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KRISLAI
Obalsiai
Gynimosi Fondas 
“The Working Woman”
Savikritika

Rašo Norma

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių. Laisve i ' f ' ’ ’ » 1 J *

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik R« 

težiu8( o Išlaimesite Pasaulį!
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Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugsėjo (Sept.) 26, 1930 • Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XIIAną dieną tilpo “Daily 
Workeryj” d. A. W. Mills 
straipsnis, nurodantis Par
tijos rinkimų kampanijoj 
padarytas klaidas Detroite 
ir kituose miestuose. Tarp 
kitko, jis pabrėžė, jog mū- 

w sų obalsiams reikia duoti 
aktualės reikšmės, gyvybes 

h (“flesh and blood”). Ir tai 
labai teisinga pastaba. Už 
mūsų obalsių turi stovėti 
konkretis darbo varymas ir 
atsiekimas aktualio jų išpil
dymo, ant kiek tai nuo mūsų 
priklauso. Tušti, 
skambanti obalsiai 
negali duoti mums 
ganizacinių vaisių.

Kunigas Subadė 
Peiliu Savo Tėvą

gražiai 
niekad

gerų or-

BRIDGEPORT, Conn. — 
Vengrų bažnyčios kunigas 
Stephen Kalabamy, 30 metų 
amžiaus, peiliu beveik iki 
mirties subadė savo tėvą. 
Policija sako, kad seniui pa
daryta 15 žaizdų ir beveik 
nėra vilties, kad jis išliktų 
gyvas.

Sakoma,
pasigviešęs ant pinigų, ku
riu tėvas c.

kad kunigužis

turįs $150,000.

AMERIKOS KAPITALISTAI BENAMIUS 
BEDARBIUS ŠAUDO, 0 SAVO ŠUNIMS 

PUIKIAUSIUS PALOCIUS STATO
Kol Bedarbiai Neorganizuoti ir Snaudžia, tol Kapitalistai iš 

Jų Gali Tyčiotis; Turčių Šunes Maitinami Geriausiu Mais
tu, o Milionai Bedarbių Šeimynų Neturi Duonos Plutos

Chicagos policija nušovė 
juodveidį bedarbį ir benamį 
komunistą d. Mitchel Gray.

Turtinga Našlė Pašovė 
Valdininką

Gynimosi Fondą, 
jį irgi mažai plau
tai negerai. Mūsų 
fašistais toli neuž- 
Mes dar su fašisti-

Pastaruoju laiku labai 
mažai kalbama apie Susivie
nijimo 
Aukų i 
kia. (5 
kova su 
baigta.
niais gaivalais ne sykį susi- 
remsime. Reikia tik ištver
mingai varyti darbą pir
myn. Aukos į Gynimosi 
Fondą reikia rinkti kuopla- 
čiausia. Atėjus rudeniui, 
mūsų organizacijos privalo 
tam tikslui surengti kokį 
vakarėlį.

Šiuo tarpu, apart visų di
džiųjų vajų, eina ir vienati
nio angliško darbininkių 
moterų laikraštuko “The 
Working Woman” vajus. 

. Platinimas šio laikraštuko

Kaltinamas taip pat ir ku-|j0 prasižengimas buvo ta- 
nigo brolis Henry užpuolime |me, kad jis bandė prisi-
ant tėvo. Abu broliai pa
leisti po $2,500 kaucijos.

Žemės Drebėjimas
Sovietu Respublikoj

STALINABAD, Tadjikis
tan, Sovietų Respublika. — 
Čia buvo baisus žemės dre
bėjimas, kuris sunaikino 7 
sodžius, užmušė 175 žmones 
ir 300 sužeidė. Apie 1,200 
šeimynų palikta be pasto
gės. Tokio galingo žemės 
drebėjimo šios šalies gyven
tojai nėra girdėję.

Tadjikistane pora metų ■ 
atgal įsikūrė sovietinė res- ' 
publika. Jos gyventojai be
veik išimtinai valstiečiai.

glausti apleistam name, vie
toj gulėti ant šalygatvio.

Chicagoj, kaip ir visuose 
didmiesčiuose, tūkstančiai 
bedarbių šeimynų badauja, 
mėtomos iš stubų už nepa- 
jėgimą randų užsimokėti. 
Tuo tarpu Chicagos “Tri
bune” praneša, kad toj pa
čioj Chicagoj yra statomas 
puikiausias palocius turčių 
šunims, katėms ir kitokiems 
keturkojams sutvėrimams. 
Badas, gatvė ir pagaliaus 
kulka bedarbiui; palocius, 
Žemčiūgai, puikiausias mais
tas turčiaus šunyčiui. Tai 
šiandieninė Amerika — ša
lis “demokratijos,” garbina
mos socialfašistų.

Virš šio namo durų bus

užrašyta auksinėmis raidė
mis: “Šis naĮmas pašvęstas 
del Elephant, Jim, Mary, 
Pipps, Nellie, Gretchen, Gir
lie, Tee, Brownie, ir dauge
liui kitų ištikimų draugų,” 
tai yra jau senai nudvėsu
sių šunų.

Klausimas tyra, ar ilgai 
Amerikos bedarbiai saldžiai 
miegos? Komunistų Parti
ja šaukia darbininkus kovon 
už socialę apdraudą nuo ne
darbo. Darbo Unijų Vieny
bės Lyga organizuoja be
darbius į bedarbių tarybas. 
Rugsėjo 28 d. New Yorke 
įvyks bedarbių konferenci
ja. r' 
šios konferencijos įvyks ki
tuose miestuose.

Lietuviai darbininkai,' sto
kite i kovos frontą. Gana metais 
turčių tyčiojimosi iš mūsų 
klasės. Glauskitės po ko
munizmo vėliava.

ENID, Okla.—Ponia Dou- 
thitt, turtinga našlė, išsiė
mė revolverį ir pradėjo šau
dyti -į teisėją ir advokatus. 
Ji sunkiai sužeidė Jungtinių 
Valstijų komisio.nierių. Ji 
buvo patraukta teisman už 
taksų nemokėjimą. Kaip 
greitai teisėjas nusprendė 
prieš ją, taip greitai Dou- 
thitt pradėjo šaudyti. ’ Dvi 
dešimts metų atgal ji buvo 
teisiama už nužudymą savo 
vyro, bet buvo išteisinta.

Fašistų Sekretorius 
Rezignavo iš Vietos

ROMA. — Italijos fašistų 
partijos sekretorius Turati 
rezignavo ir jo vieton Mus
solini paskyrė Gipvani Giu- 
riati. Pas fašistus,, jokių 
rinkimų nėra. Partijos vir
šininkus skiria kruvinasis 
Mussolini.

WOO* Anglijai

tarp darbininkių, nežiūrint! S,ovi!tlJ valdžia tuojaus pa-
jų tautybės, yra labai svar
bus darbas. Šiame reikale 
daugiausia turėtų darbuotis 
mūsų draugės. ,

skyrė specialę komisijų, rū
pintis tais,' -kurie nukentėjo 
nuo šios nelaimės.

Lietuvių Darbininkių Su
sivienijimui nuskirta kvota 
gauti 50 skaitytojų ir su
kelti $150 aukų tam laikraš
tukui. Tai palyginamai vi
sai maža kvota, jei mes ją 
padalinsime tarp visų Dar
bininkių Susivienijimo kuo
pų. ' I tone.

“The Working Woman” i 
išeina sykį į mėnesį ir jo 
prenumerata tik 50 centų į 
metus. Tais Veikalais rašy
kite LDSA centro sekretorei 
•d. Sasnauskienei.

geras

Farmerys Pašovė ■ 
Astuonių Metų Vaiką

%riMistai Išdrabstė
’ nrfrari Kėdarbius?’!' r

LONDON® -r- Pereitais
* > turistai Anglijoje 

praleido $100,000,000. Iš tų 
$40,000,000 praleido vien tik 
amerikonai kapitalistai. Čia 
žmonės tūkstančiais duonos 
kąsnio neturi, o kapitalistai 
trankdsi po .pasaulį ir mili- 
čnais žarsto'-pinigus: , , ■

Senatorius Apsivogė

ALBANY, N. Y.—Tapo

BELLEVILLE, N. J. — 
Trys vaikai lošė bole ant 
Christian Roehn žemės, šis 
senis baisiai perpyko, įbego 
į stubą, pasiėmė šautuvą ir

suimtas James , Hammond, I pradėjo šaudyti į vaikus, 
buvęs New Jersey valstijos James Anderson, 8 metų, 
senatorius. Jis kaltinamas beveik mirtinai sužeistas, 
pavogime $60,000 nuo namų Roehn yra pasiturintis 
statymo susivienijimo Tren-'metų amžiaus-farmery s.
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NEW 4YORK.r- Bedarbių 
delegacija’ atėjo į karpente- 
rių Lokalo 261 susirinkimą 
prašyti, kad prisiųstų dele
gatus į rugsėjo 28 d. bedar
bių konferenciją. Bet loka
lo socialistiniai biurokratai 
neleido delegacijai kalbėti ir 
paliepė tuojaus apleisti sve
taine, v

Vienos Meilės Istorija

PRANEŠIMAS

d.

rėmimas am. komunistu partijos 
IR JOS 0BALS1U BUS DARBININKU 

ATSAKYMAS SOVIETU PRIEŠAMS
------------------------ ■ . 1 .j

Nauja Įtužus Buržuazijos Kampanija Prieš Sovietus Kilo 
Todėl, kad Komunizmo Pasisekimas Grūmoja Kapitalizmo 
Viešpatavimui; Būdavojimas Revoliucinių Spėkų Ameriko

je Turi Būt Kasdieninis Darbas 'h

New Yorko buržuazine į tai turime orientuotis lie- 
spauda tebėra sausakimša tuviai darbininkai? Gyni- 
žiniomis, ’raštais ir praneši- mas Sovietų Sąjungos yra 
mais apie Sovietų kviečius 
ir kitus produktus. Agita
cija prieš darbininkų respu
bliką baisiai įkaitus. Pakin
kyti darban loti geriausi 
žurnalistai ir koresponden
tai, r', < z

Buržuazija pasikvietė tal
kon ir socialfašistus. Gar-

mūsų visų reikalas. Dar 
niekad taip atvirai, taip pa
šėlusiai imperialistai nesi
rengė prie karo prieš Sovie
tų Sąjungą, kaip šiandien. 
Už to triukšmo delei kvie
čių žvanga imperialistų 
ginklai.

Geniausiai mes padėsime
susis kontr-revoliucionlerių I Sovietų Sąjungai ^apsiginti 
menševiku vadas Abramovi- Puo. Priesib Jį.
v. . . .. r . . vosime revoliucines spėkas,cius stojo į kapitalistų fron- rp . .. . TZ r.
4. t- i J-i • c i Tvirtinimas ^Kpmunistų*tą. Jis keikia Sovietų'val- n ... , \-.v. . . i j d •• Partijos, kova uz jos pakel-dzią ir sako, kad Rusijos J 
žmonės badaują, o bolševi
kai grūdus vežą laukan. Ir 
taip visas buržuazinis pa
saulis padarė dar negirdėtą 
ataką ant darbininkų tėvy
nės.

Ką į tai turi atsakyti A- 
merikos darbininkai? Kaip “Balsuokite už komunistus

tus obalsius, tai bus mūsų 
geriausias atsakymas mūsų 
priešams. •

Ypatingai šiuose rinki
muose darbininkaJi lietuviai 
turi remti Komunistų Par
tiją ir jos kandidatus. Vi
sur turi pasilieti agitacija: , M

A*

Green Melagiaus Rolėj
WASHINGTON.— Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
sako, kad per rugsėjį mėne
sį bedarbė sumažėjus ir kad 
visais atžvilgiais padėtis 
pagerėjus. Bet tai bjaurus 
_____ Iš visur pranešimai 
eina, kad tūkstančiai darbi-

Vienas valdininkas, besi- 
meilikaudamas su viena pa
nele, susilaukė sūnaus.

Valdininkai pribrendo iki;
vedybų, ir, žinotna, vedė ne me'las. 
nuskriaustąją, bet kitą.

. Sūnus augo, nuskriaustoji ,'nįnkų kasdien išmetama iš 
pradėjo iš savo . meilužio j darbo 0 Green tvirtina, kad

20 Metu Kalėjimo
BOYDTON, Va.—Jaunuo

lis Garland Smith ’ nuteis
tas 20 metų kalėti už'nužu
dymą dviejų prohibicijbs 
agentų. Smith * buvo' nu
teistas mirčiai, bet bausmė 
tapo permainyta.

Prapuolė Kunigas

C

pradėjo iš savo . 
reikalauti lėšų sūnui augin
ti. ' Panelę ne tik iš tarny
bos paleido, bet ir atsisakė 
jos tėvai pas save priimti. 
Jos padėtis pasidarė visai 
katastrofinga.

. Kas jai pasiliko daryti? 
Išsprendė visai moterišku 
samprotavimu — skriaudėją 
persekioti.

Pasiėmusi ant rankų vai
ką eina pas valdininką įstai
gon. Pastarasis išbėgo iš- 
•einamon vieton ir esti, kol 

K jo vienas bendradarbis neat
neša drabužių pabėgti.
\ Pabėga pro. užpakalines 
duhis\ polici j on, ‘. prašydamas 
apginti .nuo, puolėjos. Bet 
policija jos įstaigoj nebe
randa. Tada- huskriaustoji 
puolė į jo butą, bet čia pat 
pasitaikiusi policiją inciden
tą likvidavo. Vėliau dar ke
letą kartų ėjo įstaigon, bet 
kaltininkas laiku sugebėda
vo iš įstaigos pabėgti. Nu
skriaustoji rašė" įtikinan
čius, jos vargu persunktus 
laiškus.

Kaltininkas, neiške n t ę s 
nuskriaustosios persekioji- 
mų, kreipėsi į policiją jį ap
saugoti, ir byla atsidūrė 
teisman.

Teismas, atsižvelgęs į nu
skriaustosios sunkią padėtį 
ir į motinos , pasiryžimą 
gauti lėšų kūdikiui auginti, 
nubaudę .yięna para namų 
arešto.

i ,a 
dMIDDLETOWN, N. Y.— 

Staiga misteriškai prapuolė 
Ernest Walton, 40 metų 
amžiaus, metodistų bažny
čios kunigas. Policija jiėš- 
ko, bet nesuranda.

daugiau darbų atsirado.A. D. F. Lokalas Už 
Gynimą Atlantos Draugą

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo nacionalis ofi
sas gavo $100 auką ir rezo
liuciją nuo ADF Baltimorės 
Lokalo 155. Tą lokalą, ma- i

Sižudė Mašinoje

CLEVELAND, O.—30 
rugsėjo, Grdiria Hali, 6021 
St. Clair Ave., 7:30 vai. va
kare, įvyks “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų susirin
kimas išdirbimui planų va
jaus darbuotei.

