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Naturopatai, kurie save va-* 
dina “naturalės sveikatos” ša
lininkais, užginčija medicinos 
mokslo naudingumą. Tai su
tvėrimai, kurie’ būdami miške 
medžių nemato, arba atsisako.

Medicinos mokslas 
nuveikė ir dar dauof 
Jo naudingumą gan 
tiktai tas, kuris noii

daug jau 
h nuveiks.

užginčyti 
apgaudinėti kitus ir.pats sav’e 
apsigaudinėja.

Bet teisybė, kad medicinos 
mokslas, kaip ir kiti mokslai, 
šioje’ gadynėje yra tankiai pa
naudojama bjauriems tikslams! 
Mat, viskas paremta ant pelnoA 
įplaukų, turto susikrovimo. Pla-I 
čiosios liaudies sveikata antra-' 
eilis dalykas kapitalistinėj vi
suomenėj. Kas turi krūvą pi
nigų, tas gali naudotis visokiais 
medicinos mokslo “stebuklais.” 
O tas vargšas tankiai nustim
pa kur nors patvoryj be jokios/ 
pagelbos. /

Apgavysčių šioj mokslo srų 
tyj pilna taip pat. Už pinigus 
perkami diplomai. Privisę yrą 

' visokių šundaktarių. Prisistei ) 
gę yra visokių privatiškų—reli 

1 ginių monelnyčių, kurios vadi
nasi “ligonbučiais.” Bet tai 
kaltas ne pats mokslas, ale jo 
panaudojimas. Jis irgi yra 
partyviškas, tai yra, medicinos 
mokslams turčiams, ir medici
nos “mokslas” varguoliams.

JiBet ateina nauja gadynė.
jau šviečia rytuose.
dynėje, kurioje darbininkai 
viešpatauja, medicinos mokslas 
tampa apšvarytas. Gydytojo 
vaidmenis persimaino. Pirmoj 
vietoj statomas apsaugojimas 
nuo ligų. Priežodis sako: “Ge- z 

r riau uncija apsisaugojimo, neV
gu svaras gydymosi.”
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HAGUE.—Vokiečių-Ame- 
rikonų Bendroj Komisijoj 
iškelta aikštėn faktai, kad

Tai bent “dūšių ganyto-

Helena, Mont. — Čia už
ėjo dideli šalčiai ir audra su 
sniegu. Niękados žmonės 
vasarų čia nebuvo matę to
kio oro. (

Kunigai Slėpė
Sidabrinius Pinigus

Pas tris kunigus Zolotsko 
kantone Vokiečių respubli-

BERLYNAS. — Tapo iš
kelti aikštėn faktai, kurie 
parodo, kad Vokietijos Dąr-t

TYRINĖS PASAULINĮ 
KRIZĮ

MIRTIS SABOTAŽNIN- 
KAMS

New York.— Policija su
areštavo 9 jūreivius ir 9 
merginas. Užtiko juos par
ke besimeiluojant. 1 -

Meerut, Indija.—Įvyko su
kilimas politinių kalinių

vice-prezidentas Gray. Rug
sėjo 23 dienos ryte abudu

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedeldieriių. %

SIDNEY, N. S.—Grausti- 
nis trenkė į laivą Carranzą 
ir perskėlė pusiau. Nelai
mėj žuvo 12 žmonių., «,

■ ................................ ■ ■■■■ ■ ■- ..B.. ■ ....................

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos taryba paskyrė komi
siją tyrinėjimui dabarti
nio pasaulinio krizio. Tie 
ponai jieškosią priežas
ties, iš kur dabar tas kri- 
zis, tartum kokia epidemi
ja, apėmė visą pasaulį. 
Visur bedarbė, vargas, 
bankrutai, fabrikai tušti, 
o tuo tarpu Sovietų Są
jungoje nėra bedarbės, vi
si fabrikai perkūnišku 
smarkumu dirba.

Bet tas tyrinėjimas, 
aiškus dalykas, nieko ne
reikš. Kalta kapitalistinė 
sistema. Ją reikia nu
griauti.

Darbininkai Stoja į 
Komunistų Partiją

BERLYNAS. — Komu
nistų rinkimų kampanijos 
susirinkime miestelyj > Plau- 
\en į partiją įstojo 56 dar- 
pininkai. Tarpe jų buvo 

, kuris 
išbuvęs socialdem o k r a t ų 
partijos nariu 26 metus.

Toje ga- bįerias darbininkas,

Liberalų žurnale “The Nar 
tion” (rugsėjo 24 d.) Ralph A\ 
Reynolds . rašo ilgą straipsni 
apie medicinos mokslo ir gydy-' 
tojų profesijos sutvarkymą So
vietų Sąjungoje. Labai įdomus 
straipsnis. Ten sveikatos klau
simas paimtas į visuomenės 
rankas. Daktarai visuomenės 
tarnautojai. Jie paversti dak- 
tarais-darbininkais. Visas gy
dymas valdžios sveikatoj— 
partmento globoje^Kiekvienas 
gydytojas gauna mėnesinę nu
statytą algą — nuo $60 iki $120 
mėnesyj. Jis turi dirbti svei
katos įstaigoje 6 valandas į 
dieną. O paskui savo laiką ga
li pašvęsti tolimesniam studi
javimui, tyrinėjimui. Jį val
džia aprūpina visais reikalin
gais instrumentais, knygomis, 
kambariu, ir tt.

Pirmu sykiu medicinos moks
las paversta liaudies savastim, 
liaudies įrankiu, prieinamas 
kiekvienam. Jau 1928 metais 
gydytojų skaičius paaugo iki 
44,800—tai yra, keturis sykius 
tiek, kiek būdavo prie caro.

Taip ir su visomis kitomis 
profesijomis. Profesionalai ta
po darbininkais.. Jie tebedirba 
savo srityje, kurie tam darbui 
pasirodė tinkamais, bet tas dar
bas pirmu sykiu tarnauja vi
suomenei, darbininkijai.

Bet, žinoma, buržuazijai tas 
nepatinka. Nepatinka šita nau
ja tvarka ir buržuazijos Jeka- 
jams iš socialdemokratų lioge- 
rių. Tai ir klykia jie visais 
kampais. Leidžia visokius me
lus. Plepa, kad Sovietų Sąjun
goje visi “mokyti” žmonės, esą 
išžudyti. Tai vis buržuazijos 
triksas, kad apgauti, suvedžio
ti, apnuodinti darbininkus.

rizis Argentinoj

AMERIKOS IMPERIALISTŲ SUKELTA 
AUDRA PRIEŠ DARBININKU IEVYNE 

IŠSIPLĖTĖ PO VISĄ PASAULĮ
Viskas Rodo, kad Imperialistai Rengia Ginkluotą Užpuolimą 

ant Sovietų Sąjungos, Bet Paslėpimui Savo Tikrą Tikslą 
Sukėlė Audrą deki Kviečią; Reikia Tverti Sovietą Sąjun
gos Draugą Skyrius
Iš visų kapitalistinių ša- grūdų visam pasaulyj. Bet 

lių plaukia žinios, kad vi- kad nukreipti Jfarmerių do- 
sur gvoltu staugiama prieš mę nuo kriziontai vienu bal- 
Sovietų kviečius. Mat, eko- 

jnominis krizis pramonėje 
persimeta į žemės ūkį. Tai 
neišvengiama. Tą mes senai 
numatėme.

Krizis žemės ūkyje suke
lia bruzdėjimą tarpe farme- 
riu. Buržuazinėms val
džioms didėja pavojus — be
darbė smaugia darbininkus 
ir šie krypsta prie komu
nistų; krizis smaugia far- 
merius ir šie juda prieš val
džią. Kiekvienam aišku, 
kad tiek grūdų, kiek šiuo 
tarpu eksportuoja Sovietai, Sovietų Sąjungos. Tai ne- 
dar negalį numušti kainas atidėliojamas darbas.

su užstauge * 
prieš Sovietų Sąjungą, o da- 
bar pjudomi farmeriai.

O pamatinis tikslas yra 
tame, Jkad paslėpti imperia
listų prisirengimą prie ka
ro prieš Sovietų Sąjungą.

Šitas įtūžęs puolimas ant 
darbininkų respublikos pa
stato prieš mus svarbią par
eigą. Turime1 atmušti šitą 
buržuazijos prop a g a n d ą. 
Turime tverti Sovietų Są
jungos Draugų skyrius ir 
mobilizuoti mases gynimui

MASKVA.—Visuose So
vietų Sąjungos fabrikuose 
darbininkai laiko masi
nius susirinkimus ir rei
kalauja nušluoti nuo že
mės paviršiaus sabotaž- 
ninkus — kontr-revoliuci- 
.oniepius, kurie tapo suim
ti maisto pramonėje. Jie 
norėjo numarinti Sovietų 
darbininkus badu, tai da
bar jiems pasigailėjimo 
neturi būti rodoma. Sa
vo rezoliucijose darbinin
kai giria Sovietų policiją, 
kuri susekė ir iškėlė aikš
tėn sabotažninkų niekšiš
kus darbus.

DAR VIENAS DRAUGAS KRITO AUKA 
CHICAGOS ŽVĖRIŠKOS POLICIJOS, 

KURI TARNAUJA DARBDAVIAMS.;
Policija Yra Kapitalistą Klasės Įrankis; Spalva Nieko Ne

reiškia—Juodveidis Poli cistas Toks Pat Darbininką Prie
šas, kaip ir Baltvedis; taip pat Visą Spalvą Darbininkai 

Turi Bendrai Kovoti ■ ■1 ji i * k

Unijų Biurokratai 
Šeria Socialfašistus

Suėmė Falšyvų 
Pasportų Dirbėjus

CHICAGO.—Rugsėjo 23 
d. policija mirtinai pašovę 
draugą Mitchel Gray, 29 
metų amžiaus juodveidį ko
munistą. Tai jau trečia'au
ka sužvėrėjusios policijos. 
Nesenai tapo palaidoti drau
gai Albert Weizenberg ir 
Lee Mason. Dabar trečias 
susipratęs darbininkas tapo 
išplėštas iš mūsų tarpo.

_____  Drg. Gray buvo bedarbis. 
WASHINGTONAS.—Se-1 Diena iš dienos jieškojo dar- 

natorius ' Oddie sako, kad!bo’ bet -10 ne?av.0’ I?.a,k«s> 
jis kongresui pasiūlys bilių 'Pavargęs, neminęs jis no- 
prieš įgabenimą Amerikon į 
bile kokių produktų iš So
vietų Sąjungos. Jis sako, 
kad ne tik kviečius, bet pra
monės dirbinius taip pat rei
kia vyti laukan, nes Sovie
tai suvarysią į skylę visą 
šią tvarką.

Bilius Uždraudimui 
Sovietų Produktų

Amerikos Darbininkų Ne- ’ 
grų Kongresas savo pareiš
kime pasmerkia šitą polici
jos žmogžudystę ir parodo, 
kad policija yra kapitalistų 
įrankis. Visi policistai tar
nauja jiems, nepaisant jų 
spalvos — negrai policistai 
negeresni už baltveidžius.

„ Drg. Gray buvo Komunis
tų Partijos narys. Jis taip 
pat priklausė prie Bedarbių 
Tarybos ir joje darbavosi.

Matote, darbdaviai išmeta 
v i prisiglausti tuščiam žmogų iš darbo, o paskui 

name. Užtiko jį policistas, valdžia jį nušauna tqdel„ 
taip pat juodveidis, ir palei- kad jis neturi kur prisi- 
do kulką. Gray ant ryto- glausti, neturi iš ko rendos 
jaus mirė. » | užsimokėti.

Austrijos Mainieriai Eina 
Komunistais

Jaunuomenės Diena 
Maskvoj ir Leningrade

BUENOS AIRES.—Stam
bieji Argentinos farmeriai 
susirašė ir pareikalavo vai- b0 Federacijos vadai paau- 
džios, kad ji sustabdytų kojo 1,000,000 markių Soci- 
grūdų išvežimą užsienin, aldemokratų Partijos rinki- 
kol kainos pakils. _ Ir ten mų kampanijai. Unijų, lo- 
jaučiamasj žemės ūkio kri- kalai protestuoja prieš tokį 
— Grūdų kainos nupuolė, pardavikų vadų žygį. , .zis. <
Bedarbė, žmones mažiau 
perka ir mažiau valgo.

Turčius Nušovė Pačių
CHICAGO, Ill.—Stambus 

dalininkas Armour & Co., 
Van Patten, revolveriu nu
šovė pačių ir paskui pats 
sau gala pasidarė. Sakoma, 
kad šitas turčius turėjęs 
nuostolių ir įpuolęs į despe
racijų.

Atlanta, Ga.—Rugsėjo 30 
d. prasidės teismas 6 komu
nistų. Tarpe jų yra 2 ne
grai. Valdžia teis atskirai 
baltveidžius nuo juodvei- 
džių. Tas reiškia, kad jie 
nori du negru komunistu 
nužudyti. Tarptaut. Darbi
ninkų Apsigynimas griežtai 
protestuoja prieš šitų teis
mo procedūrų.

Louisville, Ky.—Mariam 
Stiglitz, 26 metų amžiaus 
mokytoja, išgulėjo ligoninėj 
47 dienas be sųmonės. Bet 
dabar sveiksta. Ji neteko 
sųmonės automobilių nelai
mėj.

Vokietijos Buržuazija taip pat Dedasi 
prie Amerikos Prieš Sovietų Sąjungą

BERLYNAS. — Ponas 
Fritz Baade, Vokietijos ja
vų komisionierius, sako, kad 
ir Vokietijai pasidaręs dide
lis pavojus nuo Sovietų 
kviečių. Juo daugiau, girdi, 
Sovietai išveža užsienin

Sukilimas Fašistą Tarpe
BERLYNAS. — Komunis

tinė spauda praneša, kad 
tarpe Vokietijos fašistų 
pradeda virti kova. Muni- 
che fašistinė opozicija išlei
do lapelį prieš savo vadus ir 
smerkia juos išdavime jų 
partijos principų. Fašistų 
galva Hitleris kaltinamas 
parsidavime kapitalistams 
ir lėbavime, kuomet milio- 
nai darbininkų duonos kąs
nio neturi. Frankfurte taip 
pat eiliniai nariai sukilo 
prieš savo vietinius vadus.

Kur Gali Dėtis Benamiai?
Naktį iš antradienio į trečia

dienį buvo sugulę 300 bedar
bių už Centralinio Knygyno, 
42nd St. ir 5th Ave., New Yor
ke. Policija, daužydama buo
žėmis į padus, juos išbudino. 
Kada jie subėgo į Bryahf Par
ką ir susėdo ant suolų, >polic- 
manai vaikštinėjo, tempdami, 
ar kuris neužsnūs; o užsnūs- 
tančiiis nuolat lazdomis badė. 
Kur tad turi dėtis tie bedar
biai ir benamiai?

grūdų, tuo didesnis smūgis
Vokietijai. Vokietija pilnai
simpatizuojanti Amerikos 
valdžiai, kuri i
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triukšmą, delei Sovietų kvie- prieš baisias kalėjimo sąly- 
cių.

