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ALBANY, N. Y. — Čio-

šūkavimų

suoti už komunistų kandida-: neturi pinigų užmokėti už 
tu s. su d. Wm ' 7i. Kosteriu I val-
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ir su tais, veikiausiai, pana
šiai pasielgs. Prie kalėjimo 
pastatyta speciale sargyba.

Net tūli valdininkai abe- 
ar buvo Kirklandas

ir pagiTe
žinoma,

Liublino 
teismas rugsėjo 25 dieną pa
smerkė mirti tris komunis
tus veikėjus. .

t,
Brooklyn, N* Y., .šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 27, 1930

PHILADELPHIEČIŲ 
DOMEI

šalyje taiką. Spėjama, kad nai tebesitęsia New Yorko 
greitoj ateityj Čiang Kai- valstijos republikonų kon- 
šekas važiuos j Pekiną tar- venclJa> .1 kurią suvažiavo

Gangu. Nankingo is visų kraštų daug temy-

Smagu pastebėti, kad 
“Laisvės,” “Vilnies” ir ALDLD 
vajų mūsų draugai ruošiasi vi
sose didesnėse kolonijose. Vi
sur šaukiama pasitarimui mi
tingai ir koncentruojamos spė
kos. Nuo kalbi) bei 
einama prie darbo.

Tai labai sveikas 
tinas apsireiškimas,
turint mintyj dar vis beaugan
čią bedarbę, gali atsitikti taip, 
kad ir gerai sukoncentravus 
darbą, pageidaujamų rezultatų 
nebus gauta. Bet nereikia nu
siminti ir nuleisti rankas. Už
tenka to, jog draugai nuo šū
kavimų pereina prie darbo.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

žodžius rašant, dar netu- i
rime galutinų davinių, bet tus, su d. Wm. Z. Fosteriu 
jau beveik žinoma, kad bus priešakyje.—Red.)

I

Laisve

Kur dingo mūsą Priešfašisti
nio Susivienijimo Centro Komi
tetas, kad nė laputė apie jį ne
silieja? Nejaugi lietu viškasai 
fašizmas apveiktas ir mūsų 
centras atostdgauja?

Man regis, kad ypatingai 
šiuo laikbtafpiu, ‘kuomet eina 
kova su SLA fašistais, Prieš- 
fašistinis Susivienijimas gali! 
sulošti gana svarbią rolę. Juk; 
šimtai pašelpinių draugysčių bei i 
kliubų priguli Priešfašistinįame į 

Susivienijime ir jų vieta būti; 
kovos fronte prieš fašistus.

ŠANCHAJUS. — Užėmus 
Mandžūrijos viešpačiui Čan- 
gui Pekiną, jam tapo pa
siųsta nuo 67 generolų tele
gramos, raginančios įvesti

KRISLAI
Ir Aklas Praregėjo 
Sveikas Apsireiškimas 
Hooveris už Kugelį 
Kur Dingo?

Rašo Senas Vincas

Trejetas metų atgal, parva
žiavęs iš Lietuvos senis Sirvy
das apznaimino svietui, kad 
Lietuvoj nieko nestokuoja, 
apart “toiletų.” Buvo proponuo- 
jama steigti Amerikoj “Lietu
vos toiletų bendrovę,” pardavi- 

M >nėti Šerus, statyti Lietuvoj mo-
* derniškus “toiletus” ir tuom 

h pakelti Lietuvos kultūrą.
Dabar, kada senis Sirvydas 

apsigyveno Lietuvoj ir pasista
tė amerikoniško styliaus moder
nišką “toiletą/’ dalykai paaiš
kėjo, kodėl Lietuvoj buvo stoka 
“toiletų”. Dalykas štai kame: 
ponas ir dar visgi kiek “ger
biamas” Sirvydas, atlikęs tokį 
prakilnų tautai darbą, pastatęs 
modernišką “toiletą,” neiškentė l 
neparodęs jį ir Smetonai. Manė, ! 
kad už tokį “prakilnų” darbai 
ne tik bus pagirtas, bet ir me- 1 
daliu apdovanotas, bet... Tas 
gerbiamas Smetona, vietoj gar- i 
bes medalio, aptaksavo Sirvydo ' 
“toiletą” kas neverta. Reiškia, i 
užmynė savo ištikimam šune- i 
liui ant uodegėlės, kuris tuojaus 
praregėjo, sucypė ir parodė sa-

• vo dantelius. Ak tu, nedėkin- 
gasai Smetona! Kiek tas šune-

r liukas primakalavo su ta uode
gaite apie tave bešokinėdamas, 
kiek jisai priskalijo ant bol
ševikų, o dabar.. . taip skau
džiai ant jos užminta, kad pa
sibrukus reikės nešiotis.

Prezidentas Hooveris sveiki
na žydus su Naujais Metais. 
Parūpo jam žydų fanatikų ku
gelis ir grožėjasi šabinėmis 
žvakėmis, kaipo simboliu žmo
niškumo. Ir kur jūs rasite pra
kilnesnį “žmoniškumą,” kuomet 
kapitalistai ir biznieriai žydai, 
pririję vištienos bei kugelio, 
linguos prieš aukso veršį, kaip 
arkliai vapsų užpulti? Bet koks 
“žmoniškumas” bus tiems žy
dams darbininkams, kurie atsi
dūrė bedarbių eilėse, nė duo
nos šmotelio neturi į burnas įsi
dėti?

Hooveris prieš bedarbę užsi
merkia.
gelis, grožisi šabasinėmis žva
kėmis ir sapnuoja apie “pros
perity,” kuomet milionai žmo- 
nių badmiriauja, atsidūrę be
darbių eilėse.

Nėra Skirtumo Tarpe 
Daikto Gyvo ir Negyvo

BERLYNAS. — Frei-

sorius Rinne skelbia, kad 
krištolas yra augščiausia 
forma negyvų daiktų ir 
kad tarpe žemiausios for
mos gyvų (organiškų) 
daiktų ir augščiausios 
formos negyvų (neorga
niškų) daiktų, kaip kriš
tolas, nėra jokio tarpo.

Jei ši teorija pataps 
faktu, tuomet bus išrištas 
klausimas atsiradimo gy
vybės ir net didžiausi re
liginiai fanatikai bus pri
versti sutikti, kad pasa
kos apie dievišką gyvybės 
sutvėrimą yfa nesąmonė.

67 Generolai “Nori 
Taikos” Chinijoj

tis su 
valdžia nenori taikos, kol 
bus nesunaikinta pajėgos 

|Feng-jun-siango ir Yen-Hsi- 
šano..,., 5>.. ..l ,..

Galimas daiktas, kad tar
pe Pekino naujos valdžios ir 
Nankingo senos įvyks griež
tas susikirtimas anksčiau ar 
vėliau. Ir vienas ir antras 
turi ambicijų būti valdovu 
visos Chinijos.

VOKIETIJOS FAŠISTAI RENGIAS ŽUDYT 
SAU NEPATINKAMUS TADA, KAI 

JIE UŽKARIAUSIĄ GALIĄ
Hitleris Pareiškė Teismabutyj, kad Jis Nemokėsiąs Skolą 

Talkininkams, Jei Turėsiąs Valdžią Savo Rankose

yusiem sąjungininkam.
Tarptautinės sutartys, 

esą, būsią bandoma kaip 
nors apeiti: iškarto legališ- 
kais būdais, f bet jei nepa
vyks legališįais — tuomet 
bus pavartoti kitoki apga
vikiški būdaisOKituose rėfchstago . rinki-

LEIPZIGAS, Vokietija.— 
Pašauktas į teismabutį liū- 

įdyti už savo pasekėjus ar- 
'uūjoj, Vokietijos fašistų .va
ldas Hitleris pareiškė, jog 
fašistai ruošiasi paimti ga
lią į savo rankas, “legališ- 
kais būdais.” Bet, esą, paė
mę galią, jie nukapos gal
vas “1918 metų revoliucijos 
vadams.” Taipgi jis pasa-imuose VokiStijos fašistai 
kė, kad Vokietija nepripa-1 tikį laimėti “dar vieną šim- 
žįsianti Versailės sutarties tą atstovų” ir tuomi suda- 
ir su ja surištų skolų, kurias rysią vadovaujančią partiją 

'dabar Vokietija mokanti bu-1 šalyje.

Kuomet Milionai Badauja, Tai Republikonai 
Tik Tebesikalba Apie Šnąpsą ir Alų

Francijos Beprotnamiai
Perpildyti Ligoniais

PARYŽIUS.- — Ypatin- 
gas gyvenimas, karas ir 
kitoki moderniški prieti
kiai, taip paveikia į žmo
nių nervus, kad Franci j a 
nebežino, kas daryti su 
protiniais ligoniais. Šian
dien Francijos visos pro
tinės ligoninės perpildytos 
pacijentais. Valdžia susi
rūpinusi statymu naujų 
proto- ligoninių.

Tik vienam Paryžiuje 
bepročių randasi apie 23,- 
000. Ir tas skaičius vis 
auga. Tūli gydytojai pri
pažįsta, kad moderniška 
transportacija labai smar
kiai paveikia į žmonių 
nervus.

lurkijos Ministerių 
Kabinetas Rezignavo

priimta “šlapia” platforma, j 
t. y., už atmetimą 18-to i 
konstitucijos pataisymo apie 
blaivybę. Taipgi apyti
kriais daviniais vaduojantis, 
galima tikrinti, kad republi- i 
konai statys į gubernato-i 
rius Tuttle savo kandidatu. Į i

BALTŲJŲ GOVEDA VĖL NULYNČIAVO 
JUODVEIDĮ DĄRBIN1NKA NEVA DEL 

UŽPUOLIMO ANT BALTVEIDES
Net Patys Valdininkai Pripažįsta, kad Nužudytasis Kirkland 

Nepapildė to Nusikaltimo, nes Jis Buvo • '
Kalėjimo Ūkyj Visą Laiką

THOMASVILLE, Ga.—20 
metų amžiaus negras darbi
ninkas, Willie Kirkland, ta
po brutališkai nulynčiuotas 
čionai rugsėjo 25 d. baltųjų | joja, 
govėdos. Kirkland buvo ap- ■ kaltas pasikėsinime užpulti 
kaltintas, būk jis kada tai' baltveidę mergaitę, 
bandęs pasikėsinti ant balt- Kirklandas ilgą laiką buvo 
veidės mergaitės.

Be jokių įrodymų ir fak
tų, susirinkusi baltųjų ku- 
kluksiečių govėda iš apie 
100 žmonių, atėmė jį iš še
rifo ir nusigabenusi į už
miestį, nukankinusi,, pakorė 
ant medžio šakos.

Kuomet tą niekšišką dar
bą atliko, ta pati govėda pa
siėmė Kirklando lavoną, pri
rišo jį prie automobiliaus ir 
tąsė po miesto Thomasville 
gatves. Vėliau lavdną iš
metė ant miesto rotušės 
laiptų.

Kirklandas buvo suareš
tuotas drauge su kitais ke
turiais juodveidžiais. Kiti 
kol kas kalėjime randasi; 
Baltųjų niekšdarių govėda

kalėjimo ūkyj (anksčiau jis 
buvo nusmerktas kalėjiman 

■ “del vagystės”) ir iš jo nie
kur neišėjo. Kaip tuomet 
jis galėjo kėsintis ant tos 
mergšės, būdamas v kalėji
me?!

(Tarptautinis Darbininkų 
i Apsigynimas sako, kad ši
ta lynčystė padaryta tuo 
tikslu, idant sugėlus didesnę 
neapykantą prieš juodvei- 
džius. Mat, šiomis dienomis 
Atlanta mieste prasidės 
teismas penkių komunistų? 
dviejų negrų ir trijų balt- 
veidžių. Norėdami pasmerk
ti juodveidžius komunistus 
mirti, buržujai stengiasi 
pirmiau pasėti didelę nea-

tamsūnų.—-Red.)

Sovietų Są-

230—231čius.

ANGORA. — Atsistaty
dino Turkijos ministerių ka
binetas, vadovaujamas Is- 
mef Pašos, kuris ėjo tasias 
pareigas nuo 1927 metų. 
Spėjama, kad Mustapa Ke
mal Paša, prezidentas, vėl 
paskirs Išmetą tam darbui. 
Tuomet jis perorganizuos 

i kabinetą išnaujo.
tojų (žinoma, kapitalisti
nių). Konvencijon buvo pa
kviestas ir kalbėjo net A- 
merikos valstybės sekreto
rius Stįm’sonas. f Ši konven-*) (Blaivybės klausimu re- 
cija jiem yra’ svarbi/nes pa
ti New Yorko valstija yra 
labai svarbi, kadangi čia 
randasi visi didieji kapita-* 
listai-finansistai.

Kaip ir tinka kapitalisti
nių partijų konvencijai, jo-1 
je nė žodeliu neprisimenama.! tijom tas nerūpi, 
apie bedarbę ir milionų dar- Komunistų Partija rūpinasi 

ibininkų (bedarbių) apverk-* bedarbių reikalais, reikalau- 
Itiną padėtį. Bet už tai kon- ja socialės apdraudos, etc.

