloJ • A. 1L iki 4 P. 14.
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YOUNGSTOWN, OHIO LIETUVIS GRABORIUS
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(Tąsa)

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
6AUKITRS PAS t

gonbuty. Delei tos priežasties ir su
sirinkimas Šaukiamas sukatoj,x kad 
nedėlioj galėtume visi dalyvauti pikc 
nike. Piknikas įvyks Beeech Nut 
Grove> Middle Belt Rd. Komitetas.

226-7

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

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

Puslapis Ketvirtai ’J

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

Ant krašto upės užsiliepsnojo senas par
virtęs laivas. Didelis stulpas raudonai-bal- 
tos liepsnos pakilo į viršų ir plačiai' nu-Pas Vasil, muštą pirmininką, apsistojo v . , _ v ... . ....

pusantro desėtko gusarų su savo koman- Miestelyj užsiliepsnojo gaisrininkų
dierium vachmistru—Žardeckiu. Vasilio '
moteris triūsėsi aplinkui pečių, jai vyras į mušti į vieną pusę—neramumas, 
prisakė nesigailėti “svečiam” nei vištų, nei ’ J x -x--- -----
žąsų. Patsai Vasil nuėjo į seklyčią, ne
drąsiai prakalbėjo į lenką:

išvažiavimas Conn, valstijos 
darbininkiškų chorų ir spaudos 
naudai. Vieta—Waterbury,
Lietuvių Darže, už Lakewood 
ežero.

Iš visko matyt, kad išvažia
vimas bus vienas iš didžiausių, 
nes visos valstijos darbininkiš
kos .organizacijos visu smar
kumu rengiasi dalyvauti. Hart
fordo Laisvės Choras, L. D. S. 
A. ir A. L. D. L. D. kuopos 
dirba išsijuosusios, kad susior
ganizavus važiuot busais. Ku
rie norit važiuoti kartu, kreip
kitės j viršminėtų organizacijų 
komitetus. Kelionė į abi pusi 
$1.25.

Todėl visi rengkitės į išva
žiavimą. Patys pasilinksmin
site ir chorus bei darbininkiš
ką spaudą paremsite.

Del žmonių, Kurių 
Apetitas Yra Menkas

Jeigu jūsų apetitas yra menkas, virškini
mas prastas, arba jeigu jūs atsirūgstate, tu
rite surūgusį pilvą, gasus ar išpūstus vidu
rius ar pilvų, jei kankina galvos skaudėji
mas, aitrumas, kvaituliai, neveiklios kepenys, 
ar panašios ligos, paeinančios nuo konstipa- 
cijos ir abelno nusilpnėjimo, jūs rasite dide- ' 
lę pagelbą, jei jūs imsite Nuga-Tonc nors 
tik per kelias dienas, ir gyvenimas jgys 
naują ir saldesnę prasmę.

Nuga-Tonc yra sveikatos ir spėkos atbuda- 
votojas, kuris pagamina užtektinai raudono, 
sveiko kraujo. Jis priduoda spėką ir jėgą 
susilpnėjusiems nervams, muskulams ir or- j 
ganams, palengvina inkstų ar pūslės įdegimą 
ir sustabdo kėlimąsi naktimis, sureguliuoja 
vidurius ir nugali konstipaciją. Nuga-Tone 
pašalins tą jautimąsi nuvargusiu, suncgalč- 
jusiu, nusikamavusiu ir sugrąžins )>oilsingq, 
atgaivinantį miegų. Jūs galite pirkti Nuga- 
Tonc kur tik vaistai yra pardavinėjami. Jei- 
8” .jūsų pardavėjas neturi jų stake, papra
šykit jį užsakyti jų del jūs iš savo džiaberio.

A.P.L.A. 24 Kuopos Reikalai
Ši kuopa laikytame susirin

kime, 7 d. rugsėjo, nutarė, kad 
per šį A. P. L. A. vajų prira
šyti daugiausia naujų narių. 
Tam tikslui nuskirta du orga
nizatoriai—F. J. Madison ir 
Kast. Misevičia. Taipgi ir vi
si šios kuopos nariai stengsis 
pagelbėti jiems.

Pereitą vajų buvo geros pa
sekmės. Drg. F., J. Madison 
prirašė 10 narių ir gavo iš A. 
P. L. A. dovaną—dailią fonta- 
ninę plunksną. Aš manau, kad 
ir šiemet, ne tik Madison, bet 
ir K. Misevičia dasivarys iki 
dovanų.

Susirinkime, perskaičius C. 
Pild. Komiteto protokolą, pasi
rodė, kad vajaus laikotarpis 
trauksis nuo pirmos spalių iki 
31 d. gruodžio.

Taipgi Centro Komitetas 
nupigino įstojimo mokestį, po 
50c į kiekvieną skyrių, taip | 
kad, įstojant į apsaugos ir pa- 
šelpos skyrių, įstojimas bus 
vienu doleriu pigiau. Bet mū
sų kuopa nusitarė nepasiduoti 
Centro Komitetui; mes taipgi kytoja bus'6?Vanagaitė.’

įstojimą eitais metais pradžia buvo sunki, bet 
■ •“ ačiū mokytojos sugabumui dalykai 

buvo sutvarkyti ir gerokai pažengta 
pirmyn. Manome, kad šiemet mo
kyklėlė duos dar geresnes pasėkas. 
Todėl kviečiame visus vaikučius lan
kytis į mokyklėlę. Įstojimas tik 15 
centų, mėnesinė mokestis 10c. P. 

Pabalis. 227-8

namas. Ant bažnyčios varpas pradėjo 
. Po visą 

miestelį tratėjo šūviai. Iš namų pusgirti 
kišo galvas nusigandę kareiviai ir, nežino-1 
darni kame dalykas, vėl skubinosi įtraukti, 

Gusarai po
no Zelinski pasigavo kaip kuriuos valstie- 

j'čių arklius ir ant nepabalnotų arcavo gat- 
_. vėmis, ir nežinojo kas daryti.

po stiklelį kalbėjo | Sušvilpė garlaivis ant upės, — signalas, 
kad ten bėgtų.

—Prie laivo!... Į laivą!...
Kareiviai ir gusarai pėsti ir raiti puolė

si bėgti prie upės krašto, kiti dar pusiau 
nuogi, jieškodami ten išsigelbėjimo. Ant 
krašto nuo degančio laivo šviesu kaip die
ną. Nuo upės krašto į bėgančius ten išsi
gelbėti pradėjo ta-ta-ta-ta! — kulkasvaidis. 
Bėganti blaškėsi ten, nežinodami kur dėtis, 
kas daryti.

—Į laivą! Į laivą!
Nuo laivo į Syzovkos miestelį paleido šū

vį kanuolė.
—Pasitraukti! — Dimitrius prisakė 

kovotojams.

. į °.ns kmnanclante, ten pas mane pa- Q jęaį kurie krito nuo kulkų.
nnrHTi n i o Izlfinn i ir v»o n l/’i t r /a .H r\ rvt-i nnc ii A _ * _ - _ _ . _ cgrindyje (skiepe) yra bačkutė degtinės, ji 

atliko nuo bolševikų, gal paragausite ? 
Mūsų degtinė pirmos rūšies.

—Ponas Žardecki, ; 
gusarai, apspitę komandantą. •

—Oh, kokia gera degtinė 
vaiką!

Ponas Žardecki visukuomi 
savo komandierių Zalinskį, 
dantas išsitiesė, išdidžiai pasuko ūsą ir pri
sakė namo savininkui:

—Atnešk viršun bačkutę!
Keli gusarai padėjo atnešti degtinės bač

ką tiesiog į seklyčią. Visi išsigėrė po stik
linę. Patiko.