Sovietų Sąjungoj
Už Sidabrinių 
Pinigų Slėpimą «

OGPU pavyko susekti, 
kad sidabrinių pinigų supir
kinėjimu ir slėpimu mūsų 
sąjungoj užsiima kontr-re- 
voliuciniai elementai, kurie 
deda visas pastangas kliu
dyti normaliai socialistinės 
statybos eigai ir panaikinti 
pasitikėjimą mūsų pinigine 
sistema.

OGPU pavyko suimti ke-jįaike karo vokiečių agentai 
lioliką tokių sidabrinių pini- Amerikoje nuodiję gyvulius 
gų supirkinėtojų ir slėpėjų. —arklius ir mulus, paskir- 
Keturis iš jų: Bogdanovą tus karo 
F, P.—spekuliantą, Simono- 
vą M. P.—Gluchovsko ma
nufaktūros kasininką, Fro- 
lovą Y. S.—vertelgą, ir Maš- 
kovą J. A. — buvusį pirklį, 
pas kuriuos buvo atrasta 
didelė sidabrinių pinigų su
ma (5,000 rublių). OGPU 
kolegija nutarė sušaudyti.

Nuosprendis įvykintas gy
venimam

Kiti sidabrinių pinigų su
pirkinėtojai uždaryti įvai
riam laikui koncentracijos 
lagerin. •

\ 4. r

Pirmoji Kolchozninkų- 
Entuziastų Brigada 

Stalino Vardo- artelėj, 
Kurgansko rajono, organi
zuota pirmoji Urale kol- 

jos komisionierius žada tiktai1 chozninkų-entuziastų briga- 
pasišaukt jį paklausinėt. Bet da. Brigada “udarnikų” 
tai jau žinomas dalykas, kad dalyvauja javų valyme ir 
valdininkai arba visai tokių v , , , < ,
nekliudo arba labai švelniai organizuoja kolchozų at- 
apsieina su vadais organizuotų skaitąs tarp pavienių vals- 
kriminalistų. trečių. '

LISBON, Portugalija. — 
Čia valdžia suėmė grupę 
-žmonių, apie-200, kurie yra 
kaltinami dirbime falšyvų 
pasportų. Sakoma, kad, jie 
buvo sudarę plačių organic 
zacijų, kuri užsiimdinėjo ga
benimu emigrantų į pietinę 
Ameriką. Žinoma, jie iš to 
turėjo gražaus pelno, Or
ganizacijos vadas prisipaži
nęs, kad jis pasidaręs $150,- 
000.

GRUENBACH, Austrija. 
—Čionai mainieriai laikė di
delį- susirinkimų ir priėmė 
pasveikinimų Vokietijos Ko
munistų Partijai. Taip pat 
jie parinko aukų Vokietijos 
komunistų rinkimų kampa
nijai.

Rugsėjo 8 d. buvo 
nuomenės diena. Maskvoje 
ir Leningrade buvo suruoš- _ 
tūs’ milžiniškos demonstra
cijos. Maskvoj demonstra
cijoj dalyvavo 300,000 jaunų 
darbininkų, o Leningrade— 
150,000.

Policija Nekliudo Grįžusį 
Kriminalistų Vadą

Sugrįžo New Yorkan gengs- 
terių vadas Jack “Legs” Dia
mond. Nuvažiavus jam Euro
pon, neįsileido jo nei viena ten 
šalis, kaipo didelio kriminalis
to. Bet atbugdintas Ameri
kon jis dabar jau ramiai pui
kiu automobiliu iš Philadel- 
phijos atvažiavo New Yorkan. 
Nors jis įvairiais atvejais bu
vo 1 areštuotas už, i ketvertą 
žmogžudysčių, nors, jam išvy-t 
kus Europon, jo.sėbrų kamba-. 
riuose surado kulkosvaidį ir 
kitokių ginklų didoką sandėlį,. 
—tačiaus Diamondas dar nei 
nebandoma (areštuoti. Polici-į

reikalams. Tas 
darbas taip buvęs platus, 
kad iš Amerikos nugabentų 
vienu sykiu 4,500 mulų nė 
vienas neišlikęs, gyvas.

Bet tai nėra jokia naujie
na. Kitos šalys viską darė, 
kad Vokietijai pakenkti 
re.

.BALTIMORE, Md.—Delei 
pinigų susipyko Western 
Maryland Railway kompa
nijos prezidentas Byers ir 
vice-prezidentas Gray. Rug- 
j
atėjo į ofisą ir dar kartą 
susibarė. Gray išsitraukė 
revolverį, ant vietos nudėjo 
Byersą ir paskui pats sau 
kulką suvarė į kaktą.

LEIPZIG, Vokietija.—čia 
teisiami yra trys oficieriaL 
Jie kaltinami suokalbyje iš
duoti Vokietiją, ’šukurstant 
armiją. Toje: byloje yra 
įveltas ir fašistų vadas Hit
leris. Pranešimas sako, kad 
ir jis ' bus apkaltintas “tė
vynės išdavime.”

PARYŽIUS. — Francijos 
spauda taip pat sukėlė di-. 
džiausią audrą^i delei Sovietų 
kviečių. Francijoj irgi pa
sidaręs pavojus. Francijos 
javai šiemet labai neužderė- 
ję ir todėl reikėsią pirkti 
užsienyj. O tas reiškia, kad 
pirks Sovietų kviečius. Tas
galį numušti Francijos' kvie- T 
čių kainas. Vadinasi, jau' 
visas pasaulis jau tapo ”už-\ 
plūstas” Sovietų grūdais, o 
tuo tarpu dar tie grūdai te
bėra laukuose.

f

New Yorko Darbininky Demonstracija 
Pasitikimui Draugų Foster, Amter ir Minor

Budapeštas. — Iš čia lei
džiamos žinios, kad Jugosla
vija Amerikoje perka gink
lus ir ruošiasi karui su Ita-. ____ , c —x-__
lija. Sakoma, kad užsakė kos rasta 800 rublių smul- 
amunicijos už $50,000,000. ; kių sidabrinių pinigų. Ku-

■------------------- nigai pinigų šlepėj ai pa-
Boston, Mass.—Supleškėjo traukti atsakomybėn, 

gaisre lentų sandėlis. Nuo- “ 
štblių padaryta už $100,000. jai”!

NEW YORK.—Su spalių 
21 d. iš kalėjimo išeis drau
gai Fosteris, Minoras, Am- 
tdris. Jie bus atsėdėję ka
lėjime 6 mėnesius už vado
vavimų bedarbių demons
tracijos kovo 6 d.

Komunistų Partijos New

įvyks didžioje Madison Sa. - 
Garden svetainėj, kurioj tel
pa 30,000 žmonių. Visi lie
tuviai darbininkai rengkitės 
prie tos demonstracijos — 
prie pasitikimo komunistų 
vadų, kurie buvo laikomi 

Yorko distriktąs rengia mil- kalėjime 6 mėnesius todęl, 
žinišką demonstraciją, tų kad jie gynė darbininkų rei- 
draugų pasitikimui.’ Ji kalus.

juks.il
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Kaip ftoirths ‘Miefe^ingas’ 
Darbiniiikams

Kapitalistinė spauda ide
alizuoja garsų automobilių 
fabrikantą Henry Fordą, 
kaip “nuoširdų” darbinin
kams. Esą, Fordas rūpina
si gerai užlaikyti savo algi- 
nius vergus, moka geras al
gas. i

li b r ./ .’birun

’ i Maisto Kortelių Sistema Sovietuose
Apie/‘maisto stoką” Sovietų šalyj zaunija jau ir lietu

vių reakcionierių gazietos, tautininkų, “socialistų” ir kle
rikalų. Iš amerikonų spaudos jie pasigavo melodiją apie 
tai, kad Sovietuose tegalima gauti valgio tiktai sulig 
valdžios išduodamų kortelių, “kaip karo laikais.”

.Tačiaus tos kortelės turi visai kitokią reikšmę. Jos 
yra išduodamos darbo žmonėms, kad pakirst šaknis biz
nieriams valgių spekuliantams.! Kada nutveria speku
liantą, kuris pasidirbęs kortelę bando iš kooperatyvo bei 
valdiškos sankrovos»gauti pigiau maisto produktų, kad 
paskui juos už dvigubą trigubą kainą parduoti, toks 
biznierius yra baudžiamas be pasigailėjimo;, o kaip pa
sakoja Amerikos žemdirbystės ministeris Hyde ir ka
pitalistiniai laikraščiai, tokie poneliai kartais būna net 
sušaudomi.

Darbininkai mielu noru naudojasi tomis kortelėmis jpįs sekamai aprašo Fordo 
todėl, kad sulig jų gauna kur kas pigiau maisto, negu 
privatinėse buržujėlių krautuvėse. O kad sykiais tenka 
darbininkui siv kortele kiek palūkėti eilėje, kol ateina 
kaleina jam valgių gauti, tai nereiškia, kad būtų maisto 
stoka.—Beje, juk ir Amerikoj departmentinės sankrovos 
būna, sausakimšai prisigrūdusios žmonėmis, kada tos 
sankrovos paskelbia “seilus”, arba tūlų daiktų pardavi
mą nupigintomis kainomis.

Taigi su kortelių sistema visi Sovietų Sąjungos darbi
ninkai yra sotūs. O Amerikoj, pav., ir be kortelių mili
onai bedarbių badmyriauja, šimtai tūkstančių gi tiesiog 
badauja. Tuo tarpu čia “atliekamų” grūdų yra tokia 
daugybė, kad valdžia pataria farmeriams mažiau laukų 
užsėti, taip kad galėtų pakilti grūdų kaina. Trustai 
taip nupuldė daugmeninę kviečių kainą, kad farmerys 
gauna tiktai apie centą už kviečių svarą; o dešimtukas 
reikia mokėti už duonos svarą. Pieno kompanijos tik 
keturis centus temoka farmeriui už kvortą pieno, kurią 
paskui mieste parduoda už 16 centų ir daugiau.

Šitokia kriminališka spekuliacija valgio produktais, 
aJkyvaizdoje badaujančių darbininkų masių, yra visiš
kai negalimas- dalykas Sovietų Respublikoje. O kai del 
valstiečių būklės tenai, tai ir pats Amerikos senatorius 
Wheeler, po apsilankymo Sovietų šalyje, patvirtina, jog 
valstiečiai Rusijoj šiandie gyvena nepalyginamai ge
riau, negu carizmo laikais.

į Amerikoje gi, kaip ir visose kapitalistinėse šalyse, kas- 
darosi vis juodesnė velniava ir darbininkams ir 

bĄalkiesiems ir vidutini##^- valstiečiams.. Apie kokį pa
matinį dalykų pasitaisymą jiems negali būti nei kalbos, 
kol darbininkai su dirbančiais valstiečiais nusuks spran
dą kapitalizmui ir įsisteigs Sovietų tvarką.

listų interesus., “Da-r 
kas” aiškiai pasako, k

I t’L' f I' ' 'I •);.< ! J l i j C . . ,
Būtų klaidinga statyti poli

tikoj katalikybė kaipo obalsis ' 
ar tikslas, nes tuo būdu būtų 1 
įtraukiama politikon religinė j 
kova, pavyzdžiui, su proteštan- 'zidento, 
tizmu ar kitokiomis religinė
mis vienetomis.
Katalikiški dievo kupčiai 

gas~ Net nekurie lietuviai wi ąerąi sugyventi su ki- 
darbininkai (tie, kurie, nėra dievo ? kupčiais
paragavę Fordo “mielašir- i<ad tuo būdu .sudarius ben-

t

Pilsudskis, ypač po per- 
i versmo 1926 m. gegužės mė
nesį, su savo kareiviška 
ikųmščia visada stovėjo už 
: Lenkijos vyriausybės — pre- 

, seimo, ministerių 
kabineto nugaros. - , Ypač jis 
niekuomet nesigailėjo r“* 
mo, i 
niais, žodžiais 
sūdskis, tapęs premjeru,

šei-

lig Varšavos, aiškiai parodė 
karingajam maršalui, kad 
jieškant “stebuklų” (cūdų) 
ties Dniepru galima gauti 
geras guzas ties Visla. Šis 
“pasirodymas” giliuoja ir 
šiandien. Jis furi veikti 
kiek raminančiai į maršalo

dystės) pagiria Fordą, kai
po. “mielaširdingą”: fabri
kantą. . t

Tačiaus Fordas nei kiek 
nemažiau vergia ič išnaudo
ja darbininkus, kai# kiti ka
pitalistai. • !

“Vilpies” No. 220 šešku-

drą frontą mulkinimui dar
bo žmonių ir tarnavimui ką- 
pitaljzmui ne tik skleidžiant 
visokius religinius burtus, 
bet taipgi ir politikoj daly
vaujant.

“geraširdystę”:
Fordas atleido daug senų ir 

susižeidušių darbininkų, kurie 
liko invalidais beskubėdami 
sukrauti bilioną dolerių For
dui. I jų vietas pastatė mo
teris. Tokių moterų čionai 
dirba 325. Nekurios jų dirba 
gana sunkiai. Skubėjimas ne
žmoniškas. Bosų žiaurumas 
bjaurus.

Keletas moterų buvo apsi- 
skundusios didesniam • 
tai gavo “patarimą 
namie, i 
tinginiavimą.”

» ■ < 1
Sumažinus darbininkus, kaip 

visiems, taip ir moterims pri
dėjo daugiau darbo. Senesnės 
moterys neišlaiko — apalpsta. 
Viena moteris apalpo ir kolei 
gydytojas atėjo, moteris buvo 
jau mirus. 1

Prie sunkaus darbo t skubu
mo dar prisideda karštis, dul
kės ir ęmarye.' .:Mąt,( kaįrtų 

į randasi ir keliolika “pališe- 
■ rių,” o jie pad,ayoi labai - pras
tą atmosferą.,Pri& |o, mote- 

> rys randasi aptvertos stikliniu 
užtvaru; Tas padaro labai 
prastą venteliaciją. Dabar pa
darė naują vietą del moterų. 
Ant £alerijo§ .dirba jaunesnės 
moterys. Vieta blogesnė. 
Aųgštai pastogė, nuo stogo • 
karšta, nuo mašinų ir iš apa
čios dūmai ir dvokiantis pra
kaitas nuo> įkaitusių darbinin
kų. Stačiai negalima pakęsti.

Kiek Fašistiniams Valdonams 
Rupi Lietuvių Kalba

Visokie lietūviški patrio
tai šaukia, kad kiekvienas į ' 4
lietuvis turi gerbti Lietuvos 
“didvyrius,” “tautos vadus.” 
Patriotai deklamuoja apie 
tėvynės meilę, apie kalbos 
gražumą. Bet pasirodo, kad 
patys Lietuvos “didvyriai” 
spjauna aut lietuvių kalbos.

Lietuvos klerikalu ' “Ry- 
■ponui, tas” (No., 202) perspausdi- 
sėdėti

1 Pasako Kiek Teisybės, bet tik Saviškiams
“Sunku suprast, kaip (Amerikos) valdininkai gali iš

silaikyt nesijuokę,” kada jie pasakoja, būk Sovietai, par
duodami kiek kviečių, norį “padidinti mūsiškių farmerių 
vargus ir tuomi paskleisti savo revoliucinį komunizmo 
mokslą šioje šalyje,”—stebisi “Journal of Commerce,” 
stambaus kapitalo organas New Yorke. Jis taipgi nu
rodo, kad šauksmais prieš Sovietų “verčiamus” kviečius 
į Amerikos rinką, prezidento Hooverio valdžia stengiasi 
pridengti tą faktą, kad Washington© valdonai nieko ge
ro’farmeriams nepadarė, kad jie nei kiek nesuturėjo 
grūdų kainos dardėjimo žemyn ir žemyn, taip kad da
bar farmerys tegauna tik'65 centus už bušelį.