800 Kubiečių Farmerių 
Masiniai Prašė Duonos
HAVANA. — Vietinis 

laikraštis “Ę1 Bais” (Kraš
tas) skelbia, kad 25 d. rug
sėjo arti tūkstantis valstie
čių/ esančių Placetas apie- 
linkėje, suruošė masinę de
monstraciją. Jie žygiavo 
miesto gatvėmis ir šaukė: 
“Mes alkani! Mirštame ba- 

_ .du! Gelbėkit!” Valstiečių1
CINCINNATI, O.—G. C. |venęijoj visais kampais kai- Todėl darbininkai ir privalo padėtis kritinga: krautuvės 

~. (bama del prohibicijos. Šiuos sekamuose rinkimuose bal- užsidarinėjo, nes valstiečiai

Chemijos Instruktorius 
Bijojo Ilgiau Gyventi!

publikon^i stengiasi nu
traukti plačiųjų darbiųinkų 
masių atydą nuo tikrojo 
klausimo: bedarbės, krizio, 
baisios padėties, kurioj ran
dasi milionai darbo žmonių. 
Kapitalistų ir socialistų par- 

Tik viena

Chuliganai Užpuolė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Organizatorių Miami, Floridai

Smith, buvęs Cincinnati uni-1 
versiteto chemijos instruk
torium, nusižudė čionai, įsi- 
leisdamas nuodų į kairiąją 
ranką. Savo pačiai jis pa
liko laišką, kuriame sako: 
“Aš esu bailys ir toliau gy- 

Jam kvepia žydų ku- venimo negaliu pakęsti.” SaLoainSmia viza- I-vt 1—1* 1Nusižudėlis buvo 38 metų 
amžiaus.

AUBURN KALĖJIMO 
KALINYS PABĖGO u

AUBURN, N.fY. — An
tonio De Mattio, nusmerk- 
Tas kalėti 20-čiai metų, pa
bėgo iš kalėjimo. Policija 
sukaitusi :jieško kalinio. Jis 
'buvo nusmerktas už vagys-

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KONFISKAVIMĄ 

SNAPSO

WASHINGTON. — Pana- 
■mas Respublikos valdžia 
protestuoja prieš-Amerikos 
valdžią, kam pastarosios 
agentai Panamos • Kanalo 
Zonoj konfiskuoja svaigi
nančius gėrimus, gabena
mus į Panamą, šitokiu bū
du esą daug degtinės kon
fiskuota.

Conn. Valstijos Šių
Metą Paskutinis Piknikas

Rytoj, rugsėjo 28 d., 
Lietuvių Darže, už, Lake 
Wood, Waterbury, Conn., 
įvyks milžiniškas pikni
kas. Tai darbininkiškų 
chorų ir spaudos naudai 
piknikas. Kiekvienas, ku
ris tik norite pasiklausyti 
smagių dainų, geros pro
gramos, pasišokti ir pa
remti darbininkiškus cho
rus ir spaudą — prašomi 
atsilankyti.

Pradžia 10 vai. ryto. 
Įžanga 25c. Vaikams dy
kai.

Abyssinijos Sostinė 
Gražinama Karaliui

j ADDIS ABEBA, Abyssi- 
nija.—Šitas miestas pradėta 
gražinti ir taisyti, nes lap
kričio 2 d. bus apvainikuo- j 
tas naujas karalius —- im- i 
peratorįus Haile Seilassie I 
Pirmasis, kuris iki. šiol' vą-/ 
dinosi Ras T.aPai'L

įGatyėę i^^tinamoą ..ir .na
mai apirę griaunami/' Pasi
rodo, kad valdančioji klasė 
tik'tuomet taiso miestą, ka
da kokis ? vi'erias parazitas 
yfa vainikuojamas. Šiaip 
gyventojų —varguomenės— 
buitis turčiam nerūpi.

VILNIJOS BAŽNYČIOS
VILNIUS. — Statistikos 

daviniais, Vilniaus arkidie- 
cezijos dabartinėse ribose 
yra iš viso 587 katalikų 
bažnyčios: 331 parapijinė, 
64 neparapijinės ir 192 ko
plyčios. Tame pačiame plo
te yra 440 pravoslavų baž
nyčių ir koplyčių. Tokiu 
būdii Vilniaus arkič|iecezi- 
jos dabartinėse' ribose yra 
iš viso 1,027 krikscioiiiskos 
bažnyčios. '' *

M

3 Lenkijos Komunistai 
Tapo Nusmerkti Mirti

prekes. Savo maisto 
gini jie neturi.
Pabaltijos ^Miestų 
Konferencija 
Taline Atidedama

TALINAS. — Rugsėjo m. 
turėjusi įvykti1 Taline Pa
balti jos miestų konferencija 
atidedama. Galimas daly
kas, kad ji įvyks spalių m. 
'ar vėliau. •

užpuolikų policija visiškai 
nei nebando j ieškoti.
Policija skelbia, kad Wein- 

bergas buvo užpultas todėl, 
kad jis yra komunistas. E- 
są, jo kambaryj rasta kny
gučių, agituojančių už rasi
nę lygybę.

Pasirodo, kad reakcija 
pietuose varo savo darbą 
visais garais: puolami ne tik 
juodveidžiai darbini n k a i, 
bet ir kiekvienas baltvei- 
dis, kuris tik drįsta pasa
kyti žodį už persekiojamus 
ir išnaudojamus juodvei-

■' MIAMI. — Vietiniai ku- 
klux-klaniečiai ir kitoki pa
samdyti buržujų agentai 
užpuolė ant d. D. Weinber- 
go, vietinio Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo or
ganizatoriaus ir jį baisiai 
nukankino. Pirmiausiai jį 
smarkiai primušė, paskui iš
tepė smala, apipylė plunks
nomis ir, atgabenę automo
biliam, išmetė miesto gatvė
je.

Praeiviai paėmė Weinber- 
gą ir nugabeno į ligoninę. 
Ten policija paskelbė ligonį
esant po areštu, o niekšų!džius ir visus darbininkus,

Darbininkai Demonstratyviai Pasitiks
Fėsterį, Aihterį, Minorų ir Raymondą

Pranešimas, kad' Foster is, 
Amteris, Minoras ., ir Ray- 
mondas dalyvaus spalių m. 
2L d. didžiulėj :JKomunistų 
Partijos demonstracijoj,, su
kėlė nepaprastą entuziazmą 
tarpe plačiųjų dąrbininkiį 

; masių. Dešimtys tūkstan
čių darbininkų, kurie daly
vavo kovo 6 id. demonstra
cijoj (kada kalbamieji drau
gai buvo užpulti), išskėsto
mis rankomis pasitiks kali
nius, sėdėjusius šešius mė
nesius kapitalistinėj nelais
vėj.

--- Į I ; • i ; j . . 
šia. Ji, kaip žinoma, įvyks 
Madison Square Gardene.

Ruoškitės prie minėtos 
demonstracijos! Mobilizuo- 
kit darbininkus dirbtuvėse, 
organizacijose ir visur.> Da- 
lyvaukit su savo vėlukais. 
Ateikit būriais.* Kovokit už 
socialę apdraudą, prieš sku- 
binimo sistemą, prieš ne
svietiškai žiaurų išnaudoji
mą. • . • .

SUMAŽINTA APSKRIČIŲ 
SKAIČIUS

KLAIPĖDA.—-Šiomis die
nomis įvykusiame Klaipėdos 
apskričio seimelio posėdy 
buvo nutarta Klaipėdos ap-' 
skritį paskirstyti į 11 dides
nių valsčių vietoj lig šiol bu
vusių. 18. 

—--------------- į, ............. .

Nauji Rinkimai Klaipėdoj
ĘLAIPĖDA. r- Klaipėdos 

krašto ^Valdžios Žiniose” 
paskelbtas gubernatoriaus 
šių metų rugpjūčio . 29 d. 
aktas, kuriuo gubernato
rius, pasiremdamas Klaipė
dos krašto statuto 12 str., 
naujus seimelio rinkimus 
skiria spalių 10 d.^ *

LAIKO PAKEITIMAS
Ryt, sekmadienio, vakare 

pasibaigia vadinamas die
nos šviesos taupymo laikaš. 
Atsukite laikrodžių rodyk
les viena valanda atgal

Visi draugai, kurie pri
klausote prie Priešfašistinio 
Susivienijimo, taipgi. visi 
“Laisvės” prieteliai, malonė
kite atsilankyti į susirinki
mą antradienio vakare, 30 
d. rugsėjo, kaip 7:30, į Lie
tuvių Liaudies Namą, 8-ta 
ir Fairmount Avę.

Ne tik, draugai, išgirsite 
raportą smulkmeniškai iŠ
tik ką laimėto teismo su A> 
Lideika, bet sykiu sutvarky
sime ir, “Laisvės” vajaus 
darbuotę, šiemet obalsis lai

Nuskendo šeši Jūreiviai 
BELGRADAS, — šeši jū- • •• i i ’ i 9 rrVisi' revoliuciniai darbi- reiviai ųuskendo netoli Pa

niukai privalo pasidarbuoti, ros, kuomet laivelis, ’kuriuo 
kad \ minėtą: dieną i demons- gabeno vynuoges, sugedo 1 ir 
tracija būtų kuosekmingiau-J nugarmėjo jūros dugnan.

* . I • - A I ,

PLAČIAI RAŠĖ
MASKVA.

jungos spauda plačiai rašė 
apie nužudytus 48 kontr-re- 
voliucionierius, kurie pąda- 
re suokalbį, badų , marinti bus: Pirma dovana philadel 
Sovietų Respublikos pilie- piliečiams. Kom.

.1
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Darbininkai! Bosai Jums Siūlo Atmatų 
i Dėžės kaip “Pašeipą”; Kovokite Už 

Tuojautinę Bedarbiams Apdraudą

I

c

bininkų sąlygų blogininhą. Be-: 
darbių šelpimas turi būt cen-» 
tralinis klausimas šiuoše rude
niniuose rinkimuose. Ir tai1 
yra istorinis uždavinys Komu
nistų Partijos ir Darbo Uriijų 
Vienybės Lygos vadovauti šiai 
karingai kovai.

Siųskite Delegatus

Darbininkai, padarykite rug
sėjo 28-tos dienos D. U. V. Ly
gos konferenciją (New Yorke) 
pradedamuoju punktu delei 
rengimo didžių,* kovingų de
monstracijų kiekviename Ame
rikos mieste bėgyje artimiau
sių ateinančių mėnesių. Tegul 
tos demonstracijos parodo ka- 
jpitalistamš, jog ' darbininkų 
klasė reikalauja tuojautinės 
bedarbiams apdraudos ir ne
leis kapitalistams atpiestį tą 
reikalavimą. Suorganizuokite 
iš tų demonstracijų .eilių dar
bininkų komitetus, kurie da-

KAS YRA NACIONALSOCIALISTU 
PARTIJA VOKIETIJOJ?

?

B
■L

’ Rašo WILLIAM Z. FOSTER
(Komunistų Kandidatas į N. Y. Valstijos Gubernatorius)

Darbininkai, mūsų^klasei da- ^skleidžia .fabrikantų melus, 
bar priekyj stovi griežčiausia būk pramonės krizis jau bai- 
kova iš visų, kokias jinai bent giąs praeiti; jinai remia kiek-!rytų spaudimą !į mieštų ir val- 
VnJo narjryvanA, vieną prigaviiigą Capitalistu ir stivaldžias, ■kada pergyveno.

Mes turime stoti į atkaklią valdžios gudrybę būk tai be- 
kovą už valdišką apdrauda be
darbiams. .Ta apdrauda turi 
būt iškovota šią žiemą; bet ta
tai tegalima padaryti tik per 
narsiausią kovą darbininkų 
minių, dirbančiųjų ir bedarbių.

darbių naudai; bet jinai be
gėdiškai atakuoja darbininkų 
reikalavimą valdiškos apdrau
dos bedarbiams. “Socialistų” 
Partija eina tokia pat bendrą
ją linija. Jeigu žodžiais jinai

Padėtis Blogėja ;biamS; tjk tu0 tikslu> kad
Pramoninė padėtis eina blo-į paskui galėtų geriau mus iš- 

gyn. Paralyžius griebia įvai- duoti veidmairiingumą to “So
rias pramones. Fabrikai, dirb-j cialistų” Partijos reikalavimo 
tuvės, kasyklos visur užsidari- —apdraudos bedarbiams aik- 
nėja; darbininkai vis didės- štėn iškėlė pats Waldmanas, 
niais būriais paleidinėjami ;

ijriėšaky stbvi politiniai hvąfi- 
įiprįstąi, ppsibąpkyutąvę .genę- 
fdlki ir Hdhėnzbllern kunigaikš
čiai^ kartu 1 su fabrikų savinin- 
kaisj—trumpai pasakius, miši
nys: reąkcipių elementų, tuolai
kiniai patraukia rekrutus iš tų 
masiųj kurios tik ką pradedą, 
nepasitenkinti i kapitalistine sis
tema -;ir buržiiazine tvarka;

,iB esi vystymais klasių kovos 
Vokietijoj ir su tuo išsprendi
mas klausimo, ar kapitalistams 
dar kartą pavyks išgelbėti ka
pitalistinę sistemą nuo didėjan
čio krizio iškasei u stūmimo dar
bininkų klasės į neapsakomą 
skurdą ir badą, ar šį krizį išris 
proletariatas po vadovybe Ko
munistų Partijos, nuverčiant 
kapitalizmą—tas istorinis nuo
sprendis daug prikląuso nuo to, 
ant kiek .Vokietijos Komunistų 
Partijai pavyks sumušti nacio- 
nalsocializmą.. -

Pp to, kaip įvyko skilimas 
taip: vadinamoj revoliucinių so
cialistų kempėj, (Strasser gru
pėj), bėgy pastarųjų kelių die
nų pasireiškė, paujas sukilimas 
Berlyno nacionalsocialistų orga-. 
nizacijoj. Tai yra pirmas re
zultatas Komunistų Partijos ko
vos prieš nacionalsocializmą.