—Geras dalykas, ponas Žardecki!
—Hm, gera,—pagyrė Žardeckis.—Nu, ir 

dar prileisk stiklinę.
Atsinešė dar ir kitą bačkutę. Pasigirdo 

dainos girtųjų. Iškarto pirmininko na
muose, o paskui ir kitur, girti dainuoja. 
Du nariai pagelbininkai pirmininko per iš-

pas tą kalės

pamėgdžiojo 
kaip koman- nutarėm nupiginti 

vienu doleriu. Taigi naujai į-į 
stojantiems į A. P. L. A. 24 
kuopą' įstojimas numažintas 
dviem doleriais.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, pasinaudokite šia 
proga—apsidrauskite pomirti
ne ir pašelpa; pomirtinės yra 
$150, $300, $600 ir $1,000;

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės mokykla pra

sidės sekantį penktadienį, 26 rugsė
jo, po num. 110 W. Market St. Mo- 

' . Nors pra-

SKAITYKITE!SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS .EKONOMINĖ
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Laisvų Kapinių draugijos 
trimenesinis susirinkimas bus neda
lioj, 28 rugsėjo, Stravinsko svetai
nėj, 40* Ferry St. Prasidės 2 vai. 
dieną. Visi malonėkite atsilankyti, 
yra svarbių reikalų. Kurie norit dy- 
tus gauti ar taisyti, tai būkit susi
rinkime. L. L. K. sekr. J. Staskevi
čius. 227-8

DETROIT, MICH.
Nepaprastai Svarbus Susirinkimas 
šeštadienio vakare, 27 rugsėjo 

(September), 7:30 vai., Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vernor Highway, 
įvyksta nepaprastai svarbus susirin't 
kimas, į kurį yra kviėčiarhi, ir visi 
turi laikyti sau už pareigą dalyvau
ti, .sekami: “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, A. L. D. L. D. 52 ir 188 
kuopų nariai, L. D. S. A. 17 ir 13p 
kuopi} narės, A. P. L. A. nariai ir 
visi viršminėtų laikraščių bei orga
nizacijų pritarėjai. Bus patiekti ir 
apkalbami planai, kaip padaryti pa- 

į_ I sėkmingesnių įvyksiantį mūsų orga- 
j nizacijų ir spaudos vajų spalių mė
nesį. šiame susirinkime dalyvaus 
drg, M. Bacevičius iš Chicagos. Va

jaus komisija. 227-9

GRAND RAPIDS, MICH.
A. L. D. L. D. 66 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 29 rugsėjo, po 
num. 1057 Hamilton Ave.. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai ateikit, 
yra atėję dvi naujos knygos. Bus 
nominacija centro valdybos, agita
cijos mėnesio komisija išduos rapor
tą. Kurie nariai dar neužsimokėjot, 
tai būtinai pasistengkit šiame susi
rinkime užsimokėti. Valdyba. 227-8

HAMTRAMCK, MICH. ’
T. D. A. 72 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 28 rugsėjo, Rusų Sve
tainėj, ant Yemans St., 10 vai. ryte. 
Visi nariai ateikit. Org. 226-7

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

nų pikniką nedėlioj,. 28 rugsėjo, Ru- 
I binson giraitėj. Bus įvairių pamar- 
i ginimų, skanių valgių ir gėrimų. Tai 
bus jau paskutinis piknikas šį sė

ti ir pasilinksminti. Iš Youngstown va
žiuoti Alberta St. karu iki Kimenel 
St. ir eiti tiesiai į pikniko vietą. 
Rengėjai. 22^7

WORCESTER, MASS.
L. D. S. A. 2 kuopos lavinimosi 

į vakaras bus ketvirtadienį, 25 rugsė- 
I jo, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. Pradžia 8 vai. vakare. Bus skai
toma drg. Petrikienes paskaita “As
meniškumai kuopose.” Kviečiame ir 

ir pašalines atsilankyti. Kor.
226-7

NUPIGINTA KAM!

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!

savo ipašelpos—$7 ir $13 į savaitę. 
[Mūsų .kuopoje mokestys daug 
Į pigesnes, kaip kitose draugijo
je; pav., jokių mokesčių ne

ūpe. Įmokama kuops reikalam. Pa- 
To- jšelpa išmokama be jokių truk- 

idymų. Kuopa savo ižde turi, 
įvirs $90. Dar tik trys metai, 
i kaip ši kuopa susitvėrė iš as
tuonių narių, o šiandien jau 
yra suvirs 30 narių. Nors ir 
nemokame .duoklių į kuopos 
iždą, bet įstengiame užsimokėt 
$20 į metus už svetainę susi
rinkimams, paaukojome $5 į 
S. L. A. progresyvių fondą, $5 
A. P. L. A. 3 kuopos sergan
čiam nariui ir dar turime kuo
pos ižde $90. K; 
lygint su mumis?

Šioje kuopoje priklauso į- 
i pažvalgų darbininkai. 

Mūsų nariai pritaria darbo 
žmonių reikalams, fašistams 
čia nėra vietos. j

Tai šitaip mes tvarkomės— 
,be ponų pagelbos. Mes tikime, 
,kad -šios kolonijos lietuviai 

, . - • t - it - .tv. - ., . . i- idarbininkai, įstodami į šia
tekome ir kulkasvaidzio,—piktai suspaudė į draugija, klaidos nepadarys, 
kumščius,—OK kad juos velniai, nuo mu- Įnebus apgauti, nes šią drauki- 

valdo patys darbininkai; 
visai!-—Vėl,mūsų draugijos Centro Komi- 

sustojo prieš lenkų Zelinskį.—Ponas Zelin- testas susideda iš progresyvių 
ski, kur tavo gusarai, aš tavęs klausiu, kur darbininkų. Taigi mes pilnai 
tavo gusarai?!

Ponas Zelinski tylėdamas 'patraukė tik 
pečiais.

—Atvesti belaisvius!—pasiutusiai suriko 
kapitonas Efimov. ,

Iš apačios ant laivo atvedė tris kiniečius 
Visų rankos už pe- 

. Kapitonas priėjo 
prie belaisvių, ilgai ir piktai žiūrėjo ant jų. 
Su neapykanta nusisuko nuo jų.

—Ir *nuo tokių kalės vaikų turėjo bėgti 
mano šauliai ir gusarai pono Zelinskio!

Atsisuko į Zelinskį ir vis. surūgusiai ir 
dar pikčiau paklausė:

—Ar jūs, ponas Zelinski, gerai mokate 
šaudyti?

—Į kukardą pataikau,—pasitenkinusiai 
atsakė Zelinskh

kapitonas prisakė paduoti jam šautuvą.

Laivas po valiai jau plauke žemyntisą dieną veze tai sian, tai ten degtines K užpakal‘io pro giJrią p^dg sauk
bačkas į kareiviais apgyventus namus.

—Gerk! — ragino ir pirmininką Vasilių 
ponas Žardeckis. Ir vol pažvelgęs piktomis 
akimis ir išpūtęs išdidžiai žandus grūmojo: 
—Oh, jūs sukilėliai! Mes jus dar labiau 
mušime!

—Nu, mes kas... niekas, kas gi mes 
—gyvuliai,—mušė sau į krūtinę Vasilius.

Ant gatvės plaukė girtų dūinų balsai. 
Cypė tamsumoje moterys, užpultos gusarų 
ir kareivių. Susikabinę glėbiais su vals
tiečiais gatvėmis vaikščiojo ghsarai ir ka
reiviai.

lumoje dar tiesėsi pilkų dūmų juosta, baigė I 
degti senas laivas arti Syzovkos. Kapito-! 
nas Efimovas išėjo ant laivo dėlįio susirau-

—Niekšai, pasigėrė! Ir paskiau nuo bū
rio avinų nukentėjo! Gėda, gėda didžiau
sia! Visiškas pralaimėjimas! Ponas Ze
linski, kaip užsilaikė tavo gusarai, a? Kur 
jų arkliai?