“Paprasti” žmonės neskaito “Journal of Commerce”; 
jis jiems persunkus ir perbrangus. Todėl šimtai stam
besnės buržuazijos gali tame saviškiame organe paspor- 
tauti, pasisakydami vieni kitiems truputį teisybės. Už 
tat tų pačių kapitalistų pinigais leidžiami “žmonėms 
didlapiai, “Times,” “Tribune,” ir šimtai kitų didlapių, 
kuriuos skaito desėtkai milionų 
traukia kurstančią prieš Sovietus giesmę, kurią užvedė 
Hoęverio žemdirbystės ministeris Hyde ir juodasis ko
munistų “tyrinėtojas” Fish. Jie masiniai varo karišką 
pijopagandą prieš Sovietų Respubliką ir . tuo pačiu sykiu 
rengia dirvą išleidimui griežčiausių įstatymų kongrese 
prieš Amerikos Komunistų Partiją .ir šiaip revoliucines 
darbininkų organizacijas'.’ ' /-N •i b

{Riksmai prieš Sovietus del jų kviečių nebūto “dum- 
pįpimo” į kitas šalis, tačiaus, nėra vien tik Amerikos 
-valdonų kriukis. Tuo kriukiu* naudojasi ir Kanadoj, ir 
Jugoslavijos, ir kitų kapitalistinių šalių politikieriai, 
stengdamiesi įkaitini minias ir “dvasiniai” priruošt- ją
sias karui prieš Sovietus. Tai yra naujas pasaulio im
perialistinių valdžių suokalbio obalsįs prieš Darbininkų’ 
Respubliką. " . , . r ‘ ./. '

Matydami stebėtiną Sovietų pramonės žygiavimą pir
myn, milžiniškai augantį socializavimąsi sovietinio lau
ko ūkio su jo grūdų ir techniškų augalų rekordais, im
perialistai stačiai iš kailio neriasi. Jiems neleidžia už
migti sovietinis tvarkos pasekmingumas ir.josos pirme
nybės, ypač darbininkams ir valstiečiams, prieš kapita
listinį surėdymą. Tas Sovietų sistemos pirmenybes ma
to vis nauji ir nauji milionai pasaulio darbininkijos, ku
rią dabar kamuoja baisusis kapitalizmo krizis. Taigi bur
žuazijos kaskart plačiau atidaro savo kakarines prieš 
Sęvietų Respubliką, mobiližuoja visur kontrrevoliucio
nierius ir skubotai ruošia savo pajėgas karui delei Šo- 
vifitų sunaikinimo., , J t * ’ '.t ( ; . - j :
,yatai žinodami, darbo žmones turi vis jautriau budėti 
ir būti prisirengę apgint Raudonąją Respubliką nuo im- Kaip ir kiti.bujt;žųaziniai.po 
pol'ląlistinių bjaurybių-užsimojimų, ant jdsios. ĮiBLinFirn ttn

“pilkosios publikos,”

no iš “Žemaičių Prieteliaus” 
tad bosas “nebars už aprašymą apie buvusio fa/ 

Išistinio diktatoriaus Volde
maro “bėdas” Plątelių dva
re, ir ten apart kitko sako
ma:

Pas pręf. Voldemarą atsi
kraustė ir jo žmona ir dar 
kąžkokia senutė, kurios lietu
viškai nė nekalba (ponia Vol- 
demarienė francūziškai, o 
senutė — rusiškai).1 Šis reiš
kinys labai siaudus, kad bu
vusio p r nor^juSjio lįuti Lietu- 

i vos valdovo/seimą vengią lie
tuvių kalbos, o gal ir visai jos 
nemoka....... ......................
Matote, paties .buvusio dif 

džiausio Lietuvos “didvyrio” 
pati nemoka lietuviškai kai- v - 
bėtt , Voldemąro šeimyna ^naikiriima!

dergdamas jį paskuti- ir jo Balkanų-Pabaltijos va- 
Dabar, pil- salų karingumą.

, tapęs premjeru, Lenkijos (kaip ir visų ša- 
taip - pat išdergė seimą ir, lių) “proletariatas, kovoda- 
pagalia'u jį apleido, 'feespu-!mas su kapitalistine eksplo- 
blikos prezidentas pasirašė atdčija ir * karo pavojum, 
dejkretą .apię seimo'įr sena- jieškos išeities1 revoliucijoj” 
to paleidimą. • Nauji sęimo ' (Stalinais). • 
rinkimai paskirti 15/ lapkri- į SSRS darbo 
čio, .o sehato rinkimai 23 4.....
lapkričio. * 1 ' ' 1 1 ' ■ ' 

’ 'i i .< ! • I •

Tuo tarpu Pilsudskis ren
gia Lenkijos konstitucijos 
pakeitimą. Pilsudskio jus
ticijos (teisingumo) minis
teris jau turi . pagaminęs 
naują Lenkijos konstitucijos Į 
projektą. Pilsudskis lieps ■ 
tarnaują konstituciją priim
ti ar “plebiscito” (gyvento-' 
jų atsiklausimo) keliu ar | karo, tūlas Zanasovskis, i£3, 
įsakys tai padaryti nauja-1 prie baltagvardiečių, ėjo bu- 
jam seimui, žodžiu sakant,įdėlio pareigas. Paskui jis 
senoji Lenkijos konstitucija • bandė prisitaikyti prie dar- 
jau galima laikyt palaidota, bininkų ir paslėpti savo pra- 
Ji jau Pilsudskio kareivišku eitį. Ir taip išgyveno; ilgo- 
batu suminta. ką laiką. Kurie žinąjo jo

masės aty- 
džiai turi sekti įvykius “ne
ramioj”, Pilsudskio snukiūd- 
jamoj/kai’ūi žabbjantoj Len
kijoj.

Budelis Pasigenda Senu 
Aukų

i ■■ !

TORONTO, ONT„ KANADA
j (r f | I ;

Atsišaukimas j Toronto • j 
’ 1 Lietuvius

Šiuo tarpu ukrainų darbi
ninkų! ^liaudies nambjk/ 300 
Bathurst St., pergyvensi, gjilų 
pinigišką krizį. Iki šiiam lai
kui namo reikalu draugai uk
rainiečiai suvesdavo galą su 
galu, bet šiuo didžio nedarbo 
metu nebegali į laiką skolų at
mokėti ir darbininkiškam na
mui gręsia visiškas bankrotas. 
O šio bankrūto laukia' darbi
ninkų priešai ir tamsybės a- 
paštalaC Ukrainai darbinįnkai 
tą viską permatydami, nutarė . 
surengti, tarptautinį bazarą, 7 
kurio pelną skirs namui, ir . 
kviečia visų tautų broliškas or- 
ganizacijas, kad padėtų su
ruošti tą bazarą sėkmingai. 
Gavome ir mes, lietuviai dar
bininkai, pakvietimą, prisidėti 
prie to darbo. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Toronto kuopa iš
kinko komisiją iš keturių drau
gų, kad parinktų daiktų tar
pe lietuvių šiam bazarui. Tad 

įmes kreipiamės j visus lietu
vius darbininkus, prašydami 
paaukoti įvairių daiktų, kas

• jkokius gali, kaip tai: naminių 
'mezginių, išsiuvinėtų daiktelių 

, ------ — bei šiaip ką tinkamą išleisti
-1 Sovietų Sąjungoj, Rosto- laimėjimui | bazare. Komisija 

!ve ant Dono, laike pilietinio Lyra įgaliota eiti iš stubos į stu- 
i, tūlas Zanasovskis, ibą, renkant bazarui aukas.

į Tad, brangūs draugai, Toronto . 
lietuviai darbininkai, paremki- * 
me ukrainus darbininkus šia
me jų darbe, o jie mūsų irgi 
nepamirš, kada ateis reikalas. 
Be to, jie jau ne sykį yra mum 
padėję, suteikiant salę bei or
kestrą arba mokinant mūsų 
jaunuolių stygų orkestrą. / 

Bazaras įvyks jų namo sa
lėje, lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti į bazarą. Daiktų au
kotojų pavardės bus paskelb
ta mūsų spaudoj, Turintieji 
reikalą prie bazaro komisijos, 
kreipkitės pas drg. E. Dobro- 
volskienę, 70Q Richmond St., 
Toronto. .

batu suminta.
Lenkijos valstybės kūną praeities darbus, tie bijojo 

ėda gilus ekonominis ir po-! iškelti į viršų, nes manė, 
litinis krizis. Pramonės ga- ‘ kad jis arba jo giminės tą 
myba mažėja. Javų kainos patį padarys, ką Zanasovs- 
visaii nupuolė ir griauna že-1 kis darė baltagyardiečiams 
mes ūkį. Darbo masės — viešpataujant.
darbininkai * ir darbo vals
tiečiai skursta. Auga jų ne
pasitenkinimas esamąja 
tvarka. Aštrėją: klasių ko-

J va, stiprėja revoliucinis ma
šių pasiryžimas stoti atvi- 
ron kovon prieš dvarininku 
ir kapitalistų valdžią^ prieš 
fašizmo tvarką. Vokietijos 
•buržuazija aiškiai kelia 
■klausimą apie Lenkijos va- 
fkarų sienų peržiūrėjimą, 
apie > Dancigo koridoriaus

Kunigai Apie Politiką
... \Bostono klerikalų organas 

“Darbininkas” (No. 73) 
smarkiai agituoją lietuvius 
katalikus dalyvauti politi
koj: Maldas ir poterius nu- , 
stumia į šalį, nes, mat, tuo 
būdu nieko nemano laimė
ti, ir bedamo ja.

Amerikos lietuvių ir net ki
tų tautų katalikiškoji visuome-[ 
nė dar labai mažai įvertina 
katalikų dalyvavimą politikoj.” 

jį • •
Reiškia, katalikai turi 

įvertinti- politiką- daugiau, 
Į negu poterius. .“Darbinin
kas” ■ tbliaųšj; aįąkiųą, 
katalikam reikalingą, daly-' 
vautį■ Girdi,; J • ■;■

LeoliU/fenfciwjlbi;
morM|Mgp l’ltgira' Hšusę* jehj 
talikus? aktingai'' dalyvAutr po*- 

; litikoj, kad apgynus ir Baž
nyčią ir tikinčiuosius nuo ne
laimių‘ir blogybių,/kurias ga- 
letii pagaminti ^kitokių įsitiki
nimų šalies valdovai.

Čia klerikalų organas pri
pažįstą, kad poteriai ir mal
dos nieko nereiškia; nieko 
nereiškia nei kunigų išsva-1 
jotas “visagalis” dievaę. 
Nes, mat, ir pats pdpiežiuš 
pasako, /kad “apgynimui” 
bažnycioš 'ir. tikinčiųjų, nuo 

rėpsią “aktingai 
dalyvauti politikęj.”,

Keno interesus . kunigai 
gina dalyvaudami politikoj ? 

litikiei’iai,. jie gina 'kapita-

bėti. 
kalba > francūziškai arba ru
siškai, o “brangiosios tėvy
nės” kalbą laiko už nieką.

Taip elgiasi ne tik Volde
maras, bet ir kiti buvusieji 
ir esamieji Lietuvos valdo- |suka Lenkijos vidaus politi-, 
nai: visokie dvarininkai,' ką?. Pilsudskio viešas atsi- 
carberniai. Jiems ant tiek i stojimas Lenkijos valstybės 

valdžios priešakyj reiškia 
atviros fašistines diktatūros 
paskelbimą. Tos diktatūros 
daugiau nebedengs “demo
kratinio” parlamentarizmo 
skraiste. Seimas bus galu
tinai “naujosios konstituci
jos” pagelba, fašizuotas ar-; 
ba visai paleistas. , / 
fašistinė Pilsudskio dikta
tūra neša su savim fašisti
nio teroro sustiprinimą 
prieš Lenkijos darbo mases 
—darbininkus ir darbo yąls-, 
tįečius,, žiauriausią darbor 
masių eksploataciją, siutin
gą ręvpliųciiuo Lenkijos 
tautų mažumų (baltarusių, 
ukrainiečių) .pasihuosavimo 
judėjimo persekiojimą.

Pilsudskio užsienio politi
ka nukreipta prieš “Rytus,” 

I prieš Sov, Sąjungą. Lenki
jos fašistai rengias iškilmin
gai • minėti “Visloš ’ stebu
klą,” Raudonosios Armijos 
atsitraukimą nuo Varšavos. 
Sušaukė VarŠavon Balkanų 
ir Pabalti jos 
“agrarinę konferenciją,” ku
ri agrarinio krizių klausimo 
neišriš, krizio nepanaikins, 
bet padės organizuoti anti- 
sovietinj bloką “od morza 
do morza” (nuo., jūrų lig 
jurį). Raudonoji Armija, 
anuomet praginusi Pilsuds
kio kariuomenę nuo Kijevo

“brangi” “tėvynės meilė” ir 
lietuvių kalba, ant kiek jie 
^uomL gali mulkinti Lietu
vos žmones, ant kiek gali 
išnaudoti ir piešti Lietuvą, 
krautis sau turtus įr balia- 
voti.

WILKES-BARRE, PA.
Klaidos Atitaisymas

“Laisvės” num. 222, aprašy
me ( “Daily Workerio” pikniko 
m luipjūęi^ įVąUeyį |Šįy 
darže, padariau - klaidą. £ Ma
no pasakyta, jVičįis t akoįųpd- 
navo pianu A. V.aljnčius, o tu
re j o|put: visus Šokius. Ki melįū- 
tenU pianu » akbWp^hav6 ^Nelė 
Valinčiūtė. ■. . .< , * '

Vienas iš Komisijos.

Kita klaida įvyko aprašant 
Sąryšio piknįką, buvusi 1 ' d. 
ru'gsėjo. “Laisvės” num. 227 
pasakyta, jog kalbėjo ,Golman, 
o turėjo būt Olga Gold,, ;s. .