Visi laisviečiai, ypač se
nieji vaj minkai, kartu ir vi
si skaitytojai, būkime laiku 
aptarti savo planus gavimui prieš bosų terorą.

Savikritika yra 
dalykas, bet kaip viskam, 
taip ir tai kritikai turi būti 
saikas ir laikas. Negaliu 
suprasti, kędel reikėjo pa
švęsti virš dvi špaltas kriti
kos veikalui, kuris tebėra ir 
veikiausia pasiliks rankraš- 
tyj—kaip padaryta su vei- mūsų dienraščiams naujų 
kalu “Miškas.”- skaitytojų.

.■ ..‘J- ‘ ---------i : h.-./: i !i! į

Kasykloj Užmušė Draugą Stalgaitį
J. Mažeika. Prikalė Melagių už Liežuvio

I, **

Ar Pritrūks Aukso? ' * •

McADOO, Pa.*—Rugsėjo 
23 d. čia kasykloje užmušė 
draugą Joną Stalgaitį, se
kretorių Amęrikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugijos 20 kuopos. , Be- 
lioduojant karą, anglis už
krito ir užmušė. Nelaimin
gas draugas dar gyveno ko
kią pusę valandos, bet pas
kui mirė. Subėgo keli drau
gai ir jį paliuosavo iš po 
anglies, bet jau buvo pėrvė- 
lu gyvybę išgelbėti. f.

/ Jonas Stalgaitįs paliko sa
vo žmoną ir septynis našlai
čius didžiausiam nuliūdime. 
Iš vaikų 3 jau dirba, o ketu
ris tebereikia užlaikyt. Taip 
pat paliko brolį ir seserį]nelaimėje.

Lietuvoj.,’ r ?
Draugas Stalgaitis buvo 

linksmo būdo susipratęs 
darbininkas. Jis Visuomet* 
buvo kovotojų eilėse. Taip 
pat priklausė prie Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoj 5 kuopos. Jis 
bus palaidotas šį šeštadienį, 
airių kapinėse. Draugai ir 
giminės yra prašomi atsi
lankyti į laidotuves ir atlik
ti paskutinį patarnavimą 
mūsų draugui. M. K.
> “Laisves” redakcija ir ad
ministracija siunčia likusiai 
Drg. Stalgaicio šeimynai di- 
džiausį apgailestavimą jų

KIEV, SSSR.—Anglijos 
parlameritb narys Toole lan
kėsi Sovietų Sąjungoje ir 
paskelbė svietui, kad- ten 
viešpataują tik “skurdas ir 
vargas.” iBet darbininkų 
respublikoje lankosi didelė 
Anglijos studentų delegaci
ja, kurion įeina daug Dar
bo Partijos narių. Pirmi
ninkas šios delegacijos savo 
pareiškime sako, kad Toole 
yra valdžios papirktas agen
tas ir jis bjauriai melavo 
apie Sovietų Sąjungos pade-.

amžiaus

‘: i ?

i

Sušaudė 48 Kontr-Revoliucionierius

Panamos Biznis

kui būržuažinė’ ir socialfa- ginčyta. '•

Associated Press prane- 
kad Maskvoje tapę • su-

Militaristaii Susirūpinę t

pa- 
pa-

MONTAUK, L. I.— Čia 
rastas negyvas žmogus au- 
tomobiliuje. Atrodo, kad 
jis pats nusižudė, įtraujkda-

Rezoliucijoje sakoma, kad 
jau laikas visiems darbinin
kams susivienyt ir kovot

New, York.~*-Ęėgyje vie
nos pereitos savaites, New', 
Yorke automobiliai užmušė

PANAMA ;CITY1—Ir» Pa
namoj jaučiamas krivis. 
Bizniu deficitas ,?siekia $3,- 
""" ""T Panamos valdžia,

tyt, kontroliuoja patys eili-lj11^8 £eso iš automobiliaus 
niąi nariai. Auka skiriama'| įbaust pipe os. ’ Jo pavar- 
gynimui Atlantos draugų.!^ Carrėl Johnson, 38 metų

a/.

SHANGHAI.) :-4- ,Chiąng 
KaEsheko valdžios ir > armi-1 
jos viršininkai laikė konfe
renciją ir; tarėsi, kaip kovo-, 
ti prieš Rąudėnąją Armi- 
ją.., Iš Kwafigsi provincijos 
raportavo, kad, išskyrus 
porą mieštų, Visa, provincija 
randasi komunistų- rankose. 
Konferencijai pranešta, kad 
Raudonoji Armija susideda 
iš 19 korpusų ir yra pusėti
nai gerai 'ginkluota. •

GENEVA. — Tautų 
gos finansinė komisija 
reiškė, kad už 4 metų 
šaulyje pritruksią aukso.
Girdi, popieriniai pinigai tu
rės nusmukti, nes už juos 
nebus pakankamai užstato. 
Bet Amerikos bankieriai su 
tuo nesutinka. Wall stryto 
karaliai sako,* kad Tautų 
Lygos; ko misi j a mažai tenu
simano apie pasaulio finan
sus.

Evanęton, III.—Dešimties 
metų Jimmy Cleveland už
pyko ant savo draugų; mo
kykloje. Atsivedė šunį įr 
paleido ant jų. šeši, vaikui 
likos smarkiai apkramtyti. 
Viena mergaitė nugabenta 
ligoninėn. . .'.'

*<

Terre Haute, Ind.—Apsi- 
šaudė reakciniai mainierių 
unijos vadai. Lewiso pase- 2^5^000.
kėjai pašovė Fishwicko- kuri yra globojė Amerikos
Howato brganižatorių Clay- kapitalistų,: atsidūrė keblio-
pool. ’ < !je padėtyje.

šistine spauda galėtų rėkti, 
kad “Rusijos žmonės’ neturi 
duonos.”

.Visi jie yra buvę *oficie- 
riai, dvarponiai, arba stam
bios nuosavybės savininkai: 
Po revoliucijos, jie prižadė
jo 'eiti su darbininkais ir 
dirbti jų naudai. Sovietai' 
tais įuodašimČiais pasitikė
jo. $et jie parsidavė už
sienio kapitalistams ir vare

sa, 
šaudyta 48 kontr-revoliucio- 
nieriai sabotažninkai, kurie 
norėjo numarinti badu So
vietų Sąjungą. Jie priklau
sė prie slaptos sabotažnin- 
kų organizacijos, kurią su
organizavo .‘ir finansiškai 
palaikė Anglijos kapitalis-: 
tai. Šitie, juodašimčiai buvo 
įsiskverbę į ąugštas Sovietų 
maisto pramonės vietas ir šitą kruviną darbą per ke- 
darė visokias5 šunybes.' Tyčia lis metus, kol tapo sugauti, 
sugadino daug maisto; truk- Kol kas ši žinia iš kitų šal
dė pristatymą, idant, pas- tinių nei patvirtinta, nei už-
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RINKIMU ĮVERTINIMAS
Daugelis darbinfrikų Ąmerikoj/ būdami klasiniai susi

pratę abelnai, vis dęlto/'nemato didelės svarbos korriu- 
nistarns dalyvauti rinkimuos^. Vieniem atrodo/ kad be 
jokių rinkinių krimpahijiį1 datbininkų i klasė turės nųko; 
voti kapitalizmą vien tiktai per mūšius su buržuazija 
darbavietėse bei gatvėse. • iThi anarchistiniai-sindikalis- 
tinio plauko žmonės!. Kiti įsikalbmėja .sau, kad šiais 
laikais Amerikoj darbiriirikilį'dar’nėra;kiek reikiant pa
svirę kairioj on pusėn, >, įr ,tuo būdu, ęląr. begalima esą nei 
tikėtis, kad komujiistai gautų didelį skaičių balsų arba 
kad jie galėtų pravesti bėrit vieną savo atstovą į šalies 
kongresą arba į atskirų valstijų seimelius. Šitaip galvo
ja tie, kurie nepasitiki darbo masių kairėjimu, jie yra 
opeurtunistiniai pakrypėliai į dešinę.

Kurie taip mano, suprantama, neturi ūpo uoliai pa
sidarbuoti Koihunistų Partijos rinkimų kampanijoj; nors 
del visko ir atlieka savo pareigą mechaniškai, tačiaus 
nėra tikro pasiryžimo. Kadangi jiems atrodo, būk dar 
nežymus kairėjima’s Amerikos darbininkų masių, tai stin
ga uolumo visame tame darbe. Darbininkai,, tiesa^ yra 
kalbinami balsuoti už komunistus; bet dar permažai sten
giamasi draugiškai, žmoniškai įrodyti darbininkui, kodėl 

; jis turėtų dėtis į Komunistų Partiją. Trūksta tokio 
atsidavimo, kad įtikint darbininko protą ir jausmus, jog 
Komunistų Partija tai yra būtent jo, kaipo darbininko, 
partija. »

Nežiūrint, tačiaus,’ nurodomų čia trūkumų, reikia atžy
mėti, jog parti j iečiai apskritai yra dikčiai pažengę pir
myn įvertinime rinkimų, kaipo politinės kovos prierno- 
i)ės, ir kad šiuo momentu yra daugiau dedama jDastangų 
ne tik prikalbinti darbininką balsuoti už komunistų kan
didatus, bet įr įtikinti jį jėtis į Partiją. Šiuo'atžvilgiu 
dalykai stovi apčiuopiamai geriau, negu pereituose rin
kiniuose, pora metų atgal.

Kapitalistų klasė labai įvertina rinkimus, kurie nėra 
tokSa'“rami” kova, kaip daugelis įsivaizduoja. Kad ji
nai nėra rami, tatai parodo kruvinos muštynės, šaudy
mais!, ir žudynės tarp republikorių ir demokratų parti
jų Jsalininkų Chicago j, Philadelphijoj ir kitur. O kad 
burižuazija bijo komunistų laimėjimų rinkimuose, matyt 
iš to, kaip republikonų, demokratų bei “socialistų” ‘ po
licija užpuldinėja, blaško ir daužo komunistinius mitin
gus laike rinkimų kampanijos, vartoja striurtą prieš ko
munistus balsų skaitymo ‘^inytojus ir tt. Daugelyje ša
lių komunistams visai ri?l?ųažiama oficialiai dalyvauti 
rinkimuose; net “laisviausioje^ Vokietijoje buvo areštuo
jami komunistų kandidatai į seimą, fašistais užsiundomi 
koįriunistiniai mitingai, o su fašistais ėjo policija.

Ai^ku, ka’d ir sąmoningi Amerikos darbininkai turi* 
daugiau domės kreipti į rinkimų svarbą savo revoliuci
nei Komunistų Partijai, kurios vyriausias praktiškas 
obal^is šiuo momentu yra reikaląvimas socialės apdrau- 
dos bedarbiams, nusenusiems ir del kitų priežasčių ne
pajėgiantiems dirbti darbininkams. Su tuo obalsiu ne 
taip jau sunku yra prieiti prie .bile darbininko.

Darbininkai, stokite į Komunistų Partiją! Patys bū
kite pasirengę balsuoti už komunistų kandidatus, ir ki
tiems išrodinėkite, kodėl jie privalo atiduoti savo balsus 
šiai Partijai.

į APŽVALGA

dieri^
biams, prieš rilįų nukapoję 
riią, prieš sku'binimo sistfe
riją, už paridikinimą valktį 
darbo.

Grasina Vitaitį Išspirti 
iš Šiltos Vietos

Fašistuojanti f Dirva” 
.pradėjo grąsinti savo parti
jos (sandafiečių) vadą Vi
taitį, “Tėvynės” redaktorių, 
del jo meilinimosi prie soci- 
alfašistų. “Dirva” sako:

' r
Ponui "Tėvynės” redakto

riui reikia pasakyti, kad dau
giau nesibijotų komunistų, ir 
nesiglaustų prie socialistų, 
idant gelbėtų jam jo redakto- 
rišką vietą. • Jeigu nori tos 
vietos, galės ją palaikyti ir be 
socialistų paramos. Tačiau, 
jeigu bendraujasi su socialis-1 
tais ne del jų pagalbos, o del 
to, kad pats dega socializmu, 
tai mums tokio redaktoriaus 
nereikia.
“Dirva” mano, kad social- 

fašistai jau užtektinai pasi
tarnavo jiems kovoje prieš 
komunistus ir kitus pažan
giuosius SLA nūrius, ir da
bar tautininkai
privalo pasidarbuoti, kad so
cialistai mus už nosių ūeve- 
džiotų.
Tam fašistinė “Vienybė” 

pritaria, sakydama:
Čia matote yra Vitaičiui su- 

ratninimas, kad nebijotų pra
rasti geriausio iš visų lietuvių 
redaktorių darbo iš socialistų 
pusės ir kartu persergėjimas, 

. kad jei jis pasirodys karštes
nių socializmo pasekėju negu 
lietuvybės mylėtoju, tai tikrai 
gaus išspirti.
Reiškia, jeigu . Vitaitis 

daugiau pritars sbcialfašis- 
tamįs, negu sandariečiams 
fašistams, tai tautininkai

Amerikos klerikalai. “Drau
go” No. 2^4 telpa protestas, 
po kiįtiūo pasirašo Ameri-

.fĮ C T . o V

bes” pirmininkas, kuri. J. 
Ąjnbota^, Amerikos Lietu
vių Katalikų Federacijos 
pirmininkas, kuri. Ig. Alba- 
vičius. Tas protestas suside
da iš dejavimų ir išmetinė
jimų. Girdi,

Būdami surišti su savo Tė
vynės katalikais ne tik tiky
biniais, bet ir' tautiniais ry
šiais, su pasigailėjimu turime 
konstatuoti, kad katalikų per
sekiojimai Lietuvoj ne tik kad 
ne mažėja, bet dar-gi įgauna 
aštresnės formos. Paskutiniu 
metu laikraščiuose paskelbtas 
švietimo Ministerio p.ršakenio 
nusistatymas uždaryti katalikų 
jaunuomenės Ąteitininkų orga
nizaciją, užgauna ir įžeidžia 
mūsų ne tik tikybinius, 'bet ir 
tautinius jausmus. . . Dėlto 
prieš tokį neteisingąu;r kenks
mingą Bažnyčiai ir Valstybei 
žygį visų Amerikos lietuvių 
katalikų vardu mes keliame 

. protestą.. . i . r , <

Gi smetoniniai fašistai 
mario, kad uždarydami kle
rikalinę moksleivių organi
zaciją jie tarnauja ir baž
nyčiai ir fašistinei valstybei. 
Lietuvos klerikalai grąsina 
Smetonos valdžią apskųsti 
“dievo • atstovui” popiežiui, 
bet fašistai per savo .orga
ną “Liet. Aidą” atsako, kad 
jie ir to nebijo.