Ponas Zelinskis nuskriaustai išpūtė žam 
dus ir nusisuko. Nuo gėrimo ir nuo ne- 
miego jam skaudėjo galvą, dvokė burnoje.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
Pirmos rūšies name, gerai apšviestame, i Jis jaute, kad kapitonas turi tiesą išmeti-. . 

šventė oficieriai savo pergalę ant Syzov-iPp^i, ir todėl, kad jautė tą, ponas Zehns-Įvairių 
. _ _ . V I Iri rN J /J 1 t n I r I r n 1 r 4- x-i l\/ls v viliu uiiuiviičii bčtvu uei gčiiu <mi ovzov- . . > ’ 7. v T _ , x

kos sukilėliu ■ C1S ^ar daugiau rauke kaktą.
Išėjo Vasilius ant kiemo, priėjo prie sto-j —Pas poną kapitoną taipgi kareiviai li- 

vinčios vyno bačkos ir apsiprausė sau gal-p^1 be šautuvų.
vą. Pastovėjo truputėlį, pasiklausė, buvo! E-fimov dideliais žingsniais
ramu. Tik retkarčiais kaip kur pasigirs- yaikstmejo po kapitono tiltelį —Geda, geda, 
davo girtos dainos balsas, bet vėl greitai p^-ugiau kaip pusę kareivių netekome. Ne-.

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

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

nutrūkdavo. Vasilius paėjo toliau ant kie
mo, Iš užkampio prie jojo priėjo tartum 
kokis šešėlis. *

—Nu, kaip, ar jau laikas?
—Jurgi, greičiau skubink į štabą ir pa

sakyk, kad greičiau. Mes tuoj aus užgrieb
sime lenkų arklius, be arklių jie toli nenu-

žikų turėjome bėgti, ir dar kaip jie sumu- !ją 
še. Visai mes pralaimėjome,

Jurgis greitai tamsoje dingo...
Nuo namo prie namo slenka šešėliai, gat

ve ir per daržus. Ir vis prie pirmininko 
Vasiliaus grįčios. Kieme auga krūva šau-|. . . v. 
tuvų ir kardų. Prie krūvos ginklų patsai Į į1’ penkis valstiečius. 
Vasilius ir pusbalsiaJxkomanduoja: iclLL

—Neškite, broliai, neškite! O kurie jau 
neturite kitur darbo, tie ginkluokitės grei
čiau!

Vyrai prieina prie krūvos ginklų, renka
si šautuvus ir kardus. Du valsčiaus nariai 
atvežė iš kur tai kulkasvaidį.

—Nu,, Vasil, priimk kulkasvaidį!
—Oh, jūs velniukai,—Vasilius juokėsi ne

garsiai,—kulkasvaidį nuo jų pavogėt! Nu, 
dabar mes užduosime karščio kareiviams. 
Jų arklius jau paėmėt?

—Nu, draugai, vilkite kulkasvaidį prie Į, \}en^ 1S valstiečių pastate prie laivo 
krašto, prie laivo ir prieš laiva pastatykite: k.rast.°> nugara i vandeni. Valstietis buvo 
į čia; pirmiausiai, kaip bus jiems karšta, i vlenP a«kls.- nesl'k?ot11 Plaukai susitarsę. 
jie bėgs j laiva, o tada juos iš kulkasvai-l Uždekite ant jo.kepurę.
džio ir kirskite ! * ne valstieci° priėjo jaunutis gusaras,

Syzovo sukilėliu būrys apsistojo penki į su_ baltu veidu ii dideliais ūsiukais, nusiė- 
ant kudlotos valstiečio galvos, stengdama
sis nedideliu šviesiu kepurės matiku už
dengti jam akis.

—Nereikia!—kurčiai tarė valstietis, su
purtęs galvą.

Nuo sūpurtimo maža kepuraitė nuslinko 
ant pakaušio, ir iš po mažo matiko gusa- 
rui tiesiog į akis pažiūrėjo valstietis ra
miomis akimis, Gusaras susigėdo ir atsi
traukė. Ponas Zelinskį greitai pagriebė 
šautuvą, prisitaikė, ir iššovė taip greitai, 
kad veik nei netaikė. Valstietis nukrito 
už laivo į vandenį.

Kapitonas po nosim subumbėjo:
(Daugiau bus). t
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verstai atstumo nuo savo miestelio, diliame me nuo savęs kepinę n su vargu užmovė
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griovyje, apaugusiame nedideliais krūmy
nais. Štabas turėjo nuolatinius ryšius su 
pasilikusiais Syzovkoje sukilėliais ir žino
jo viską, kas tik darėsi miestelyje* Pasku
tinį pranešimą nuo Vasiliaus štabe gavo už 
valandos prieš aušrą. Dimitrius laikė būrį 
gatavai paruoštą, tuo jaus nuėjo linkui 
miestelio, palikdamas griovyje tik reikme
nis.

Prie priemiesčio, prie Dimitriaus būrio 
prisijungė ir Vasilius Su ginkluotu būriu, 
Kurie buvo raiti ant lenkų arklių. Dalį 
arklių jie perdavė Dimitriaus kovotojams.

L Dimitrius padalino visą būrį į ‘tris skyrius 
< ir davė paskutinį patvarkymą:

Taigi mes pilnai 
esame tikri, kad mūsų draugi- 

Įjos seimuose nebus daužomos 
!galvos delegatams, kaip kad 
iŠ. L. A. seime Chicago.įe.

Augščiausia Prieglaudą Lie-! 
tuvių Amerikoje turi savo kuo
pas visuose miestuose ir leng- 
va 
lėk

prie jos prigulėti. Prigu- 
ir tu, drauge darbininke.

Stase Eizonas.

HARTFORD, CONN

Komunistų 
kampaniją, 
Taigi likos 
Aukojo šie

14 d. rugsėjo Bendras Dar
bininkiškų Organizacijų Komi
tetas surengė draugišką išva
žiavimą j Bloomfield, Conn., 
pas draugus Juškas, Urbono 
darže, žmonių atsilankė ne- 
perdaugiausia. Valgant pietus, 
drg. Giraitiene pasakė trumpą 
prakalbėlę apie Komunistų 
Partijos rinkimų kampaniją ir 
ragino visus darbininkus remti 
visomis išgalėmis 
Partijos rinkimų 
darbu ir pinigais, 
padryta rinkliava.
draugai po $1: J.- Veivęris, J. 
Markaitis, M. Kazlauskienė, J. 
Beržinis, A. židžįūnas, J. Pli- 
kūnas ir S. Makoveckas; po 
50c—A. Kundratis, V. Kazlov, 
P. Rimkienė; J. Kavaliauskas, 
V. Zigmantas, B. Muleranka, 
M. Bartkus, J. Vasiliauskas, 
J. Johnson, P. čelkonis, J. Pil
kauskas, V. Trinko, J. Evans, 
A. Dagilienė ir J. Kazlauskas; 
smulkių surinkta $2. Viso 
$16.50.. Visiems aukojusiems, 
varde Komunistų Partijos, ta
riu šif’dingai ačiū.

Rugsėjo 28 d. yra rengiama

nares
K. S.