Masinė Vokietijos proletaria
to kova po komunistų vadovy
be prieš fašizmą didėja ir tvir
tėja, ypatingai šiuo laiku sąry
šy su Komunistų Partijos rin
kimų kampanija. Vis labiau ir 
labiau nacionalsocialistai nuge- j 
narna į defensyvą. Tačiaus j 
priešfašistinė Vokietijos komu
nistų kova yra dabartiniu laiku 
dalis kovos del sudarymo pro
letarinio bendro fronto su so
cialdemokratiniais darbininkais. 
Tuo būdu pasaulinio bolševizmo 
vokiečių urmo kariuomenė ren
giasi prie istorinės valandos, 
kurioj proletarinės revoliucijos 
kūjis sudaužys ir sunaikins 
■pitalištinę sistemą ir su ja 
faši'štihius ramsčius.

irlioti sąYo sekėjus? Būk uzti- 
ikrintas, didžiai gerbiamas pone 
direkt)bnau> jeigu ; jūs esate Su
sirūpinę savo .ateitimi ‘ (kąs, Jie- 
čia jūsų biznį, ‘kuris netvirtai 
stovi dabartiniu laiku), jūs nie
kur kitur nesate geriau . apsau
gotas, kaip mūšį partijoj.”. ;

Taigi dalykas nėra, kitoks kas 
liečia Hitlerio p'artijds 'ūdciona- 
lę politiką. Programinėj dekla- 
rhcijoj, kurią parašė reichstago 
■narys, Herr Feder,' kuri buvo 
atspausdinta keliose laidose (nuo 
1919 metų, yra sakinys, atkreip
tas* prieš spaudimą tų vokiečių; 
kurie,- sulig Versalės ir-St. Ger
main sutarčių,; padaryti paVal- 
diniąi'S’ kitų valstybių:! , i : .

<* “Mes neišsižadam jokio vo
kiečio Bohemijoj, pietų Tyrol, 
Lenkijoj ar Austrijoj, tojp Tau
tų Sąjungos kolonijoj. ”

Naujoj tos brošiūros laidoj, 
išleistoj 1929 metais, žodžiai 
“pietų Tyrol” išbraukti. Apie 
tą laiką nacionalsocialistų par
tija pilnai priėmė Anglų-Italų 
orientaciją užsienio politikoj. 
Tuo būdu nacionalsocialistų par- 

r— rtijos sekretorius pareiškė ba- 
> ta-Gandžio 12 d., 1929 m.:

Vienas Vokietijos Komunistų 
Partijos vadų, Werner Fliršch, 
“International Press i Corres
pondence, ” sekamai aprašo apie 
Vokietijos nacionalsoci a 1 i s t ų 
(fašistų) partiją:

Sulig jos socialės struktūros, 
Hitlerio (nacionalsociali s t ų ) 
partija .pirmoj vietoj paremta 
ant smulkiųjų valstiečių Stratos, 
bet tačiaus ji taipgi turi nema
žą .skaičių rėmėjų ir' tarpe dar
bininkų klasės, Svarbiausia tarp 
tų darbininkų, kurie iki šiol bal
savo už buržyązines, partijas. 
Masįų nusivilipAs, kurį pagim
dė išdavikiška socialdemokratų 
politika, šudafo tokias sąlygas, 
kad Hitlerio * partija, su • ;savo 
njeribota sociale dr nacionalistine 
demagogija, i gali , surekrutuoti 
daug sekėjų. ' zTuo būdu augi
mas nacionalsocializmo turi 
dvigubą svarbą: Atspindi kapi
talistinės sistemos krizį, ant 
kiek tai pastebėtinos buržuazi
jos spėkos renkasi krūvon į 
kraštutinio fąšizjho kempę, o to 
pasekmė, klašinis..antagonizmas 
darosi vis skaidresnis ir gręs- 
mingesnis, negu kada buvo pir- 
miaus. Atspindi tą krizį, 
čiaus, tuo pačiu sykiu tam at-

SEKMADIENIS
Nusispręskime šeštadie

nį ir sekmadienį padaryti 
savo dienraščio vajaus 
aiškia pradžia. Stokime j 
darbą su pasiryžimu ir iš
bandykime kiek tikrai ‘ga
lėsime gauti naujų prenu
meratų per tas dvi dienas, 
šių dviejų dienų darbuote 
lai parodo pasekmes mūsų 
vajaus,: -lai parodo kiek 
draugų stoja į kontestą.

stijų valdžias, • reikalaudami 
tuojautinęs paramos. Sudary
kite didelę načionalę i delfegaci- 
ją, kuri įteiktų mūsų reikala
vimus, 
Bilių, 
džiai.
masine galybe kovojančių dar
bininkų. Tik į šitokį veikimą 
atkreips domės kapitalistiniai 
viešpačiai. Darbininkai, ne 
badaukite, kovokite už tuoj au
tinę bedarbių apdraudą ’ Strei
kuokite prieš uždarbių kapoji
mus! Reikalaukitp sep'tynių 
valandų darbo dienos, penkių 
dienų darbo savaitės! Apgin
kite Sovietų Sąjungą!

Bedarbių Apdraudos 
cenrtalinei šalies val- 
Paremkite tą komitetą

JAU DIRBA
ŠIE DRAUGAI:

Šimaitis, Montello........... 2f
, Philadelphia ............... 2

2
1

Prieš susivienijimą su Ita-

J.
M
J. Moreyn, Philadelphia
F. žyžis, Philadelphia..
D. Pocius, Rockville, Conn..l
P. Kuprius, Baltimore........ 1
A. Palilionis, Swedesboro,

N.. J....................................... 1
J. Casper, Haverhill, Mass..l
F. Klastow, Great Neck,

N. Y....................................... 1
R. Barauskas, Rochestęr,

N. Y........................................1 ,
V. Tauras, Maspeth, N. Y. .1
J. Grubis, Brooklyn, N. Y..1
Su 1 d. spalių i kontestantų są

rašą dėsime vardus tik tų draugų, 
kurie turės ne mažiau 3 metinius 
skaitytojus.

vėjyj, kad masės, kurias Hitle- lija pasipriešinimas iškeliamas, 

traukti prie savęs, „seka. naci- Tyrol.
onalsocializmą tik del to, kad ias, Masonų išgalvotas.

rio partija gali, tuolaikinai, pa kad Mussolini spaudžia pietų 
Tačiaus tas yra tik me- 

Prie
socialistų” kandidatas į New 

uždarbiai visomis pusėmis ka- Yorko valstijos gubernatorius.
J Jis tuo pačiu pradėjimu reika- 
jlavo, kad būtų sušaukta spe- 
icialė sesija N. Y, valstijos sei
mo apsvarstyt bedarbės klau
simą, ir tuo pačiu žygiu pasi
skubino suraminti gubernato
rių Rooseveltą ir kapitalistus 
abelnai, kad net jeigu seimas 
paskirtų pinigų bedarbiams 

^sušelpti, tai pinigai būtų pra
dėta bedarbiams mokėti tiktai 
praslinkus apie metams laiko. 
Tuo tarpu darbininkų masės 
būtų paliktos badu mirti.

Ką Mes Darysime?

Darbininkai! Ką mes del to 
turime daryti Ar mejs, nau
dingi viso gero gamintojai, nu
leidę rankas nuošaliai sau sto
vėsime ir leisime savo myli
miesiems šeimynų nariams 
mirti nuo bado ir šalčio, kuo
met turtingi visuomenės para
zitai lėbauja ir . ištvirkauja 
Palm Beačiuose arba Europoj, 
eikvodami turtą, kurio jie jš 
mūsų prisivogė?

Niekuomet! Mes turime ko
voti ir mes kovosime prieš ka

bu- i pitalistus ir prieš jų agentus 
iš Amerikos Darbo Federaci- 
jos ir “Socialistų” Partijos. 
Klausimas yra tame—ar >ko- 
voti ey* badu stipti.

Mes tvirtiname, jog mes tu-

pojami. Virš 8,000,000 be
darbių bastosi gatvėmis, o dar 
daug didesnis darbininkų skai
čius tedirba tiktai dalį laiko. 
Apie vienas ketvirtadalis visų 
gyventojų visai netekęs jokių 
gyvenimui įplaukų.

Ateinanti žiema atneš bai
sius kentėjimus darbininkams. 
Daugeliui milionų vyrų, mote- 

, rųl ir mūsų klasės vaikų sto
vi • priešakyje palengvas ba
dais, kuomet jų menki su- 
taįpymai jau yra išsišė- 
mį. Bado spiriami, kas
dien darbininkai žudosi. Vie- 
nirttėlis dalykas, kuris išgelbė
tų nuo tų dar negirdėtų Jung*. 
tiuėse...Valstijose kančių, tai 
yra tuojautipis įvedimas 
diskos bedarbiams apdraudos, 
kurią sumokėtų vien tiktai 
samdytojai. Ta apdrauda tu
ri būt nuolatinio pobūdžio, ka
dangi masinė bedarbė, nežiū
rint kokio galimo laikino pra
monės atsigriebimo arba iš da
lies pasitaisymo, bus nuo šiol 
ir toliaūš nuolatinis apsireiški
mas Jungtinėse Valstijose. Juk 
net pirm dabartinio krizio 
vo 4,000,000 bedarbių.
Beduonių Eilės, Atmatų 

žės, Seni Drabužiai!

Bet samdytojai ir jų valdžia 
stipriai priešinasi visiems rei
kalavimams bedarbės apdrau-,-— . 
dos. Jie planuoja leisti dar-įGA. 
bininkams badu stipti per at-;te, kad jie uždarė pramones; 
einančią žiemą ir toliau, ne-[tai ne mūsų kaltė, 
apribotą laiką; ir samdyto- visuomenes valdev 
jams tatai pavyks, jeigu dar
bininkai nestos į pasiryžusią 
kovą. Jų programa, kas lie- darbo; todėl jie turi mokėti 
čia bedarbės palengvinimo, tai mums algas per' bedarbių ap- 
yra pailginti eiles laukiančių- drauda. Darbininkai, galų ga
jų "duonos iš labdarybių, leisti le, visiškai panaikins bedarbę, 
darbininkams knistis po atma- nuversdami kapitalizmą ir į- - 1< ----
tų dėžės bejieškant maisto kurdami savo valdžią, kaip ną gražią dieną* suvarytų visus
trupinių, ir dalinti jiems nudė- kad padarė Rusijos darbiniu- bedievius į bažnyčias? 
vėtįs drabužius,'kaip kad .darkai, 
rė įNew Yorko majoras Walk- 
erii.

Samdytojų planas yra aiš- 
py x kiai anatomas. Jie neįsteigs bet koVoki& t 

Sbedarbių apdraudos nei šią spėkų kovinga
t žibiną nei , bent kada paskui, Įvienintelię kelias į pergalę, ke- 

jeigu mes ;jTrt)š nepriversime, itias į .tuojaūtinį įvedimą be- 
Jie šneka apie bedarbės pa- darbių apdraudos. Didžiosios 
lengvinimą ir jie skiria komi- kovo 6-tos di,enos demonstra-,

į sijas “ištirti” tą klausimą. Jie cijos, kur dalyvavo l;250,000
I atidaro prigavingus-darbo teu-{darbininkų, vadovybėje Ko-

^dirno biurus, daro lynčiuoti- ’munistų Partijoj ir Darbo ,U-
s bedarbių sąrašus, žada nij.ų Vien. Lygos, visai šaliai iš
jotas statybos darbų prę-;kėlė klausimą paramos bedar- 
mas, organizuoja kompa*ibiams. Ir tik dar didesnis ir 

.cnų unijų monus būk tai be- .kovingesnis demonstravimas 
darbių apdraudai atskirose mūsų pajėgų ir pasiryžimo te- 
pramonėsė, ir tt. <Tuo gi tar- nugalės išdavystę Arhėrikos 
pu didelės darbininkų masės į Darbo Federacijos ir “Socialis- 

.dauja. , v ‘' tų” Partijos, prispirs. samdy-
tt k r- j «• • ’tojus ir valdžia suteikti bedar-

7r.ko» Darbo F^eracija .r apdrįįudį. Kuo platesnis 
oocialistai” Jus Parduoda !. , . V r j

r
L

£

Dė- i

Kovot Rs turįs tariamą anti-.kapitalis- į0> mums‘neapeina likimas kelių 
ričuiHLuų -- » 1 - t- Į

*’bo Unijų Vie-i nes^žimnga nacionalsocia- j tojų.” j

kite prieš imperialistinį karą! > tinę ypatybę.
Budavokite Dar 
nybės Lygą! Balsuokite 
komunistus!

listų demagogija stovi aiškioj 
kontradikcijoj /priešginiavime) 
kas liečia tikrą nacionalsocialis
tų politiką.