Punxsutawney, Pa—Ad
rian ligoninėj mirę John 
Ąrnėy. Jis dirbo prie kata
likų ..šy- Oįos. bąžhycios ;už 
varpininką, lįėskąmkinarit. 
varp.o liežuvis krito tiesiai 
ant galvos ir perskėlė gal-

Arney buvo 70 metų 
amžiaus ir paliko didelę šei
myną. - , -

Tokiai padėčiai esant, Pil
sudskis, kaipo “valstybes 
galva,” vėl viešai ima vade
les į savo rąnkas. Kur jis

Sykį' Zanasovskis, beger- 
■ damas • su tulu .Mezencovu, 
1 prasitarė : :
' —Na, ir gyvenimas buvo 
.tais laikais L Visuomet ir so
tūs ir girtas> , O naktį, bū-i 
davę, ^ateina Zfppnai i oficje-h 
rial, pasiėmei, suolelį ir ant 
gatvės.►. O ten... ;

Mezencovas irgi bijojo iš
duoti budelio darbus, nepai
sant, kad jis iš Sovietų Są- 
jungos/ valdžios, kaipo seno 
amžiaus, turi 59 metus, 
gauna pensiją. Pagaliaus, 
visgi valdžia susekė Zana- 
sovskį ir suareštavo. ,

Laike teismo budelis ma
žai kalbėjo. Į užduotus jam

Komisija: , v.. ...
E. Pobrovolskiene 
y. Žilinskas, 
V. Bimba, t

SCRANTON, PA.
d. rugsėjo buvo sušauk-21

tas A. L. D. L. D. kuopos su
sirinkimas aptarimui besiarti
nančio vajaus. Reikia pripa
žinti, jog šis susirinkimas buvo 
nevykusiu. Atėjo tik keli 
draugai, kurie^ vieni vajaus 
mėnesio darbą jokiu būdu ap-

klausimus daugiausiai atsa-Įzio^ Skelbimas apie šį
kinėio kad nenrisimena isusirinklmii ’•'■p0 :“Laisvės’ Kinejo, Kaa_( nepiįsimena. ,pirmam pusiapyj visi galėjo 
Bet kuomet jam buvo priro- matyti. Draugai, kame prie- 
dyta faktais, kur jis atliki- žastis, kad šį taip svarbų susi
nėjo savo darbą, tuomet jau rinkimą apleidote? Gal pra-

■ - - - - eito susirinkimo ginčas atsilie
pė? žinant, kad mes esame 

'’sąmoningi darbininkai, tai, ro- 
jdos, jokios priežastys neturėtų

Nors ir neskaitlingas buvo

atskkinėjo sękamai:
—Puškinskoj gatvėj pa

koriau du. i _
—Sadovoj. gatvėj pakOr sulaikyt mus nuo susirinkimo, 

riau du.
—Taganrogos gatvėj pa- susirinkimas, vienok draugai 

.išsirinko iš savo tarpo kelis na
rius, kūrie laike vajaus mėne- 

" šio rinks dienraščiui skaityto
jus ir prirašinės naujus narius 
i A. L. D.'L. D. ,

39 Kp. Korespondentas.'

Atviroji 1,., u •J1 koviau du.
—Didžiajam Pros p e k t e 

pakoriau du.
—rBataiske pakoriau 

turis. - r' ’
—Palei paštą koriau, 

iniėsto sdde nękoriau. *'

ke- į

bet
• Berlynas. — Vokietijos

. Kuomet, buvo.. pašauktas Komunistų Partija* nutarė 
liudininkas Mezencovas, ku- pasiūlyti reichstagui tuo- 
riam . budelis* gyrėsi senais jaufe sustot mokėjus kdro 
laikais ir jų gailėjosi^ tai pa- skolas. Amerikos, Anglijos ir 
stahasiš^ tuojau užsipuolė. Franci jos imperialistams,
ąnt liudininko, kodėl jis taip į)elei to didelis sujudimas, 
ilgai tylėjo, pirmiau nieko 
apie tai nesakė. Tuomet tei
sėjai užklausė: -

—Bet jeigu jis būtų anks
čiau apie tai pranešęs, tai 
tu su juomi būtum pąsįel- 

„ gęs taip, kaip pasielgei 
valstybėlių kitomis aukomis?

—E-e, neapsimoka su 
kiu rankas, teplioti...

—E-e, neapsimoka su 
kiu rankas tepliotrs...

Prokurores pasakė karštą 
prakalbą nurodydamas, kad 
toki elementai 'turi būt bau-' 
džjairii pirtimi, nes jie pa
vojingi visuomenei. Laike

vi am budelis gyrėsi senais

su

to

to-,

jauš sustot mokėjus kdro

prokuroro kalbos budelis 
piktai į jį žiūrėjo. Teismo 
nuosprendis—sušaudyti bu
delį—buvo darbininkų, ku
rių susirinko virš trijų tūk
stančių, sutiktas griausmin
gu delnų plojimu.

Ir ištikro, tokie elemen
tai, kurie dar svajoja apie 
senus .laikus, apie tuos lai
kus, kuomet gatvėse korė 
darbininkus, neturi rasti 
darbo žmonėse jokio pasi
gailėjimo.

švenčioniŠkis.

) ...........'. . i t
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i . v v ' zjiiivja ii io iciuai i/uu,
dainų, dar parodė žmonėms į- tai reikia tikėtis, kad ir šį sy-

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

NEW BRITAIN, CONN.-

rplephone. Greenpoint 2320

I * fc I i 1 ’Veikiausia, padaryta klaida,

BUDAVOKITE!

New York. N. T.

J. KAVALIAUSKAS

CITY. STATE.

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.)

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Bell __
Keystone

(šbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-; 
fnmobilius ir karietas veselijoms. 
rrikitynoms ir pasivažinėjimams

vakarienėje, tai jos

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

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

... v. , rupinas] iniciatyva pravesti c—o..
ne tik _ sveęius pavalgydinti,' darb0> 0 tik kritikuosimės. :

ventojų namus, pakalbinant' 
užsirašyti laikraštį.

Pirmiaus kaip kurie išsisu
kinėdavo, kad nesą laiko, už-

bet aprūpinti'ir naktvynemis. 
Įžanga į vakarienę tik $1. '

M. V.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. 

Figcns, 221 Second St, 
Mickus, 278 Second St.

Ir pas Singerj.

B.
S.

GRAKORIUS
UNDERTAKER <

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

THE WORKING WOMAN 
43 East 125th St., N.Y.C.

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
NAME ADDRESS

kį /nepamirš chorų išvąžiavi- 
mo. i

Kadangi vakarienes rengė
jos tikisi, jog iš toliau žmonės 
suvažiuos daįnų dįenop iš va-

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedfoi J Ąve., Brooklyn 
: fel.^Sreėndoj^^ i

C>duiusta Studi) r l\roohlųnė.,..š^ .

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

vo įnešimas paaukoti pinigų i Šiuo laiku yra draugų, kurie 
darbininkiškiems reikalams,'mažai arba suvis nedirba, fo- 
bot, prisilaikant konstitucijos, Į del gera proga pereiti per gy- 
atidėjome, nes nebuvo susirin
kę reikalaujas skaitlius narių.

PASTABOSVAJAUS

2

W / iy pradedame vajų Baltimorė- 
k'j je. Siųskite ‘Laisvę’ šiam' New Yorke nežinia kur

šiame

Šveikauskas.

DANBURY. CONN

.'• ' c l?. . '-.Vj’ '•<si

Kas įstabiausia, kad iš 22 įvai
raus tikėjimo bažnyčių (nes 
tiek čia jų randasi) tik ketu
rios turi savo parapijines mo
kyklas. Kas reiškia, kad ka-

drau- 
skai-

mo- 
vo- 

mo- 
slo-

L. D. L. D. 184 Kuopos 
Piknikas Pavyko

is 
se-

Nuo drg. P. Kuprio 
Baltimore, Md., gavome

ant
visi da-

viena
vajus prasi- 
negu kitais 
ženklas!

Jie skiepija jau- 
savąjį, sofistiškąjį

Brangūs Draugai:
Mes, baltimoriečiai, jau

jaunai 
Dabar 

Jiems ir velniai 
Bet ištikro, 

i,” o geros šir

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

' draugui: Alex Gasiūnas
“Prašau prisiųsti daugiau 

kortelių, darbuosiuos
. ‘Laisvės’ vajuj.”

Rytoj tilps vardai 
gų, gavusių po 
tytoją. šiemet 
dėjo anksčiau,

I metais.
I PRAŠOME

Ir štai Išspręsime sekančiame susirin- 
;kime. /

Taigi daugiau negu vienas 
'trečdalis visų miesto vaikų

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Mėnesio ir Baigsis 

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

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

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

Pirmesnieji vajai jrodė, kad ku
rie iŠ kontestantų pradeda darbuo
tis pačioje pradžioje vajaus, tie 
gauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.
Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis

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

LAISVE”
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

Ketyirtąd., Rugs. 25, 1930. Puslapis Trečias

M. PHILADELPHIA
JURGIS ŠIMAITIS

Geras

VISŲ
SKAITYTOJŲ 

visų skaitytojų 
po vieną naują

Prašome 
gauti nors 
skaitytoją savo dienraščiui. 
Šiemet bedarbė. Darbinin
kų vargų našta sunkesnė, 
negu buvo pereitais keliais 
metais. Rūpestis, kas bus 
toliau, darosi baisesnis. Tas 
akstiną darbininkus mąstyti 
apie savo gyvenimo pageri
nimą jau ne individualiai, 
bet kaipo klasės. Todėl da
bar labiau darbininkai do
misi žiniomis apie savo kla
sės reikalus. Kalbindami 
užsiprenumeruoti darbinin
kišką dienraštį ir užprenu
meruodami jį, paskleisite 
apšvietos tarpe savo klasės 
brolių.

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

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

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

Šešių dolerių

lipksmai sveikinąs vieni su t ki
tais, draugiškai i šnekučiuojas 
tarpe savęs. Piknikas atrodė 
kaip ne kuopos,, bpt apskričio, 
nes labai daug 'svečių buvo.

Apie 4 vai. prasidėjo pro
grama. Vadovaujant drg. Re- 
tikeviČiūtei,'Lyros Vyrų Cho
ras sudainavo kelias dainas la
bai tinkatnai ir, galima sakyti, 
kad Lyros Vyrų Choras yra 
gerai išlavintas. Po tam drg. 
Paukštys pasakė prakalbėlę, 
nors trumpą, bet vertingą.

Pikniką geriausiai puošė Ly- 
... Iros Vyrų Choras; jis, apart Be alaus nedirb- L

kuriuos kiekvienas vairių žaidimų ant pievos.
Danbury’o jaunuoliai cho

ristus labai pamylėjo, nes jie 
tokių žaidimų niekad nebuvo 
matę. .Lyros Choras savo pa-

Amerikos Darbo Federa
cija nutarė pradėti kovą, 

.kad Jungtinėse Valstijose 
. būtų įvesta 2.75 nuošimčių 
! stiprumo alus.

Ir tokia kova skaitosi už 
! pagerinimą darbininkų bū- 
|vio. Veikiausiai ir dabar, 
■ kaip pirma įvedimo blaivy- j 
. bes, bus išleisti ženkleliai su | 
obalsiu: “ 
sime,” 1_____
Įunijistas turės nešioti.

dingo teisėjas J. F. Crater, tarnavimų ir. dar be. jokio at 
; Valdžia

WATERBURY,'CONN kimų, yąjąųs .r.eikalu,. bet jau 
taip atsitiko, ne ką darysi. Vis 
tik1 reikia įsidrąsinti ir tuojaus

Dainų Die^a ir Vakarienė / pradėti al^tualį vajaus darbą. 
• | » ------- 1----J- 1-- »-- V.*.— ----- 1.

Gal būt jau visiems yra ži
noma,' jog L. D. S. A. 12 kuo
pa rengia milžinišką vakarie
nę prieš pat dainų dieną. Ka
dangi vakarienė įvyks 27 d. 
rugsėjo '(September), o dainų 
diena 28 d., tai yra, ant ry
tojaus, tad tikimės svečių tu
rėt net iš tolimesnių 'vietų. 
Kaip kad visada, į Conil. val
stijos chorų dainų dieną atva
žiuoja žmonių ir iš labai toli,

! ii - i i i „ , . . < i-, - . i '"Įkaro ir turės proga dalyvautipaskelbė, kad kas lyginimo padare kuopai daug - - ■ • • f •
praneš, kur randasi teisėjas genn Už tai A. L.JD. L.' D.' 
Crateris, tas gaus $5,000 do- ' °

i vanų.
Dabar kyla klausimas, 

.kiek kyšių yra gavęs teisė
jas Crateris? Jeigu jis ga
vo dideles sumas kyšių, to
dėl nelengva jį bus surasti...

184 kuopa taria širdingą ačiū 
chorui ir jo mokytojai drg. Re- 
tikevičiūtei. Lyros chorui gal 

! laikui bėgant kuomi nors atsi
lyginsime. Taipgi mums daug 
gero padarė bridgeportiečiai, 
nukeldami savo 'pikniką 
kitos dienos, o patys 
lyvavo mūsų piknike.

Piknikas šiai nors 
kuopai pavyko gerai, 
priešai sako: 
padeda veikti.’ 
tai ne “velniai.
dies ir nusistatymo žmonės; jie 
darbuojasi, nežiūrint į tai, 
kad įvairūs purvini žodžiai 
drebiami ant mūsų kuopos na
rių. Mūsų t kuopa to nepaiso 

■ir varo savo darbą pirmyn; ji 
visus davatkų tauškalus palai
ko už vėjo švilpimą.

Paskiausias kuopos susirin-

Turim Išsijudint į Darbą

Jau buvo pasikalbėjimas, 
kaip mes pradėsime šiais me
tais mūsų A. L. D. L. D. ir 
darbininkiškų laikraščių vajų, 
kuris1 jau čia pat. Daugelis 
draugų išsireiškė, kad tokiais 
bedarbės metais, kaip dabar, 
bus negalima gauti naujų na
rių į organizaciją ir laikraš
čiam skaitytojų. Kad šiuo kart 
bus sunkiau dirbti, kaip kitais 
metais, tai niekas l.neginčina, 
bet del to visai nieko neveikt,

New Yorke muitines blai
vybės agentas McCarthy 

Į blakdžiakiu sudaužė galvą 
Į daktarui G. Irwin, pas kurį 
•rado dvi uncijas degtinės.

Aš esu tikras, kad tas 
blaivybės agentas buvo gir
tas ir daktarui sudaužė1 
galvą iš piktumo, kad pas į 
jį rado tik dvi uncijas. Jei- Į 
gu būtų radę dvi kvortas, 
tai būtų galvą nedaužęs, bet kimas įvyko 7 d. .rugsėjo. Bu-.tai būtų dar blogiau, 
degtinę konfiskavęs.

“Daily News” reporteris 
vis uždavinėja žmon ė m s 
įvairius klausimus, 
tūlas Jack ve ką atsako: L___ f ______ , __ -__ , ....

“Hooveris yra trečiu di-i Nutarėme važiuoti į south-.'imti kitais darbais ir reikalais, 
džiuojll prezidentu Jungt. iburiečių pikniką ir paremti į bet šį kartą tokių išsikalbinėji- 
Vnlcriiinqp Pirnmq hnvn imQsU rėmėjus. Prie kuopos | mų . negali būti, ; • mažai dir-
vaisiijose. i n i db IJUV0 | prisirašė trys nauji nariai. Tai- bantieji arba visai bedarbiai

iWashmgtonas, kuris musigi mūsų kuopa auga. [turi, gerą progą ir. gali savo
' visus paliuosavo nuo Brita- :A.L.D.L.D. 184 Kp. Valdyba.;'pareigą atlikti..

Veikiausia, padaryta klaida, 
( kad n’enutkHh ‘sušaukti Platės-

MAHANOY CITY, PA.
nijos jungo, antras buvo 
Lincolnas, kuris vergiją pa
naikino, ir trečias Hooveris, 
kuris visoj šalyj darbinin
kus paliuosavo nuo darbo/’

Apie Hooverį pasakyta ti
kra teisybė, nes dar niekad 

} tokios bedarbės nebuvo, 
kaip dabar

Pirmą savaitę rugsėjo mėne
sio čia atsidarė visos miesto 
mokyklos ir prasidėjo . mokslo 
metai. Įvairių tautų berniukų 
ir mergaičių įsirašė į viešąsias 
ir parapijines mokyklas sekan
čiai :

Į high school (vidurinę mo
kyklą)—761; į viešąsias pra
dines mokyklas—1,414; į St. 
Canicus airių 
kyklą—515; į 

.kiečių katalikų 

.kyklą—212; į 
Nors jau buvo dienraštyj Įvaktf katalikų 

“Laisvėj” ;
tos kuopos piknikas Lyros tuvių parapijinę mokyklą— 
Choro nario ir drg. Matulevi- 395. 
čiaus, bet teiksitės duoti vie
tos tarti žodį ir 184 kuopai.