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 j šį parengimą. Į 
Rengia D. L. K. K. Draugija, A. L. 
D. L. D. 52 ir L. D. S. A, 17 kuopos. 
Komitetas. 226-7

BINGHAMTON, N. Y.
L. P. M. S. 5 kuopos susirinki

mas bus serędoj, 24 rugsėjo, Lietuvių 
Svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi na-

ateikit. Komitetas.riai
( 226-7

DETROIT, MICH. •
D. L. K,. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus sųbatoj; 27 riigse- 
jo, Lietuvių Svetainėj (skiepe),’ 35th 
St. ir Vernor Highway. Pradžia 7 
vai. vakare. Gerbiami nariai, šiame 
susirinkime reikės išrinkti darbinin
kai del pikniko, kuris įvyks, nedėlioj 
28 rugsėjd, sušelpimui drg. Pekoraj-, 
čio, kiiris jau 5 metai randasi Ii- <

Dr. Kaškiaučiaus Knyga / *
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu -visiems ' 
klausimu. Dr. Kaškiaučius, populiariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas,/ yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas, šioj^ 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augŠtumoj,’ turtingume jo argumentų ir " 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del 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—

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

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

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės
Parašė 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. Kaina 25 centai.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA
Tai viena iš geriausių M. Gorkio knygų, kurioj aiškiausiai vaizduo

jami darbininkų vargai, papročiai, persekiojimai ir visos aplinkybės 
senosios, caristinčs Rusijos.

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

'Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y
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ėjome svetainėn. Netrukus 
'delegatai susirinko ir konfe- 
■ rencija prasidėjo švariam, 
šviesiam Public School name. 
■Organizatorius, drg. S. Reikau- 
Jskas, atidarė konferenciją. De- 

Tikiu. kad jau visoms A. L. legatų viso, su sprendžiamu 
D. L. D. VII Apskričio kuo- balsu, dalyvavo 21 nuo 6 kuo- 

. Pirmsėdžiavo J. D. Tau- 
Iš nutarimų štai kas pa- 

mūsų žymėtina: 
ir or- j ...
prasi-1 -Nutarta paraginti visas prie 
nirmo - apskričio priklausančias kuo- pillllčl * ...
reikia Pas» *<ad savo kolonijoje steig- 

organizuo- “Daily Worker” platinimo 
stotis.

Nutarta, kad kuopos garsin-

A.L.D.LD. ŽINIOS
A. L. D. L. D. VII APSKRIČIO , 

REIKALAI
VIETOS ŽINIOS

MW1

I
>

'das. Todėl visų tautų darbi- 
Ininkams reikia lygiai ir orga- 
Įnizuotis.

Darb. Korespondentas.

poms yra žinoma,—o jei ne, pų. 
tai turėtų žinoti nors dabar,— nis. 
kad jau artinasi 
darbininkiškos spaudos 
ganizacijų vajus, kuris 
dės su spalių (October) 
diena. Prie šio vajaus 
visoms kolonijoms < 
tai rengtis. Negalima pasiten
kinti vien tik surengimu vienui ___ __ _
prakalbų, koncerto, ar ko kito, 'damos prakalbų maršrutą, ku-

“Apart surengimo prakjilbų, name kalbės Senas Vincas, į 
.reikia būtinai išrinkti iš kiek-j plakatus be kitko dėtų sekan- 

vienos A. L. D. L. D. kuopos tį obalsį: “Įsirašykit į Ameri-

ALDLD. II APSKRIČIO 
REIKALAI

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
Draugai kuopų sekreto- 

turite išsikirpti, šį prane- 
iš

Bell Phone, Poplar 7545

A.' F. STANKUS 
GRABORI US-UNDERTAKER

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matčmesi. 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.

TAI TIE

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa. 
reikalavimo, šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinSja-

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

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

jogei buvusia Restaurantas po 
numeriu 802 Washington St.*, 
Rugpjūčio (August) 4 d. likos 
perkraustytas po numeriu 763 
Washington St., New York,

Vardas

-Street or Avonua

Miestas State---------

6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont A»»aw) 
MASPETH. L. I, N. Y. 
Telephone. Juniper 6796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AB, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį maloalisK 
man pasiųsti URBAN’S COLD PO)VDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartdti.

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

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

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) v 

jokių šalčių nebijo. Už 7oe už 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Poslapis PenEta

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_________________________
No. ir gatvė____________________
Miestas ir valst_________________

CIGARAI
Brookfield, Mass.—Iš Bo

stono bėgantis traukinys 
užmušė du darbininku, dir
bančiu ant gelžkelio.

VARDU

Mandeloketuri buvo policijos žvėriškai 
sumušti, apart septynių areš
tuotų.
Organizavimosi Vakarai

Be to, draugai lietuviai 
bininkai, pranešu jums, 
kiekvieną antradienio vakarą, 
8 vai., po num. 252 Warbur
ton Ave., būna organizavimo
si vakaras, čia daugelis kitų 
tautų darbininkų įsirašo į Ko
munistų Partiją bei jai prita-1, 
riančias revoliucines organiza- i 
cijas. Kodėl to nedaro lietu-I 

jviai? Visus juk lygiai spau-L 
džia skurdas, bedarbė ir ba-'l

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

BROOKLYN LABOR LYCEUMdar- Į
jog j

riai,
|šimą iš “Laisvės" ir skaityti 
kuopų susirinkimuose, kurios 
nedalyvavo konferencijoj. Pa
darydami tai, sutaupysite ap
skrityje darbą ir kartu nariai 
žinos jums paskirtą 
ir skaitytojų kvotą.

Taip pat kuopos turi 
myti štai ką. Centras, 
žvelgdamas į bedarbę, yra pa 
daręs tarimą—-priimti nauju: 
narius be jokio Įstojimo mo-i----
kesčio. Reiškia, tik paimti, 
kiek reikia nusiusti i centra— I 
$1.50. e Į

Nėra reikalo laukti spaliui 
mėnesio, bet jau dabar turi 
.M K V v. W * A/LVKJ X .-V V* V. V. .... I 1 ' • L <11 Į )

j pat nėra reikalo laukti pasku
tinių dienų imtis darbo, bot 
anksti, kiek galima. Konfe
rencija ragina kiekvieną kuo
pą ir kiekvieną A. L. D. L. D. 
narį būti aktyviu šiame vaju
je. O geriausias būdas 
imui kaip A. L. D. L. D. narių, 
taip “Laisvei" naujų skaityto- 

įjų, tai ėjimas į namus. Eida- 
jmi Į namus, turite pasiimti 
i “Laisvę,” “Vilnį” ir kartu Į- 
, vairių brošiūrų. “Laisvė” (ir 
/‘Vilnis” yra reikalas turėti pa- 
i rodymui, kad žmogus galėtu 
j pastudijuoti. Kita, jeigu skai
tytojai ar nauji A. L. D. L. D. 
]nariai reikalautų senų mūsų iš
keistu knygų, kaip tai, Dakta- 
Iro Kaškiaučiaus “Darbininku 
[Svenkata,” jas galite gauti 
!centre, pasimokant tik už ap
darus 35 centus.

•Sekr. A. Matulevičius.

nariu

įsitė- 
atsi-

agentus, kurie darbuosis 
visą mėnesį, užrašinėdami 
bininkiškus laikraščius, 
riausia tai atlikti einant 
stubas.