Kokis yra atsinešimas nacio
nalsocialistų partijos linkui ka
pitalizmo? Savo agitacijoj ji 
persistato save darbininkų par
tija, kuri kovoja prieš Jkapitą- 
ližmą. Bet pats Hitleris pa
skelbė sekamą programinę for
mula:, . , , jG j ; ?

“Kapitalistinė įsistema negy- 
yuoja. Per savo darbštumą,; 
Įniklumą darbdaviai savo darbu 
dasikasė iki viršaus'. Ir delei* 
to parinkimo,, kuris parodo, jog 
jie priklauso augštesni a m 
įluogsniųi, jie turi teisę vado
vauti. Kiekvienas pramonės va-* 
das uždraus bile/dšimąsi darbi
ninkų dirbtuvės; tarybos.”

O brošiūroj, kurią 
Berlyno nacionalsocialistų va- 
dąs Gobbels, užvardintoj “Maža 
Abėcėlė Nacionalsocialistų,” pa
reiškiama, minint komunistus:

“Jų ekonominis siekis, sociali- 
or- žavimas visų gamybos priemo- 

„ . sako: “Leng-jnių, yra visiškai neatsiekiamas,
viausis ir'prakttškiausis būdas ypatingai industrinėj šalyj; jų 
kovot su bedievysb? yra steng- metodai yra rusiški ir žydiški.” 

rtis, !:ad neinantieji į bažnyčią | 
rime teisę gyventi. Mūsų obal- nors kada nueitų, 
sis yra DARBAS ARBA AL- 

Juk tai samdytojų kai-

TRUPINIAI

ti z

Fašistų ^Vienybė” (No. 113) 
sveikina socialfAšistą Grigaitį, 
kad jis artinas) prie “Vieny
bes” skelbiamos lietuvybės. Sa
ko: “Reikia pripažinti, kad ir 
dabar ,‘Naujienos’ jau gerokai 
nublukę G raudonumo nuolatinis 
mažėjimas pąstėbįnias/į ; /

“Vienybė/^.kbkteirtM tikslu 
(gsil def paerzinimo?) prikai
šioja Grigaičiui marksizmą ,įr 
“Naujienoms”, raudonumą. Gri
gaitis tiek bendro, turi su mark
sizmu, kiek ir “Vienybės” fa
šistiniai gaivalai. Tas pats ir 
su “Naujienų” “raudonumu.” 
Mažas skirtumas tarp fašistų 
ir socialfašistų.

Klerikalų Susivienijimo 
ganus ‘‘Garsas

’ . Jie yra 
visuomenes valdovai. Nusi
bankrutavusi jų kapitalistinė 
tvarka negali mums suteikt

’suskurdusių pietų Tyrol gyven
tojų.”

Nacionalsocialistų partija per 
metų metus buvo priešaky kurs
tytojų karo prieš Sovietų Są
jungą. Nėra to anti-bolševisti- 
nio mėlo, kurio tuojaus nepa
sigriebtų nacionalsocial i s t a i . 
Aišku, kad 'partija, kuri išlau
kiniai' sakosi' kovojanti prieš 
Youhgo 'Plano Vagiškus, vergiš
kus diktavimus, o tuo pačiu sy
kiu dirba del dalyvavimo Vo
kietijos1 rengime 'karo planų 
prieš Sovietų Sąjungą1, tuo bū- 
db praktikoj priima1 politiką, 
kuri veda prie amžino palaiky
mo Ybti^d Plano Vergijos Vo
kietijoj’ir piln(rt-Vokie:tijds pri-> .. -> 
klausymo nuoz pergalingų Vals-jzaciJ0S ^vemme‘ 

ganizacijai čarteris dar negau
tas; organizacija negali veik
ti, 
turi.
nės, negu normaliame organi
zacijos veikime. Tūkstančiai 
įvairiausių laiškų, pranešimų ir 
kitų dalykų. Spausdinimas ir 

Tiesos” irgi 
ta, kad delei jos rasinės virše- 'daug lėsuoja. Šią visą finansi- 
nybės, ji turi teisę valdyti ir be’nę naštą tenka panešti Susivie- 
mielaširdystės visokiomis prie- nijimo Gynimo Fondui, 
monėmis palaikyti ir užtikrinti 
savo viešpatavimą ant plačiųjų 
masių.” .

Toj prasmėj “valdančiąją 
strata” Hitleris turi minty pra
monės viršininkus ir darbda
vius, ką mes jau nurodėme ki
ta citata iš nacionalsocialistų 
vadų pareiškimo. Kokiomis 
formomis nacionalsocial i s t a i 
mano, kad tas

tybių pasauliniam kare.
Bet trumpai pasakius, tikra

sis tikslas nacionalsocializmo
* išleido yra n^e^as daugiau, kaip tik

'Klastingas parodavimas neva 
! prieš kapitalizmą masinėj Hit- 

Mano, kad nuėjus bedieviui į lerio partijos agitacijoj, kuomet 
bažnyčią kunigai galėtų jį su- ištikrųjų ta partija stoja už 

> ir Į kapitalizmą, patarnauja tik su± 
Gar-, mulkinimui masių. Konfidenci- 

pataria naudoti visokius ’ niuose raštuose nacionalsocia- 
; vedimui bedievių į baž- listų vadai aiškiai tą pripažįsta. 

Pataria net lapelius iš-.Tik keli mėnesiai atgal komu-

galėtų jį 
mulkinti religiniais burtais 
pasidaryti savo vergu. “< 
sas” pataria naudoti visokius' niuose raštuose 
būdus 
nyčią.
leisti tam tikslui ir siuntinėti' nistų spauda paskelbė maldavi- 
bedieviams. Tai kam tie! mb laišką, kurį pasiuntė vienas 
“trobeliai” reikalingi? Kodėl nacionalsocialistų vadų tūlam 
gi per poterius neūžkomanduo-’darbdaviui į Weimar, kuriame 
ti “visagalį” dievą, kad jis vie- j jis pareiškė: J < t

į “Kas liečia jūsų pastabas apie 
socialistinio darbo judėjimą, an- 
tij-kapitalizmą ir tt., aš tik tiek 
pąsa.kysiu : Nesusivedžiokit sa-> 
vę visada mūsų plakatų tekstu. 
Tikslas pateisina !*prięmones.i 
Kokia partija i nesistengia suvi-

ka- 
jos

KAS REMIA S. L A. NARIŲ 
KOVĄ SU FAŠISTAIS

šjs laikotarpis yrą( supkiau- 
siu ,laikotarpiu prūsų torgans 

Naujai or-

Tokiu būdu ir įeigų ne-;
O išlaidos daug didės-'

DUODA DOVANAS
Lietuvių Darbininkų Litę- 

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

Pernai kontestantus apdo
vanojo Great Necko drau
gai, šiemęt tuomi pasirųpino 
minėtas apskritys. Iš vieno 
jtavįlgjio—dovanos, o iš kj-. 
to-—darbininkiškas honoras 
lai būna akstintojas visų 
skaitytojų dalyvauti šiame 
konteste.

i palaikyti dabartines kapitalisti
nes sąlygas, bet dar labiau pa
blogintas fašistiniu teroru. Pats 
JJitleris pareiškė:

“Mes norime parinkti naują! t 
valdančiąją strata, kuri supran-jsiun^ine^imas

Prisiuntė Aukų

Iš Mineršville, Pa., drg. K. 
Rušinskienė prisiuntė 15.60; 
tai aukos, sunrinktos bendra-{ 
me išvažiavime A. L. D. L. D. , 
Devinto Apskričio ir L. D. S. 
A. Šešto Rajono. Kur draugai • 
pasirūpina, visur esti geros pa
sekmės. Dabar prasideda ru-

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

šešių dolerių

TIK S5.00 METAMS
Prašome draugų įsitėmyt, 

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

Nebadaakite!

Iš Miners Mills, Pa., drg. V. j

partija, net soči

kurios

Drg. F. 
ragina į

Vajus Prasidės su 1 d. 
Spalių Menesio ir Baigsis 

su 1 d. Lapkričio, 1930

“augštesnė.s stra- leniniai parengimai; juos rei- 
tos valdymas ant plačiųjų ma- kgtų išnaudoti kovai su fašis-

būdu galima iš 
partija

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

Nesenai ‘Lietuvos'Tamstų ror- 
; “Lietuvos Aidas”, rašy-

, tf < , • — ’ — r-

Darbįpin.k&i 1 <Nebadaukite, ganas
Masinių mūsų dainas apie pasaulįpįtękoųoiiij-.

- z-

Amerikos Darbo Federacija 
ir “Socialistų” Partija, kapi
talistų įrankiai, eina koja ko- 
jon su ta- niekšiška programa? 
stumiančia - darbininkų klasę į 

pro ir skurdo pragarmę.' A- 
Darbd Federacija'

ir karingesnis bus tas demon
stravimas, tuo jis bits ir sėk
mingesnis. ši didi kova,. ve
dama dirbančiųjų lygiai kaip 
ir bedarbių, taip pat - turi 
kreipti savo pajėgas prieš už
darbių kapojimo kampaniją zir 
prieš dabartini bendrąjį dar-

Lietuvoj nėra nei bedarbes,, .nei 
krizio. Bet ištiktų ji/ 'fašistinė 
Lietuvą irgį nelįūosa nuo; be
darbės. ' “Lietūvds kibios1' fug- 
sėjd 11 >'d. laidoj rašo: “Spau
doj jau buvo rašyta' khd mūsų 
darbininkai nemaža kenčia prie 
Telšių-Kretingos gelžkelio dar
bų. Mat, pasiūlymas labai di
delis : Suplaukė darbininkų iš 
visos Lietuvos, o darbo gauna 
tik dalis; 'kiti neturi nei kuo 
atgal grįžti, nė darbo gauna. 
Bet ir gavusieji prie gelžkelio 
darbo yra labai eksploatuoja
mi.” Taigi, jęigu Lietuvoj ne
būtų didėles b'edafbė^, tai prie 
to’gelžkelio (kur išnaudojimas 
labaį didelis) nesuplauktų dar- 
biniiikų iš vjšoš ' JJetiuvd'S.

v ; * . • ' ' *• ♦ rįt *

fo^goj išeinantis vokiečių laik
raštis “Rigaščhe ' Rundshau” 
.(RSteos Apžvalga) taip ■ rašo

apie Sovietų penkių metų pla
ną:

Penkmečių planas yra tokia 
milžinišką ..programa,, kad net 
jos dalies išpildymas reikštų 
didelį laimėjirhą.' Galų: 'gale 
klausimas yra toks, ar gaJės :S- 
^SR • išsilaikyti per tųps pen-< 
kius metus, ^inofąi įvertina 
padėtį SSSR ir ypač ekonominę 
padėtį, labiau optimistiškai. . . 
Mes * tukime* vėl pabrėžti, kad 
nežiūrint visų trūkumų' ir Sun
kumų, ‘mūšis gali būt laimėtas. 

j lįiūšįs įjgalį r įainiėtas ir 
' j i s ’ bu s ’laimėtas. ’Tą mato ka
pitalistinis pasaulis. Už tai da- 
bar labiau, negu ^ądą pirmiau.s, 
.'kapitalistinės '/ -šalys ...rengiasi 
prie karo • prieš {Sovietų Sąjun
gą, kad nedalėisti' jai įvykinti 
penkių metą1 TrtaĄą. ’}

siu” bus palaikytaSj tai tą pa-,tais. Turime daug blankų rin- 
rodė patys nacionalsocialistai ikimui aukų. Jei kuris drau- 
savo įnešimuose, kuriuos patie-;gas ar draugė dar negavo, pri- 
kė jų frakcija reichstage. Jų {siųskite jūsų,antrašą ir gausite 
įnešimai reikalavo mirties baus- i blankų. ‘ '
męs ne tik už šalies išdavystę, ‘ Lee Park,‘Pa., A.‘L. D. L/ 
bet taipgi už atsisakymą; nuo ,D< 2.29 kud^a paaukojo $10 
militarinės • tarnybos. Kalinio.gedimui; kovos .‘prieą Lewiso 
arba mirties bausmės taipgi bu- berno Gegužio šfiiką. Drg. F.

- ■ vo reikalaujamą, del ekonominės {Grigas savo * laiškelyj u J 
išdavystes, kas "paliestų kiękvie- vęstį kov.į jkįz laimėjimo, 
na streiką. Tokias pūt žiau- Z2‘ __ Z I “ Z?
rias bausmes nacionalsocialistai Claubičiusi ” prisiuntė* ' $5; tai ! 
nori panaudoti net ir'pa^raštbs auka nuo Ą. I/D.' Li D. 170 I 
gimdymo kontrolės propagandos kuopos. Reiškia, draU’gai rūpi-i 
atsitikimuose.- . • ; . basi nairelbėt mūsų kovai su!