Piknikas buvo 31 d. rugpjū- lankys. parapijĮnes mokyklas, 
čio. Paskleidus pikniko ap
garsinimus, išgirdome, ko dar 
buvome negirdėję. Tuojaus 
atsirado niekšų, kurie stengė
si, kad negautume vietos pik
nikui; jie įkalbėjo savininkui, .talikų kunigai abelnai nepasi-.l 
kad čia bus blogiausių žmonių tiki ir savo parapijonams įkal- 
piknikas ir iškels raudoną vė- ba nepasitikėt pasauliniu rea- ( 
liavą. Bet daržo savininkas liu mokslu, 
jų neklausė ir dar mums pra- nuoliams i 
nešė, jog esame įskųsti ne tik mulkinimo '“mo.kšlą.” 
jam, bet ir valstijos policijai 
ir kad žada mus visus areše- i. Ponas Louis Baskihd, vienas 
tuoti. O kuopos narai, tą vis- iš direktorių Ideal Shirt Fa<Cr 
ką išgirdę, dar smarkiau pra- tory, skelbia, kad jo fabrikas 
dėjo veikti; sako: Kas bus, 
kas nebus, o piknikas bus; jei 
ir blogai kas atsitiks, tai su- 
dėsime pinigų ir jieškosime sa
vo teisių. z 

I i Na, ir atėjo pikniko diena. 
Žmonės pradėjo rinktis ir tuoj 
pamatėm atpyškant didelį bu- viskas veltui—prie jokios san
sa iš Maspeth, N. Y., su Ly- taikos neprieita. Po. ilgo dar- 
ros Choru ir choro vadove drg. bo pertraukos, kelios dienos 
Retikevičiūte; taipgi buvo drg. atgal, viršminetas kompanas 
V. Paukštys, Matulevičius ir per vietos laikraštį kvietė mer- 
kiti. Vėliau pradėjo karai, ginas susirinkti į fabriką ir 
plaukti: iš Waterbury, South-'aptarti dalykus. Kaip girdė- 
bury, New Britain, Bridgeport,!jau, nei viena mergina nebuvo 

atsilankius. Taigi dabar fab
rikantas mano, kad seniau dir
busios darbininkės išvažinėjo 
ir jis galėsiąs pradėti dirbti su 
naujomis darbininkėmis. Mer
ginos, apsižiūrėkit ir nesiduo
kit save suvedžioti!

Bon Ami.

parapijinę 
St. Fidelis 
parapijinę 
St. Mary’s 
parapijinę ’ mo-j 

aprašyta viršminė-jkykfą—292; į šv. Juozapo lie-,

bury, New Britain, Bridgeport, 
^Stamford, So. Norwalk, na, ir 
Danbury lietuviai; suėjo ir tie, 
ką buvo priešingi, žinoma, ne 
visi, nes kai kurie vietiniai ma
nė, kad čia bus gal ne žmo
nių, o žvėrių piknikas. Bet 
įkurie taip manė, tai labai kly
do. Suvažiavę žmonės—visi

greitu laiku pradėsiąs dirbti. 
Gal .dar “Laisvės” skaitytojai 
pamena, kad šios . dirbtuvės 
darbininkės, skaitliuje 600, iš
ėjo streikan ir iki šiol dar ne
susitaikė. Per tą laiką turėta 
daug įvairių pasitarimų, bet

’ Pas mds be’ne bus prastas 
įprotys manyti,, kad viską tu
ri atlikti tie draugai, kurie 
nuolątob-dirba'darbą. Taip kai 
kurie ir laukia, kada kas su
šauks susirinkimĄ, suorgani
zuos visus į darbą, tai tada jku 
pradės ir jie daugiau veikti. 
Šitokia mada yra blėdinga. 
Tie, kurie dirba, tai turi per
daug darbo , ir viską aprėpti 
negali; o kurie laukia, kad kas 
kitas viską sutvarkytų ‘ taip, 
kad eįtų, k; ai p sviestu patepta, 
kartais visai nesulaukia to, ko 
jie nori. Ir ! po tam, žinoma, 
bahdo! mesti žodį kitą kritikos 
tiem, kurie veikia. Tačiaus iš 
kritikos • naudos bus . mažali, 
jeigu visi nebandysime savo 

pravesti daugiau

, Lietuviai turėtų labiau pa
remti Darbininkų Kliubą. Ta
me lįliube visos darbininkiškos 
draugijos turi progą laikyti 
susirinkimus ir net mažus pa-' 
rengimus. Todėl būtinai lan
kykite' to kliubo parengimus. 
Vienas toks parengimas bus 
27 d. rugsėjo. Teko nugirsti, 
kad ir L. D. S. kuopa laikys 
tenai mažą baliuką 4 d. spa
lių. Antrašas—100 Beaver St.

Vikutis.

RUSSIAN ART RESTAURANT
181 Second Avenue, kampas 12th Street, New York 

Telefonas: Stuyvesant 6177
RUSIŠKAS KAMPELIS NEW YORKE

VALGIAI ŠOKIAI PAMARGINIMAI
RUSŲ BALALAIKŲ ORKESTRĄ

Svarbūs rusai artistai, kurie garsūs tarptautiniai.
Specialiai priruošimai del bankietų ir parių. 
Už staltieses nerokuojama

i

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek1 jūs galėtumėt i 
uždirbti,, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, j’og pilnai 

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

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

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių šaltų gėri-; 
mų, Ice Cream, taip 
pat, ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, 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
kus.

PLATINKITE!

WORKING WOMAN

228 Second Avenue

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje' su milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžių.
Darbininkes Moterys!
Budavokite Jį

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį! 

Remkite Jį!
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-mai dienai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

5Oc už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

ne tik Brooklyn©,

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

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

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
*67 DIVISION AVENUE. ; BROOKLYN, N. Y.

A. LU 1 V11\A»

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

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES ISMOK1NAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planą | 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius tu* 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dento Praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnctizmfcs. Tai reikalingiau
sia prie• dabartinių autbmobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kurs^, turite pilnę 

progų pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame l«ie> 
nius ir diplomų. Mokiname grynai lietuti*- 
kai Ir angliškai. Kaina prieinam* vtrieaa*. 

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite ppžiūrčti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P,M,

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampai 14th Street

LIETUVIS GRABOIJUS
IR BALZAMUOTO  JAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinami 
kainą. NuliUdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
____________  Main 1417

MALONŪS RŪKYT
/

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j D R; ZINS, jei^u kenčiątė nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvoąyai- 
gio, Skilvio, žarnų ių Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydojna naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAII 
X-Spinduliai—-Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZI NS 110EAST I6th ST.N.Y
' , Specialistas Jau 25 Metai

VALANDO01 9 A. M. iki I P. M. NedllIoJ » A. M. iki 4 P. M.



Puslapis Ketvirtai Ketvirtad., Rugs. 25, 193^

Verte D. M. šolomskas

ir

Ren-

SKAITYKITE!
228-9

NUPIGINTA KAINA!

jis

svarbu, — pažingeidavo ir

pabandykite!—prisakė ka-

rankas Kwang-Sin-jun ir

(Daugiau bus)
"r

prisitaikyti 
kreipkitės

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

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

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pašakarnis, O.D

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

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

, Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu:

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

’ • -------------------------- ----------------- ....—■ ■ - ■ ■-■■■■•............................

Susirinkimai buna jaunų vyrų 
svetainėj.

M. Valilionienė.

KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov

tojo Maksimo, kuris žiūri per langą iš pir
mos klasės kambario. Abejose akyse dide
lis žmogaus kentėjimas. Ištiesė sunki naš
ta Sun-seną; stovi jis stačias, įrėmė jis 
savo akis į Maksimo akis. Iš burnos Sun- 
seno bėga kraujas. Per nosį ir ausis krau
jas. ‘ ,,

Kapitonas Efimovas pajudino kairį ūsą, 
susiraukė...

(Tąsa)
—Hm, iššoviai nieko sau. O aš buvau 

generolo Denekino fronte, tai ten viena 
kulta tris arba keturis nušauna, neeikvoja 
kulkas del šių niekšų, kalės vaikų. J

—Nejaugi galima?—nustebo oficieriai.
—Galima. Mūsų šautuvai tris lentas po 

>po du colius permuša, o argi galvos šių 
kvailių tvirtesnės už dvi colines lentas? 
Štai mes tuojaus ir pabandysime. ;

Kapitonas priėjo prie surištų valstiečių. —Durk.ite tuos tęn apačioje,—sukoman- 
—Pastatykite štai šita priešakiu, čion.— davo kapitonas., . • ;,

Ir parodė vietą, kur reik pastatyti.— Da- j Susijudino tie ten nuo skausmo badomi 
’ ’ * - durtuvais, patraukė stipriau, Sun-sen par-

I puolė, ant kelių, bėt slinki našta jį ir vėl 
pastatė, jis; tik kojomis į viršų užsivertė 
ir dingo. Apačioje vandenin tartum dide
lė žuvis pliaukštelėjo...

Jaunas juodais ūsais gusaras svyruoda
mas priėjo prie laivo krašto ir pažiūrėjo į 
vandenį. Iš tos vietos, kur įkrito kiniečiai, 
ėjo vanduo bangomis į visas puses... (

—Oh, tvirtas kinietis, ponas Zelinski!— 
piktai prakalbėjo kapitonas.

Ponas Zelinskis nusiėmė nedidelę išmar
gintą kepuraitę ir nusišluostė sukaitusią 
kaktą.

—Taip, kinietis... baisiai... — Zelinskio 
veidas neva šypsojosi, bet dantys tankiai 
kaleno.

dabar tą... Ir šį.
Kapitonas atsitraukė kelis žingsnius at

gal, primerkė akis, peržiūrėjo pastatytus 
vieną paskui kitą eilėje—keturis valstie
čius ...

—Svarbiausiai, kad augščio visi vienodi 
būtų, kad galvos visų būtų ant vienos tie
sios linijos.—Ir vėl primerkė akis.—Veik 
visi vienodi. Matote, kad per galvas gali
ma padaryti tiesiog liniją.

Prisidėjo šautuvą, prisitaikė. Trenkė šū
vis. Tartum aštrus dalgis nukirto ketures 
varpas. Kas tai iš oficierių suplojo del
nais.

—Bravo! Tai kur tinkamas šūvis!
Kapitonas užmetė akį ant nušautųjų, 

biskutį susiraukė.
—Nustumti tą dvokeną į vandenį!
Valstiečius, vieną paskui kitą, sumetė į 

upę.
Ponui Zelinskiui nesmagu pasidarė, 

pasiūlė.
—Aš tuos tris kiniečius pabandysiu.
Kapitonas pažiūrėjo, pagalvojo.
—Ne, ponas Zelinski, su jais mes kitaip 

padarysime.
—Aš noriu pabandyti.
—Dar paspėsi, tų kalės vaikų mes tiek 

ir tiek dar turėsime.—Priėjo’prie Sun-sen 
ir paklausė negarsiai:—Ar tai tau Sovietai 
yra reikalingi?

Sun-sen nepatenkintai pažiūrėjo j kapi
toną ir piktai tarė:

—Sovietai reikalingi!
—Taip, taip, Sovietai reikalingi.
Kapitonas užsimąsčiusiai žiūrėjo kinie

čiui į veidą ir lingavo galva. Užėjo iš šo
no, pabandė už ilgos kasos plaukų.—Hm,

Nuo laivo į sodžių Ivanovską paleido iš 
visų kanuolių šūvius. Dviejose vietose iš
lėkė į viršų juodi dūmai... Pradėjo skam.«- 
binti varpą. Gatvėmis bėgiojo nusigandę 
žmonės. Ant greitųjų kinkė arklius; ką 
spėjo, vertė ant vežimų ir su vaikučiais 
skubino kaip galima toliaus nuo upės.

Laivas, šaudydamas iš visų keturių ka
nuolių, povąliai važiavo žemyn. Sodžius

Sėdi Maksimas mažame savo kambary
je, akis įrėmęs į sieną. Ant sienos jam 
pasirodo kiniečio Sun-seno veidas, akys pil
nos kraujo...

—Kap! kap! kap!—tartum varva kinie
čio ktMijas ant jo drabužiui Maksimas tą 
viską girdif Povaliaf tiesiasi'" kinietis, ir 
kartu su juo išsitiesia ir Maksimas. Vis 
tartum arčiau ir arčiau kiniečio akys su

tikra kasa, stebėtina.—Per veidą kapitono Maksimo akimis... Pereina saltis per Mak- 
persirito šypsą. Jis greitai atsisuko į Ze- Simo kūną....
linskį ir tarė: — Kaip jūs, ponas Zelinski, “ . .. !
manote, ar atlaikys tas didvyris ant savo 
kasos anuos du savo draugu?

—Ištiesų, tai 
Zelinski.

—Na, vaikai, 
pitonas.

Per surištas
Šuan-li pervėrė virvę, surišo juos krūvon 
nugaromis, padarė kilpą ir tąja kilpa su
rišo Sun-seno ilgą plaukų kasą. Kapitonas 
priėjo prie kiniečių pabandė, ar tvirtai su
rišti. Privedė kiniečius prie laivo krašto, 
pastatė Sun-seną veidu į laivą, o Kvang- 
Sin-juną ir Šuan-lį nugara į Sun-seną,— 
veidais į vandenį.

—Šokite!—Ir parodė Kvang-Sin-junui ir 
Šuan-liui, ką jie turi daryti. Kiniečiai pa
kraipė galvomis ir prakalbėjo:
... -—Mes nekalti... Vanduo nereikia!—lau
žyta rusų kalba.

—Ogo,—nusijuokė kapitonas, — vanduo 
nereikia, o Sovietai reikia... k

—Stumkite juos vendenin!—suriko kapi
tonas. *1 U

Kareiviai išlėto dūrė durtuvais į užpa- 
kalP'tiėm dviem kiniečiam—Kvang-Sin-ju- 

, nuf ir Šuan-liui. Kiniečiai iš skausmo šoko 
• p/r laivo tvorą į vandenį. Susvyravo ku 
.Jprietiš' Sun-sen. Prisilenkė iki laivo grįri- 
t du, susirietė kaip geležinis kamuolys, įtem- 
.. pė visas pastangas. Kaip blizgančioji vir

ve išsitempė jo kasa, nes anie kabo ant jos 
J už laivo tvoros, jis dar labiau nori prisi- 
; lenkti, bet apie 400 svarų kabo ant jo kasos 

už laivo tvoros ir traukia jį atgal. Plaka 
jo. širdis. Bėga smarkiai kraujas gyslo- 
Onis... Veidas įraudęs kaip kraujas. Gys
los ant kaktos ir kaklo pasidarė storos. 