Mūsų A. L. D. L. D. VII !pl?‘!nim"LL “ 
Apskrityj randasi 20 kuopų iri 
tų kuopų nariai turi būti atsa-! 
komingi ir dėti visas pastan-1 
gas kuo geriausiai pasidarbuo- 
ti šį vajaus mėnesį. Reikia Į 
sušaukti kuopų ekstra susi
rinkimus, kad tinkamai prisi
rengus prie to didelio ir svar
baus darbo. ..................
na kuopa turi būtinai rengti j tos parinkti aukų, 
prakalbas su koncertiniais pa-|$o.05.
marginimais. Kalbėtojų mes Į D|.g gepailas su pagelba 
turime gerų: J. Galgauskas iš|AL.D.L.D. 159-tos kuopos bu- 

, Norwood ; J. Karsonas iš Low-jvo surengę skanius pietus svė- 
ei!; J. Skliutas is Worcester; A. I 

, Taraška iš Boston; per keletą j 
didesnių kolonijų su prakalbo-1 
mis pervažiuos drg. A. Bimba. 1 
Visos A. L. D. L. D. VII Ap-j 
skričio kuopos turi pilnai būti, 
prisirengusios prie agitacijos! 
mėnesio ir prie A. L. D. L. D.1 
VII Apskričio metinės konfe-j 
rencijos, kuri įvyks nedėlioj, I 
28 d. rugsėjo (September), 11 į 
vai. ryte, Piliečių Kliubo sve
tainėj, ant Broadway, So. Bos
ton, Mass. Visos kuopos būti-'henės gimtadienis.
nai turi prisiųsti savo atstovus; kviestas artimųjų draugių bei 
į šią konferenciją ir prireng- draugų būrelis skanion vaka- 
ti aiškius raportus iš savo kuo-(rienėn. Kadangi svečiai buvo 
pos stovio ir veikimo. sukviesti nesakant kvietimo

tikslo, tat dalyviai, negalėję'd.
Urg. J. Karsono Šelpimas ant greitųjų kuom nors atžy- buvo pakeltas klausimas apie 
A. I.. D. L. D. VII Apskritys niėti patį gimtadienį, įteikiant surengimą išvažiavimo su pro- 

turėjo išrinkęs komisiją, kuri žvirblienei kokią dovanėlę, su- grama. . „........ .

Per;kos Lietuvių Darbininkų Lite- 
dar-1
Ge-
per

ratūros Draugiją.”
Į mūsų organizacijas naujų 

narių verbavimui, literatūros 
'Laisvės” dien-

„ jraščio užrašinėjimui per spa-
ilio mėnesį išrinkta du kapito-

c ... | J 1 1 V7, MVU J d U UCIUCI

i nai ir paskirta teritorija, darbas pradedamas.
i Draugė M. želionienė dirbo
i Minersvillės apielinkėj, o drg
S. Reikauskas—Shenandoah
Pa., ir apielinkėj.

Nutarta Į T. D. A. fondą
Taipgi kiekvie-1 paaukoti $5 iš kasos ir ant vie-

’ -*• • .-Uzac Surinkta

, čiams delegatams,—ačiū !
Sekantis apskričio suvažiavi

mas nutarta laikyti Shenan- 
' doah, Pa.

Bon Ami.

BINGHAMTON, N. Y.
Gimtadienio Minėjimas

11 rugsėjo minėta M. žvirb- 
Buvo su-

gavi-

lYonkerso Žinios
A. L. D. L. D. 172 kuopa 

turėjo susirinkimą rugsėjo 10
Apart Įvairių kitų reikalų,

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban
knotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus .šteičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Te)., Stagg

[ KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis
Ek Jr wJf ras Pa^en8v^n^1Tto Gold Medal Haarlem Oil Cap-

, OH suies’e< Nauja medicinos moksle pažanga jas pa-
$ | bandyk šiandie. TriK n ® ju dydžiu vaistinė- s;35c> 75C -r $L50 

■'-NAUJAS
darė maloniomis h JJ|\ į 
lengvai vartojamo- SpssFlž J 
mis. Greitai praša- ®™*® 1 
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
"Gold Medai" vardo kiekvienoje dė
žutėje.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

IfibaltumuojR fr laidoja nuniinimul ""mit 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kuin<, nnliiiti5»»o 
valandoje iaukiUr px» mene. Tas aaane 
gulite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
seriausioso vietose ir už ieiną kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

I Gaminame visokios rūšies 
skaniausius valgius ir duodam 

i geriausi ir mandagiausi pa
tarnavimą kaip aplinkiniams, 
taip ir iš toliau atvykusiems 
svečiams. Restaurantas atda- 

iras nuo 4-rių val> iš ryto iki 
8:30 valandos vakare. Už-

- kviečiam visus!
—Savininkai—

POVILAS SAMULĖNAS 
ir

VINCENTA RIBOKIENE

rūpinosi sukėlimu tam tikro 
fondo sušelpimui drg. J. Kar- 
sono. Komisija plačiai pa
skleidė tam tikrus kuponus; 
reikia pasistengti kuodaugiau- 
sia tų kuponų išplatinti ir už 
juos gautus pinigus grąžinti 
komisijai—K. Barčienei (iždi
ninkei), 12 Hollander St., Rox
bury, Mass., arba sekretoriui 
—J. Lavas, 70 Brock St., 
Stoughton, Mass. Reikale kal
bėtojų reikia kreiptis pas sek
retorių, drg. A. Barčių,
Hollander St., Roxbury, Mass 
arba tiesiai

Dainininkų reikalais patar- Į

12

pas kalbėtojus, i

tina kreipti spas J. Grybą, 44 
Chapel Ct., Norwood, Mass.

A. L. D. L. D. VII Apskri
čio komitetas yra pasiryžęs su
teikti savo kuopoms visokią 
paramą.

J. Grybas
A.L.D.L.D. VII Apskričio 

jaus mėnesio Komisijos 
rys.

Sumanymas tapo at- 
dėjo aukų naujam bendram j mestas, todėl kad čia viešpa- 
reikalui—palaikymui besiku- ’ 
riančios Darbininkų Susivieni
jimo 
riai.

kuopos. Sudėta 8 dole-

Apsivedė

d. rugsėjo apsivedė Pet- 
Kastravickas su Birute 

Linkėtina jauna-
ras
Kirkilaite.
vedžiams gražaus porinio gy
venimo. 1 J.

Klerikalų Kongresas

OMAHA.—Čionai prasidė
jo Amerikos Nacionalis-Eu- 
charistinis Kongresas. Su
plaukė 50,000 atstovų. Dau
giausia kunigai ir jų visoki 

Na- pasekėjai. Čia susirinko A- 
merikos klerikalizmo — ka
talikų bažnyčios Smetona.

Va-

ĮSPŪDŽIAI Iš ALDLD IX 
’ APSKR. KONFERENCIJOS Militaristu Manevrai

Mukdeno armija paėmė 
miestą Tientsin ir tuoj aus 
paimsianti Peipingą. Gene-

Rugsėjo 14 d., man su bičiu
liu J. K., kitos kuopos delega
tu, vos tik išėjus per duris, 
kad patirti, į kurią pusę nu-Įrolas Feng pasitraukė. Su
ėjo autobusas, tik Čiuž, ir pri
važiuoja drg. S. Reikalauskas 
iš Shenandoah, Pa., ir sušuko: 
“Konferencijon — važiuojat?” 
Mes galvas linktelėjom, duo
dami suprasti, kad taip, 
pridūrė: “Eikite sėst.”