Taigi, juo toliau, tuo la
biau riejasi Lietuvoj viso
kios buržuazinių politikierių 
klikos. Ėdasi del vietų val
džioj, del išnaudojimo ir plė
šimo “tėvynės” Lietuvos.

PEREITAIS MĖtAIS IMIGRA
CIJA SUMAŽĖJO 13.6 NUOŠ.

z .. « ,v,. .v. .-.c W, is viso 4.40,ateivių neis-
(sandarieciai fašistai) įsvys j^a į peteliais fiskališ-
jį. iš šiltos vietos.

Fašistai ir socialfašistai, 
bėsipjau darni už pelningas 
vietas, pagalios iškas duobę 
SLA organizacijai.

“Vil-

Apie keturi mėnesiai atgal 
kompanija, nuĮcramtė
karas algas nuo 1 iki 3' čertįų 
ant mdsto. D&rbininkaį į būda
mi neorganizuotais, nebandė 
pasipriešinti, nes bosai priža
dėjo pagerint darbo sąlygas: 
duoti geriausį šilką ir užtikri
no,- kad per metus dirbs po 
5 dienas vietoj 4. Bet tai bu
vo apgavystė: vos praslinkus 
4 mėnesiams, kompanija iškabi
no notas, kad vėl numuša algas 
nuo 15 iki 20 nuošimčių. ' Šį 

• kartą darbininkai stipriai pa-

nori bylą ištraukti. Susi
vienijimo gynėjai tam, ži
noma, nesipriešino...

' Matote,;kaip “išmesta” ta 
byla—skundėjai patys lik
vidavo.

Kita, savo editorialą Gri
gaitis štai kaip “gudriai” 
užbaigia:

Tokiam atsitikime ne
bus nuostabu, kad Miza- ___ _ _ __
ros su'^ndruliais mėgins Įsipriešino. Tą pačią dieną, už

baigę darbą, susirinko svetai-
Čhicagoj llgn» aptarus, kas daryti. 

Busirinkimas buvo labai entu
ziastiškas—nutarta nepasiduo
di kompanijai. Tapo išrinktas 
komitetas, kuris kompanijai 
praneš darbininkų nutarimą. 
Komitetui nuėjus pas, bosą ir

vimus, bosas išvertė akis ir 
pradėjo koliotis; girdi, audė-

Į socialfašistų “Naujienų” 
blofą, būk pažangiųjų SLA 
narių užvestą bylą teismas 
“išmetė nesvarstęs”, 
nis” sekamai atsako:

Byla buvo užvesta vien 
gavimui laikino indžionkši- 
no. Tas labai buvo svarbu 
tuojau po seimo, bet dabar 
—kuomet faktinai skilo SL- 
A., neturi svarbos.

Kita, Illinojaus teismai, 
kaip jau pirmiau buvo rašy
ta, turi labai aprubežiuotą 
galią spręsti kitoj valstijoj 
inkorporuotos organizaci
jos reikalus. Byla dėlto ge
riausia užvesti ( Pennsylva- 
nijoj, ir jau ne indžionkši- 
no reikalaujant, bet narių 
sudėto turto.

Va del ko nusitarta byla 
likviduoti, ir teismui nerei
kėjo jos spręsti.

.Kad socialfašistai blefuo
ja, tai jie patys, ir ten pat paprastai likviduojanti jas, 
parodo. Pirma, kuomet Gri- į apmoka. Jų, žinoma, 
gaičio editorialas sako, kad ’ 
teismas “išmetė bylą”, tai 
vietos žiniose aiškiai pasa
kyta: x

Atėjus tai dienai, 
jų pusių advokatai 
rodė teisėjo Feinbergo 
kambaryje ir, kaip tik Su
sivienijimo byla buvo iš
šaukta, tai skundikų ad
vokatai pareiškė, kad jie

abie- 
pasi-

užvesti dar vieną bylą.
Kitaip sakant, < 

byla likviduota, bet kitur z I y- j
bus užvesta. Grigaitis neva ;ti 
spėja taip, bet tai negudrus 
prisimetimas. - Tas faktas, 
kad ruošiama Pennsylvani- 
joj bylą užvesti yra neslap- Pastačius darbininkų reikala- 
tybė. Tai žino ir Grigaitis.

Iš to išmetimo , matote, !jaj njek0 nesako, o tik jūs viė- 
išeina dar vienas eilinis mu- !ni norite čia lermą sukelti, ir 
sų priešų blofas; ^pradėjo gąsdinti sekamai: jei

O kas del teismo lėšų, tai i nenorite dirbti numuštomis al- 
igomis, tai uždarykime dirbtu- 

' A;Vę ant savaitės laiko, o pas- 
, . . , . . ™ . kui bus duodama dirbti tik 3
keletas dolerių. Tam nerei- dienas savaitėj; o jei sutiksi- 
kėjo jokio nuosprendžio. te, kad algos būtų numuštos, 

Socialfašistai taigi jau ke-Tai dirbtuvė dirbs pilną laiką; 
lintu kartu mulkina savo'p_rię to dar pridūrė, esą, žiū- 
sekėjus dek tos bylos. Kiek s^er^i Easton<7» 
sykių jie. i ase, kad bylri pa- ja pat. nurnu§a aigas, o čia 
sibaigė jų laimėjimu, o Ji dar vis gaunate daugiau, negu 
buvo nuSitęsus net iki da- unijos šapose moka. Tačiaus 
bar ir gal butų ilgai tęsusis, i komitetas stovėjo ant >avo ir 
jei nebutu nusitarta ją lik- bosas, matydamas, kad. nieko 
viduoti čiGnai. ■ ■ ■ j"ePeš savo :M-įsdiiiimais, eme švelniau kal

bėti ir pasakė: “AŠ jumš duo
siu dvi savaites laiko apsiinąs- 
tymui ir eikite dirbti už seną 
algą, o tuom pačiu kartu aš 
nuvažiuosiu į New Yorką pa
sitart su kitais kompanijos bo
sais.” Komitetas ant to suti
ko ir laukėmė atsakymo. At
ėjus paskirtam laikui (rugsėjo

kėjo jokio nuosprendžio.

BISMARKAS— STEBUKLADARIS
______ !________ " ;

Lenkijoj Čenstachavo vie- ’ Stovy la buvo paskelbta 
nuolynas skaitosi švenčiau- stebuklinga. Tuojaus su- 
sia įstaiga net ir dabar, ne- šaukta minios ir pradėta 
paisant to, kad vienuolis' melstis. Besimeldžiant žmo- 
Macochas Išlupinėjo stebųk-Į 
lingajai 
šiai deimantinės akis ir nu- 
maustinėjo nuo~pirštų dei
mantinius žiedelius. Savo 
laikais į Čenstachavą plauk
davo maldininkų iš visų 
kraštų, kad pasimeldus prie j 
stebuklingosios 
švenčiausios. Tais laikais,

--- x.____v-------j— mėms, vėl pasirodė ant) sto- 15 bosas su komitetu ne- 
panelei švehčiau-Į yylos nepaprasti spindeliai.

Maldininkai, išvydę tuos buvo p&žym'ėta dvi1 šavai-

f? Iš viso 446,214 atęįvių įleis- 

kais metais, baigiant birželio 30 
d., 1930. Iš tų, 241,700 buvo 
imigrantai ir 204,514t neimi- 
grantai. 272,426 ateiviai išva
žiavo per tą patį, laiką, tokiu 
būdu metai užsjįaigė su pa
didėjimu 173,789 ateiviais šioje 
šalyje. 1929 m. padidėjimas 
buvo 226,829 ateiviai.

spindulius, pradėjo klykti ir 
kniūpsti puldinėti ant že
mės. Greitu laiku ta ste
buklingoji vieta .taip pagar- 

kad jau gyventojai 
apie Čenstachavą ir užmir
šo.'

Bet čia čenstachavo vie
nuolyno dvasiškija pradėjo 
nerimauti. ’ Jai pasidarė 
konkurencija. Kadangi tar
pe dvasiškijos kilo kivirčių, 
tai Bismarko valdžia pabi
jojo, kad stebuklų visos pa
slaptys neišeitų viešumon, 
turėjo vėl įsikišti. Mat, ten 
buvo taip sutaisyta, kad pa
kabinus trikampį nušlifuo
tą stiklą, kuomet pro tam 
tikrą vietą ateina šviesa, 
ant stovylos pasirodo švie
sos spinduliai. Gudresnieji 
tą stebuklą galėjo labai 
greitai ’ pastebėti. Todėl val
džia surado tam tikrų prie-

tės atgal, t. y., pirmoj notoj. 
Tačiaus komitetas ir darbinin
kai padarė stiprų pasipriešini
mą ir bosas, pamatęs, kad bus 
blogai, patvarkė, kad būtų 
slaptas balsavimas ir pastatė 
du savo žmones prie balsų rin
kimo. Darbininkai sutiko ir 
komitetąs pastatė iš savo tar
po taipgi du žmones prie bal
sų skaitymo. Pasekmės to
kios: už senas algas paduota 
202 balsai, už numuštąsias— 
67 balsai. Bosas, pamatęs pa
sekmes, iš piktumo ko nespro
go, bet nieko nepešęs privers
tas buvo pasiduoti.

šis įvykis tai gera pamoka 
darbininkams, kad tik vieny
bėj—galybė. * Nors šioj dirb
tuvėj darbininkai neturėjo uni
jos, tačiaus laike šio įvykio 
pas darbininkus gyvavo Nacio- 
nalės Audėjų Unijos kovinga 
dvasia ir reikia tikėtis, kąd,. 
laikui bėgant, darbininkai su
siorganizuos į N. T. W. U., nes 
gerai patyrė, kad reakcinė U. 
T. W. unija, tai tik skebų ga-

lūs prie sėjo 
panelės j apie

___________ _____
Abelnai, imigracija iš Euro- kada Vokietijoj buvo Bis- 

pos^nupuolė 7 nuos., kuomet iš 
Didžiosios Britanijos ir šiaurių 
Airijos padidėjo net 54.8 nuoš. 
Didžiausias sumažėjimas buvo 
Skandinavų šalių, nupuolė nuo 
17,379 iki 6,919 atba 60.2 riuoš., kų, kurių didžiuma trauk- 
ir Vokietijos — nuo 46,751 iki jodavo į Čenstachavą . pasi- 

! melsti. Kad. lenkai trauk
ydavo ten pasimelsti, prieš 
tai Bismarkas nieko netu
rėjo. Bet jis permatė, kad 
tie maldininkai iš Vokieti
jos išneša labai daug pini
gų ir juos palieka svetimoj 
valstybėj. Tas jam nepati
ko. Juk tuomi silpnina 
Vokietijos finansinę padėtį. 
Bet ką daryti? Juk už-

Amerikos Klerikalai 
Jau Protestuoja Prieš 
Smetonos Valdžią

Kuomet Lietuvos fašistai 
smurto pageltą pasigriebė 
galią į savo rankas, tai Ą- 
merikos klerikalą vadai, ku
nigai ir jų pakalikai, kėlė 
į padanges “tautos” vadus, 
Smetoną ir Voldemaiyą. 
Kuomet be jokio teismo, be 
jokio prasikaltimo fašistai 
sušaudė keturis Lietuvos 
darbo žmonių kovotojus ir 
veikėjus, tai Amerikos lietu
viai kunigai džiaugėsi, gar* 
bino Lietuvos fašistinių^ 
žmogžudžius.
• Klerikalai manė, kad su 
pągelba fašistų jie galės 
viešpatauti Lietuvoj. Bet

markas kancleriu ir savo 
geležine ranka valde' visą 
šalį, po Vokietijos globa bu
vo apie keturi milionai len-

Cenzo Galva Pripažįsta, kad 
Yra Septyni Milionai Bedarbių 

> . > < <

Cenzo direktorius William 
M. Steuart keli mėnesiai at
gal pališke, jog šalyj be
darbių esą tik 2,508,151, 
kaip kad parodo gyventojų 
surašinėjimo skaitlinės. Bu
vo Nurodoma, kad bedarbių 
yra j daug daugiau, negu po'- 
i^ĮSteuart paskelbė. ’ Net" 
jo daties biure kilo protestų 40,000,Q0Q Ut*ba 42,000,000, 
del ; sumažinimo skaitlinių kaip cenzo direktorius pri- 
apie^bedarbę. pažįsta. Reiškia,* bedarbių

Taigi dabai; .ponas ■ Steu- armija labai.didelė. Padėtis 
art vis^l kitaip ksflbh*. Rug-' ne/geręja, bet blogėja/ ir sa*-

I koma, kad ateinančią žiemą
Į V. A 1. W VX V A * , A VA J.

sieks suvirs 10,000,000.
Dirbantieji ir. bedarbiai 

darbininkai netilti laukti 
kokios nors malonės iš ka
pitalistų. Jie tūri Organi
zuotis. Bedarbiai privalo 
organižuo.tis į bedarbių ta
rybas po Darbo Unijų Vie
nybės Lygos vadovybė. Dir- 

j ban tie j į darbininkai turi dr- 
gaiiizuotis’ į ’ fevoliiiijines 
darbo unijas ir kartu su mi- mo) organizaciją, 
lionais bedarbių darbininkų ~ ■

galėjo ir norėjo dirbti ir jieš- 
kojo darbo. Buvo ir tokių, ku
rie, nors ir dirbo, nedirbo pil
no laiko, buvo be darbo kelias 
dienas į savaitę...