. Traukia jį sunki našta. Povaliai atitiesdi- 
nėja jį. Dreba kojos per kelius. Krūtinė
je kaip sužeistas paukštis sparnais, taip 
plaka Širdis.

. —Jeigu išlaikysi, velnias su tavimi, palei
siu, duodu teisingą oficierio žodį,—pareiš
kė jam. juokdamasis kapitonas Efimovas.

Daugiau ir daugiau tiesia Sun-seną; rau
doni rūkai maišosi jam prieš akis. Prieš 
jo akis per tuos dūmus jis pamatė kitas dvi 
akis, susikryžiavojo jos; tai akys patarnau-

Atsipeikėjo Maksimas. Per pus|autatda
ras duris kambario, nustebusi, žiūri ant jo 
patarnautoja.

—Kokis tu baisus, Maksimai Ivanovič! 
Kas atsitiko?—klausia ji.

Maksimas sunkiai atsiduso, susiėmė ran
ka už plakančios krūtinės.

—Oh, vandens!
Patarnautoja greitai nubėgo ir tuoj aus 

sugrįžo su vandeniu. Maksimas vienu pa
traukimu išgėrė stiklą. Nusišluostė ranka 
akis.

—Susirgau aš, Onute!...
Naktį į Maksimo kambarį viens paskui 

kitą atėjo slaptomis trys vyrai: nedidelis, 
bet diktas artileristas Korotkov; kulka- 
svaidininkas Mclichinas ir augštas barzdo
tas laivavedis. Auštant taipgi viens pas
kui kitą su didžia atsarga apleido jo kam
barį../ ’ v

Anksti rytą laivas sustojo ir priplaukė
prie krašto tarpe dviejų sodžių, po kairei 
buvo socjžius Čusovka, po dešinei—Viažov- 
ka. Nuo laivo nustatė dvi kanūoles ant 
Čusovkos ir dvi ant Viązovkos.
• --Ugnį! -.Ugnį!

1 Kapitonas Efimovas ir lenkas Zalinski 
, ' ' ■ ' ' • t’ ■ <H 
ten yra ramus 
H •' 'U -

Visi bolševikai! Uį-

•žiuri per žiūronus?^ • '■
*LPonas i kapitone, gąb 

gyventojai ?
—Visi sukilėliai!

nį! Ugnį!
Abu sodžiai liepsnojo; nuo kanuolių Šovi

nių. Vėjas1 atnešė neramumo ženklą—mu
šimą į. varpo vieną pu$ę. Pei* žiūronus bu
vo matyti, kaip po gatves bėgiojo nusigan
dę žmonės... ' '

Nuo ’laivo nuėjo du būriai—vienas ant 
Viazovkoš, o antras ant Čusovkos. Ant lai
vo pasiliko artileristai ir kulkasvaidinin- 
kai, kapitonas Efimovas ir lenkų koman- 
dierius ponas Zalinski.’ Abu komandieriai 
pirmos klasės kambaryje gėrė kavą ir 
draugingai kalbasi.

Maksimas bėgioja ant laivo nuo kareivio 
prie jūreivio, nuo jūreivio prie kareivio. 
Nuoširdžiai dėdamas pastangų nori įtikin
ti juos: r

PHILADELPHIA, PA.
Little Theatre,’ 2222 Market St., 

kasdien rodo krutamus paveikslus, 
dauginusia iš SoVietų Sąjungos, at
vaizduojančius darbininkų gyvenimą. 
Verta lietuviąms darbininkams, kurie 
mėgsta judžius, atsilankyti, šią sa
vaitę yra rodoma “Carnival of Ve
nice.”

. . ROCHESTER, N. Y.
, Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 62 kuopos susirinkimas bus penk
tadienį, 26 rugsėjo, Gedemino Drau
gijos svetainėj, 575 Joseph Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. Komitetas.

LIETUVIS
BRIDGEPORT, CONN.

» '• •I' ♦ I ,11 ’

Iš Mūsų Veikimo
L,D.S.A. 35-ta kuopa turėjo 

surengus vakarienę 14 d. rug
pjūčio ant Mureikos ir Rapšio
ūkės. Nors diena buvo apsi
niaukus, vienok svečių priva
žiavo daugiau, negu buvo tikė
tasi; bet gaspadinės turėjo 
prigaminę daug ir visokio ska
naus valgio, todėl užteko vi
siems, ir svečiai atrodė pilnai 
patenkinti, ir kaip išmanė, 
taip linksminosi :į vieni šoko, ki
ti dainavo, treti grybus rinko, 
ir tik apie 9-tą vai. išsiskirstė.

Draugės, kurios dirbo prie 
vakarienės, nemažai turėjo 
padėt darbo, bet neveltui,— 
kuopai liko nemažai pelno. 
Prie valgių daugiausia dirbo 
drgg. Baltrėnienė ir Mureikie- 
nė. Joms pagelbėjo drgg. M. 
Josienė, Mureikiūtė, Novakie- 
nė ir Žemaitienė1; drg. Kajac- 
kienė pardavinėjo čekius. Mū
sų drgg. vyrai, mums labai 
daug padėjo dirbt. Drg. Gran
tas su draugais veltui gražiai 
pagrajiho. Piknikui vietą 
taipgi gavome veltui. Maisto 
irgi didelė dalis buvo suauko
ta. Aukavę yra šios draugės: 
D. Kajackienė, Baltrėnienė, 
Mureikienė, M. Valilionienė, 
D. Josienė, D. Žemaitienė, No- 
vakienė, ir drg. Jasūnas ir J. 
Repšys. Visiems aukavusiems 
ir dirbusiems del vakarienės 
kuopa yra labai dėkinga už to
kį gražų pasidarbavimą. • Bu
vo ir aukos renkamos del 
Tarpt. Darb. Apsig. Surinkta 
11.18.

L.D.S.A. 35-ta kuopa ir A. 
L.D.L.D. kuopa parengimus 
vis turėdavo bendrai, bet šią 
vasarą abi turėjo atskirai; A. 
L.D.L.D. kuopa turėjo pikni
ką,/ nuo kurio liko pelno. Se
kančią žiemą abi kuopos bend
rai rengs lošt kokį nors veika
lą.

Šią _sa- 
Reporteris, 228-9

RIVERSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 142 kuopa rengia 

šaunią vakarienę su šokiais palikimui 
drg. A. Urbonienės, kuri atvažiuoja 
iš Lietuvos. Vakarienė .bus subatoj, 
11 spalių (October), svetainėj New 
Jersey Ave. ir Lippincott St. Visi 
vietos ir apielinkės lietuviai įsitė- 
mykit dieną ir atsilankykit, nes bus 
proga išgirsti daug naujienų iš Lie
tuvos; taipgi pasivalgius ir išsigėrus 
bus galima smagiai pasišokti prie 
geros muzikos. Svetainė puiki. _Du- 
rys bus atdaros 7 vai. vakare, 
gėjai. J______ .

' DETROIT, MICH.
Subatoj, rugsėjo (September) 27 

d., 6:30 vai. ..vakare, Draugijų Sve
tainėj, 4637 W< Vernor Highway, bus 
visų Detroito progresyvių draugijų 
konferencija, reikale paminėjimo ar
ba apvaikščiojimo Vytauto didžiojo. 
Todėl visų valdybų nariai ir visi įdo- 
mauj'anti tuo reikalu, būtinai pribū
kite. Kviečia Priešfašistinis Komite
tas.

Optometras 
Optikas

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI- 
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
6AUKITR8 PA9i

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

LIETUVOS EKONOMINE r ; < 
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Darkai:

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

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

DETROIT, MICH.
Svarbias prakalbas rengia S. L. A. 

21 kuopa nedėlioj, 28 rugsėjo (Sep
tember), Draugijų Svetainėj, Vernor 
Highway ir Lansing Ave. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vakare. Kalbėto
jas bus iš Chicagos drg. M. Bacevi
čius, S. L. A. didžiumos išrinktas 
prezidentas. Šios prakalbos rengia
mos tuo tikslu, kad S. L. A. nariams 
ir plačiai visuomenei išaiškinus da
bartinę padėtį mūsų organizacijos. 
Drg. M. Bacevičius, kaipo naujas 
prezidentas ir būdamas priešaky tos 
organizacijos, galės pasakyti daug 
ką naujo. Taigi, kam rupi dabartine 
darbininkų kova su fašistiniais uzur
patoriais, tai visi dalyvaukite pra
kalbose. Įžanga visiems veltui. Kvie
čia komitetas. . 228-9

SCRANTON, PA.
A. ž. V. Draugijėles mokykla pra

sidės sekantį penktadienį, 26 rugsė
jo, po num. 110 W. Market St. Mo
kytoja bus O. Vanagaitė. Nors pra
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 vįsus vaikučius lan
kytis į mokyklėlę. Įstojimas tik 15 
centų, mėnesinė mokestis 10c. P. 
Pabalis. , 227-8

PLYMOUTH, PA.
Lįetuvių Laisvų Kapinių draugijos 

trimėnesinis susirinkimas bus neda
lioj, 28 rugsėjo, Stravinsko svetai- 

_ ___v Z'.. Prasidės 2 .vai. 
Visi malonėkite atsilankyti, 

j tu s gauti ar taisyti, tai būkit, susi- 
i rinkime. L. L. K. sekr. J. Staškevi

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 susirih- 
kimas, į kurį yra kviečiami, 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 130 
kuopų narės, A. P. L. A. nariai ir 
visi viršminėtų laikraščių bei orga
nizacijų pritarėjai. Bus patiekti ir 
apkalbami planai, kaip padaryti pa- 
sekmingesniu įvyksiantį musų orga
nizacijų ir spaudos vajų spalių mė- 

Ipesį. šiame susirinkime dalyvaus 
turėsime drg. I drg. M. Bacevičius iš Chicagos. Va- 

’J A “Asme-'jaus komisija. 227-9

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

> 
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

L.D.S.A. 35-ta kuopa per 
tūlą laiką buvo silpna narė
mis, bet tos, kurios prigulėjo, 
nedavė kuopai visiškai numir
ti, o dabdr kuopa pradeda 
smarkiai atsigaut, ir veik kiek- 40 F - - 
vieną susirinkimą prisiraso po'dieną. — - -
nauja narę. Senosios taipgi! yra svarbių reikalų. Kurie norit dy- 

j-^/tus gauti ar taisyti, tai būkit susi- įzta atgal 1 kuopą, is to | rjn^imei Lt j,, k. sekr. J. st.aškevi- 
rėi'kia džiaugtis. Vjšos drau
gės dirbkim ir, jei kas kuopai 
negerai, taisykim, bet neleis
kim tuščiai laiko. šiandien, 
labiau negu kada pirmiau, 
moterys turi organizuotis ir 
lavintis, kada viso pasaulio 
darbo vergai, kyla prieš iš
naudotojus. Mes irgi neturi
me leist laiko veltui,—laiky- 
kim susirinkimus, lavinkimės, 
padarykim kuopos susirinki
mus gyvais,—tik tada mūs 
kuopa augs.

Sekančiam kuopos susirinki-; 
me, spalio 9 d., i 
Petrikienės paskaitą 
niškumai kuopose," todėl su- 
sirinkim anksčiau. Pašaliniai, 

Ikurie zmgeidauja, gali ateit, kimas bus panedėlį, 29 rugsėjo, po 
. i — . r- r-r T T • 1 j . A  ____ 1 v •

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĘ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsi žymėjimu s 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!PRALOTAS OLŠAUSKAS

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

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

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiėkviėnąs darbihinkas, 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.

, ,, ( Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine 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—

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž! V. Draugijėlės Susirinkimas 

bus nedėlioj, 28 rugsėjo, Lietuvių 
Liaudies Name, 8th St. i r* Fairmount 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai kviečįami atsilankyti, nes „ turi
me: apsvarstyti Apie' pradėjimą mo
kyklėlės Šiame sezone. ‘ Ątsįveskit ir 
naujų narių, P. l’uodis. 228-9 
H jj Xit^^E^ND^ CH1IO ■ |;

į pisk^šiįbs .i ftiįgrų sū> baltais /darbi
ninkais vfohybęs klatišimu’bus nede
gioj, i 28 rugsėjo, Grdino -Hali.. No. 1, 
6025 St. Clair Ave. Pradžia 2 vai. 
dieną. Prelegentas nustatys diskusi- 
jų, temą, o vėliau kiekvienas galės 
imti balsą ir kalbėti tame klausime, 
šiose • diskusijose turėtų dąlyvauti 
kiekvienas susipratęs darbininkas ir 
darbininkė, nes tai labai svarbus 
klausimas. Rėngia A.. L« D. L. D. 
22 kuopa. Kviečia komisija. 228-9

NĖR
DAUGIAU
R A U M AT1ZM0
Naujos ir Pagerinto^ Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bėt. virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite "Gold Medai" vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

AND IMPRokrz>

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Vic tr ola Radiolos 
GEORGĘ MASU JOMS 

377‘ Broadway /South Boston, Mas?.
VYiRIšKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIĘTŪVIŠKA KRAUTUVĖ Į
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIĄI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

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

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

Knyga 260 puslapių,
Audinio, viriais dabar 50c.

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
4 . ” 1 '* f T? ' » - . ‘ ‘ ‘' ■* , ' * f . t

J Paraše V. Kapsukas .
• .Joje aprašoma Lietuvos moterį j veikimas nuio 1905 

metų revoliucijos laikų.iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—khip jos ten kankinamos*ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai.

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

j Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten 'Ey.ck Street, Brooklyn, N. Y.



Tel., Juniper 6776VIETOS ŽINIOS
MIRĖ MARIJONA JAKAS

GEORGE NOB1LETT1

Tarimai

ŽODIS NUO DR. MF.ND1.OWITZ

PLATINKI!

DR. H. MENDLOWITZ

LIETUVIU DARŽE, UŽ LAKE WOOD, WATERBURY, CONN.

MALONAUS PASIMATYMO

Vardas

State.Miestas

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

Vardas____ —-
No. ir gatvė— 
Miestas ir'valst.

Ai, Žemi aus 
man prĮsiųsti 
mals, ’kaip Vai

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei, 

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

Keletas žodžių j A.LD.L.D 
ir L.D.S.A. Kuopas 
Trečio Apskričio

(Iškirpę Šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

“Naktis Raudonojoj Rusijoj’
New York o darbininkės tu 

rėš pramogą, vadinamą JNak

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

4 Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY . -J
ĮSI METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. T.

is, siunčiu vįlENĄ DOLERI, už kuri 1
S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody- 1

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

buvo 271 Berry St. Dabar ‘mano antrašas: .

A.P.LA. ANTRO APSKRIČIO 
KETVIRTAS PROTOKOLAS

A. P. L. A. 2-ro Apskričio 
4-ta konferencija buvo 24 d. 
rugpjūčio, 1930 m., J. Leonai- 
čio svetainėj, Benton, Ill.

Konferenciją atidarė apskri
čio pirmininkas J. Leonaitis, 
10-tą vai. ryte.

(a) Vardašaukis valdybos; 
dalyvauja visi nariai; (b) iš
rinkta komisija peržiūrėti 
mandatus iš 3 narių; F. Pik- 
sas, A. Daukšis ir B. Yuškaus- 
kas; (c) nutarta apskričio 
valdybai duoti sprendžiamąjį 
balsą, o svečiams patariamą; 
(d) išrinkta konferencijos 
prezidiumas iš sekančių narių : 
pirmininku j. Leonaitis, pagel- 
bininku Cvergždienė, rašti
ninku V. Kunskis; (e) nutar-

Nesivėlinkit važiuoti iš namij 
įsitėmykit, čia dalyvaus visas i

Programa bu
vadovaujamas J. Plikūno.