Pasisveikinę ir žodžiu kituiį^į šiol svyravo tarpe Pei- 
i 4- /-i v au-ipingo Fengo valdžios ir

1 U1 01 ai on’i Nankingo Chiang Kai-sheko 
valdžios.

Jis

koma, kad Chiang Kai-she- 
kas papirko Mandžurijos 
militarist^ Chang Hsueh- 
liang. Pastarasis gaunąs 
Hopei provinciją ir $20,000,- 

į 000. Mat, šis militaristas

kėme 
Pa., k 
krlčio 
įvykti, 
geras, 
smagu 
čiuojant ir bejuokaujant, nei r----------  / ----
nepajutome, kaip privažiavo-1 šaulys, peršovė jauną mer- 
me Port Carbon, Pa. Kadan-iginą Opulskaitę ir pats nu- 
gi da laiko buvo gana, užėjo- į sišovė. Sakoma, kad Uta- 
me pas drg. šepailius. žmo-^j įsiutęs ant merginos už 
čių palinksminimui jų duktė; atsisakymą jį mylėti. O-
Julia vikriai paskambino pia-1 pulskaitčs gyvybė esanti pa- 
jpu. Valandžiukę pašnekėję, j vojuje.

turėjo
Kelias

Po lietui oras tyras, i mrTATAT td_ i /i
kvėpuoti. Bešneku-1 LELŠIAI.—Rugsėjo .
ir bejuokaujant, nei,Antanas Utakis, fasistas ir

konferencija 
Važiuojame.

tauja didelė bedarbė, mažai' 
kas dirba; o kurie ir dirba, , 
tai tik dvi tris dienas i savai
tę, taip kad vos prasimaitina, 
ir negali centų leisti niekam, 
kaip tik būtiniausiems, neap- 
sieinamiausiems reikalams. Ta- 
čiaus nutarta suruošti progra
mą su prakalbomis, dainomis 
ir šokiais paminėjimui 10 me
tų sukaktuvių nuo .'įsikūrimo Į 
A. L. D. L. D., 172 kuopos! 
Yonkerse. Tatai bus įvykdyta, j 
kai pasirodys geresnė proga. į
Draugų Laimėjimas Teisme S

Yonkerso sąmoningi darbi- I 
ninkai yra nudžiugę, kad ko
munistai laimėjo bylą. Teisė-1 
jas C. W. Boote pripažino, ■ 
kad miestas neturi tokio įsta
tymo, sulig kurio būtų uždrau
sta laikyti mitingus gatvęse' 
bei aikštėse.
paliuosuoti drg. J. P. Barrett, į 
H. Buckley ir kiti, ką buvo! 
areštuoti už rugpjūčio 1 d. de-1 
monstraciją, per kurią, beje,

Taigi ir tapo j

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas 
įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Ąvenue.. 

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsdnhūrst 6631

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
M. Balchunaa, Savininkas Teh, Stagg 5938

ŽODIS NOO DR. MENDLOWITZ

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tek: Midwood 6261

JAU TIK DVI SAVAITĖS LIKO IKI DIDŽIOJO

DAILY WORKER
MORNING FREIHEIT

Bazaro
MADISON SQUARE GARDEN

Ketvirtadienį, Penktadienį, Šeštadienį ir Sekmadienį,

Spalio (October) 2,3,4 ir 5 dd.
DARBININKAI IR DARBININKIŠKOS 
ORGANIZACIJOS!

Kuo greičiausia prisiųskite straipsnių, pasveikinimų 
ir apgarsinimų bazaro žurnalui Į National Bazaar Com
mittee, 30 Union Square, New York. Laikas trumpas! 
Pradekite darbą tūojaus!

Bazarui Tikietus Galite
DOWN TOWN

Daily Worker, 26 Union Sq.
Morning Freiheit, 30 Union Sq.
Sollin’s Restaurant, 216 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.

Harlem
Heąlth Food Vegetarian Res

taurant, 1600 Madison Ave.
Jewish Workers Children’s 

Schools, 148 E, lQ3rd St.
Esther’s Scientific Restaurant, 

1606 Madisgn Ave.
........... «...-------,:lu. 2—- . - 

Įsigyti Šiose Vietose:
Bronx

Bronx Coop. Restaurant, 2700 
Bronx Park East.

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

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

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

Browrtyville
Goldstein’s Book Store, 413 

Sutter Avenue.
Rozetzkv’s Grocerv Store, 778 

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

Perlmutter’s Restaurant, Brigh
ton Beach Ave., cor., 
Island Avenue.

Coney IsUnd 
Cohen’s ų Delicatesšėn

Mermaid Ave., Cbr. W.

Coney

Store,
30 St.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
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Ligoninėj Nuplikytos 
Mergaitės Motina 
Reikalauja $120,000

Isabelle ,Souzienė reikalau
ja iš Yonkerso General Ligo
ninės $120,000 atlyginimo. Ji
nai padavė White Plains aug- 
ščiausiam teismui skundą, kad 
toj ligoninėj buvo pavojingai j 
garu (štymu) nuplikyta jos j 
kelių mėnesių mergaitė, pri- 
šliaužus prie garo dūdos. Mer
gaitė išgijo, bet visam amžiui 
josios gražumas sugadintas.

82 dirbtu- 
moteriškų 
iš Komu-

Iš Darbininkių Kampanijos 
Konferencijos

182 delegatės iš 
vių, 83 pašelpinių 
organizacijų ir 18
nistų Partijos vienetų susirin
ko į konferenciją pereito šeš
tadienio popietį Irving Plaza 
Svetainėje, New Yorke, tuo 
tikslu, kad mobilizuot 
ninkes į kampaniją už komu-^

d ar bi

rinki- 
kalbė- 

kalbėjo draugai J. Louis 
i Engdahl, komunistų kandida- 

' t o XI z x tt r Xz za ■%» I r r\ x r H I C’ ti i za 1 1

nistų kandidatus šiuose 
muose. Apart moterų 

į tojų

Mergaitė buvo paimta ūgo-jį.ag j New Yorko valstijos gu
nmen, kada Souzienė buvo į- Į bernatorius, ir negras drg. R. 
kalinta už peršovimą vieno vy- Moore, šios partijos kandi- 

. Pas^ul tas vyras pri- (Įaįas j valstijos generalius
sipažmo, kad netyčia pats per- proĮ<urorus> Jiedu pabrėžė di

delę svarbą darbininkėms įsi- 
itraukti į revoliucinę politinę 
i kovą. Drg. Engdahl nurodė, 
pav., 
tijos Tinkimuose 68 procentai 
balsų, paduotų už komunistus, 
buvo vyrų balsai, ir tik 32 pro
centai moterų balsų. Vadina
si, darbininkiškame politinia
me veikime moterys pasirodė 
virš antra tiek prasčiau už vy- 

Jrus. Mūsų gi pareiga pasmar
kinti tarp darbininkių veikimą 
taip, kad jos nei politikoj ne
atsiliktų nuo revoliucinių vyrų. 

Tuo tikslu ir tapo vienbal
siai priimta rezoliucija. Kam
panijos varymui sudėta $99.- 
13 ir pažadėta vardu įvairių 
atstovaujamu organizacijų dar 
$91.

ro.

sišovęs, ir todėl Souzienė bu
vo paliuosuota iš kalėjimo. Su
grįžus pareikalavo, kad ligo
ninė atiduotų jai dukterį, bet! 
jos reikalavimas buvo atmeta
mas. Taip mergaitę belaikant 
ligoninėj prieš motinos norą, 
jinai ir nusišutino garu, per 
stoką reikiamos priežiūros li
goninėj.

Po $1,000 j Savaitę Kyšių 
Kožnam Blaivybės Agentui

Union County, New Jersey, 
prokuroras pripažino vieną la
bai skandalingą faktą apie 
blaivybės agentus ir kaip jie 
bizniauja su alkoholio šmugel- 
ninkais. Blaivybės agentai ėmė 
po tūkstantį dolerių kyšių iš 
šmugelninkų gengės, kuri va
rė biznį Peter Breidto bravoro 
alum, Elizabeth, N. J. Tie pa
tys agentai lupo kyšius ir iš 
priešingos gengės, šmugeliuo- 
jančios Rising Sun bravoro a- 
lų. Vieną kartą žadėjo vie
nai gengei tarnauti, o kitą— 
kitai ir reikalavo vis daugiau 
kyšių. Per šitokį dviveidišką 
“blaivybės vykdymą” ir per 
begalinių kyšių reikalavimus 
agentai, pagaliaus, išvedė iš 
kantrybės Peterio Breidto gen- 
gę, ir gengsteriai iškėlė “pro- 

’’■hibišinams” ginkluotą mūšį, 
laike kurio ir tapo nukautas 
vienas iš agentų, vardu J. G. 
Finiello.