Tai gali būt tiesa, kad prie 
dabartinių normalių industri
nių ir biznio sąlygų nedaugiau 
kaip 40,000,000 ‘arba 42,000;-Kaip <1Ų,VVU,VVV ULOčl <±£,WV,- < * '»i< ' i N.
000 gyventojų Šioj šalyj dirba netrukus Susiedo SU Voldę-
pilną laiką. 4 • ■ - "b
Taigi. įs 49^000,000 darbi

ninkų dirba ne daugiau,kaip

sejd? 2 d., kalbėdamas peri
radio, jis pripažino,w kad | ^ydarluų skaicms^veikmusia 
skaičiuš bedarbiu gali siekti 
tarp 7,000,000 ir 9,000,000.
Jis sakė:

* Kubinei nebuvo s u rokuota, 
tai galimas daiktas, kad apie

' 49,000,000 Žmonių atsakė gy-
į ventojų surašinėtojams pereitą
į balandžio mėnesį, jog jie turi
p kokį nors darbą. Nekurie jų
į tikrenybėj netutojo užsiėmimo
t lail^e gyventojų surašinėjimo;
r. nekjurie buvo išvykę vąkacį-
L:jonls, o nekuHę raportavo,.kad 
1 ncg:di sur?.3ti darbo, nors jie

marb-Smetorios' fąš ištinę 
šaika del viešpatavimo ant 
Lietuvos darbo žmonių 
sprando, it fąš.istų kliką iš
stūmė iš valdžios klerikalų 
kliką. Fašistai reikalauja, 
kad klerikalai jiems tarnau
tų, kad nevarytų politikos 
savej naūddfi įBęt Lietuvos 
kuniginė klika dar vis sva
joją apie įštėlgirhą kunigų 
fašistines. diktatūros. Lietu
voj, ir jie tdj linkmėj veda 
savo politiką. Gi smetoni
niai fašistai, apsidirbę su 
Voldemaru, paskelbę “iš
mintingiausią” fašistų vadą 
bepročiu, padarę ablavą arit 
jo “geležinių vilkų,” nu
sprendė ir klerikalu kliką 
bisjį “suvaldyti” —'uždarė 
kleHkaių .atęitinihkū (jauni-

- uždarė

Del to kelia protestus ir

26,569 arba 43.2Pmioš.
Net ir iš Kanados mažiau at-1 

eivių atvažiavo, negu praeityje. 
1930 m. atvažiavo 63,502, kuo
met 1929 m. atvažiavo 64,440 
ateivių. Imigracija iš Meksi
kos taip jau ‘ .sumažinta, kad 
Šiandien negalimą vadinti ją 
“rimta problema,” kaip per 
kiek metų skaityta. Pereitais 
metais tik 12,703 meksikiečiai 
atvyko, sumažėjimas 68.4 nuoš.

, Iš 446,214 'ateivių, visokių 
klasių įleistų, 141,497 ar|)a 31.7 
nuoš. atvyko ... po imigracijos 
įstatymu 1924 m. kaipo kvoti
niai iinigrantai; 99,154 arba 
22.2 nuoš. sugrįžtantieji gy
ventojai; 70,823 arba 15.9 nuoš. 
laikiniai svečiai; 62,919 arba 
14.1 nuoš. kaipo gyventojai ne- 
'kvotinių saliU; 32J105 arba 7.2 
n.ųoš. ‘ vyrai, žmonos ir neište
kėję vaikai Amerikos piliečių; 
ir . 27,991 arba nuoš; tik 
pervažiavo per šalį. Kiti 11,- 
725 arba 2.6 nuoš. apėmė 6,389 
svetimų šalių viršininkus, 1,902 
studentus, 1,340 minišįėriąi ir 
profesoriai ir jų žmonos, vai
kai ir tt. , •

S ’■ ( i

Metinė kvota sumažinta nuo 
164,667, 1929 m., sulig 1890 m. 
gyventojų skaičiaus, iki 153,714 
po tautinės kilmės planu. Skait
lius kvotinių imigrantų buvo 
146,918—1929 “m.,- sulygintą su- 
1/41,4^7^-1099. m. ŠųMžėjima'h 
3.7' niioš.

Pareitais metafš ‘ daulg atęivių 
buvo išdeportuatą, Liš viso net 
16,631. Padidėjimas 28.8 nuoš. 
už pereitus metus. v

di austi tikintiems eiti į ste-izasčių ir uždare stebūklin- minimo unija, o ne kovos. Nes
būklingą vietą negalima, 
nes valdžia visuomet eina 
išvien su dvasiškij a, kad 
tamsiąją liaudį palaikius 
nežinyštėje.

Bismarkas sugalvojo ve 
kokį būtdą. Rytinėj Prūsi
joj,'viename miestelyje, ap
gyventame lenkais, į^yko 
“stebuklas”. Zakristijonas, 
atėjęs į bažnyčią, rado kle
boną kniūpsčią parkritusį 
patei marriiorinę panelės 
švenčiausios stoVylą. jis 
tuo jaus pakėlė lermą, Subė
go žmones ir valdžios atsto
vai. Vargais negalais kle
boną atgaivino. Pastarasis 
pasakojo, kad jam besimel
džiant prie panelės šven
čiausios stovylos, iš dan
gaus metėsi šviesiausi spin
duliai, pasigirdo balsas ir 
jis nėteko "sąmonės, negalėk 
jo išlaikyti dieviškos galy
bės.'

gąją vietą. Tuomet ir buvo Eastone gyvuojantis lokalas U. 
nuimtas tas trikampis stik- |T- unijos ganėtinai įrodė, 
klas. Netekus stiklo, išny- : 
ko ir šviesa. V«riinQ«i--feTp. y,unUa.- 
būklai persikėlė 
kitur.

Kaip matote, 
priklauso prie 
rių ir dabar katalikų dva
siškij a neprasikąlstų, jeigu 
pa’skelbtų jį šventuoju. Juk 
tokie budeliai, kaip Bismar
kas, kaip tik ir tinka į šven
tųjų tarpą. ' N

švenčioniškis*

Netekus stiklo, išny-
Vadinasi, "šte- 

kur’ nors

Bismarkas 
stebūklada-

jkad tai bosų, o ne darbinin- 
Darbininkąm^ ręi- 

kia organizuotis į N. Tz*W. li
niją, ir. kuo greičiau/ thb ge
riau, nęs dar ne sykį'prisieis 
kovoti su bosais. <Q, kuomet 
darbininkai nebus prisirengę, 
tai darbdaviai galės daryti ką 
nori. Tad stokime visi kaip 
vienas po Darbo Unijų Vieny
bės Lygos (T. U. U. L.) vėlia-

iva. Darbininkas.

Vokietija Nesi vienysianti 
Prieš Sovietus

Omaha.
kių degė laike pamaldų, ku
rios buvo laikomos klerika
lų eucharistinio, kongreso 
delegatams.-. Kiekvienas tu
rėjo po žvakę.4 Turčiui ko
kiam padarė gražaus pblno, 
kuomet milionai bedarbių 
parapi j oiių badau j a..

-Net 4.0,000 žva
BERLYNAS. — Vokieti

jos valdžia pareiškė, kad ji ■ 
nesidėsianti į sąjungą prie^ 

‘Sovietų Sąjungą ir prieš jos 
produktus. Vokietija esan
ti patenkinta padaryta ko
mercine 
valdžia.

šu Sovietų
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VAJAUS
Pasekmės

O subatoj visi

R
Kaip žinomą, j pu laike Amerikos revpliu

gavimui icijos 150 metli tam atgal

A. LUTVINAS

Bell __
Keystone

Manome, jog ir tos 'koloni- 
s, kurios nedalyvavo šiame

J. 
F

Barauskas, Rochester,

V. Tauras, Maspeth, N. Y.,1

Su 1 d. spalių į kontestantų są
rašą dėsime vardus tik tų draugų, 
kurie turės ne mažiau 3 metinius 
skaitytoj u s.

Puslapis Trečias 
r T*r r , , r i , : i

Tam tikslui buvo 
renkamos aukos. Taipgi pra- 

bedarbių taryba

daibininkus dūlis piie šių oiga- ,gajung0S judžių įstaigos). Kai 
mūsų nizacijų. 1J 

loguža; dienraščiams naujų skaitytojų.

IBBMMHN

[ Iš "LAISVES" IR "VILNIES” 
' SKAITYTOJŲ SUSIRINKIMO

Draugai išanksto rūpinasi 
vajumi. Tai ženklas noro 
padaryti šj vajų sėkminges
nių už kitus vajus. Kontes- 
tantų sąraše jau turime 
šiuos draugus:

J.
M.
J.
I>. P 
P.
A.

Šimaitis. Montelo.............. 2}
Philadelphia .................. 2

Morey n, Philadelphia. . .2
'ocius, Rockville, Conn.,1

Kuprius, Baltimore......... 1
Pal i I ion is, Swedesboro,

S. J............................................ 1
Casper, Haverhill, Mass.. I

Klastow, Great Neck,

DRAUGŲ LAIŠKAI
“...Atsiųskite sąrašą Waterbury, 
Oakville ir Watertown skaitytojų 
ir 50 kortelių naujom prenume
ratom. Turėsiu padalint tarpe 
penkių <1 raugų, išrinktų vajaus ko- 
misijon.

Draugiškai,
“P. NAMIKAS.”

Draugai:—
“Malonėkite prisiųsti ‘Laisvė 

prenumeratoms rinkti kortų. i 

L. I). L. D. 13 kuopa išrinko ko
misiją darbuotis gavimui naujų 
skaitytojų laike vajaus; tai rei
kalinga ‘amunicija.’’...

“Draugiškai,
“S. SENKEVIČIUS.

DUODA DOVANAS
Lietuvių Darbininkų 

ratūros Draugijos I! Apskri
tys duoda $105 dovanom, 
kurie yra skiriami kontcs- 
tantams, dalyvaujantiems 
šiame vajuje.

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

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

šešių dolerių

TIK $5.00 METAMS
Prašome draugų įsitėmyt, 

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

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Mėnesio ir Baigsis 
su 1 d. Lapkričio, 1930
“Laisvės” bendroves direktoriai 

Į 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 ... 
ANTFČA .. 
TREČIA .. 
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA ....

$30
$25
$20
$15
$10

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.

vajaus, ir nurodė, [kokią švarį- apalių mėnesį.
Į šį susirinkimąi’buvo atsi

lankęs atstovas nuo Darbo U- 
inijų Vienybės Lygos ir bedar-į Draugai Darbininkai!
bių taiybos, dig. L. Cotrino, Į jqs esaįe girdėję, kad Ame- 
kuiis tiumpai pakalbėjo, nu- .rj^os Jungtinėse Valstijose, tai 

. --------- įrodė, kokią lolę losią si,os °1-j vienur tai kitur, yra vaidinami
žodžiu sakant, j^’ani^aciJ°s daibminkų judėji-j jU(j^iai (krutami paveikslai), 

Pitts-įvisi ir visos pasižadėjo dirbti, jr. sykiu kviete ^lietuvius 'pagaminti Sovkino (Sovietų 
L. K. .kiek tik bus galima, ir stengtis ....... ......... . ........... ..............

įgauti k u o d a u g i a u s i a

bią rolę lošia‘“Laisvė” ir “Vil
nis” lietuvių darbininkų judė-

I PITTSBURGH, Pa.—Rugsė-|jime. Toliaus visi Al raugai ir 
įjo 21 d. buvo Pittsburgho ir draugėj diskusavo ir priėjo 
jąpielinkės “Laisvės” ir “Vii-; prie išvedimo, kad visiems rei- 
' nies” skaitytojų susirinkimas, ikia dirbti šiame mūsų dienias-1 
įkuriame dalyvavo šių kolonijų !čių 
į draugai bei draugės: 
į burgh—J. D. Sliekas, 
|Sliekienė; N. S. Pittsburgh 
įA. Simonaitis, K. 
j Carnegie—J. Gataveckas, 
Žukauskas ; Courtney—D.

į Lekavičius, J. Adomaitis; 
; zabeth — 
i Braddock—( 
j Urbonienė 
;kienė, J

K i e k vien a k o I o n i j a d i rbs at- i 
skirai ir žiūrės, kuri daugiau
sia gaus naujų skaitytojų.

Daugelis draugų? nusiskun- 
Urbonas, A. idė, kad dabar bus sunku gau 
elkis, E. čel- ti daug naujų skaitytojų, nes 

Urbonas; Wilmer- yra didelė bedarbė. 
Taraila; McKees 
Labanauskas, Ig.

; Aliquippa — J. (susirinkime, neatsiliks nuo mū- 
m u mis. 
pasižadėjo 

D., 
Drg. Gata-ikad gavus kuodaugiausia 

kokiu tikslu narių j Darbininkų Literatū-

i Rocks—J.
Kazlauskas;

■Kuzminskas. . įsų, dirbs kartu su
Susirinkimą atidarė J. Ga-i Visi dalyviai

, taveckas; pirmininku išrinktas į dirbti ir del A. L. I). I 
T). P. Lekavičius. Drg. Gata- kad gavus 
■veckas paaiškino, 
šitas susirinkimas yra šauktas ros Draugiją.

!—kad būtų galima geriau pri-,šios draugijos vajus

■ šaukia konferenciją ant rugsė-| 
į jo 28 d., į Pittsburghą, ir kvic 
i te lietuvių draugijas, kad pri 
I siųstų delegatus į šią konfe 
renciją. Visos darbininkiško: 
organizacijos turėtų šioj kon 
f e r ė n c i j o j d a I y v a u t i.

J. Gataveckas.

Armionk Village, ’N. Y.— 
Čia tapo pastatytas pamink
las del John Andre, kuris 
buvo Anglijos valdžios šnį-

A

ne Vera Belerich
i primadona, Maskvos Zimina

■ •7^-.

, ■ 'y6'/} J.

< ♦

. Banevičiūte
muzi

kos žvaigždė, kurios Brooklynas dar negirdėjo

RPTlH FMFlt/I ir AIIFNTOWN ro^omas (jiįįis, ■ iĮ5ę.' Kas pirks ufck^lno,. tai 
DL1 ilLEilLlYl IT ALLEli 1 vVVn Comrades and an Invention” suaugusiems 40c.

(“Tryš ‘Draugai •’ir Išradi
mas”).
Hali, 511-13 Atlantic Street,1 
Bethleheme. Pradžia 8 vai.
vakare.

Nedėlioj, 28 d. rugsėjo, ju- 
dis “In the Old Siberia” bus 
rodomas Eastone, Easton Bak
ing Co. svetainėj, 34 N. 7th 
St. Pradžia 8 vai. vakare.

Bethleheme ; ir Allentowne 
tikietų kaina suaugusiems 50c,

kurie kur nors esate ir matę 
vi’ftną bei kitą judį.

Eastono, Bethlehemo ir Al- 
vi- 

pro- 
ku-

! 1 onto w n o d ar b i n i n k išk o j i 
suomenė iki šiol neturėjo 
gos matyti tuos judžius, 
'riuos jau matė didmiesčių pro
letarai.

Dabar gi L R. A. (Tarptau
tinė Raudonoji Pagelba) rodys 
visuose šiuose miestuose du 
judžius, pagamintus Sovkino.

Penktadienį, 26 d. rugsėjo 
(September), 8 vai. vakare, 
bus pradėta rodyti tie judžiai 
Allentowne, Hungarian Hall, 
520 Union St. Čia bus rodo
mas judis “In the Old Sibe
ria” (“Senojoj Siberijoj”).

PROGRAMA
MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė. 

Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameri
koje.

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, rusų tautoje žinomas 
kaipo Caruso.

MARGARET E. ČESNAVIČIŪTĖ, sopranas, kuri užima 
pirmąją vietą Amerikoje iš "lietuvių dainininkių.

NICHOLAS WASILEVSKY, tenoras, tai tas dainininkas, 
kuris publiką gali, užlaikyti svetainėje per .kelias va
landas ir ji vis dar šaukia, kad. dainuotų.