Ta visa politika, siekianti 
brutališkos kontr-revoliucijos ir 
nesuvaldomos fašistinės diktą- 
tūros del tarnavimo Vokietijos 
ir tarptautiniam kapitalui, ku- 
riįs, žinoma, sdvaimi begalėtų 
patraukti mases Vokietijos 
darbininkų ir darbo žmonių 
pįįieMtuOse ir sodžiuose, yra tuo 
bftdu, atviroj Hitlerio partijos 
agitacijoj ir propagandoj, pri
dengta demagogija tokio nesą- 
žiniškumo ir cinizmo, kokiuo 
vargiai gali prisilygintį .bile, ki
tą buržuazinė 
ajfašistai. '

’ Tik tokiuo 
aiškinti, kaip

naši pagelbėt mūsų kovai su j 
fašistais. ' <

Per “Laisvę” gavome $5 j 
nuo brooklyiiiėčio drg. I£. De-I 
gulio. Tai gera parama nuo 
pavienio draugo. f , 

ils Wilmerding, Pa., drg. J. 
Pioiltka grąžino blanką su $10 
auka S. L. A. 42 kuopos drau
gu . ,■ •

Tiesa, mūsų draugai bei pri
tarėjai tankiai ir daug aukoja 
įvairiems reikalams. Bet ką 
kitą galima daryt? Darbinin
kų kovų turčiai nerems. To
dėl tenka darbininkams pa
tiems viską ant savo pečių 
nešti. » ' A.’¥-uris,4Sekr.

4401 S;, St< Lottis (Avė., 
Chicago, 111.

> PIRMA . .^.... $30
' Antra '

TREČIA ............ $20
KETVIRTA .... $15
PENKTA .......... $10
ŠEŠTA ................. $5

Pirmesniėji vajai įrodė, kad ku
rie iš kontestantų pradeda darbuo
tis, pačioje pradžioje vajaus, tie 
gauna daugiau skaitytojų ir pasi
ima augštesnes dovanas.
Metines prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetines 
už $2.50 skaitysis Vž»

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

"LAISVE
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.



Puslapis Trečias

GREITAS LAIVŲ PATARNAVIMAS

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHEUžlaiko

Pradžioje šios savaitės gavo
ELIZABETH, N. J<

TARP LŪŠNOS IR MORO ŠIENO

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

GKABORIUSLIETUVIS

Petraška

1930 m. liepos 17-18 d

B

Ateiviu 
sutikau

me 
rio 
nos

šaltų gėri- j 
Cream, taip 
gardžių uz-»

narai.
duonos.
“Švento

Cho- 
savo 
Dai- 
kaip

Bell __
Keystone

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y?

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įveili'ndo Kontraktorius

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte,

Kas vergo retežius nedrįsta numest, 
s laisvas niekuomet nebus.

J. Janonis.

Prabėgo metai. Ir vėl tam pačiam berže, tarp 
žalių lapų, degė kovos vėliava.

Plente išmėtyta proklamacijų.
Klonienę suėmė. Išvežė su vaikais į provinci

jos kalėjimą. Kartu policija išvedė ir karvutę. 
Tik liko šuo’ tebestaugdamas. . .

Prieš ją lenkėsi banguojantieji rugiai. Gegu
tė kartojo paskutinį kukli!' TELEFONAI:

__________ Oregon 1186
___________  Main 1417

Argentiniečių Laisves 
Choro Darbai

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

kreiptis prie manęs.

J išsiuntinėtu 
kus, dai 
atsakė 
kad yra 
sutarčių 
visam 
noma

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. Porter 378S .

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTOJAS

Phone: Stagg 8312
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

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

NORINTIEJI GE
RIAUSIO PA
TARNAVIMO IR 
(J* ŽEMA KAI
NĄ. NULIOOI- 
MO V A LANDO) 
SATKITRNI PAS,

PER HAMBURGĄ MŪSŲ MODERNINIAIS LAIVAIS

HAMBURG DEUTJCHLAND
ALBERT BALLIN NEW /ORK
Išvažiuoja reguliariai kas savaitė, prieinamos kainos. Tie

sioginiai gelžkeliais susisiekimai su Lietuva. Taipgi regu 
liariai išplaukimai mūs populiariais kambariniais laivais

ST. LOUIS, MILWAUKEE IR CLEVELAND
Del informacijų kreipkitės j lokalinius agentus mūsų

Hamburg-American Line
39 Breadway New Ycrk

Zaraso upe Osyda, 
Sraunioji trumpauodege;
Tu paviliojai žydaitę,
Tu sudukenai nabagę.
Tu tyro vandens sandėli, 
Liepiai jai paimti irklus— 
Sdst į apdužusią valtį 
Ir plaukt pas Kirnio tinklus.
Liepiai žydei juodakasei
Plaukt prie Kirnio vargšo žvejo 
Ir tinklus užtiestus tiesiai, 
Supainiot, lyg kelnes vėjo.
Tavo krantų liekni gluosniai, 
Leido berną suvilioti
Ir mylėt krūtinei aistriai— 
žvejo lūpas išbučiuoti.
Saldūs bučkiai jauną žvejį 
Saldžiu miegu užliūliavo.
Tuo kart kilęs smalkus vėjas, 
Juos dugnan nugargaliavo.
Šėlo bangos, mėtė laivą, 
Baltos putos liūdnai ūžė. 
Traukė jūra savo dainą— 
Tolumoj verkė giružė. . .

Vargo Juzis.

vienetom laiš- 
tik apie penki chorai 
klausimus. Pasirodo, 

įvairių su chorvedžiais 
Apie jas gal prisieis 

B. tarti kokį žodį, ži- 
jeigu bus galima.

Naktį, prieš Pirmąją Gegužės, Kolnis nemie
gojo. Kur jis buvo, niekas nežinojo... Tik 
raudonai saulei tekant, žmonės pastebėjo, prie 
plento ant augščiausio beržo viršūnės, plevėsuo
jant raudoną vėliavą. . ♦

Nuo saulės spindulių spindėjo ryškus užra
šas: “Visu salių proletarai, vienykitės!” O 
kiekvienas telegrafo stulpas buvo išmargintas 
proklamacijomis. Bet neilgai. Policija nuplėšė.

Šiandien lūšnoj šventė. Plente niekas neskai
tė akmenų. Tik ūkininkai ardė dirvas...

Klonio širdy virė kova.* Kova už tuos, kurie 
kala plieną, valo išeinamąsias ir šluoja gatves...

sagutės nuo išplėštų proklamacijų.
Šuo prie kūtės liūdnai staugė. Pati verkė, pa 

lenkus galvą prie supuvusių lūšnos sąsparų.— 
Atėmė iš manęs darbininką!. . . Ką aš su vaike
liais be jo darysiu!..'. Jis—šeimos duona.—

Po trijų dienų pati sužinojo, kad jos vyrą su
šaudė. Ji verkė, laužydama rankas.

šuo šėlo retežiuose. . .

Ji vakar griebė kaimyno šieną, šiandien ją 
slegia drėgnos sienos.

Ji kauluotom rankom apkabino štangas, žiū
rėjo gatvėn.

Statomi mūriniai namai. Darbininkai nešio
jo raudonas plytas. Liejo cementinius trotuarus. 
Iš fabrikų kaminų, sulyg Eifelio bokšto aukštu
mo, kilo juodi debesys. Taksės lėkė į visus 
skersgatvius. Juose nutukusieji buržujai.

Traukinių sirenos raižė ausis... (

Anoji savaitė buvo turtinga 
reikalavime dainų. Bostono 
laisvės Choras užsisakė po 

4^25 kopijas “Sveiki Gyvi“ ir 
“Vėzdelio.” Pinigai užmokėta

* ir dainos jau Bostone.
Philadelphijos Lyros Choro 

iždininkas drg. Mikita prisiuntė 
čekutį 2-jų dolerių ir liepė ’pa
siskubinti su 40 kopijų “Vėzde-

Pianistas ir Mokytę j as
Įgaliotas ir Paliudytas 

New York o Universiteto Mokinti
Progrešyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avęnue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: BENsonhūrst 6631

Apie vidurį ateinančios sa
kaitės prasideda mūsų dienraš- 

1 čių vajai. “Laisvė,” dabarti- 
įnis menininkų organas, o “Vil- 

! uis”, senas, dar neužmirštas or- 
j ganas. Tad užrašinėj ant pri
siminkite juos abudu.

Aš labai noriu, kad meninin
kai skaitytų savo skyrių, nes 
į kitus klausimus parašau per 
organą. Manau, kad tą patė- 
mijo spaudoje. Bet pasirodo, 
kad ne 
kam neatsakau į klausimus

šitai muzikai. Savo tikslo pa
siekė. žodžiai pritaikyti ir, 
tenka pastebėti, jie .savo vietoj. 
Suderinta net penkių rašytojų 
—poetų eilės (Vardūno, Jor- 
dus Ario, Buolio Sūnaus, etc). 
Padarytoji dainų sintezė labai 
graži ii’ klausovui girdint šitą 
veikalą dainuojant, išrodo, kAd 
vienas ir tas pats poetas rasė 
ir taikė muzikai žodžius.* Sin
tezė pavadinta “Raudonija 
Daina.”

Tai didelis^ darbas atliktas 
mūsų scenai, mūsų dailei. De
ja, ne visi chorai tegalės kalba
ma kantata pasinaudoti: ji rei
kalauja gerų balsų ir didelio 
choro. Reikia ir solistų. Be 
to daug lavinimosi. Bet vistik 
keletas chorų galės ją dainuot. 
Kurie tatai atliks (žinoma, jei 
gerai išpildys) pakels savo var
dą ant daug augštesnio laips
nio, kaipo dailininkų.

Girdėjau “Aidą“ dainuojant 
“Raudonąją Dainą“. Eina mik
liai ir skardžiai. Berods pirmu 
sykiu ją viešai dainuos savo 
koncerte, kuris į,vyks Brbokly- 
ne, spalių mėnesio 5 d. ' Maty
sime. Dabar tik tenka palinkė
ti; kad šis veikalas kuoveijsiąu- 
siai galėtų pasiekti kitas lietu
vių kolonijas ir chorus. Meni
ninkų Sąjunga ją žada patiekti 
savo nariams.

Švilpė vėjas pro tuščią lūšną. Varnos draskė 
padvėsusį šunį...

3 metai žuvo mūro sienose. Bet vis tie patys 
Kuokštas sutrūnijusių šiaudų. Riekės 
žiupsnelis druskos. Puodukas vandens. 

Petro” raktų žvangėjimas...
A. Kadaitis.

Karvelių kaimas. Iš vakarų liūnai ir pelkės. 
Iš žiemių pušynas. Rytuose plentas.

Šio kaimo visi ūkininkai stambūs buožės. Jų 
trobos stikliniais gonkais. Ir tvartuose pilna 
galvijų. Tik Klonis bežemis. Jis su žmona ir 

>6 vaikais gyveno lūšnoj. Jo turtas—kūtė, ku
rioje stovėjo karvutė, ir daržas dviem pūrams 
bulvių pasodinti.

Rytą, dar be saulės, kai ūkininkas eidavo ar
ti, Klonis eidavo į plentą skaldyti akmenų. Nuo 
jo kūjo skilo granitas į skeveldras. Jis taip 
kilnojo kūjį nuo to laiko, kai jį paleido iš kalė
jimo už dalyvavimą 1905 metų revoliucijoj. 
Dar dabar visoj apylinkėj kalbėjo, kad jis būk 
norėjęs net carą nuduobti....

tokių
visai neturi. Jo 

rūpinasi kitos orga- 
tokis choras yra 

III. Jį palaiko A.L. 
ir L.D.S.A. 5 kuopos.

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir _ 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

Žemnamijos, Apkrautos ii 
Mortgičiy Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS T

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausiu patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

užsakymą nuo Wilkes-Bar 
Aido Choro 30 kopijų dai 
“Sveika, ‘Laisvė’ “ ir opere 
“Nebaigta Kova.”

Sveika, ‘Laisvė’ ” tuojaus iš
siųsime, o “Nebaigta Kova“ tu 
rėš palaukti, nes muzika bus • ti 
gatava už. 10 dienų.

Kūjis rūdijo. Lūšnoj badas. Klonienė ver- 
Ikė. Per jos veidą, .kaip iš stogo vanduo, lašėjo 
‘ašaros. Ir maldavo dievą.. . Kodėl ją taip bau
džia.,. . Juk kasdien kalbėjo poterius. Kas tre
čią mėnesį ėjo išpažintin. Tik bažnyčiai neau
kavo. Bet dievas matė, kad nieko neturėjo... 

i Prie lūšnos kukavo gegutė.
Pro šalį ėjo kaimynai. Tik niekas lūšnon ne

užsukę.
Ji verkdama nuplėšė nuo kaklo škaplierius. 

Sulaužė, tiek metų stovėjusį langely medinį kry
želį. Išmetė šiukšlynan. . .

Chicaga prašneko 
“Daily Workerio” 
•g. Krakaitis pri- 

Peatro Pirmos Kuo- 
Graži auka!

kad ųpūsų Sąjun-
Kanklių 

užpakaly
Teatro Kuopos 
ir dainininkai,

Menkėjanti Sveikata ir 
Netekimas Spėkos

Kada netikslus 
įtempimas ir 
•susilpnina jūsų 
mas pasidaro 
kit Nuga-Tone 
stebėkite, kokis 
Šis puikiausias 
susirinkusių 
parijų, suderina 
greitai pagerina

Nuga-Tone 
pagelbsti virškinimu 
raudono, sveiko 
išpūtimų vidurių 
įdegimų 
teikia poiisingų, 
sveikų mėsų į ; 
gauti Nuga-.Ton 
davinėjami 
stake, paprašykit 
savo džiaberio.

Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeigu kenčiate 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chro: 
dūlių, Bendro Nusilpimo, ,Ų.‘

1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėžlažąmės Ligų, Gąlvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėįusių Liaiikų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 

Vaf// Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudčjl-
jUks I mo’. Jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš jum?

Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekūiingai pagydopaa naujausiais, užgiriais mok- 

Ak 7Uiį?IĮ|i|y sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS 110 EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS! • A. M. iki ■ P. M. NedilloJ 9 A. M. iki 4 P. M

A. LUIYlINAb

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

UKRAINŲ DARBININKŲ NAMAS 
57 Beacon Street,/ ' Newark

Pasauliniai garsi filmą , rodanti

“ARMORED CRUISER POTEMKIN”
Taip pat komedija ir rusiški įvykiai

Nedėlioję, 5 d. Spalio (October), 1930
Prasidės 1-mą vai, ir tęsis iki 11 vai. nakčia

ĮŽANGA 50 CENTŲ VAIKAMS 15 CENTŲ
Rengia Departmentas Kultūrinių Veikimų, T. D. Al

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

TEMYK! Del Tayęs Amerikoje ir Lietuvoje 
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su pasiniu automobiliu: dalinas Į tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų: 
h J- N1 NJU ". JI 'iiltlllAL-H  kaip sura8l’ sugedimus ; kaip išardžius iro* 

fljjTaJ statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną Btu-
f— I dentų praktiškai, po priežiūra instruktorių.

/______> 2. Elektra ir Magnctizmks. Tai reikalingiau-
' Tjjf r | V—«ia prio dabartinių autbmobilių.

Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Soft*
('SĮįSPjCfl|» Pabaigė musų mokyklos kursą, turite pilną 

cSJwy progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų—
—........—mechaniko arba šoferio. Garantuojame lala.

~ ■ T -—'** niuo ir diplomą. Mokiname grynai lletuviB*
kai ir angliškai. Kaina prieinama viaieasa. 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS, Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų ^mokyklų. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nuo 10 iki 2 P.M, 

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14tb Street

lio,“ idant penktadienį jau ga
lėtų mokintis ją.

Gavęs pinigus, rodosi, pačios 
kopijos lenda popierinėn makš- 

paštan ir tegul 
reikia.
Aido Chorui ir-
40 kopijų “Vėz- 

Prasideda rudeniniai 
koncertai, chorai 
gaidų komisijai 

nėra kada.

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
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ai’ 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.

Argentinos Lietuvių darb. sa
vaitraštis “Rytojus” sekamai 
rašo apie “Laisvės” choro dar
buotę :

“Laisvės” choras, kuris jau 
gyvuoja ketvirti metai, vis kas
kart daugiau priima darbininkų 

1 klasės reikalus1, ir įtampa draus
mingesniu klasiniuose reikaluo
se. Štai nesenai' užpirko arti 
tūkstantį ekzempliorių “La In- 
ternacional,” Argent, komparti
jos organo, kurį s išsiuntinėjo 
“Rytojaus” prenumeratoriams.1 Lietuva 
Taip pat atspausdino propagan
dos lietuvių kalboj, kas dabar 
duoda gerus rezultatus.

Gi tuom patim kartu ši dai- 
nininkų-kių organizacija už 118 
pesų įtaisė “Rytojaus“ name 
gražius baldus, kurie daro labai 
gražią išvaizdą.

Paskutiniam savo susirinki
me buvo skaitytas laiškas iš 
Tarptaut. Raudonos Pagelbos, 
prašant paskolos 270 pesų. Tuoj 
draugės-gai pasitarė ir paskoli
no I 
šitokiom organizacijom tai vi
suomet duosime paskolos, nes 
jos šelpia ne kokius “dvasios 
ubagus”, bet kovotojus prieš 
mūsų ‘priešą.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS

Po šituo vardu “Aido” Cho
ras (Brooklyne) šiuo tarpu dai
nuoja kantatą, kuri originaliai 
buvo sutaisyta ukrainų kalba 
(“Bandūra“).

Šįtą dainą — josios gra
žumą ir žavingumą—-gerai žino 
Naujosios Anglijos chorai,, nes 

kiek turėjo, sakydami, kad iqh jų mokinosi ją berods rusų 
(ar ukrainiečių) kalboj. Josios 

' originališki žodžiai, betgi, nėra 
tinkami mūs choram ir klauso- 
vams. Todėl “Aido” choro mo
kytoja B. šalinaitė pasirūpino 
parinkti jai lietuviškus (darbi
ninkiškus) žodžius. Taip ir pa
darė.

i Bet parinkimas tokiam veika
lui, kuris perdainuoti ima apie 

, 20-25 minutas, dainų-žodžių, 
. nėra lengvas daiktas. Netgi 
tokios ilgos poemos sunku ras- 

' ' i. Dar sunkiau tokią poemą 
j pritaikyti prie taip sudėtinės ir 
! painios muzikos, kokią turii 

Centro Biuro susirinkimas “Bandūra“. Todėl.'Šalinaitė lei- 
Paskui gaunu pipirų, i bus šeštadienį, 27, d. rugsėjo.' dosi darban: jieškojo po mūsų 

Pradžia 7 vai. vakare. Visi I eilių rinkinius tinkamų žodžių 
draugai būkite.

J. Nalivaika, C. Sekr

lai jau 
storu balsu 
klausime.

I»iuntč $1<) ‘ 
pos vardu, 
i Būtų gerai 
go j šauniausias 
ras nepasiliktų 
kaiminko 
n in i n kės 
matote, tai jums jau reikia bis- 
kį pasispardyti, idant pavytum 
dramatistus ir komedijantus. 
Taisykite kojas!

Praeitą sekmadienį, 
Gynimo konferencijoj, 
draugus elizabethiečius 
kė man, kad Bangos Choras nu
tarė pasiųsti $15 “Daily Wor- 
keriui.” Kuomet šitą auką gau
sime, tuomet liks mūsų nebaigė 
tos kvotos—$109. Gal šiaip
taip ir sukrapštysime suvažia
vimo nuskirtus pinigus.

Gal nedaug, bet yra mūsų 
Sąjungoj ir tokių chorų, ku
rie savo iždo 
užlaikymu 
nizacijos; 
Rockford, 
D.L.D. 29

tin, tik nešk 
jau lekia, kur

Worcester i o 
gi pasiunčiau 
delio 
parengimai, 
nerimauja; 
snaust irgi

Norwood© L. L. Ratelio Cho-1 
ras užsisakė po 20 kopijų: 
“Vėzdelio“, “Pasilsėti dar nelai
kąs” ir “Sveiki, gyvi.“

“Sveiki, gyvi“ .buVo spaus
dinta Chicagos draugų ir jau 
liko tik 8 kopijos. Reiškia, rei
kės daryti naujas “stencelis,”— 
antra laida.

Linkim visiem choram har
moningo sudainavimo minimų i 
dainų.

Apie mėnuo laiko atgal bu
vau pranešęs šioje vietoje, kad 
Jurčiukonio gaminta muzika 
dainai—“Pirmoji Gegužės” per 
sunki, reikės taisyti.

Dainą sugrąžinome kompozi
toriui, žodžių autorius — Senas 
Vincas pasiėmė ją pataisyti ei
les, įdėti josna tinkamesnius iš
sireiškimus, ir,-.kuomet visą dar
bą atliko, tuomet reikia gamin
ti visai naują muziką. Taip 
pranešė kom. Jurčiukonis.

Po dienos, Klonio lūšnoj, policija padarė kra
tą. Iškrapštė visus pakampius. Išvartė skar
malus. Bet nieko nerado. Tik netoli Klonio 
kūtės, kaimyno tupykloj, rado pundą kažkokios 
literatūros...

» Klonio rankas ir kojas surakino retėžiais. Ir 
du policininkai išvarė, atstatę šautuvus. Jis 
žengė lėtai. Retėžiai ribavo jo žingsnius. Jie 
žvangėjo. Kaip žvanga nuo kūjo geležis. Jų 
aidas sklido su gegutės kukavimu po pievas, ru
gius ir pušyną...

Jį varė plentu. Kur jo buvo priskaldyta krū
vos akmenų. Telegrafų stulpuose dar stovėjo Kamariškis

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

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

nenormali s
■:“-j jėgų 
ir gyveni- 

pnim-

gyvennnas, 
išeikvojimas 
sveikatų ir t 

nemalonus ir 
tik per 
pastebėt inus 
preparatus 

nuodingų atmatų 
ir sustiprina 

ribelnų sveikatų 
priduoda jums geresnį 

pagamina 
kraujo, palengvina 

ar pilvo, inkstų 
panašias ligas. Jis taipjau 

atgaivinantį miegų 
sudžiūvusį kūnų. . 
ic kur tik vaistai

Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
užsakyti

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS 

mo: Krau 
šku Skaii-

Nusiminimo, Galvosvai-

gyvenimo 
spėkas ir 

i- skurdus, 
kelias die’nas

seks pagerėjimas, 
išvalo kūnų nuo 

nugali kon st i- 
organus ir

apetitų, 
užtektinai 
gasus ir 

ar pūslės 
i su- 
įdeda 

Jūs galite 
yra par-
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Darbininko Senatvė

Di-

—

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam^.

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Yr

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BALTIMORE, MD.
Labai svarbias1 prakalbus rengia 

Amerikos Lietuvių1 Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 25 kuopa panedėlį, 
29 rugsėjo, Lietuvių • Svetainėj, 851 
Hollins St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės drg. M. Žaldokas temose: “Be
darbė ir naujas imperialistinis ka
ras” ir “N. T. W. I. U. ir kitos or
ganizacijos..” Visi darbininkai kvie
čiami atsilankyti. Komitetas.

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus seredoj, 1 spalių, Mažei
kos svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikit laiku, yra svarbių rei
kalų. Gausit naują knygą. V. K.

230-31

PLAT2NKIT 
“LAISVĘ”

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

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

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

AUKOS
Pietinių valstijų anglų kalba laik

raščiui aukojo: L. D. S. A. 36 kuo
pa, Minersville, Pa., $5; A. L. D. L. 
D. 25 kuopa, Baltimore, Md., $5; G. 
Jamison, Livingston, N. J., $1.

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 1 spalių, Draugijų Sve
tainėj, 4637 W. Vernor Highway, 
7:30 vai. vakare. Visos narės ateikit, 
yra svarbių reikalų. Sekr. N. As
trauskienė. 229-30

Puslapis KetririM ^

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

(Tąsa)
Iš visų pusių skubina valstiečiai prie prie

plaukos. Nuo kapitono tiltelio eina garsus 
balsas laivo valdytojo:

—Į kairę! Povaliai! Stok!
Maksimas Ivanič nusileido nuo laivo, 

peržvelgė minią susirinkusių, pamatė 
mitrių. Labai nudžiugo ir tiesiog pas Di- 
mitrių.

—Kaip tu esi vyriausis, drauge, tai pa
vėlinkite' padaryti pranešimą.

—Pridėjo ranką prie kaktos ir atsaliu- 
tavo kareiviškai.

—Sukilo laivo “Komersant” įgula ir lai
vą paėmė. Kariuomenę priešo sunaikino
me. Suimta į nelaisvę keturios kanuoles 
ir septyni kulskasvaidžiai, 72 šautuvai, 37 
kardai ir kitokia amunicija. Ir 22 buvę 
priešai prisidėjo prie sukilėlių liuosnoriais.

Dimitriui net galva apsvaigo. Apėmė 
didelis džiaugsmas, puolė prie Maksimo, 
suspaudė kietai Maksimo kaklą:

—Brangusis mano drauge!
Džiaugsmo šūkavimai ir sveikinimai 

viešpatauja ant krašto.
—Ura! Lai gyvuoja sovietai!
Dimitrius su. visu štabu nuėjo ant laivo. 

Maksimas Ivanič pasilenkė Dimitriui ir ne
garsiai tarė į ausį:

—Tavo bakšelis pilnai, kaip palikai, yra!
SKYRIUS SEPTINTAS

Sukilimo Liepsna.

ri būt daug daugiau, negu pas mus. Ne
žinia kaip pas jį su ginklais, o mes turime 
kanuoles ir kulkasvaidžius. Kartu su Pe- 
truchinu mes sudarysime jau stambią spė
ką.

Dimitriaus akys sužėravo. Taip, taip, jis 
tiki, kad bangos sukilimo persilies ir apims 
visą platų Sibirą ir nuplaus, nepalikdamos 
nieko iš dabartinio kruvinojo parazitų vieš
patavimo su Kolčaku priešakyje...

—Nu, draugai, kas nori balso del padary
to pranešimo?

—Kam, dabar jau suprantama...
—Suprantamas dabar dalykas, dingti nė

ra kur, reikia skelbti buržujams karą.
Jonas Bordyk su pasitenkinimu sudavė 

Petrui Molodych per petį ir .prisakė:—Ra
šyk, Petrai, laišką admirolui Kolčakui, ka
rą mes tau paskelbiame, Syzovkos mužikai 
karu ant tavęs eina... Nenorėjai Kordino 
žemes geruoju atiduoti, tai dabar visą že
mę atimsime.