šios partijos kandi
datas į valstijos generalius

Dalyvavusieji suprato ir tą, 
kad būtų šis darbas našus, su
cementuotas ir būtų geresnės 
pasekmės, taip pat paskatini
mas kiekvienai kolonijai prie 
aktyviškesnio darbo, tai iš
rinktas vajaus kapitonas A. 
Matulevičius, kuris prižiūrės 
visą šios apielinkės vajaus dar
bą ir pranešinės bei ves agita
ciją per dienraštį “Laisvę.” 
Bet dalyviai davė instrukcijas 
naujam kapitonui, kad nepasi
gailėtų kritikos tiems, kurie 
bus apsileidę, aiškiau sakant, 
nebandys pildyti jiems paskir
tas kvotas. Tad kiekviena ko
lonija yra prašoma ir turi būt 
jos privalumas aktyviai daly
vauti darbe, šį agitacijos mė
nesį tai bus pradžia mūsų ap
skričio ribose konstruktyvi o 
organizuoto darbo, kampani
jos; ir konferencija pasibrėžė, 
kad šioje apielinkėje turi likti 
pirmutinė dovana, skiriama II 
Apskričio.

Tos kuopos, kurios nedaly
vavo, turi įsitėmyti sekamą da
lyką. Gavę naują A. L. D. L. 
D. narį arba “Laisvei” skaity
toją, turi pranešti sekamu ant
rašu : A. Matulevičius, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Mat, 
per jo rankas kuopos turi siųs
ti naujus skaitytojus; o jis tu
rės . metinėj konferencijoj iš
duoti pilną apyskaitą iš mūsų 
darbuotės ir kokias pasekmes 
turėsime.

Toliaus, nedalyvavusios kuo- 
POS turi įsitėmyti, kad .jums raį įtaisyta, su gera dienos šviesa. 

vyiYiuc juvo t xzvouiiiv. jSkiriama gauti naujų A. L. D. r.
Daiktus bazarui perduos komi-'L. D. narių ir “Laisvei” skai- j į1;
tetas, kurin įeina drg. Šerienė Rytojų sekamai: 1 kuopai—25 
ir Gordonas. Newarko, Eliza-(A. L. D. L. D. naujus^narius; 
betho ir kitų aplinkinių mies
tų darb. yra taip pat kviečiami 
prisidėti. Daiktus bei jų bun- 
dulius atresuokite: Sherry, 
“Laisvė,” cor. Lorimer and 
Ten Eyck Sts., Brooklyn, N. Y.

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

Bus nominavimas kandidatų 
į organizacijos Centro Komite
tą. Svarbu, kad būtų nomi
nuota tinkamiausi draugai, 
ypač iš šios apielinkės, ' kur 
randasi centras.

Dar yra tokių atsilikėlių na
rių, kurie neprisirengia užsi
mokėti narinių duoklių. Bent 
šį kartą, draugai, pasisteng- 

Įkite. Taip pat ateikite atsi-r 
imti naujos knygos “Vytautas 
Mažasis.” Atsiveskite prira
šymui naujų narių.

Aukokite Daiktus Komun. 
Spaudos Bazarui

Iki didžiajam komunistinių 
. Drg. Engdahl nurodė, 'dienraščių Daily Workerio ir 
kad paskutiniuose Vokie- (Freiheito bazarui, Madison 

Square Gardene, New Yorke/ 
neliko jau nei dviejų pilnų sa
vaičių. Nors jau ne kartą bu
vo per “Laisvę” atsišaukta, 
kad lietuviai darbininkai1 au
kotų turinčius vertės daiktus 
bazarui, tačiaus atsiliepimas 
iki šiol buvo menkas. Pasi- 
stengkite, draugai ir draugės! 
Patys aukokite ir iš kitų rin
kite daiktus bazarui. Prista
tykite juos į “.Laisvės” raštinę.

K. Darbininkė.

atidarė kulkosvaidžių 
žvejinį (laivelį, nužiū- 
kad juom vežamas al-

Penki būtlegeriai su-

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
NARIAMS

PAJIEŠKOJIMAI
/ «

PAJIEŠKAU partnerio del atidary
mo rakandų (furniture) štoro. Ma

žai pinigų reikalinga ir patyrimo ne
reikia. Aš buvęs II metų tame biz
nyje, 
kestį.
Smith, 45 Branford Pl., Room 227, 
Newark, N. J. 226-7

Aš buvęs II metų tame biz- 
Užtikrinu gerą savaitinę mo- 

Atsišaukit sekamu adresu:

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 6 kambariai, yra 

elektra ir maudynė. 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)

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA namas, 14 kambarių 

ir storas; yra steam heat, elektra, 
cementuotas skiepas; lotas 25x100. 
Kaina labai prieinama. Kreipkitės 
po num, 177 N. 6th St., Brooklyn, N. 
Y. 227-30

ATLANTIC CITY, N. J.
PARSIDUODA pigiai geras namas, 

vidury miesto, 9 dideli kambariai 
ir 2 bath rooms. Kreipkitės sekamu 
adresu: St. Norvish, 20 N. Bartlett 
Ave., Atlantic City, N. J.

(223-228)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA, ice cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 1 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. __ j 227-33

Penki Išplaukė Kraštan 
nuo Sargy Kulkų

Ties Fire Island pakraštiniai 
sargai 
ugnį į 
rėdami, 
koholis.
šoko į vandenį ir išplaukė prie- 
šingan krantan. Suėmus laivu- 
ką, pasirodė jame $30,000 ver
tės alkoholinių gėrimų.

Telephone, Stagg ttll i

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla ;

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Syki 
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-Spinduliu Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1ŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

dija Mahanoy City, Pa. Studija ge-
Pardavimo priežastis—noriu atsilsė- 

Kainą pranešiu ant užklausimo, 
j 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

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

. GRABORIUS
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Nufotografuoja ir 
uumaliavoja viso 
k j v 3 pavcikalua 
Įvairiomia upal- 
romia. Atnaujina 
>enua ir krająvui 
ir sudaro au 
aaaerjkoni&kals.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite 1 i u o 
adreau i

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

il6 kuopai—6 naujus A. L. D. 
L. D. narius ir 5 skaitytojus; 
55 kuopai—5 narius ir 5 skai
tytojus; 77 kuopai—5 narius 
ir 7 skaitytojus; 84 kuopai—, 
j9 narius ir 13 skaitytojų; 165 
Ikuopai;—tą pačią napių skait
linę ir gauti 7 skaitytojus; 200 j 
kuopai—7 narius ir 7 skaity-, 
tojus; 221 kuopai—4 narius ir1 
3 skaitytojus; .231 kuopai—6 
narius ir 8 skait.; 235 kuopai 
—išlaikyt tą pačią narių skait
linę, bet gauti 10 skaitytojų;' 
147 kuopai—5 narius ir 5 
skaitytojus.

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Tel., Juniper 677G

J. WANNA, JR Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS •
("UNDERTAKER)

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

Dalyvaukite Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 

Susirinkime •
Šį vakarą, Irving Plaza 

svetainėj, 15th ir Irving PI., 
New Yorke, bus svarbus su
sirinkimas Komunistų Par
tijos narių, kurie yra nariai 
Tarptautinio Darb i n i n k ų 
Apsigynimo. Bus svarsto
ma labai svarbūs klausimai 
apie Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo veikimą.

Tarpt. Darb. Apsig. 
New Yorko Lokalas.