AIDO CHORAS, vadovaujamas B. šaknaitės, kuris moki
nosi per keliolika, mėnesių niekam iš lietuvių negir
dėtą RAUDėNĄJĄ DAINĄ—KANTATA, kuri, ga
lima sakyti, ne daina, bet trumpa opera, užimanti 
be perstojimo netoli pusę valandos. Ją dainuojant, 
klausytojus sužavėja ir pasidaro pepaprasta svetai
nėje tyla, ir už sekundos kitos vėl skardūs griaustinio 
balsai, šaukianti -jį kovą.

Dalyvaukite, visi įV visos. Pasakykite . savb draugams, 
Kas nedalyvaus, gailėsis per kelis rnetus.

Pradžia 3:30 Valandą po Pietų

949 Willoughby Avenue
Brooklyn, N. Y

Margaret E. Česnavičiūtė
Lyriškas sopranas, garsi lietuvių dainininkė

' ŠOKIAMS MUZIKA RETIKEVICIUTES
ĮŽANGA KONCERTAN—$1 IR* 75 C.' ĮŽANGA TIK Į ŠOKIUS -50 CENTŲ

Visus kviečia atsilankyti-— ■ AIDO CHORAS.

'Eastone įžangai bus veltui;
Vieta — Hungarian mat, sekmadienis, tikietus par- 

davinėt įievalia.
Draugai, susirinkit skaitlin

gai ir pamatykite Sovietuose 
pagamintus judžius. Kurie 
dirbate naktimis ir negalite 
penktadienį pamatyt judį AI- 
lentowne, tie matysite tą patį 
judį Eastone. < 
galim dalyvaut Bethleheme.

D. M. Šolomskas.

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūs galėtumėt, 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—ir jų uždarbiai, 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo^ kuris galima pataisyt tin-1 
kamais akiniais.

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

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

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

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

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

Phone: Stagg 83*42

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 
ŠIOJE VIETOJE

....... ........... ..................................................................... V*”........

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių šaltų geri-1 
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą, baliams,, teat- 
r a m s, vestuvėms, 
sporto) parengi
mams ir tt. Tikį keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maud ynės 
(swimming pool)..

Lu twin’s Hali yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams. , 
Užsiimu ir Real 
Estate—-pirkimu • ir 

(pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus. I I

. ' A. LUAVA1NA&

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

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINANT, kaip apaieiti au gaalniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti suji< planai 
kaip surasti sugedimus; kaip ISardžlns su
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena eta* 
dentą praktiškai, po priežiūra instroktorll).

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

3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksperto loto* 
riu.

Pabaigę mnsų mokyklos kurs<, turite pilną 
progų pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojamę tedo* 
nius ir diplomą. Mokiname grynai IJątut “ 
kai ir angiiSkąi. Kaina prieinama vista 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIA VIGUS. Lekcijos dlenomle Ir ra karais. , Al 
kite apžiūrėti mflsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P-M,

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

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
___________ Oregon 5186
_____________ Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

DR. ZINS, jeipu kenčiate nuo: Krau- 
Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
•0 Nusilpimo, Nusiminimo. Galvosvai-

Kreipkitės į DR. ZINS, jei. 
jo, Odos ir 7 , ‘__ . ,
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarftčs Ligų, Galvos

> Skaudėjimo, Neurtfląijos, Padidėjusiu Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamų^ 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 pagydoma naujausiais, užgimtais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS HO EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL; 
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Broliai, draugai, balandėliai, negalima 

taip toliaus! Mano kraujuose jūs maudo
te savo rankas? Kraujuose savo tėvų, 
brolių, motinų ir seserų! Kas gi jūš pa
tys esate, argi ne biedniokų vaikai? Argi 
jūs paeinate iš ponų?

—Nu, iš kokių ten ponų, mes visi valstie
čių vaikai,—atsiliepė jūreiviai ir kareiviai.

—Aš ir sakau. Jūs tik žiūrėkite, ponai 
pasiuntė tuos kareivius pjauti valstiečius, o 
patys ponai geria ten kambaryje kavą.— 
Maksimas parodė į pirmos klasės ant augš- 
to kambarį, kur sėdėjo kapitonas ir len
kas. l

—Broliai, negalima taip toliaus! Patys ‘““"-į ^“pažastimi.' 1.
—y- ,2: .G.aį.bu.tl. Jusll _ sodzmose ^įau būrys. Žvilga nuo saules spindulių

6.
(Baudžiamasis būrys nuo sodžiaus Via- 

zovkos grįžo prie laivo apie vidudienį. Iš
tolo jie pamatė, kad stovi ant laivofsu prie
kaištu patarnautojas Maksimas.

—Maksimas Ivanovič jau laukia mūs. 
Bus gerai pavalgyti ir užsigerti po tiek 
darbo,—kas tai prakalbėjo tarpe baudžia
mojo skyriaus.

Iki laivo buvo jau tik apie 50 žingsnių. 
Maksimas mostelėjo priekaištu, ir tiesiog į 
veidą budeliams karšta^ lietus papylė kul
kas iš kulkasvaidžių...

Pavakarį grįžo prie laivo kitas budeliš
kas būrys nuo Čusovkos. Ant laivo dėkio 
vėl laukia Maksimas. VėL baltas priekaiš-

. Vis arčiau ir arsave žudome! <
taipgi kareiviai, kaip ir jūs, gėdina jūsų 
moteris, seseris, plaka jūsų tėvus ir moti
nas. Argi galima taip?

Artileristas Korotkov išėjo į priekį, drą
siai pamosavo rankomis:

—Vienu žodžiu, tiesą sako jis mums, 
draugai! Kam mes tarnaujame — ponams. 
Ką mes mušame—savo tėvus ir brolius!

Susiraukė kietai jūrininkų ir kareivių 
kaktos, užgulė skrustai akis. Visi drąsiai 
pasidavė linkui kareivio Korotkovo.

—Broliai, o jiem kas? Kad tik kiek 
pralaimės, jų ir pėdsakas išnyks, o mes kur 
dingsime? Prisieis už tą viską atsakyti, o 
kaip mes pasiteisinsime? Kaip? O pasi
teisinti anksčiau ar vėliau prisieis, jau ilgai 
ši valdžia neišsilaikys—iš visų pusių jau 
dega, tai neužgesinti, neužgesinti sukilimo 
gaisras!

Ir vėl kalba karštai Maksim:—Broliai, 
visa viltis ant jūs, mūsų laivo jūreiviai vi
si sukils, kaip vienas.

—Ką gi čia dar kalbėti, darykime kas 
reikia, broliai!—atsiliepė.

Maksim ir Korotkov puolė' ant viršaus 
laivo, paskui juos sunkiais žingsniais trypė 
kareiviai. Įbėgo į kambarį. Kapitonas 
Efimovas nustebusiai pažiūrėjo ant karei-' 
vių ir suriko:

—Ka« tokio? Kodėl jūs čia?!
Maksimas prišoko prie oficierių ir suju

dusiai, sukdamas priekaištu kaip kardu, 
prabilo:—tai atskaita, ponas oficieriau, šia, 
imkite!—ir kirto oficieriui per veidą prie
kaištu. Kareiviai juos apsupo. Oficieriai 
nusigando ir nei nesipriešino, sukilę jū
reiviai ir kareiviai išsivarė juos ant laivo 
dėkio ir pastatė prie krašto.

—Šokite į vandenį!
Kapitonas Efimovas ir oficierius Zalins

ki nepilnai suprato kas darosi ir tylėjo, 
jiems galvos kvaišo.

—Durk jiems į užpakalį!
Kas tai prirėmė durtuvus. Surikę kapi

tonas ir oficierius šoko į vandenį.
—Šauk! Taikyk į ranką! Taikyk į ko

ją! Į galvą nešaukite!
Aplinkui poną Zalinskį vandenį taškė 

kulkos, aštriai dūrė jam į šoną. Zalinskis 
pasinėrė. Pasinėrė ir kapitonas, pagavo 
vandens ir greitai išlindo ant paviršio. Pa
matęs Zalinskį rėktelėjo:

’—Į kraštą, ponas Zalinski, į krūmus!
Ant krašto buvo tankių krūmynų.
Kareivis atsiklaupė' ant vieno kelio, pa

sidėjo ant laivo krašto šautuvo vamzdį, pri
sitaikė.

—Į kairę!
Šūvis. Kapitonas nuleido kairę ranką, 

dirba jau tik su dešine. 1 A ’
*—J dešinę, į dešinę taikyk!
Ąrti kraštas.* Siūbuoja žali krūmynai. 

Kapitonas vėl pasinėrė po vandeniu. Iš
lindo į pavirsi tik apie du desėtkai sieks
nių nuo krašto. Jam greitai sukosi gal
voje mintis: <

—Viešpatie, išgelbėk! Viešpatie, išgel-

išdabintos lenkų gusarų kepurės. Grožybė 
ponų.

Maksimas pasilenkė per laivo tvorą, pa- 
mieravo akimis atstumą. Mostelėjo vėl 
priekaištu. Į akis būriui, sutratėjo kulka- 
svaidis. Lenkai puolėsi bėgti. Dejuoda
mi virto, kėlėsi, vėl bėgo ir vėl griuvo, 
šliaužiojo ant žemės ir priešmirtinai rai
tėsi.

Kada ant krašto nebeliko bėgančių, kul- 
kasvaidis nutilo. Nuo laivo nusileido ir 
nuėjo surinkti ginklus...

Rytą ant laivo užplevėsavo raudonoji vė
liava — darbo laimėjimo pergalės ženklas. 
Ant kapitono tiltelio stovėjo Maksimas 
kareivio drabužiuose aiškios spalvos. Ant 
krūtinės raudonas kaspinas, kurį prisegė 
patarnautoja Ona. Greta su Maksimu ar
tileristas Korotkov ir laivo vedėjas. Rau
doni ženklai ir pas juos. Linksmai ir gar
siai skamba paryčiu barzdoto laivo vedėjoz 
balsas:

—Suk nosį!

—Po-va-liai! Pi-l-nai!

Šūvis perdūrė ir dešinę ranką. Nori pa
sikelti, negali. Kraujas bėga iš rankų...

Ant Syžovkęs prieplaukos keletas gink
luotų sukilėlių: atydžiai dairosi į augštumą 
ir žemumą upės—ar nepasirodys įvėl 
vas. > ■ * $ Jh r.

—Matote, broliai, karas jau tikras.
—Tikrai karas—piliečių karas!
—Na, ir gavo balti nuo mūs!
—Ir mūsiškai taipgi daug krito.
—Ką gi padarysi, neapsieiti be to, karas 

tai karas.
—Tas nusiskutęs bolšakas, atvažiavęs 

nuo pat Lenino, oh, tai protas jo, taip lu
pa ir lupa baltuosius!

—Ką ir kalbėti, tikras generolas!
Upe iš žemutinės pusės pasirodė garlai

vis.
—Žiūrėk, drauge, jau ir vėl garlaivis 

ten.
—Taip, tikrai garlaivis.
Prisidėjo delnus ir atydžiai žiūri.
—Žiūrėk, brolau, ten raudonoji vėliava 

plevėsuoja ant laivo!
—Tikrai raudonoji!
—Skubink, Petrai, į štabą.
Valstiečiai sugulė už krūmų visu kraš

tu. Už apdegusio laivo stovi kulkasvai- 
dis... \

Raiti greitai atjojo štabo nariai.
—Kas per velnias! Ar nedaro mums 

spąstus?
—Taip, matai, ten raudonoji?vėliava.
—Gali būti, bet... b v «
—Draugai, tai laivas “Komersant”!—ta

rė Jonaš, Bordyk, pažinęs jį.
♦ -—Taip, taip? tai “Komersant”—patvirti

no ir Dimitrius.
’ Laivas artinosi vis arčiau ir arčiau, gar
biai švilpdamas ir, rodosi, linksmai švilp
damas; Aiškiai matėsi kas tik yra 'ant lai- 
vo dekio,. Galima jau įžiūrėti raudoni 

| kaspinai ant žmonių krūtinių.
—Kas per velnias, nieko negaliu supras

ti! Iš kur gi ten raudoni galėjo atsirasti? 
—Dimitrius vėją nuo .save džiuginančią 
mintį ir stengiasi būti atsargus ir kitus to- t • • i • n i • i • ' Ai •

laif
t

Šiuo laiku tarptautinis dar
bininkų judėjimas, vadovybė
je Komunistų Partijos, Nacio- 
nalės Tekstilio Darbininkų U- 
nijos ir Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo, pusėtinai at
gijo. Ypač darbininkiškos li
teratūros daug išplatinta. Pa
skleista 1,500 kopijų anglų 
kalboje darbininkiškų laikraš
čių, kaip tai : “Daily Worker,” 
“Young Worker,” “Labor Uni
ty,” “Labor Defender” ir kt. 
Lapelių irgi keliolika tūkstan
čių paskleista. Bet to nega
na. Darbininkiška propagan
da turi būt varoma be jokio 
atslūgimo, iki: kovos įtiksiąs 
bus atsiektas. ■

Sekantis mūsų žingsnis turi 
būt—organizavimas bedarbių 
tarybos ir Rinkimų kampanija. 
Prie šių darbų privalo . prisidė
ti jr lietuviai darbiniu. Apart 
tarptautinio judėjimo, lietuviai 
darbininkai turi dar gerokai 
prisispausti prie “Laisvės” ir, 
“Viltiies” ' 
sį. Draugai lowellieciai veik' 
niekados gerai nepasirodė va
jaus darbuose, o per pastaruo
sius kelis metus visai nieko ne
dirbo gavimui naujų skaityto
jų darbininkiškiems laikraš
čiams. Todėl šiemet, nors tai 
yra sunkesnis laikas, draugai 
lowellieciai turėtų susidaryti 
sau tinkamiausį planą ir jieš- 
koti naujų skaitytojų. Tai ne
galimas daiktas, kad lowellio 
lietuviai būtų prastesni ir dau
giau atsilikę nuo progreso ir 
menkiau darbininkiškai susi
pratę už kitų kolonijų darbi
ninkus. Tiesa, yra faktas, jog 
lowellieciai daugiau suklaidin
ti fašistinių laikraščių, kunigų 
ir kitokių apgavikų, bet tai 
nereiškia, kad jie būtų sąmo
ningi priešai darbininkų kla
sės ir abelnai darbininkiško 
judėjimo. Jeigu tūli darbinin
kai šiandienių ar nesusipranta, 
neatskiria, kas yra jų priešas 
ir-kas draugas, tai, pirmučiau
sia, mūsų pačių, jau susipratu- 
siųjų kaltė, kad nesisteągiam 
pertikrint tuos darpimhk'uįs, 
n&esųpažtridlnam juos Jsįiį įmūsų 
idejdmfcu 7į6į spalių j.-itiėriesį, 
kaipo darbininkiškų laikraščių 
vajaus laike, pasistengkim ma-

tyt kiekvieną lietuvį darbinin
ką ir užrašyt “Laisvę” arba 
f'Vilnį.” Kuomet darbininkas
skaitys darbininkišką laikraštį, 
jis anksčiau ar vėliau pažins 
klasių kovą, pamatys, koks di
delis skirtumas yra tarpe bur
žuazinių laikraščių, kokius jis 

šiol skaitė, ir darbininkiš- 
laikraščių, kurie vienintė- 
gina darbo žmonių reika- 
ir paduoda teisingiausias

: i PHILADELPHIA, PA.
Ą. Ž. V. Draugijėlės susirinkimas 

bus nedėlioję 28 rugsėjo, Lietuvių 
Liaudie's Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, nes tųri-

na-

-Viešpatie, atleisk griekusI-Dar kartą pate
bejėgiai sumojojo rankomis.—Į tavo, vieš-| 
patie, rankas atsiduodu!