—Paskelbk mobilizaciją, drauge Kiseleve. 
Laikas, rodos, darbo-nelabai tinkamas, bet 
jau vistiek pat: kada namas dogą, tai skie
dros negaila.

Visi Dimitriaus pasiūlymai likosi1 štabo 
vienbalsiai užgirti...

Dvi dienos vėliaus iš Syzovkos į visas pu
ses pasklido pasiuntiniai su įsakymu.

—Mobilizacija! Kalkite durklus! Visi į 
kovą prieš šimtmečių prispaudėjus ir iš
naudotojus darbo liaudies! Visi už Sovietų 
valdžią! Šalin kolčakiniai ministerial, ka
pitalistai ir dvarponiai!

Po miestelius, po sodžius, po vienkiemius 
šauksmo balsai skamba:

—Mobilizacija! Už Sovietų galią! Visi 
į Syzovką!

Sujudo, sukruto, darbo skruzdėlynas. 
Renkasi į būrelius jauni ir seni, barzdoti 
ir beūsiai. Sujudo judėjimas irz darbas.

—Sukilimai?
—Sukilimai.
—Kolčako nenorite?
—Dar jo norėsi. Žemę ponams, o mo

kestis mokėk! , . , ,. .

Per plačias dykumas, dideliais ir mažais 
keleliais, nuo miestelio link miestelio, nuo 

. -sodžiaus link sodžiaus eina žinios apie Sy
zovkos įvykius ir sukilimo pasisekimus.

—Syzovka sukilo! Kolčakinių kariuome-
* nę sumušė... Garlaivį su kanuolėmis ir 

kulkasvaidžiais į nelaisvę paėmė... Boi
se vistinis štabas Syzovkoj suorganizuotas...

• Žinios eina platyn ir gilyn.
—Viazovski valstiečiai sukilo... Ivanov-.

sko gyventojai sukilo... Čusovsko darbo
"—žmonės sukilo...-Kartam^šo sukilimas..____

Ir vis toliau Jr plačiau, per plačius lau- —Prie Sovietų valdžios nemokėjote.
—Sovietai, suprantama... Tai mūsų val

džia!
—Mobilizacija?
—Mobilizacija, vienok...
—Nu, tai kaip, eisi?
—Reikia eiti.
—O kaipgi, prisakymas! Matei, ir para

šas revoliucinės armijos štabo.
—Taip, syzovski darbą pradėjo ne juo

kais.
Pasiuntiniai vis toliau ir toliau, dieną ir 

naktį, dieną ir naktį dirba darbą.
—Mobilizacija! Už Sovietų galią! Visi 

į Syzovką!

kus, didžius kalnus, girias ir upes, skamba:
—Sukilimas! Sukilimas! Sukilimas!...
Laivas “Komersant,” kaip plaukiojanti 

tvirtovė—pirmagalis turi dvi kanuoles, už
pakalyje taipgi dvi, šonai apstatyti kulka- • 
svaidžiais. Vanduo atsimuša į laivo šo-! 
nūs. |

Kambariuose pirmos klasės posėdžiauja' 
štabas Syzovkos revoliucinės armijos. Štabe 
keletas naujų narių: Maksimas Ivanovič, 
buvęs patarnautojas ant laivo “Komer- 
sant”; barzdotas laivo vedėjas ir nedidelis, 
bet diktas artileristas Korotkov.

' Ant visų veidų tvirtas pasiryžimas, — 
žmonės žino kur link eina. Viskas apkai- 
nuojama, apie viską aptaria, ir Dimitrius 
turi tik aiškiau ir pilniau visiems perstaty
ti apkalbėtus reikalus. Dimitrius peržyel- 
gė susirinkusius ir pradėjo:
.—Draugai, mes paėmėm ant savo pečių džiaugsmo ilgai laukto, 

didelį darbą. Reikia laikytis iki galo, pa- i 
sitraukimas mums negalimas dalykas, ko-! f k_ TV • i — . • v 1

Pakol žmogus jaunas, drūtas, pilnas spėkos, tai dar gali iš
naudotojams parsisamdyti, kurie jam moka tik kelintą dalį kai
nos to,z ką jis padirba. Bet ir tą “laimę” turi jis tik tuomet, 
kai kapitalizmui būna geri laikai, o kada įsivyrauja kriziš, 
kaip kad dabar, tai ir jauno drūto spėkos dažnai pasidaro kapi
talistui. nereikalingos. Mat, perdaug darbininkai trumpu laiku, 
su pagelba naujausių^ mašinų, pristato- namų, prikasa anglies 
ir prigamina perviršį visokio kito gero. Išnaudotojai tuo tar
pu susikrauna šimtus milionų ir bilionus dolerių; ir jiems, ypač 
šioje šalyje, nerūpi, kas atsitiks, su darbininku, kuris neteko 
darbo.

Jeigu taip dedasi su jaunesniais darbininkais, tai ką jau kal
bėt apie senyvus arba nusenusius, praradusius jaunystę ir svei
katą, begaminant kapitalistams pelnus? Senatvėje jie neturi 
kur ramiai seną galvą priglausti. Nuo viso amžiaus sunkių ir 
nešvarių darbų, paskui senatvėje pradeda juos kankinti viso
kios ligos: reumatizmai, sausgyslės, dusuliai ir kitokie skaus
mai. O ir šiaip mažai kas kreipia į tokius atydos-jialinasi nuo 
tokio besikankinančio senelio, nuo jo įkyrių dejavimų, troškaus 
alsavimo, kosulio ir prastos išvaizdos. Tarp lietuvių irgi mažai 
randasi, kurie parodytų seniams atjautimo.

Bet dar keisčiau, kuomet jaunieji įvairiose organizacijose rei
kalauja, kad seniai daugiau dirbtų už juos pačius; daro jiems pa
stabas ir mūsiškėje spaudoje. Perdaug iš jų reikalaujama. Jei
gu kada senyvas žmogus kiek daugiau iš paskutinių pastangų 
padirba, nereikia manyti, kad jis ir abelnai gali visuomet tiek 
nuveikti/ kaip jaunas būdamas. Palūkėkite, o pamatysite, kaip 
jūs patys jausitės, kada susilauksite bent 60 metų amžiaus,— 
kiek jūs galėsite dirbti?

Reikia suprasti, kad ir senatvės pasiekę žmonės nori palaiky- 
j ti savo gyvybę, kol dar akys kaktoj spindi, ir pasidžiaugti 
pasaulio grožiu, suprasdami, kad tik vieną sykį pasaulyj gyvena 
ir žinodami, kad daugiau negyvens, kaip tik tą vieną sykį; todėl 
ir jie nenori taip greit pulti į glėbį tai savo motinai šaltai žeme
lei, kaip kad nenori ir jaunesnieji.

Daugelis, beje, pasako, kad nėra ko raudoti del senatvės, nes 
miestas tave paims į prieglaudos namus (kitaip pasakius, į ubag- 
namį), ir ten galėsi švilpaudamas baigti sau dienas. Bet ar 
jie žino, koks tose valstijinėse prieglaudose yra užlaikymas nu- 
senusiems darbininkams? Aš čia nurodysiu į vieną iš tokių 
prieglaudų, kuri randasi Bridge watery j, Mass. Vienas tenykš
tis gyventojas man štai ką išdėstė apie tą prieglaudą. Sako, kol 
dar gali žmogus ten kiek dirbti, tai jį pakenčiamai maitina; o 
kai senelis nusilpnėją ir iš lovos negali išlipti, tai ir maistas 
jam duodama niekam nevertas; tokia jau netikusi ir daktariš
ka priežiūra, šitokie seneliai jau ilgai negyvena, trumpu laiku 
miršta, ir jų lavonai kasdien vežami į ledaunę; o kada gana 
daug jų ten prisikrauna, tai suverčia į didelius .trokus 
ža, lyg pastipusių gyvulių lavonus, į Brightoną, Mass.

Kas, todėl, daryti? Plikais skundais nieko nenuveiksi, 
organizuotis ir sutartinai kovoti už socialės apdraudos 
įstatymą, sulig kurio būtų mokama žmoniškos pensijos 
nusenusiems, bedarbiams arba del įvairių susižeidimų 
liegimų negalintiems dirbti darbininkams; o vedant organizuo
tą kovą už tuomlaikinius pagerinimus, niekuomet nereikia pa
miršti ir galutinosios kovos už darbininkų klasės pasiliuosavimą 
ir už savo darbininkų ir farmerių valdžios įkūrimą.

H. Stankus i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ir išvc-

Reikia 
pensijų 
visiems 
bei pa-

CLEVELAND^ OHIO BALTIMORE, MD
Kaip' Ruošiasi1 prie “Laisvės”

Stovi Dimitrius ant laivo denio ir žiūri į 
kraštą. Džiaugiasi. Jaučia, kaip džiaugs
mas veikia visame kūne. Štai, rodosi, ran
ka galima pasiimti ir pasidžiaugti iš

—Oh, čiela armija!
Ant krašto siūbuoja žmonių jūra. Jau 

lias dabar vienas—pergalė ant priešo arba '3,000 vyrų syzovskoj armijoj. Trys pul- 
mirtis. Mūsų spėkų, jūs matote patys, ma-jkai pėstininkų ir pulkas raitarijos. Kiek- 
žai.^ Viazoykos, Ivanovkos ir kitų miestelių} viename pulke po du kulkasvaidžius. Prie 
sukilimai tik ne daug padidins mūsų spė- (būrio batareja — keturios kanuoles. 
kąs. Reikia sukilimus plėsti toliau, reikia Spėka nenugalima!
būtinai sukelti visi gyventojai ir paskelbti ' - ------
mobilizaciją, šokti ant krašto, sušukti draugams galingu
I—Teisingai, mobilizacija būtinai reikalid-rfelsu: ' - ■ P

. • > —Draugai, pirmyn! Už Sovietų galią!
— nedrąsiai tarė Už darbo žmonės! : 7 : .« ,;
„ • i Dimitrius atsistoja antrųjų pirštų/ipa-

Su šių metų rugpjūčio mė
nesio pradžia visų didesnių 
viešnamių (hotelių) darbiniu-} Rugsėjo 23 d. buvo sušauk
ei, o ypatingai virėjai ir priedas susirinkimas A.L.D.L.D. ir 
stalų patarnautojai (veiteriai iL.D.S.A. narių, kad apkalbė- 
ir veiterkos), kurie prigulėjo į jus ir ,sumobilizavus įkuodau- 
A. D. Federacijos unijai, liko- gįausia spėkų del vajaus. 
si paleisti ir į jų vietas paimti 
neunijiniai darbininkai ir di-} 
dėlėj didžiumoje imamos mo-1 jaus kapitonai, o dar 13 drau- 
terys į vyrų darbus.

Mat, moterys atlieka vyrų 
darbus ir pusiau pigiau, negu 'lus BalVimorėje. 
vyrai. Kur tik užeisi 
klą, ten galėsi matyt vieną!likti didelį darbą, 
vyrą tarpe tuzino moterų dar- žiausios abejonės 
bininkių. Tas faktas ir paro- labai nesunkiai baltimoriečiai 
do, kad moterys yra labiau iš- šiais metais iššauks savo kai- 

šiandieni-(minką Philadelphiją į lenkty- 
Baltimoriečiai yra pasi- 

lietuvius darbinin- 
ir jiems,/užrašyti

Rei
kia pasakyti, kad susirinkimas 
buvo pasekmingas. Išrinkta 

i komisi ja iš 6 narių, tai bus va-

Igų ir draugių apsiėmė daly- 
jvauti vajuje ir gauti “Laisvei” 
skaitytojų—viso 19 vajininkų 
DUS naitimoreje. ŠitA grupė 

į valgy-1draugų ir draugių galės at- 
Ir nei ma- 
nėra, kad

p

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos dptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

Ą. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5016 CHENE ST„ DETROIT, MICH.

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

naudojamos. Prie 
nes technikos moterys, būda- nes. 7 

D^ianfrinsi Dimitrius t-iin tik ir norisi mos ir silP|lesnSs fiziniai, at-'ryžę visus 
JJzl Ugiasi .Uimit 1US, taip tlK ll ppnsl| lieka lygius dajbus su vyrais, i kus matyti 

o tankiai dar geriau, kur yra j “Laisvę.” 
reikalingas tam‘tikras miklu- v.K . Fašistinemas, bet atlyginimą gauna1 
veik pusiau mažesnį Negana 
to,' moterys yra irs kaipo dir- 1
va gimdymui ir auklėjimui 
naujos žmonijos kartos, ir ka-’ 
da dar prisideda šita našta1L 
prie paprastojo gyvenimo 
naštos, tai .moterys patampa! 
dvigubomis vergėmis šioj ka
pitalistinėj sistemoj.

Todėl, kad moterys, galėtų 
pagerinti gyvenimo šąlygas, 
būtinai turi šviestis ir organi
zuotis prieš išnaudotojus, šei
mos apribavimas muihs turėtų- 
būt taipgi susipratimo dalyku. 