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

41 ft Metropolitan Avenue 
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Ai-

Kurie norite dalyvauti toj

MesU

KUNDROTO APTIEKAALDLD II Apskričio Reikalai

MALONŪS RŪKYT 229

L (227-8)
d.

[^MIRTYS— LAIDOTUVESjl

T

fe MOT IAUKDS, Fotografas

»•'
į.

atsisakė teisme jį 
Tada kalinys sušu- 

dar pirmą kartą 
su manim pasielgė rugsėjo 

vai. va-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

t IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

savo klastomis,

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

Mes Mokiname Barbenanti
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

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

Brooldyno ir Apielinkės 
Draugams

Šiuomi pranešame, kad 
d6 Choras rengia labai gražų 
koncertą sekmadienį, 5 d. spa-

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x®7 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius delei 40 

šeimynų namo su šiluma, Wil- 
Hamsburgo sekcijoj. Rašykite: Ben.

91 Ft. Washington Avenue, 
227-9

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

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

| šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa- 
M gelbsti sugrąžint naturalį vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 

; .sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks- 
nmingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu

siems. Kaina........................*, . . . 60c, per paštą

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: t

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

REIKALINGA senyva moteris pri- | 
žiūrėjimui dviejų vaikučių. Atsi- ; 

šaukit sekamu adresu: Petronis, 66- 
41 Clinton Ave., Maspeth, N. Y.

(224-229)

felephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

gyventojus prieš Sovietų Res-j^n^į £ity. 
publiką. Visos darbininkiškos ------------------
organizacijos yra šaukiamos 
dalyvauti tame mitinge.

Ar Yra Gėry ir Motery? 
—Klauskite Šio Plėšiko

Plėšikas Frank Weber, New Hų, Labor Lyceum Svetainėj. 
Yorke, dabar pripažįsta, kad Mes turime garbės pranešti, 
ir moterų yra gerų. Kad ne kad mums pavyko pasisamdyti 
vienos moteriškės gerumas, jis svetainę tik ką naujai pertai- 
būtų šiomis dienomis nuteistas syta. Dabar Labor Lyceum 
kalėjimam sulig Baumes įsta- j svetainė įrengta sulig nau jau- 
tymo, iki gyvos galvos. Bet į si os mados, atrodo taip, kaip 
kad jinai atsisakė duot prieš!New Yorko didieji teatrai, 
jį skundą, tai Fr. Weber liko Kurie norite dalyvauti toj 
nuteistas tiktai vieniems iki garbingoj iškilmėj, tai pasi- 
trijų metų. ' iStengkite įsigyti tikietus išan'k-

,20 metų atgal jo mergina jsto, nes vėliau grali pritrūkti, 
.pabėgo ir apsivedė su kitu vy-įTikietai pigūs: $1 ir 75c; tik Į 
ru. Nuo to laiko jis prakeikė, į šokius 50c. Tikietus galima 
Visas moteris; taip jų . neap- gauti “Laisvės” raštinėj ir pas 
kentė, kad ir apiplėšt moterį aidiečius. Tat pasiskubinkite 
jam buvo “susipurvinimas ran- Įsigyti tikietus, kad turėtumė

te geresnę vietą.
Širdingai visus kviečia

Aido Choras.

Sovietų Sąjungos Apgynimo 
Demonstracija Sekmadienį

Sovietų Sąjungos Draugai 
šaukia didelį demonstracini 
mitingą ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 28 d., 2:30 vai., New 
Star Casino svetainėje, E. 
115th St., New Yorke. Tai 
bus masinis protestas prieš Fi- 
šes ir kitus fašistinius nevido
nus, kurie
šmeižtais ir išmislais stengiasi 
kariškai sukurstyti Amerikos i

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ

, DOMEI
Draugai, “Laisvės” bendro

vės ; direktoriai! Ketvirtadie
nio vakare, 8 vai., “Laisvės” 
svetainėje, įvyks “Laisvės” 
bendrovės direktorių mitingas. 
Visi direktoriai pribūkite. Sek
retorius J. Nalivaika. 227-8

030

P VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

65c

Darbininkams TDA 17-tos 
Kuopos Vakarėlio

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo 17 kuopa rengia vakarėlį 
12 d. spalių (October), “Lais
vės” svetainėje.

Draugai ir draugės, kurie 
esate išrinkti darbui dėlėj va
karėlio surengimo, malonėkite 
susirinkti į “Laisvę” 
(September) 24 d., 8 
kare.

kų,” “peržemas dalykas.” 
Ir nors jis tris kartus buvo sė
dėjęs kalėjime, už apiplėšimus, 
bet jo apiplėšti buvo tik vy
rai. Tačiaus paskutiniu laiku 
jis taip išbadėję, kad nutarė 
nebedaryti tokio skirtumo; ir 
prisitaikęs išsiėmė $1.25 iš 
praeinančios šokikės Eleano- 
ros Bali piniginės. Pamatė 
detektyvai ir jį areštavo. Bet 
Eleanora 
kaltinti.' 
ko,: “Tai 
žmoniškai
bent viena moteriškė!” 

-- 1----
Paskutinis Išvažiavimas

Sekantį sekmadienį, 28
rugsėjo, įvyks paskutinis išva
žiavimas, kurį rengia L. D. S. 
A. 111 kuopa, Forest Parke.

Draugai ir draugės darbi
ninkai! Vasara jau prabėgo, 
artinasi .ruduo. Medžių lapai 
gelsta ir byra. Kad atsisvei
kinus su vasaros gamtos grože, 
mes surengėme paskutinį išva
žiavimą, į kurį kviečiame visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
atsilankyti. Bus gera progra
ma, turėsime skanių užkan
džių ir gėrimų, žodžiu, pas
kutinis išvažiavimas bus vienas 
geriausių, kokie tik kada buvo.

Taigi, visi ir visos būkite 
Forest Parke. Komisija.

(227-8)

Franciškus šarlauskas, 41 
metų, mirė rugsėjo (Septem
ber) 16 d.; palaidotas 19 d., 
šv. Trejybės kapinėse.

' Stefan Strachenk-ov, 48 me
tų, mirė rugsėjo 17 d., 501 
Powell St., Brooklyne; palai
dotas Alyvų kapinėse.

Jonas Ramonas, 16 metų, 
59 Middleton St., Brooklyne, 
mirė rugsėjo 19 d.; bus palai
dotas rugsėjo 25 d., šv. Trejy
bės kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiūrė
jo J. Garšva.

Visi Prie Darbo!
21 d. rugsėjo įvyko A. L. D. 

L. D. II Apskričio kuopų dele
gatų pasitarimas prisirengimui 
prie agitacijos mėnesio. Rei
kia priminti ir tą, kad tik pu
sė priklausančių kuopų daly
vavo. Kita gi dalis ^nematė 
svarbaus reikalo dalyvauti ir 
sudaryti planus, kaip ir kokiu 
būdu padauginus “Laisvės” 
skaitytojų ir A. L. D. L. D. 
narių skaičių. Tačiaus, tie ku
rie dalyvavo visi davė priža
dą dirbti pagal išgalios savo 
kolonijose, kad kiekviena iš
pildytų paskirtą A. L. D. L. D. 
narių ir “Laisvės” skaitytojų 
kvotą.

Konferencija patiekė obalsį, 
kad II Apskričio ribose turi 
būt šiame vajuje gauta .200 
“Laisvei” naujų skaitytojų ir 
150 naujų narių į Ą. L. D. L. 
D. Ir tai nėra didelė skaitli
nė pagal šią apielinkę ir lietu
vių gyventojų skaičių kiėkvie^ 
noje kolonijoje.

k »■f* -
[Į

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

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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