Tartum kas už kojų nutvėrė kapitoną 
fimovą ir patraukė į dugną. Į plačiai ati- 
irytą burną sugargaliavo vanduo.
Ponas Zalinski slepia galvą į vandenį, 

inkos tartum malūno sparnai dirba. Birz- 
ia kulkos aplinkui jį. Raudonuoja van-1 
no nuo jo pašauto šono. Šlapi drabužiai 
•aukia į dugną, kliudo plaukti.
—Velnias su juomi, pribaikite jį grei

čiau !—tarė Maksimas.
"Iškarto trenkė keli šūviai, ponas ZMins- 

nuėjo į dugną.

—Raudoni! Raudoni! ‘Bet iš kur?
Nuo laivo mosuoja kepurėmis ir šaukįa 

“Ura!” Ant kapitono vietos'greta su barz* 
dotu laivo vedėju stovi augštas, nusiskutęs 
vyras, tartum matytas. Dimitrius stengia
si prisiminti jį. Kur ir kada jis matė tą 
veidą? Kas per velnias, jog tai laivo pa
tarnautojas. .. Taip... Taip., Taip, tai jis. 
Dimitrius atsisuko į draugus.

—Draugai, tai mūsų draugai, aš jau pa
žįstu žmogų!

—Ura! . . , .
(Daugiau bus)

iki 
kų 
liai 
lūs 
žinias iš klasių kovos lauko ir
abelnai iš viso pasaulio.

Nepaisant, kaip sunkūs lai
kai yra, darykim viską, kad 
mūsų darbininkiški laikraščiai 
pasiektų kuopląčiausias darbi
ninkų mases. Tuomet turėsim 
daugiau vienminčių, susipratu
sių darbininkų savo kolonijoje. 
Turėsime daugiau simpatikų ir 
pritarėjų darbininkiškam ju
dėjimui. Tuomet ir mūsų lie-1 
tuviškas darbininkiškas veiki-i 
mas bus didesnis ir sekminges- 
ms. \ \ : t, ■

Draugai, šiandien gyveni
mas yra sunkus ir nieks jo 
mums nepagerins. Tiktai pa
tys galime iškovoti sau geresnį 

vajaus spalių mėne-|būvj. Tingėdami ir snausda- 
’ Imi nieko neatsiekšime, 

dirbdami, agituodami 
nink'ųs galime daug laimėti de-^ 
lei darbininku gerovės. šis * ■id darbininkų geroves.
spalių mėnuo tegul būna vie
nas iš tų, kuriam* mes išban
dysime savo spėkas mobiliza
cijai naujų rekrutų į darbinin
kiškas organizacijas. Galvoki
me vien apie tai ir dirbkime 
bendrai pasiliuosavimui darbi
ninkų klasės iš vargų ir kapi
talistų priespaudos.

J. Kadrietisl

ANT STOČIŲ GALITE " GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, N. J

B. Figens, 221 Second St
S. Mickus, 278 Second St.
Ir pas Singerj.

B.
S.
Ir

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH. •
į L. D. & A. 17 kuopos įęsusfriųkimaS 

bt>8t&Yė'dbj,<i skalių, DmufcŪū iSVč* 
tainej,l>r4637 ;W. AVernor^^^ighwhy, 
7:30 vai. vakare. Visos narės' ateikit, 
yra svarbių reikalų. Sekr. N.' As
trauskiene. 229-30

Avė. Pradžia 
riai kviečiami 
me apsvarstyti apie pradėjimą mo
kyklėlės šiame sezone. Atsiveskit ir 
naujų narių.; P. Puodis. 228-9

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

kasdien rodo krutamus paveikslus, 
daugiausia iš Sovietų Sąjungos, at
vaizduojančius darbininkų gyvenimą. 
Verta lietuviams darbininkams, kurie 
mėgsta judžius, atsilankyti, šią sa
vaitę yra rodoma “Carnival of Ve
nice.” Reporteris. 228-9

CLEVELAND, OH IO
Diskusijos nefcrų su baltais darbi

ninkais vienybės klausimu bus nedė- 
lioj, 2.8 rugsėjo, Grdino Hall No. 1, 
6025 Št. Clair Ave. Pradžia 2 vai. 
dieną. Prelegentas nustatys diskusi
jų temą, o vėliąu kiekvienas galės 
imti balsą ir kalbėti tame klausime. 
Šiose diskusijose turėtu dalyvauti 
kiekvienas susipratęs darbininkas ir 
darbininkė, nes tai labai svarbus 
klausimas. Rengia A. L. D. L. D. 
22 kuopa. Kviečia komisija. 228-9

DETROIT, MICH.
Subatoj, rugsėjo (September) 27 

d., 6:30 vai. vakare, Draugijų Sve
tainėj, 4637 W. Vernor Highway, bus 
visų Detroito progresyvių draugijų 
konferencijaj reikale paminėjimo ar
ba apvaikščiojimo Vytauto didžiojo. 
Todėl visų valdybų nariai ir .visi įdo- 

bet niaujanti tuo reikalu, būtinai pribū- 
darbi- Kviečia Priešfašistinis Komite- 

‘ ~z. 228-9

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 padėti mūsų organizacijos. 
Drg. M. Bacevičius, kaipo naujas 
prezidentas ir būdamas priešaky tos 
organizacijos, ęalės pasakyti daug 
ką naujo. Taigi, kam rupi dabartinė 
darbininkų kova su fašistiniais uzur
patoriais, tai visi dalyvaukite pra
kalbose. Įžanga visiems veltui. Kvie
čia komitetas. 228-9

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

(September), 7:30 vai., Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vernor Highway, 
įvyksta nepaprastai svarbus susirin
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 
Jkuopų nares, Ą. P. L. A. nariai ir 
visi viršminėtų laikraščių bei orga- 
riizabfjiį pritarėjai. ; JBufe patiekti ir 
apkalbami pląnai, kUip padktyti pa- 
sfe^mįi^gėsnid Jv^ksiąntį Yąūsįj orga- 
jfiKacijų ir spaudos vajų š^ajių me
nesį. - Šiame susirinkime dalyvaus 

' ----- Va-
227-9

............... 'i —

» • - Tel., Juniper 6776 . .. > ■

J. WANNA, JR.
Lietuvys Lai sni uotas Elektros

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street
Maspeth, N. Y.

GEORGE NOBILETTI

tas.

'liĮfefeĮ. • . . . <
drg. M. Bacevičius iš Chicagos. 
'j h. u s komisija, •

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Plano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone: BENsonhurst 6631

LIETUVIS GRABORIUS

NORINTIEJI GE
RI A U 81 O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NA, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
AAUKITCS PASi

PETRUŠKEVIČIŲ

CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKIŠKŲ CHORŲ IR SPAUDOS MILŽINIŠKAS

Išvažiavimas -- Nedalioj, 28 diena Rugsejo-Septėmber, 1930
LIETUVIŲ DARŽE, UŽ LAKE WOOD, WATERBURY, CONN.

Ų . CHORAS DAINA, NEW HAVEN, CONN.
, Pradžia 10-tą Valandą Ryte

Nesivėlinkit važiuoti iš namų, nes diena daug trumpesnė. Pietus pavalgysit atvažiavę, čia visko ‘turėsim, nesirūpinkit su valgiais. Gerbiamieji, 
įsitemykit, .čia dalyvaus visas lietuviškas svietas iš visos Naujosios Anglijos. •

Programa bus didele—dalyvauja chorai: Hartfordo Laisvės, vadovaujamas J. Plikūno; New Haveno, vadovaujamas J. Kunco; Waterburio Vilijos, 
vadovaujamas, J. Plikūno; geri liet, kalbėtojai-, šokiams muziką lietuviška ir angliška. Visas pelnas Darb. Spaudai ir chorams.

Tai pirmu sykiu Waterbury Liet. Darže tiek daug bus dainų: skambės Aido balsai Watferburio Lietuvių Parke Naujoj svetainėj.
ĮŽANGA 25c į PARKĄ. ŠOKIAI DYKAI! VAIKAMS VISKAS DYKAI!

Visi, pas ką das kiek nors gyvybės kibirkštėlėj randasi, rengkitės. Tuomi ne tik pasilinksminsime su tūkstančiais žmonių iš įvairių kraštų, bet 
savo' spaudą ir chorus materialiai paremsime. Tikit, ar ne, bęt bus į dešimts tūkstančių žmonių. RENGĖJAI.
KELRODIS: Atvažiavę traukiniais ar gatvekariais į Waterbury, paimkit Lakewood gatvekarį, važtooHt Iki Lakewood Park, Chestnut Hill Rd.; per
ėjus per ežerą, ten bus Liet. Daržas. Automobiliais iš miesto paimkit North Main St. iki Lakewood; pervažiavę per gatvekario rėles, sukit po 
tiesiai; už ‘ežero mūsų parkas. . KOMISIJA.

162 Broadway 
Rezidencija: 18 W. 3rd Street 

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

____________ i
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Jūsų Gerkles Ap$augqp-Frfėš icnitejlmus—pdes kosulį

■ )

rinkimus ii’ tt. <
į tokį fašistėš pareiškimą žiū
rėjo? Labai pfastai, hės nei 
vienas narys nebalsavo, k&d 

nedorėlių” bolševikų mo-

IŠaiškinti viėus faktus publikai, Amerikos Tabako ĘonlpąMjd prikviętė'p. JbhmH^rt 
STRIKE cigaretę pagarsėjusį • Spirginimo

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
niuffls)

Vardas —______________ '___
No. ix gątve__ ____________ ,
Miestas ir Valst._______________
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KROKODILIUS
Lietuvos karaliene’! Aš jums 
užtikrinu, kad nė kiek nepras
čiau atsižymėsiu ir pakelsiu 
Lietuvos vardą, kaip yra atsi
žymėjusi ir pakėlusi Rusijos 
vardą karalienė Katarina. Gi

prasti, nes daug darbininkų šo: “Bet galų gale tie rėksniai šistė užkom&nęlaVo savo pa- 
nedirba ir negali reguliariai įg kuopos pasitraukė ir susi- sekėjus bėgti į skiepą ir pasi- 
uzsimokėti prenumeratą. To- 'tvgrg mieif]ažinę kuopą iš apiė slėpti nuo bolševikų. Man at- 
del tie, kurie dirbate ir gali-' . ,, m .
te, privalote paremti. Darbi-40 nar,«” Tal taip pat gry’ 
nihkiškos spaudos ir chorų nas melas- Nes lž s- L- A- 131 
naudai piknike bus gera pro- kuopos niekas nepąšitfatlkė. 
grama, nes dainuos net trys Fašistinei kuopos Valdybai pa-, 
chorai : Laisvės Choras iš bėgūs iš sušifiilkimo, nariam 
Hartfordo, Dainos Choras iš kitokios išeities nebuvo, kaip 
New I-Iaveno ir Vilijos Choras tik sutvarkyti kuophs teikaltis 
iš Waterburio. ;ir veikti, kaip pridera organi-

KELRODIS: Atvažiavę trau- zuotiems žmohėhiš. Netiėša ir 
.kiniu ar gatvekariu į Water- tas, būk tik 10 iiarių pasiliko; 
•bury, paimkit Lakewood gat-’pasiliko 15 narių ir visi dubk-

1 • • v • 1 • j • 1 • "r i • 1 — —. ___ ' _ 1_ L «_ j ,, • • y **^,1 U.

wood Parko, Chestnut Hill tai kuopos valdybai.
Rd; praėję pro ežerą, rasite | Toliaus tęsia mielus tais fa- 
Lietuvių Daržą. Automobiliais : šistėlis : “Kliomet pirihiriinkė, 
iš miesto važiuokit N. Main j po svarbesnių kuopos reikalų 
St. iki Lakewood; pervažiavę .aptarimo, pasiūlė kuopos na- 
!per gatvekafio reles, sukit po 

’'dešinei—už ežero mūsų par
kas. Žvalgas.

BOSTONAS IR APIEL1NKE

VHDO GRAŽUMAS
ROJAUS VEIDO 'GfiOžY^ 
BjšS LAŠAI ir naujai išras
ti Mtiitfiš" tik už Vi£nU do
lerį! ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą; suteikia tik R d j a u s 
Veido Grožybes Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.\ ■> į « ' f
Siųskit dolerį registruotam laiške 
arba money orderį, Šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
& Kokd šC, bept. D 

ELIZABETH, N. J.

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI'rodo, kad fašistai, slėpdamiesi 
nuo bolševikų, pasislėpė .nuo 
visos darbininkiškos visuome
nės. . . Dar foĮiau “Kuopos 
Narys” rašo: “Vietos komunis
tėliai; rengdami Mizarai jjfa- 
kal^as, S; L. A. vardu garsino, 
kad ir Bagočius kalbės.” Ko
munistai niekad Norwoode ne
naudotojo svetimų organizaci
jų vardų, o dar labiau Š. L. 
A. 11 kuopos, kurios Ndi;woo- 
de visai nėra. Toliaus “k. Nt.” 
rašo: “žmones į prakalbas rin
kosi, kad Elagočių išgirst kal- 
brant, o atėję į prakalbas, vie
toj Bagočiaus, rado Apšepusį 
komunistėlį?’ Plakatuo.sė bu
vo garsinta, kad kalbės ,nuo 
didžiumos R. Mizaraj nuo ma
žumos—Bagočius. Na, jei Ba- 
gočius negalėjo ar nenorėjo 
pribūti, tdl abgi čia koftiūni^tų 
kaltė ?s Mizara pasdkė pilnai 
tinkamą prakąj'^ą -įr publika 
likdši pilnai patenkinta, ’is&kn-i 
riant “K. N.” ir Pakatklį.