Tai pirmu sykiu Waterbury Liet. Darže tiek daug bus dainų
ĮŽANGA 25c | PARKĄ.

Visi, pas ką dar kiek nors gyvybės kibirkštėlė randasi, rengkites. Tuomi ne tik pasilinksminsime su tūkstančiais žmonių iš įvairių''^krąštų, bet 
savo spaudą ir chorus materialiai paremsime. Tikit, ar ne, bet bu?-į dešimts tūkstąnčių žmonių. " RENGiSJA'IJ
KELRODIS: Atvažiavę traukiniais ar gatvekariais į Waterbury, paimkit Lakewood gatvekarj, važiuokit iki Lakewood Park, Chęfitput HilĮ R<|.; per
ėjus per ežerą, ten bus Liet. Daržas. Autoibobilirtis iš įhiesto paimkit North Main St. iki Lakewood; peYyažiavę per gatvekario Teleą, sukit po 
tiesiai; už ežero mūsų parkas. ' KOMISIJA.

jokių žalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am-, 
žino priešo!

Aįrtiekorins
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Chnaant Atomu) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper B7M

VILIJOS CHORAS Iš WATERBURY, CONN.
Pradžia 10-tą Valandą Ryte

, nes diena daug trumpesne. Pietus pavalgysit atvažiavę, čia visko turėsim, nesirūpinkit su valgiais. Gerbiamieji, 
ietuviškas svietas iš visos Naujosios Anglijos. .< ■ V

didelė—dalyvauja chorai: Hartfordo Lflisvės, vadovaujamas J. Plikūno; New Havoho. vadovaujamas J. Kunco; Waterburio Vilijos 
geri liet, kalbėtojai, šokiams muzika lietuviška ir angliška. Visas pelnas Darb. Spąudai ir chorams.

skambės Aido halsai Waterburio Lietuvių Parke Naujoj svetainėj.
ŠOKIAI DYKAI! VAIKAMS VISKAS DYKAI!

Tuomi ne tik pasilinksminsime su tūkstančiais

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

2220 Avenue J 1
Tel.: Midwood 6261

tis Raudonojoj Rusijoj,” sek
madienio vakare, rugsėjo 28 
d., Irving Plaza Svetainėj, 
15th St. ir Irving Pl., New 
Yorke. Bus šokiai, .rusiška mu
zika, rusiški kostiumai ir įva- 
lias užkandžių ir gėrimų. Taip 
pat bus leidžiama išlaimėji- 
mui knyga su parašais drg. 
Fosterio, Minoro, Amterio ir 
Raymondo.

Nutarta turėti vajų. Kurios 
kuopos organizatorius prirašys 
daugiaus’ia naujų narių prie 
A. P. L. A. draugijos, tai tam 
Antras Apskritys duos dova
ną—fontaninę plunksną vertės

Mirė Marijona Jakas, gy
venusi po num. 308 Trautman 
St., Brooklyne, .N. Y. Liga iš
sivystė po tonsilių išėmimui ir 
užsibaigė mirčia rugsėjo .24 d. 
Bus palaidota šią subatą, rug
sėjo 27 d. prieš piet. Kūnas 
pašarvotas namie po viršpa- 
duotu adresu. Velione buvo 
20 metų amžiaus. Giminės ir 
pažįstami yra prašomi atsilan
kyt į laidotuves. Graborius J. 
Garšva rūpinasi laidotuvėmis,

j 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 delei va
karėlio surengimo, malonėkite 
susirinkti į “Laisvę” rugsėjo 
(September) 24 d., 8 vai. va
kare. ' A. K.

CONN. VALSTIJOS LIETUVIU DARBININKIŠKU CHORŲ IR SKAUDOS MILŽINIŠKAS

kad 
nes 
visiems 
“Šliūbi.nė Iškilmę 
S.”; yra-labai daug juoko, iš ko 
galėsit įvalias, prisijuokti.

Seno Vipco prąkalba. taipgi 
bus smagi ir svarbi, .žodžiu 
sakant, bus labąį linksimas ir 
naudingas vakarą^ Visi būki
te. ; Įžangai 50c. <u1 I I • • ! f 

širdingai visus . kviečia—•, 
j Rengimo Komisija.

A. L. D. L. D. 138 kuopa ir 
L. D. S. A. 91 kuopa rengia 
teatrą ir prakalbas sekmadie
nį, 19 d. spalių, National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspethe. 
Bus statoma scenoj vieno akto 
komedija “šliūbinė Iškilmė ar
ba O. S. S.” Kalbės Senas 
Vincas iš Gibbstown, N. J.

Durys atsidarys 4 vah po 
pietų; programa prasidės 5 
vai.; po programai bus šokiai 
prie puikios muzikos.

Visus kviečiame atsilankyti 
p are n gi m ą, ūžti kri n d am i, 
būsite pilnai patenkinti, 

bus įvairi programa, kuri 
patiks. , Komedijoj 

irba O. S.

Pianistas ir Mokytojas 
įgaliotas ir Paliudytas 

New Yol'ko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Painokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhurst 6631

Bell Phone, Poplar 7545

A. T. STANKUS 
GRABORIUS-'tNDERTAiKER

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

' ** j , u Ui kj ' ,
Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu. 
, 1 : ■ t i .

Siųskit dolerį registruotam laiške 
arba money orderį, 4Huo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 bond St., Dept. D 

ELIZABETH, fc. J.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL
* * C

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą iŠsiuntineja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

VARDU

Mandelo

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

151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

...............
.............  • II

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Tel., Stagg 7Q57

STEPHEN taDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJQS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand ;Ave., Maspeth, L. I. 
. .'Į'el.: Juniper 6776 .

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matemėsi. 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

Mūsų draugams žinoma, 
kad spalio mėnesis yra mūsų 
A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. vajaus 
mėnesis. Taipgi sykiu ir mū
sų spaudos vajus—“Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Darbininkių Bal

ose.” Per tą mėnesį mūsų visų 
yra pareiga gauti kuo dau- 

' giausia naujų narių į mūsų 
augščiau minėtas organizaci
jas ir skaitytojų “Laisvei,” 
“Vilniai” ir “Darbininkių Bal
sui.” To mes nepadarę nesi
jausime atlikę savo pareigas. 
Taigi, spalio mėnesis jau čia 
pat, liko tiktai kelios dienos. 
Ar jau visi mes esame prisi
rengę prie to taip, svarbaus 
darbo? Draugai, sukruskime, 
imkimės už darbo; šaukime 
“Laisvės,” “Vilnies” ir “Dar
bininkių Balso” skaitytojų ir 
simpatizatorių bendrus susirin
kimus. Išrinkime gabius drau-j 

(gus: 
'stubas užrašinėdami mūsų lai
kraščius: “Laisvę,” “Vilnį” ir 
“Darbininkių Balsą.” Taipgi 
gavimui naujų narių į A.L.D. 
L.D. ir L.D.S.A. Rengkime 
prakalbas, kad kožnoj koloni
joj būtų surengtos prakalbos, 
kur tiktai randasi mūsų kuo
pos. Kurios silpnai stovi pini- 
giškai, tai nebandykite tuomi 
pasiteisinti, bet kreipkitės į 
Apskričio organizatorių ir 
jums pagelbės.

Ilgai nelaukite, greitai imki
tės už darbo.

Dar Viena Svarbi Naujiena

28 d. rugsėjo bus labai svar
bus išvažiavimas, kurį rengia 
Conn, valstijos darbininkiški 
chorai užbaigimui vasarinio 
sezono, su plačia ir įvairia 
programa: dainomis, žaislais 
ir sportu. Būtinai turite būti 
šiame išvažiavime, kad paskui 
nereikėtų graudintis praleidus 
tokį puikų išvažiavimą. Puse 
pelno yra skiriama spaudos 
naudai—“Laisvei,” Vilniai” ir 
“Darbininkių Balsui.“ Išva
žiavimo vieta Waterbury, 
Conn., Lietuvių darže, naujoj 
svetainėj. Gera svetaine šo
kiams ir lietaus nereikia bijoti, 
nes pastogės yra užtektinai.
.J. Strižauskas, 

A.L.D.L.D. 3-čio Apskr. Org.

(ibi!tavuoju jr laidoja hutnlrtitld* aut 
VUokių kapiniu. Norintieji geriausio pa* 
tarnavimo ir nl žem* kxin^, nuliOdimo 
Valandoje iaukTtč* pa* mane. Pa* Mane 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo- 
geriauaioK vietoae ir už žemą kainą.

J 1023 Mt, Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

New Yorko ALDLD 23-čios 
Kuopos Narių Atydai

Šį sekmadienį, rugsėjo 28 
10 vai. ryte, įvyks minimos 

>. Vieta— 
paaukota $5 pas drg. Boleišį, 8$4 E. 156th 

sergan- st., Apt. 20, New Yorke. 
Rapor-1 šiame susirinkime reikės ap
kuopęs tarti daug ir Įvairiu dalykų, 

tai tai agitacijos mėnuo, pa
rengimų klausimas; ir tie, ku
rie atsilankysite, gausite nau
ją knygą “Vytautas Mažasis.” j 

Draugai, vakacijų laikas 
pasibaigė ir čia pat rugiapjū
tė gavimui naujų skaitytojų ! 
mūsų dienraščiui “Laisvei,” ir1 
mūsų kvota yra nedidelė, tik 
10 naujų skaitytojų, taip pat 
gaut 7 nauji A. L. D.- L. D. • 
nariai; o tai tik lašas jūroje, 
pagal mūsų miesto lietuvių gy-, 

, ventojų skaičių, tiek gauti. i 
Apskričio ekstra konferenci

ja tiek mūsų kuopai yra nu- * 
j skyrusi. s Bet vienas kuopos | 
j komitetas negalės to gyvenimo t 
įvykinti be jūsų, draugai, pa- j 
g*elbos. Tad nors kartą i me- j 

,tus visi kuopos nariai turime i 
padirbėti. Komitetas.

Raštininkas pranešė, kad se
kamos kuopos Užsimokėjo į.l 
Antrą Apskritį: 30 kuopa, i 
Benton, Ill., $3.90; 34 kuopa, į 
Royalton, Ill., $2.20. Viso $6.-1 
10. Prie apskričio priklauso) 
keturios kuopos, bet dvi dar 
neužsimokėjo, tik prižadėjo 

kurie eitų per darbininkų ' užsimokėti.
Iždininko išlaidos: Protoko- i 

lų knyga 75c; iždininkui kny
ga 50c; viso išlaidų $1.25. An- ; 
tram Apskričiui lieĮęa $4.85. 
Nuo pikniko pelpo $6.51 arba 
viso apskričio ižde yra $11.36.

ta priimti 44-tą kuopą iš Žeiį- 
ler, III., prie A.P.L.A. 2-ro Ap
skričio; (f) pereito suvažiavi
mo protokolas perskaitytas ir 
priimtas; (g) Apskričio val- 

posėdžio protokolas 
priimtas; (h) 
ja išdavė ra

portą; pasirodė jog konferen
cijoj dalyvavo 2 kuopos—30 
kuopa, Benton, Ill., ir 44 kp., i 
Zeigler, Ill. Delegatų buvo 5;l 
narių atstovavo 66. 30-tos 
kuopos delegatai buvo 3: F.1 
Piksas, A. Daukis ir S. šlizevi-i 
čius. 44-tos kuopos buvo 2 : L. I 
Sakevičius ir A. Matulevičius;' 

L. D. L. D. Ant- raportas priimtas; (i) Apskri-i 
valdybos, kad ji čio Pildomasis komitetas išda-1 

raportą, kur pasirodė, jog, 
K. dirbo, kiek galėjo; (j) i 

delegatų raportų 30-tos kuo-1 
ipos pasirodė, jog kuopa turi i. 
139 narius gerame stovyje ir 36 
suspenduotus; turto turi $149.* 
14c. Piknikas nutartas ant 31 
d. rugpjūčio, 1930 m. Kuopos d 
naudai kitas piknikas nutartas (kuopos susirinkimas 
lapskričio pelnui 
draugui A. Nanortai, 
čiam A.P.L.A. nariui, 
tas priimtas. 44-tos 
delegatų raportuose pasirodė, 
jog narių turi 27, gerame sto
vyje 26, vienas suspenduotas; 
turto turi $182.47; iš pikniko 
pelno padarė $42.11; raportas 
priimtas. 2-ro Apskričio pik
niko komisija raportavo, paro
dydama, jog nekokį pelną pa
darė, tik $6.51. Raportas pri
imtas.

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS

VINCENTA RlfeOKIĖNk

Iš A. L. D. L. D. 77 Kuopos 
. Susirinkimo

Rugsėjo 3 d. įvyko minimos dybos 
kuopos susirinkimas. Narių ! perskaitytas ir i 
dalyvavo mažai, bet rimtai ap- mandatų komisij 
svarstėme keletą dalykų ; ypa
tingai daug svarstėme apie 
prisiartinantį A. L. D. L. D. ir 
mūsij darbininkiškų laikraščių 
vajaus mėnesį. Nutarta su
rengti Senam Vincui prakal
bas taip greit, kaip gausime 
nuo jo atsakymą į mūsų pa
kvietimą. Taipgi gavome pra
nešimą iš A. 
ro Apskričio

^alės prisiųsti į Cliffsidę ak- vė 
torius, kurie sulos teatrėlį dar- 

•bininkiškos spaudos naudai. 
Pranešimas priimtas ir išrink
ta tuo darbu rūpintis komisija 
iš draugų K. Steponavičiaus ir 
K. Derenčiaus. Tikimės, kad 
draugai pasidarbuos.

M. Mažeika.

Sekančią konferenciją nu 
tarta laikot Zeigler, Ill.;
: Konierencija užsidarė 2 yąl
po .pietų., < : ,

Pirfnimnkas J. Leonaitis,
Rašt. V. Kunskis. 1 ' '

J
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PAJIEŠKOJIMAI

Telephones Stagg 4401

D

D

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. 
Yi A 227-30

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos.
Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti savo 

paveikslą. Vietinės galit ypatiškai 
mane matyti 8 vai. vakare. Geo. 
Vilutis, 248 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 228-30

praneša, 
visai 
R.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius delei 40 

šeimynų namo su šiluma, Wil- 
liamsburgo sekcijoj. Rašykite: Ben 
Cohen, 91 Ft. Washington Avenue, 
New York City. 227-9 I

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

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

(223-228)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

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

REIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėjimui dviejų vaikučių. Atsi- 

šaukit sekamu adresu: Petronis, Ge
li Clinton Ave., Maspeth, N. Y.