Jei jau1 “Kuopos Narys” ir 
jautčsi komunistų “nuskriaus- 

teisę pirmininkė turi duoti to- tas,” tai visgi nęrėiketų turėt 
kius įsakymus finansų sekreto-■ tiek drąsos kalbėti už visą 
riui, kad nepriimtų iŠ nariį;Kf'orwoodo visuomenę. Nor- 
rriokesčių ? Kuom tie nariąiVvitoodo visuomęn.ė dar nepą- 
prašikalto prieš kuopą? Ar miršo šliupinio laivyno bęndro- 

Taiįturi skundą ant tų narių,?-”!ir ’v^, strimaitipio atstatymo 
” —’ Tik kai griežtai Mače- (bendrovę ir dar daugelį ki-

pirminirikę, tai !tų bendrovių, kurios suėdė T T I v • j • X — 1 1. X* 1 2 •

už tokį atsižymejimą mane mū- vej<arį įr važiuokit iki Lake- les pasimokėjd naujai išriiik-
sų ainiai už kitų 500 metų, be 
abejonės, kels į šventuosius, 
kaip mes keliame Vytautą šian
dien !”

Ji pabaigė. Pasigirdo delnų 
plojimas ir šauksmai—valio!' 
Kada publika vėl nusiramino, 
ponia Smetonienė perstatė kal
bėti sugrįžusį sūnų palaidūną 
Tabokių.

Jis atsistojo, pasismaukė ke
lines augštyn, užsišnypkiąvo 
tabokos, telegrama pasiunčia 
savo raportą “Laisvei” ir eina 
drožti’ spyčių. Kaip jis kalbės 
ir kas su jūom atsitiks, nepra
žiopsokite sekančio Kro.kodi-

riams išmest iš kuopos tuos na
rius, kurie karts nuo karto lAi- 
ko slaptus sUsiriiikimus tikslu 
S. L. A. skaldyti.” Ištikrųjų 
buvo taip: pirmininkė, slėpda
mosi nuo narių, įsakė tik' fi
nansų sekretoriui, kad nepri
imtų mokesčių nuo šešių narių. 
Mačėnas sėdėdamas prie sta
lo, kaipo kasos globėjas^ 'išgir
dęs tokį įsakymą, atsistoja ir 
kalba į susirinkimą: “Kokių

VARDU

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

Kaina po 10c ir Daugiau
IŠBANDYKITE ŠIANDIEN j

Juos Išdirba

• STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarui 
taipgi ir per paštą. išsiuntinSja* 
me,, kaipo užsakymus (orderiui).

n. I m.nriinlrr I ----- I I i'i ddd "

TABOKIAUS RAPORTAI
Raportas iŠ Vytauto Kermo

šiaus
Kaip jau iš praeito raporto 

prieteliams yra žinoma, Tabo- 
kius Palangos maudynėse ame- 
rikanskus griekus nuplovęs ir 
pasiuntęs kunigėlį pas dievulį 
ant “čajaus”, parpleškėjo į 

x patiną, įmaklino į salę, pas 
IJžiurną apsiznaimino, atsisė

do, už.sišniaukštė tabokėlės ir 
dairosi į frakuotus bei unifor
muotus ponus ir šilkuose šla
mančias, farfumu smirdančias 
ponias.

Salė visa iškarstyta su Vy
tautu ant kumelės vėliavomis, 

' pasieniai nustatyti su Vytauto 
išmaliavota morda “spitūnais”, 
o ant steičiaus stovėjo kokia 
tai spaviednyčia, pridengta ru- 
žavu velionu ir perrišta rausvu 
kaspinu.

Tabokius pradėjo mislyti, ar j 
tik ne ant jo galvos tai bus už-!

< taisyta? Ar tik ir jam. kaip CONNECTICUT VALSTIJOS 
B šliupui, nereikės issispaviedoti i /Minrui m rinT*tit^o

f akyvaizdoj visos publikos, pri-' CHORŲ IR SPAUDOS
’ NAUDAI IŠVAŽIAVIMAS

akar gimęs ir ne šiandien krik
štytas, netyčia įšokęs į rūtų ! 

darželi, sumanė ir iššokti. Jis 
^prisipylė į savo tabakierką ek
stra macnios tabokos ir kad bū
tų pačestavojęs kunigėlį, tai jis 
ir patį Tabokių būtų nubloškęs 

w bečiaudėdamas ir visą spavied- 
ę nyčią sugriovęs.

Netrukus tarp dviejų, dide
lėmis nosimis, uniformuotų ir 
kryžiais apsikarsčiusių karinin-1 
kų, atmarsavo ponia Smetonie-; 
nė, nukirpo nuo tos spaviedny-1 
čios kaspiną, perskyrė velionus I 
ir parodė Vytauto originalį pik- ■ 
cerį, o kapelija užtriūbijo “Lie
tuva, tėvynė mūsų, galvariezų 
žemė, lai ištvirkę tavo sūnus I 

Ryšius rieškėmis semia.” 
Jiems baigus triūbyti, vie- 

fnas, didžiausią nosią. karinįn-
l 1 kas, perstatė kalbėti iŠ visų pu- 
7 7 šių gerbiamą tautos vadovę po

nią Smetonienę. Ji, prisidėjus 
pinoklį prie akių, pervedė per 
publiką, stabtelėjo kiek daugiau 
ant Tabokiaus, įsirėmė ir ant 
svarbesnių sakinių net koja 
trepteldama, pradėjo:

“Aukštai gerbiami ponai ir 
ponios!

Mes susirinkome čionai, kad 
pasitarti, kaip Vytautą užmovę 
ant. savo meškerės, prisimeške- 
riosim iš Amerikos žioplių 
Amerikoniškų dolerių. Buvo 
proponuojama, kad pirma, ne- 

' gu pradėsime tarabanyti Vy
tauto abrozą po Lietuvą, reikia 
iškelti Vytauto apipjaustymo 

• iškilmes—nupjauti jam nosies 
\ąalą ir padaryt jį gražesniu 
vyru. Nors aš tam apipjaus
tymui buvau pritarus, bet da
bar 
mą, 
ga, 
štai

“Tėvynes” Korespondento 
1 . L Melai . .

“Tėvynės” num. 38 yra .iš 
Norwood o ■ korespondencija, 
po kuria pasirašo “Kuopos 
Narys;” Tas fašistėlis viską
melagingai j aprašo. Sako: 
“S. L. A. įsi kuopos bolševi
kai ynuėjoLšavu keliu.” 
yra grynas;'melas. Bolševikai į tt. 
ir šiaip pažangesnieji nariai j nas prispyrė pirmininkę, tai!tų bendrovių, kurios suėdė 
niekur nenuėjo, pasiliko ant tik tada ji pra'pliurpo, kad 'šimtus ir tūkstančius sunkiai 

tie nariai mums nepageidauja- uždirbtų žmonių pinigų. Da
rni, kad jie laiko slhfrtUs susi- lis tos visuomenės, kuri eina 

O. kaip nariai su komunistais, niekad nebu
vo apgauta ar nuskriausta; at
bulai, tie, kurie klausė komu
nistų, likosi apsaugoti riuo 
šandarietiškų fašistinių apga
vysčių, prie kuriu bandos pri
klauso ir “Kuopos Narys.”

J. Grybas.

niekur nenuėjo, pasiliko ant 
vietos, <o fašistai pabėgb iš 
šyetainęš į fašistinį skiepą. S. 
L. A.Vl’31 kuopos nariai, ne
sutikdami bėgti paskui fašistus 
į skiepą, pasiliko ant vietos ir 
išsirinko kuopos valdybą, pa- ’ 
simokėjo mokesčius, kaip ir vi- tų “nedorėlių” bolševikų mo- 
sada daro. Tasai “Tėvynės” kesčių nepriimti. Kada nųbal- 
korespondentas (dar nepilnas savo, kad mokesčiai tų “prasi-

Rugsėjo 28 d., sęlįmadienį, 
Lietuvių Daftfce, už Lakewood 
ežero, Watefb'ury, Connecticut 
valstijos dafbinihkiškos orga
nizacijos rengia darb. spaudos 
ir chorų naud&i pikniką. Mes 
kviečiame kiekvieną darbinin
ką ir darbininkę dalyvauti ši
toj metinėj iškilmėj. šiemet ___ __ _ ___ ____  ___ ,_______ _ -T
darbininkiškai'; spaudai laikai!nei S.\ L. A. narys) toliau ra-!kaltelių” būtų priimti, tai fa

<

Bell Phone, Poplar 7545 

£ F. STANKUS, 
GRABORIUS- UNDERTAKER

ant 
pa-

■ (fti>Kltamuoja ir laidoja numlruflui 
.visokių kapinių. Nojrijitlejl įtariausio 
tarnavimo ir už Žem< kainą, nulindlato 
valandoje Šaukitės pas mane. PaS man* 
galite gauti lotus ant visokių kapihlų kuo- 

' geriausiose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

SKELBIMAS:
Šiuomi pranešu visuomenei 

jogei buvusis. Restaurantas p< 
numeriu 802 Washington St. 
Rugpjūčio (August) 4 d?likos 
perkraustytas po nutneriu 7f 
Washington St., New Yor!

11

sako

John Hžrtz
i . 1 •'T

Omnibus Corp, of America 
pirmininkas

Visų New Yorko ir Chicago* bust) 
savininkas; Yellow Cab Co. įsteigė
jas, Forrnah-State National Bank, 
Chicago j-Direktorius.

Aq radau, kad čampioniitis lenktynių 
arklys arba išdirbystes vadas, rtetai būna 
pašitaikymo rezultatas. Koncentracija 
rūšies — svarbu. Kuomet as skaičiau 
asmeniškus raportus jūsų atsižymėjusių 
svečių, kurie apreiškia jūsų naudojimą 
Ultra Violet Ray ‘Spraginime’ LUCKY 
STRIKE tabako, aš žinojau kad tuo keliu 
einat. Rūšis viską reiškia — ir Amerikos 
žmones reikalauja ir įvertinu tik gėriau-

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

—Savininkai—
POVILAS SAMULĖNAS 

ir
VINCENTA RIBOKIENĖ

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:;

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

TeL: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
, Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 

jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai
' del pažinties užeikite, o būsite ma

loniai priimti.
J. ir O. VAIGINIS

214 Perry Ave., Maspeth, N. Y.

permainiau savo nusistaty- 
esu grieštai tam priešin- 

neleisiu jo nosies pjauti ir 
delko:

Iš praktikos esu pati patyru
si, .kad juo vyro nosis ilgesnė, 
tuo jis vyriškesnis, atsakantes- 
nis ir priimnesnis! Po ilgo, 
ačiū dievui, praktikavimo, ne
padarysiu klaidos sakydama: 
Parodykit man vyro nosį, o aš 
jums pasakysiu...

Kalbant apie Vytautą, kyla 
klausimas, 'ką kels į šven
tuosius ir neš apie Lietuvą mū- 

^sų ainiai, praslinkus kitiems 
oOO metų? Tifrėdami viąną vy
rą šventuoju nuo* Lietuvių tau
tos, turime atminti, kad ir mo
terys nėra iš kelmo išspirtos! 
Ar mudvi su ponia Tubeliene 
prasčiau vadovaujame tautą už 
Vytauto vadovavimą? Ar mu
dvi negalime parduoti Lietuvą 
lenkams ar vokiečiams, kaip 
Vytautas kad pardavė po kelis 

negalime 
kad kar- 
bedievius 
Kas taip

sykius? Ar mudvi 
vadovauti karininkus, 
du ir ugnim atverstų 
prie dvasios Šventos? 
manote, tai klystate!

Tauta be karaliaus,
mas be dyselio, karalius ar ka
raliene be kartinos—gaidys be 
ąjprtuturės. Taigi, prisimeške- 
rioję dolerių sii Vytauto/ftkil- 
mėms, nupirkime iš Rusijos 
bolševikų kafalienės Katarinos 

-kartiną ir apkarūnavokite mane •

LUCKY STRIKE š— puikiausias cigaretes, kurį Jus kada 
rukėt, p&gajmintes iš puikiausio tabako-—iš Smetonos viso 
tabako BeHiauS-TUpM£TuJIE SPRAfilNTl^ Visi žino, 
kad\karštis valo ir taip “SprKginimas” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerkles erzinimus ir košė- 
jimą. Ne'štebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė , 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas” naudoja 
Ultra Violet Ray

DlDžįAUSlA LIETUVIŲ APTEKA
Kas yrą didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną Žmogaus priešą—Vidurių už- 
kietgjimą—kuris žmogui pagami
na daug . rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampai Clamvnt Avanaa) 
MASPETH, Ix L N. Y. 
Telephone, Juniper

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

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

ĮSI Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

imlaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malor 
siųsti URBAN’S COLD PONDERS ir URBOLA, su nur 
dp vartoti.

Vardas —

No—____
*4^^% ( 't f

Miestas _

__ Street or Avenue

State
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DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI
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Kurie mokinamės tą “RYTOJAUS1

; N. Gavassas, Sid Erlh, J. būti pamokose laiku.

D
229

poros 
nuga-

kur 
ir

Laike ceremonijos iš a- 
pusių stovėjo policma-

Mergaitė 
akį ir jis 
Jinai pa
ir pirma-

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

naktį palaikytų jį kalėjime, 
kaip saugioje vietoje. Jo pra
šymas išpildytas; o prie nuo

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

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA namas, 14 kambarių 

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

REIKALINGA genyva moteris pri- 
. žiūrėjimui dviejų vaikučių. Atsi

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

« (224-229)

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

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

228-54

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

I dainą, stengkimės visi šian- 
idien, pirmadienį ir antradienį

B.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice ęream, stationery 

ir kendžių Storas, 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

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

I’elephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, yra 

elektra ir maudynė. Tykus namas, 
randa $25.00. Kreipkitės po num. 1 
466 Cleveland St;, East New York, 
N. Y. 228-9

Jau Trys Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Ląikraštj 

“RYTOJUS” 
pilnas žim.ų apie Argentinos

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitorius delei 40 

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas > >• 1 * * v * < * i ’ r . f

Bedford Avenue 1 ‘ Brooklyn, N. Y.
, Į < J - t • J 1 * f i

Kamp. N. 4-tos gatvės

/ Puslapis Sestas Penktadienis, Rugs. 26,1980

VIETOS ŽINIOS
“Socialistai” Pavarė 
Bedarbių Delegatus

“Socialistai” viršininkai
lokalo namų popieriuotojų ir 
teplioto jų unijos nedavė bal
so New Yorko Bedarbių Tary
bos delegatams, kurie atėjo 
pakviest, .kad lokalas atsiųs
tų savo atstovus į bedar
bių konferenciją, kuri įvyksta 
ateinantį sekmadienį. New 
Yorke. Kai kurie darbininkai 
reikalavo siųst atstovus į kon
ferenciją. Kilo triukšmas. Bet 
po 45 minučių, galų gale, “so
cialistiniai” ’biurokratai uždarė 
jiems burnas.

Masinis Pasitikimas Draugų 
Fosterio, Minoro ir 
Amterio, Spalių 21 d.

> Spajių 21 d. bus paleisti iš 
kalėjimo drg. Fosteris, Mino
ras ir Amteris, kurie buvo nu
teisti trims metams už tai, kad 
vadovavo kovo 6 d. bedarbių 
ir 'dirbančiųjų demonstracijai. 
Juos, kaip žinoma, nuteisė be 
prisiekusiųjų (grand džiurės) 
teismo; nuosprendį išnešė trys 
kazioni fašistiniai teisėjai, ku
rie visiškai neleido kalbėti liu
dininkams apie provokatoriš- 
kus ir kruvinus policijos dar
bus tos demonstracijos pabai
goje. >

O vis dėlto buržuazija ne
drįso išlaikyt tuos draugus vi
są skirtą terminą kalėjime, 
nes darbininkų reikalavimas 
juos paleist iš kalėjimo kas
dien augo ir augo, pasidaryda
mas vienu iš žymiausių masi
nės kovos obalsių.

Pasitik imu i tų iš 
išeinančių proletariato vadų, 
newyorkinis Komunistų Parti
jos distriktas ruošia milžiniš
ką demonstracinį mitingą spa- 
lių 21 d., didžiojoj Madison 
Square Garden svetainėj, kur 
gali sutilpti iki 30,000 žmonių;

•Lietuvių darbininkiškoj pp- 
ganizacijos turėtų prisirengti 
su vėliavomis ir dideliais obal- 
sihiais plakatais dalyvauti to
je demonstracijoje, kaip kad 
darys įvairių kitų tautų darbi
ninkai.

Anna Urbas Nužudyta 
Gengsterio Burnso

Pavasarį buvo nužudyta An
na Urbas. Jos kūną rado 
Harlem upėje, su vielomis 
(dratu) užveržtu kaklu. Da
bar trečiadienį dviratinis po- 
licmanas areštavo Frank (Son
ny) Burnsą, kaip jos nužudy- 
toją. Burns taip smarkiai 
pleškėjo automobiliu, kad po- 
licmanas pamanė, jog tai bus 
vogtas automobilius, ir pasi
vijo.

Burns jai atkeršijęs už pir
mesnės žmogžudystės' sekreto 
išdavimą. Kada josios mylėti- 
nis gengsteris Eugene Moran 
buvo išvežtas į Newarko šiuk
šlyną, nušautas, gazolinu api
piltas ir uždegtas, tai jinai lai
ke tardymo pripažino, kad vie
nas iš trijų Morano žmogžu
džių buvo Burns, i Už 
savaičių po to ir ji liko 
labinta.

Prostitucijos Agentai 
Gaudo ir Pardavinėja 
Mergaites po $500

Flushinge, L. I., detektyvai 
suėmė penkis iš šaikos, kuri 
vilioja gražias mergaites, ža
da joms teatruose puikius dar
bus, o paskui pardavinėja į 
paleistuvystės urvus, gaudami 
po $500 už mergiiną.

Taip buvo atviliota iš Wes
ton, Mass., į New Yorką Thel
ma Selby, 19 metų mergaitė, 
užbaigusi augštesnę mokyklą, 
duktė to miestelio raštininko. 
Jinai buvo parduota į Alexan
dria valgyklą, 358 W. 44th 
St., New Yorke. Iš pradžių 
jai sakė, kad jinai būsianti 
“svečių priėmėja”; bet ’greit 
savininkai liepė jai paleistu
vauti su kbstumeriais; o jeigu 
jinai pasipriešins, tai bus ka
lėjiman įkišta arba užmušta, 
—grąsino josios bosai.

Užeina pereitą sękmadienį į 
tą valgyklą darbininkas Saler
no iš Long Islando, 
jam tuojaus puola į 
ją kalbina apsivesti, 
bėga iš tos nevalios
dienį apsiveda su Salerno, Pt, 
Washingtone, L. I. Apie savo 
praeitį nieko jam nesako. Bet 
greitai ją sušniukštinėja pros
titucijos agentai; penki jų at
važiuoja, išplėšia ją iš Saler
no; įsimeta ją į automobilį ir 
veža atgal New Yorkan kaip 
baltąją vergę. Bet jos vyras 
tuojaus praneša apie tai poli
cijai. Piktadariams tampa pa
stotas kelias Flushinge. < 
lieka suimti ir po $5,000 pa
rankos laikomi. Jauna nuota
ka klykia, kad ją dabar tai . .
tikrai nužudys /paleistuvystės i doyHJJVĮ damų vainikas. . .

Kas Dėsis Sekmadienį 
■orest Parke.,

Forest Parke nei vieno lapo 
ant medžių neliksią, nes lyrie- 
čiai, tai yra, visąs choras, ap
siėmė ten važiuoti Šį sekma
dienį į L. D. S. A. 111 kuopos 
paskutinį šį sezoną išvažiavi
mą. Lyriečiai sako, kad jie 
dainuosią tol, kol visi lapai 
nuo medžių nubyrėsią.

Taigi, draugės ir draugai, 
vietiniai ir iš apielinkių, visi su
važiuokite, kad linksmai už
baigt paskutinį parke išvažia
vimą ir kad visiems pasiliktų 
gerų įspūdžių iki kitų metų.

Komisija gi stengsis, kad nei 
vieno nebūtų trokštančio, nei 
alkstančio, nei nuliūdusio.

Visus kviečiame—
Komisija.

Tarptautinė Korespondentų 
Konferencija . ;
■"i Lietuviai Didžiojo New Yor
ko ir aplinkinių miestų kores
pondentai komunistinių laik
raščių yra kviečiami į pirmą
ją tos rūšies konferenciją, ku
ri įvyks spalių 5 d., sekmadie
nį. Adresas bus vėliau praneš
tas. Ją šaukia Komunistų 
Partijos agitacijos-propagan- 
dos skyrius. Dalyvaus įvairių 
tautų korespondentai. Bus pa
daryta pradžia jų organizaci
jai. Mūsų draugai k°resP°n- 
dentai taip pat galės patirti, 
kaip ir ką geriausia rašyti ko
munistiniams laikraščiams.

Negrų Darbininkų Savaitė 
Prieš Lynčiavimus

Amerikos Negrų Darbininkų 
Kongresas turės Brooklyne sa
vaitę darbuotės prieš lynčiavi
mus; ta savaitė prasidės ry
toj. Bus suruošta eilė masi
nių mitingų ant gatvių kam
pų; vienas iš jų bus ketvirta
dienį, spalių 2 d., 8 vai. vaka
re, Nevins ir Butler Sts., 
Brooklyne. Mitinguose ir vaik
ščiojant po namus, bus pa
smarkintai skleidžiama negrų 
darbininkų organas “Libera-» 
tyri”'

lig kurio klekvięnam bedar
biui bųtų mokama ne mažiau 
kaip $25 paramos į savaitę.

Kaltininkas Juodukų 
“Žaginimais” Merginų

New Yorke dingo kažin
15 metų balta mergaitė; 
tuojaus tapo areštuotas negras. 
E. S? Hill, būk tai jis ką su 
ja padaręs ir nežinia kur nu
dėjęs. Čia irgi auga buržua
zijos kurstomas baltųjų fašis
tų judėjimas prieš negrus; 
daugėja ir prasimanyti įtarinė
jimai, būk negrai kur nutver
dami “žagįna” baltąsias mote
riškes. Prie tos bjaurios pro
pagandos prisideda ir “sočia- i 
listinis” “Forward,” kuris ra
šo, kad “jokiai baltai moteriai 
nesą saugų būti arti juoduko.”

’jųskite < Delegatus į 
Bedarbių Konferenciją!

Sekmadienį, .10 vai. dieną, 
atsidarys bendroji konferenci
ja visų Didžiojo New Ydrko 
bedarbių tarybų. Darbo’ Uni
jų Vienybės Lyga ir Bedarbių 
Komitetas šaukia visas darbi
ninkiškas- 1 organizacijas pri
siųsti į konferenciją savo de
legatus. Bus daroma smar
kesni žingsniai, kad priverst 
vietinę valdžią tūojaus duoti 
bedarbiams greitosios paramos, 
iš miesto iždo ir per masinį 
judėjimą prispirt Washingtono 
kongresą išleist bedarbių ap- 
draudos pensijų įstatymą, su-

GYDUOLE, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos '"New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
Žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’*; 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE 

Mes Mokiname Barberiauti 
ir moterų plaukas kirpti., Pilnas 
kursas $25. Ateikite ir persitikrin
kite pas mumis. v Lietuvis instrukto
rius.

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

217-42

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

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

MAHANOY CITY STUDIO
205 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
....... ___ _ , 204-30

Telephone, Stagg Mil

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

■- - - - —
Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-SpinduliiI, Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja ir 
pumaliavoja viao- 
k,i;U8 paveiksiu* 
IvWirlomia ■ p a 1- 
ro&ia. Atnaujina 
Senus ir krajavua 
Ir sudaro su 
aaserikoniSkais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite lino, 
adresu i

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

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

STOKES

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

ir
į. z.

Telephones Stagg 440f

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Apsivedė su Mergina, Kuri 
Jį Pasodino Kalėjiman

John Delle Daile buvo vie
nai valandai paleistas, sargy
binių globoje, iš Sing Sing ka
lėjimo, kad jis galėtų gauti 
New Yorko bažnyčioje šliūbą 
su Anna Libertelli. Keistu
mas tame, kad būtent per ‘ją 
jis ir buvo įkalintas. Jinai tei
sme kaltino tą savo vaikiną, 
kad jis užpuolė ir apdaužė jo
sios tėvus.

Bet ir tas nesuardė jųdviejų 
meilės; ir jiedu buvo sušliūba- 
voti. 
biejų 
nai.

Didina Valdiškų 
Dykaduonių Štabą

Nors dabar yra sumažėjęs 
laivų kampanijų biznis ir vis 
dąv eina mažyn, tačiaus val-
džina didina skaičių dykaduo
nių iąspekjtori'ų. jSipmip dieno
mis pastatė dar 45 naujus in
spektorius, kuriem kiekvienam 
bus mokama nuo $200 iki 
$300 algos į mėnesį, taip kad 
per metus susidarys apie 
$140,000 numetamų be reika
lo pinigų. Bet ta pati valdžia 
“neištenka” nei vieno dolerio 
paramos bedarbiams.

Workers School Naujoj Vietoj
Workers School, centralinė 

Komunistų Partijos mokykla, 
jau persikraustė į naują na
mą, 34 E. 12th St., ties Uni
versity Pl., New Yorke.

Visokių yra kursų jaunuos 
liams ir suaugusiems darbinin
kams—nuo pradinės anglų 
kalbos iki i marksizmo-leniniz
mo teorijos, šią mokyklą yra 
patartina lankyti ypač tiems, 
k u iie nori išsilavinti į tikslius 
darbininkų vadus organizaci* 
jose ir kovose už proletariato 
reikalus.

Aido Choras ir
“Raudonoji Daina”

Kiekvienais metais
Choras sunkiai dirba, besimo
kindamas lošti operetes ir dai
nuoti naujas dainas, o dabar 
mokinasi labai muzikališkai 
skambančią “Raudonąją Dai
ną,” kurią, gerai susimokinus, 
galima net operose dainuoti.

Aidas nėra operų dainius ir 
jisai nesirengia su ta daina į 
operą, bet į Labor Lyceum 
svetainę, 5 d. spalių. Be AU 
do dar dainuos keli geri solis- 

jfejtai, tarpe jų ir M. česnavičiū- 
ltė, ir grieš smuikininkė iš 
Brockton, Mass.

“Raudonoji Daina” yra rau-
. su- 

pirkliai; jos vyras irgi bijo jų dainuot J$ reikia didelio cho- 
keršto ir prašo, kad bent per!rQ’ buvusieji aidiečiai, kurie 

- ........................... .. jau senai pasitraukę iš choro,
gailėsis išgirdė dainuojant tą 
garsią dainą, kad praleido tą 

takos pastatyta detektyvų sar-l^^ogą.
gyba.

Penkių suimtųjų niekšu var
dai :
Batadis, N. Artinian ir J. Ka- 
ragas.

Mokinys Automobilistas 
Užvažiavo ant Kūdikių

David Hect, besimokinda
mas automobiliu^ važiuotu visu 
smarkumu užvažiavo ant šali
gatvio, 6th St., ties Avė. C, 
New Yorke; parvertė kelis ve
žimėlius su kūdikiais ir sužei
dė pustuzinį kūdikių ir kelias 
motinas. Tą matydami žmo- 
nė? taip įnirto, kad buvo ga
tavi užmušt Hectą, jeigu ne
būtų policija jį išgelbėjus. Po 
to jis liko areštuotas.

Kairiosios Siuvėjų Unijos 
Masinis Mitingas Šį Vakarų

’ Kairioji Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija turi šį vaka
rą masinį mitingą, Central Op
era House, 67th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke. ; Mitingas 
yra prisirengimui prie streiko 
moteriškų drabužių ! pramonė
je. . , . • . ; ; ;

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

“RYTOJAUS” KAINA: v 
Metams tik-v-__ $3; Pusei_ ;_ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money_ orderiais, juos išrašydami ant 

T’ vardo ir adreho.
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina \

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

41® Metropolitan Avenue
(z i 1 ‘

5Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu^ 
ant visokių kapinių; parsamdo auL 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
Krikštynoms ir pasivažinėjimams.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Mes

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Kapitalo Laikraštis
Užgiria “Socialistus” ‘ .
' ’Redakcįniapie savo straips

nyje “American Business 
World,” WSneteiAis kapitalistų 
laikraštis, karštai giria “socia
listų” kandidatus šiuose rinki
muose : Heywooda Brouną, 
Normaną Thomasą, Ch. Vlade- 
ką, “Forwardo” . vedėją. Ta
me pat rašinyj garbina ir re- 
publikonų ir demokratų kan
didatus.
gi yra kapitalistinė partija, 
kaip ir demokratai su repub- 
likonais.

Mat, “socialistai” ir

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus ateičių s su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- ‘ 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Ave.
Stagg 8842

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

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

Todėl Gerbiamieji Draugai
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimudse, 
kur rūkymai yra užlaikomi, 
viršpaminėtais vardais Cigarų, 
visur Amerikoje išsiuntinėjam 
resuokit:

visur reikalaukit
Ant pareikavimo 
per paštą. Ad-

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

Į Tel., Greenpoint 2017-2366-3514

Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakytai!. | |

3OEO

TeL, 0783 Stagg

J. LeVANO
(Levandauskas)

MO T. LAUKUS, Fotografas
GRABORIUS

(Undertaker)

7 (7. (Arėennoirit
(ietį mi.ski Šimtini lirimkiune.

9- 78 H
Ateikit ■■ l’ei mH/irutit

107 Union Avenue 
(Arti Grįnd St.) 

BROOKLYN, . N. Y
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