(224-229)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, yra 

elektra ir maudynė. Tykus namas, 
Į randa $25.00. Kreipkitės po num.
466 Cleveland St., East New York, 
N. Y. 228-9

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE 

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

‘ Puslapis šeštas ' Ketvirtad., Rugs. 25, 1

~ w - - w « Y Laikas Padirbėti DailyVIETOS ŽINIOS “rFr“"Dažai ui

I Amalgameitą Viršininkai 
į Begėdiškai Laužo Streiką 
Kišenių Darbininkų

Gillman-Brand siuvyklos
šenių darbininkai, 84 Fifth 
Ave., New Yorke, sustreikavo 
pirmadienį. Reikalauja, kad 
kiek bosai buvo numušę algos, 
tai kad vėl tiek pakeltų, ir su
grąžintų senąjį uždarbį; taip 
pat reikalauja, kad būtų pa
naikinta tas baisus įvestas su 
darbu nuo štukų skubinimas. 
Turi streikieriai ir kitų reika
lavimų ir nusiskundimų prieš

Daily Workerio ir Freiheito, 
komunistinių dienraščių, baza- 
ras atsidarys spalių 2 d. ir tę
sis iki 5 d., Madison Square 
Gardene, New Yorke. Jau 
laikas paskubėti aukot ir rinkt 
bazarui naudingus daiktus. 
Gerai būtų, kad organizacijos 
nutartų po keletą dolerių pa
sveikinimams, kurie bus deda
mi į bazaro katalogą.

Aukojamus bazarui daiktus 
pristatykite į “Laisvės” rašti
nę, uždėdami drg. Sherry var
dą. į ;

* .* I ■ '

mo arenoje, New Yorke. Spor
to rašytojai' pakartotinai žy
mėjo, kad Šarkis atrodė pas
kutinėmis dienomis tai aplei- 
pęs, tai susižeidęs, tai suge
dusiu valgiu apsinuodijęs. Bet 
Atletinės Komisijos daktarai 
J. S. Baldwin ir J. M. Sheri
dan, išegzaminavę, 
kad jo sveikatos stovis 
geras.

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavbjimui naujų namų 

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

228-54

Telephone, Stagg Hit

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Visos Darbininkiškos 
Organizacijos į Sovietų 
Draugų Demonstraciją

Hamilton Fish, vadas fašis
tinių kongresmanų, reikalauja, 
kad būtų iš valdžios iždo pa
skirta penki milionai dolerių 
delei medžioklės prieš Ameri
kos “raudonuosius,” ir sykiu, 
suprantama, delei kariškos 
propagandos prieš Sovietų Są
jungą.

Sovietų Sąjungos Draugų 
newyorkinis distriktas šaukia 
visas darbininkiškas organiza
cijas, unijas, dirbtuvių komi- nepakenčiamas darbo sąlygas, 
tetus, pašelpines draugijas, Nes paskutiniais laikais, 
darbininkiškus kliubus ir kt.'bosai norėjo, tą ir darė. Pav., 
sumobilizuoti visus savo na-1 jeigu darbininkas pavėluoda- 
rius į Sovietų apgynimo de
monstraciją sekmadienį, rug
sėjo 28 d., 2:30 vai. po pietų, 
New Star Casino svetainėj, E. 
115th St., New Yorke.

Šiandie gi vakare, 7 :30 vai., 
bus greitasis organizacinis mi
tingas, Sovietų Sąjungos Drau
gų centre, 799 Broadway, New 
Yorke, kur lietuvių darbininkų 
organizacijos turi pasiųst savo 
delegatus arba savo komitetų 
atstovus.

Šį Vakarą ALDLD Pirmos 
Kuopos Svarbus Susirinkimas

Susirinkimas: įvyks 8 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėje. 
Svarbu visiem A. L. D. L. D. 
1 kuopos nariam dalyvauti, to
dėl kad mes turime nominuoti 
kandidatus į Centro Komitetą. 
Tokiu būdu reikalinga, kad 
susirinktų kuodaugiausia na
rių.

Toliau. Nelaukite rytojaus, 
bet ateikite užsimokėti į kuo
pą, kad paskui nebūtų pervė- 
lu. Svarbu turėti skatlingas 
susirinkimas šį vakarą dar ir 
del daugiau reikalų ir darbų, 
kuriuos turėsime atlikti.

Jąuksime sueinant visų

Daktaras Deginančią Rūgštį 
Pylęs ant Vaikų

Daktaras Griehl deginančia 
Rulfurine rūgščia apipylė Juo
zukui Duffy, 10 metų vaikui, 
veidą, sužeisdamas akis ir su
gadindamas gražumą. Dak
taras Yorkville teisme, New 
Yorke, įkaitintas, kad pro lan
gą pylė tą smarkiausią rūgštį 
ant būrelio bežaidžiančių vai
kų prie apartmentinio namo, 
kuriame jis gyveno. Inteli
gentiški jo nervai negalėjo pa
kęsti vaikučių krykštavimo. Be 
kitų, prieš tą daktarą liudija 
ir patsai rūgščia nuplikytas 
Juozukas.

“’Write Delegatus j 
JMarbiy Konferenciją!

Sekmadienį, 10 vai. dieną, 
atsidarys bendroji konferenci
ja visų Didžiojo New Yorko 
bedarbių tarybų. Darbo Uni
jų Vienybės Lyga ir Bedarbių 
Komitetas šaukia visas darbi
ninkiškas organizacijas pri
siųsti į konferenciją savo de
legatus. Bus daroma smar
kesni žingsniai, kad priverst 
vietinę valdžią tupjaus duoti 
bedarbiams greitosios paramos 
iš miesto iždo ir per masinį 
judėjimą prispirt Washington© 
kbngresą išleist bedarbių ap- 
draudos pensijų įstatymą, su
lig kurio kiekvienam bedar
biui būtų mokama ne mažiau 
kaip $25 paramos į savaitę.

P" Antinis Išvažiavimas
Sekantį sekmadienį, 28 d. 

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 atsisveiki
nus su gamtos grože, mes su
rengėme paskutinį išvažiavi
mą, į kurį kviečiame visus vie
tos ir apielinkių lietuvius atsi
lankyti. Bus gera programa, 
turėsime skanių užkandžių ir 
gėrimų.

Taigi,; visi ir visos būkite 
Forest* Parke. Komisija.

vo kelias minutes, tai jam at
mušdavo visą pusdienį, ir tt.

Bet kaip tik kišeniniai dar
bininkai streikan išėjo, tuojaus 
atlėkė Amalgameitų kompa- 
ničnos unijos 63-to lokalo ve
dėjas (manadžeris) Cantolo- 
noti, Hillmano gizelis, ir įsa
kė grįžti darban. O Rissma- 
nas, hilmaniškis Bendrosios 
Tarybos manadžeris, pareiškė, 
kad “pramonės ratai turi suk
tis,” ir jeigu kišeniniai strei
kuos, tai pati unija, girdi, lau
žys streiką, siųs darban nau
jus darbininkus, arba, atvirai 
pasakius, streiklaužiaus.

Kadangi iki šiol “socialisti
nė” Amalgameitų Hillmano li
nija dar negavo kiek reikiant i su kitais, 
streiklaužių, tai stato streiką 
laužyti pačius savo agentus. 
Taip ant, jau paėmė iš kitos 
dirbtuvės ir pastatė Gillman- 
Brando siuvykloj skebauti Or- 
tavą, narį 63-čio lokalo pildo
mosios tarybos. Mobilizuoja 
Hillmano mašina ir kitus vir
šininkėlius kaip streiklaužius.

Kairioji Adatos Darbininkų 
Unija išleido atsišaukimą į 
minimos dirbtuvės darbinin
kus, kad visi stotų streikan, 
išsirinktų -streiko komitetą iš 
eilinių narių ir energingai tęs
tų kovą.

Šypsaisi; Ar Liūdi?
Šypsokis—ir pasaulis šyp

sosis su tavimi; liūdėk 
—ir liūdėsi vienas.

’ 1 I ' 1 ’ 1

Laimingas yra tas, kas sugebi 
savo gyvenimo papėdę sutvar
kyt taip, kad galėtų visuomet 
šypsotis — šypsotis lūpomis ir1 
širdimi, šypsotis laimėj ir ne-i 
liūdėt nelaimėj.

Tokiu' laiminguoju gali tapti 
tas, kuris savo darbu tampa 
visuomenės dalimi.

Vargas yra tam, kuris ketu
riomis sienomis atsitveria nuo 

; viešojo gyvenimo. Tok is yra 
visuomenės nuotrupa, kuriam 
lemta liūdėsyj išnykt. Ir nie
kas jo nesigaili.

Gali dieną ir naktį sielvar- 
taut savo bėdomis vienas pasi
slėpęs, niekas tau nepagelbės,s 
liksi savo bėdų auka. Netgi jo
kia laimė, jokis džiaugsmas nė
ra pilnas, jei juomi nesidalinsi

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

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušame Sienas, 
ir Lubas; Užtaisome nuo' 
Vandens.
229-231 LEONARD ST.,* 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

A«do Choro Koncertas 
Jau Čia Pat

Vasara greitai prabėgo; 
nors šios dienos dar yra pusėti
nai šiltos, nebaugu persipilti 
šaltu vandeniu, bet medžių la
pai jau ruduoja. Reiškia, jau 
matosi pirmi ženklai rudens.

Nors rudens mažai kas lau
kia, tačiaus Aido Choras jį vi
sada pasitinka, šauniu koncer
tu, kad padėjus nepūstantį pa
matą muzikalėm programom.

Taigi ir šį rudenį bus gra
žus koncertas. Dainuos pats 
Aido Choras pagarsėjusią 
“Bandūrą”; o tai dainų vaini
kėlis, kaip Ukrainai vadina. 
Ukrainų dainos visos melodin
gos ir skambios. “Bandūra” 
lietuviškai pavadinta “Raudo
noji Daina.”

Paskui dainuos visiems žino
ma M. česnavičiūtė, Dešina 
Rina, Wasilevski, tenoras, ii' 
Kazekevich, baritonas; grieš 
smuikininkė Banevičiūtė iš 
Brockton, Mass.

Vadinasi, programa gera. 
Įžanga tiktai $1 ir 75c kon
certui; 50c šokiams.

Kviečia Aido Choras.

Kuomet mes kalbame apie 
visuomenę, tai turime mintyj 
darbininkišką visuomenę su jos 
klasiniai sąmoninga dalimi 
priešakyj. Tai ši visuomenė 
siekia laimės visiems. Ir tik 
josios darbams atsidavęs bei 
juos nuoširdžiai remiąs gali 
šypsotis lūpomis ir širdimi,, nes 
tik josios siekiniai užtikrinan
čiai apsivainikuos pergalės ir 
laimės šypsena del visų.

Geru ir tvjrtu įkvėpipiu pri
sipildo širdis nuėjus i mūsų 
koyįngai-linksmų. choristų , pą- 

| mokas besirengiant ateinančiam 
pramogų metlaikiui. Jie atsi
davusiai rengiasi., Jje <jtirĮ)a, ir 
nuovargio nejaučia. Liūdėt lai
ko jiems nėra. Kiekviena sa
vo darbo pasisekimo dalele jie 
.džiaugiasi. Džiaugsimės ir ipes, 
kurie jų pramogas lankysime. 
O tas dar 
choristus. Būkime su jais! Pa
gelbėkime 
kų klasinį

Kovos melodija — tai ugnis, 
kuri uždega mūšio ūpu. Tatai 
patirta ir per amžius naudota 
visose tarpvalstybinėse ir tarp- 
klasinėse kovose. Sakoma, kad 
laike Didžiosios Francūzų Re
voliucijos francūziškos Mar.sa- 
lietės 
negu 

i Šią 
giliai 
choristų, kurie linksminasi pa
tys ir linksmina mus kovingų 
dainų melodijomis.

Pirmąją mūsų chorų muzika
li pramoga Brooklyne bus Aido! 
koncertas, spalių 5, Labor Ly-1 
ceume. Programoj pats Aidas 
pasirodys su nauja darbininkų | 
klasinės kovos daina Bandūra. 
Jos melodija giliai stringa klau
sytojo širdin. Mokytoja šali- 
naitė deda Visas pastąpgaš su- 
mokinimui. Laikoma po dvi pa
mokas kasf savaitė. Tikijnasi.

labiau džiugins mūsų

jiems kelti darbinin- 
meną.

melodija paveikė aštriau 
kanuoles.
tiesą suprantant, reikia
įkainuoti darbą' mūsų

ikijnasi,(
Draugai Žydai Apie “Laisvę” !“dši dainą bus paiiU nu^j

o •/ * c 1/nnnnrruma i\J YnrlrA cmfalin-

Laike žydų šventės Aplankė 
“Laisvę” draugai D.< Gušas, ir 
D. Matusevičius, abu žydų 
tautybės, nesenai atvykę iš 
Lietuvos. Jiedu susiradę “Lai
svę” slovakų knygyne. Pamy
lėję jos turinį, jiedu sumanė 
atlankyti jos įstaigą,
labai norėjo gauti brošiūra 
“Keturių Teismo Komedija,” 
išleistą užsienyje. Neradus jos, 
pasirinko kitokių darbininkiš
kų knygų. Atsisveikindami, 
jiedu paaukojo dolerinę 
raščio reikalam.

koncertams New Yorkd ąpiehn- 
kej. Lai tad nei vienas nena

Gušas

dien-

Menininkų Sąjungos < 
Centro Biuro Nariams

Sekantį šeštadienį,rugsėjo 
27 d., 7 vai. vakare, “Laisvės’’ 
name, įvyks Prpletmeninkų 
Sąjungos Centro Biuro susirin
kimas. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes yra svarbių da
lykų apsvarstymui.

J. Nalivaika.

Liepė Pačiai Nusižudyt
Darata G. McDonaldienė 

gavo New Yorko teisme per
skyras (divorsą) nuo savo vy
ro todėl, kad jis jai pakarto
tinai liepdavo nusi 
pats svetimoteriauda

SPORTAS
ŠARKIS ŠIANDIE 
KUMŠČIUOSIS SU 
CAMPOLO

šiandie vakare, boksu o jas J. 
Šarkis su dičkiu Argentiniečių 
V. Campo|o,i fYankėę ^tadiu-

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

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

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

204-30

METINIS AIDO CHORO

Stefan Kozakevich, Baritonas, 
Pagarsėjęs rusas operų dainininkas

Įvyks Sekmadienį

5 Spaliii-October, 1930
949

su

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
... . ' ■ I

Willoughby Avenue, tBTooklyn, N.
Pradžia 3:30 valandą po pietų 

, į •

Programos išpildyme dalyvauja patsai- Aido Choras,
pagarsėjusia labai muzikališka daina—Bandūra, ši daina, 
tai Ukrąinų dainų .vainikėlis, kaip muzikai jau yra pripa
žinę. Jai pritaikė darbininkiškus lietuviškus žodžius B. 
Šalinaitė. Ta daina tai kaip vieno akto operetė. Saistai 
bus seEąmi: visiems žinoma M. česnavičiūtė; 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. . r

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

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIČIUTĖS
Visus kviečia atsilankyti—

AIDO CHORAS.

Nufotografuoja Ir 
npmaliavoja viao- 
k j u a paveiksiu* 
IvaiAomia a j>a 1- 
romla. Atnaujina 
lenui Ir krajavua 
ir au daro au 
amer ikon i Skala.

TELEFONAS« 
TRIANGLE 1450
Kreipkite! 1 i u o 

adroau i

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

©no

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną Ir naktį. • Di 
atlieku gerai. Reikvle kr 
kites pas mane, o patarna' 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

ir Neturi Savyj'e Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ,, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu. '

Tel, 0783 Stagg

J. LeVANŪA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker) ,

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
< »k • •

• ■ 1
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