Ona Bartkus.
RED. PRIERAŠAS. Bet užvis 

svarbiau/ tad veikliai dalyvauti 
kovoj ančiame dąrjbininkų j u- 
dėjime, sykiu- su vyrais organi
zuotis į revoliucines ind.ustri- 
lies unijas, į 0arbo Unijų Vie
nybės Lygą, kurios obalsis, be> 
kitko, yra lygus moterims už
darbis už lygų darbą įų vyrais:

■ *
M?.

$

M

V

Į . Fašistinė 
nai susmuko

A.C.W.U. galuti- 
ir lietuviuose,—Ar stos valstiečiai? • 

Jokūbas Lyskin.—Dalykas labai svarbus. '
Stos, — pasitikinčiai tarė Molodych, 

-^dabar-visi stos: O tie, kurie nestos, 
tiems paliepimą parašyti.

—Paliepimą mes visiems parašysim,—tę
sė Dimitrius.—Bet reikia susirišti su mies
tu. Ten būtinai turi būt partijinių draugų, 
o jeigu mieste darbas del kokių nors prie
žasčių nevedamas, tai pradėti jį ten pa
tiems. Taipgi reikia dabar tuojaus pasiųs
ti pasiuntiniai pas Aleksejų Petruchiną, 
padaryti su juo nuolatinį susisiekimą. Mes 
visi jau ne karta girdėjome anie Petruchi- 
no darbą...

—^es jau siun^me Pas ‘ ji, — pareiškė 
Dordyk,—tris vyrus pasiuntėme, kaip tik
sukilimą pradėjome.

, —Aš žinau, bet iki šio laiko jūsų pasiun
tinių nėra,—labai galimas daiktas, kad jie 
nepasiekė Petruchino, žuvo kur nors. Pa- 
gap turinčias pas mus žinias, Petruchinas 
laikosi daugiausiai artimai gelžkelio lini
jos. Spėkų pas jį, pagal visus ženklus, tu-

silenkia per laivo tvorą linkui'minidš-; esan
čios'ant krašto. Nori susijungti'su'ja į 
vieną minti, vieną spėką. Oh, kokis džiaugi 
smas, visi krūvoje, taipt banguojanti sukili
mo sriovė! j

Sugrįžo pasiuntinys nuo Aleksėjo Petru
chino, dėsto Štabui sukilėlių parvežtas ži
nias:

—Šimtas penkios dešimts verstų iki Pe- 
truchi'no, o gal bus ir du šimtai. Pas jį jau 
yra ciela; divizija spėkos. Eina Petruchi
nas išilgai gelžkelio liniją, ima stotį'po sto
ties; jau sumušė jie du didelius kolčakinių 
būrius, o kiek mažų—nei nesuskaityti. Da
bar kolčakiniai eina ant Petruchino iš visų 
pusių ;' nuo" Semipalatinsko, nuo Barnaųlb; 
nuo Slavgorodo ir nuo Kamnia...

—O patį Petruchiną ar matei?'—paklau
sė Dimitrius.

—Mačiau, kaipgi nematysi,—-linksmai at
sakė pasiuntinys.

> (Daugiau bus)

kuosė, neturi jokios, įtakos,— 
turi keletą narių, kuriuos tik 
'po prievarta priverčia būti na
riais. Kiek laiko atgal, čia 
buvęs atsibaladojęs Jankaus
kas ir sudaręs grupę, kurie ei
sią per stabas ir rašinėsią į 
A.C.W.U. Ir jau nekurie ban
dę tatai daryti, bet pasekmių 
negavę. *

Dirbant kitus darbus, reikia 
nepamiršti ir organizavimo A. 
D.I.Ui Baltimoriečiai yra pa
siryžę būtinai sutvirtinti ir 
gauti nemažai narių į ’A.DJ. 
U. Tai yra vienintelė unija, 
kuri gina darbininkų reikalus. 
Reikia pasakyti baltimorie- 
čiams gerą žodį už tai, kad 
jie pasiryžo budavoti visais 
būdais reyoliucinį darbininkų 
judėjimą ir unijas kovai prieš 
išnaudotojus. ‘ ’

E TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

10 Scholes-St
M. Ž. Tel.: Stagg ^>645

Brooklyn, N. Y.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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BALTIMORE, ND
Visiems Svarbu

JAU TIK. DVI SAVAITĖS LIKO IKI. DIDŽIOJO

DAILY WORKER
MORNING FREIHEIT

Bazaro
MADISON SQUARE GARDEN

VEIDO GRAŽUMAS

risPHILADELPHIA, PA.
Bazarui Tikietus GaliteKun

WATERBURY, CONN

Store

P R.O G R A M A
ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. M. .NENDWWITZ
2220 Avenue J

MALONAUS PASIMATYMO

CIGARAI

949 Willoughby AvenueLABOR LYCEUM S VET
ŠOKIAMS MUZIKA RETIKEVICIUTES

AIDO CHORI State.Miestas

6102 Grand Avenue 
(Kiapu Clamant A'ianai) 
MASPETH, L. L, N. T. 
Telephone, Juniper >7 W

Brigh- 
Coney

Vardas ----------
No. ir gatve— 
Miestas ir valst.

ĮŽANGA KONCERTAN-41 75 C. .ĮŽANGA WIK JĮ ŠOKIUS —50 .CENT'
Visus kviečia ątsilaiikyti— / . AIDO! CHORAI

Ai, žemiaus 
man 
mis,

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino prieini

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos tfcbAhų. Vidurys vien 
tik ‘iš iirtportuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

AIDO CHORAS, VADOVAUJAMAS1 B. ŠALINAITŪS

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

praktikuoju savo profesiją. . Pirmiaus antrašas 
,1 buvo 271 ‘Berry St. Dabar mano antrašas:

PHILADELPHIJOS
DARBININKŲ ATYDAI

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

Siųsdami pinigus sulaavo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
'Ml METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Harlem
Health Food Vegetarian Res

taurant, 1600 Madison Ave.
Jewish Workers Children’s 

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

1606 Madison Ave.

Brooklyn, N. Y
Midwood 6261

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

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

AIDO CHORAS, vadovaujamas B. šalinaitės, kuris moki
nosi per kelioliką mėnesių niekam iš lietuvių negir
dėtą RAUDONĄJĄ DAINĄ—KANTATĄ, kuri, ga
lima sakyti, ne daina, bet trumpa opera, užimanti 
be perstojimo netoli pusę valandos. Ją dainuojant, 
klausytojus sužaveja'Hr pasidaro nepaprasta svetai
nėje tylą, ir už sekundos kitos vėl skardūs griaustinio 
balsai, šaukianti į( kovą. ‘ ' ■ ! > | , > z

M, E.f BANEVIČIŪTĖ, pagarsėjusi smuikininkė, Massa
chusetts valstijoj—taimuzikoš žvaigždė,1 kurio'sBroo- 
klynas dar negirdėjo. . ' s i

nių Rinkimų Klausime 
sinės Prakalbos

Įsigyti Šiose Vietose:
Bronx

Bronx Coop. Restaurant, 2700 
Bronx Park East.

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

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

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

arba sutirpę, kaip kam- 
Ir ! dabar, kad žmonės 

jog jų aukų, inėra 
i ir atskaitos ne-

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

Street.
Brederman’s Book Store, 184 

Second Avenue.
Muslin’s Leather Goods Store, 

335 East 10th St.
Needle Trades Workers Indus

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

16 W. 21st St.

mažinama, 
kriaučių, iš- 
>, gauna mo- 

penkių iki 10 dolerių, 
turi atlikti du kartu 
negu pirmiau. O 
senoji A.C.W.U. ir 

sistema, tai ten clau-

3() d. rugsėjo, sekanų ant-' 
| radienį, 7 vai. vakare, bus ant 

gatvės, prie kareivių ir jūrei-' 
vių stovylos, West Main St.,' 
prakalbos. Kalbėtojai: Drg. j 
Kling, kandidatas į gubernato-j 
rius; drg. Avanti Borgni, kan
didatas į prokurorus; drg.! 
Wm. Schniderman, Komunistų i. 
Partijos Penkiolikto Distrikto 
organizatorius.

Visi lietuviai darbininkai! 
privalo dalyvauti savo’klasės! 
partijos rengiamose prakalbo-! 
se. Komunistų Partija—tai j 
darbininkų ir vargingųjų far-■ 
merių partija.

Mūsų partijos kandidatai iš
raiškius šios partijos rinkimų 

platformą. Komunistų Partija 
šaukia: “Klasė prieš klasę;! 
darbininkų klasė prieš kapita- j 
listų klasę.” Reikia garsinti 
visur ir visiems darbininkams 
Komunistų Partijos masinius 
mitingus-prakalbas ant gatvių.

Darb. Kor.

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

Mermaid Ave., cor. W. 30 St.

Jttoą Išdirba

STWNEEY PAUL

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo distriktas rengia puikų 
koncertą 24 d. lapkričio, penk-jku 
tadienio vakare, New Trai- 
more Hall, Franklin ir Colum
bia Sts., ir prašo visų darbi
ninkiškų organizacijų nereng
ti tą dieną jokių parengimų, o 
dalyvauti šiame koncerte.

Rugsėjo 28 d., 2 vai. po pie
tų, 1208 Tasker St., yra šau
kiamas didelis masinis mitin
gas Italų Darbininkų Instituto, 
protestui prieš deportavimą i- 

htalų darbininkų į fašistinę Ita
liją, kur tie darbininkai gali 

h bū t nužudyti. Draugas V. Se
rio, kuris skiriamas išdeporta- 
vimui, yra pasižymėjęs darbi
ninkų kovose ir todėl visų dar
bininkų yra pareiga nedaleisti 
jį deportuoti į Italijos fašistui 
nagus. Eikite į protesto mi
tingą ir reikalaukite paliuo- 
suoti tą draugą, nes tiktai ben
drai stodami tegalime gintis 
nuo puolančios mus reakcijos.

Darbininkas.

New Yuiik.—Komunistų 
Partijos distrikto , buveinė

7545

A. F. STANKUS
GRA BORU'S- UNTIFR7 AK EB

naudotojams-kapitalištams, o 
kartu ir visokiems monelnin- 
kams-kunigams, Parapijų ban
krotais darbininkai ne tik kad 
neprivalo rūpintis, bet dar pa? 
sidžiaugti, jei mažėja skaičius 
mulkinimo įstaigų. Jeigu ku
nigas Žukauskas ar jo komite
tas, kaip jūs rašote, neišduoda 
parapijai atskaitos, tai parapi- 
jonai, jei bus protingais, ne
duos daugiau pinigų ir Žukau
skas nueis šunims šėko pjauti, 
jei nesusiras daugiau tokių 
mulkių, kurie jį, kaip peniukš
li, maitintų veltui.

MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė.
Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameri
koje. ; . ,

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, rusų tautoje žiąomas 
kaipo Caruso. , . , . . ( .

MARGARET E.i ČESNAVIČIOTĖ, sopranas,, .kuri užima 
pirmąją vietą ^Amerikoje iš lietuvių dąinininkių.; •,

NICHOLAS WASlEEVSkY, tenoras, tai taą dainininkas, 
kuris publiką gali užlaikyti svetainėje per kelias va
landas ir ji vis dar šaukia, kad dainuotu. *’

Brownsville
Goldstein’s Book Store, 

Sutter Avenue.
Rozctzky’s Grocery Store 

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

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

labai “gudrūs,” 
žmonės užmirš, 

iti, išvaži- 
kai kurie 

; išduo
li orą.

tapo,pei’kelta nuo 26-28 U- St. i“* * 
riion Sq. į 50 East 13th; gubai didesnis

i&iOuja nuouruniu*
Norintieji
Ž^n»ą kvii)4 n»ihv

ROJAUS VEIDO GROŽY
BES LAŠAI? ir ’ndujai išras-J 
tas Muilas tik už1 vieną !do
lerį! Ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasiskubinsit, 
sučėdysit $1.25.

Tikrą naturališką veidui gra
žumą suteikia tik Rojaus 1 
Veido Grožybės Lašai su 

Naujai Išrastu Muilu.
Siųskit dolerį registruotam laiško 
arba money orderį, Šiuo antrašu:

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

VARDU
Mandelo

Žukauskas Neduoda At
skaitos Parapijai
manau, kad visi phila- 

delphiečiai gerai atsimenate 
atvažiavimą į Philadelphiją 
kun. Žukausko,—tai bus jau 
penki metai atgal,—ir kaip jis 
keikė Romos kunigus už neda
vimą parapijai atskaitų. Tan
kiai sakydavo: “Kun. Kaula- 
kis surinko, o jo gaspadinė 
Petronė suskaitė, ir viskas.”

Ketvirtadienį, Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį,

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

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

ro, naujos darbo žmonių sker-[ Bet .dab 
dynės, kad išbadėję darbiniu-, 
kai stotų į armiją. Ar mes, į 
darbininkai, leisime vėl su-1 
ruošti skerdynę, dar didesnę, i 
dar baisesnę, negu buvo 1914 
metais? Ar mes leisime išnau-i 
dotojams dar didesnes karines į 
skolas uždėti? Ar gi jau mes! 
turim būti visada alginiai ver-1 
gai, skurdu ir badu vaišinami ? 1 
Atsakymas, kad ne! Bet dar 
daugelis darbininku nesupran
ta, kodėl imperialistai ruošiaI 

!imperialistinį karą? Ir dar! 
! daugelis darbininkų nesuran- j 
d a, kokiu būdu jie galėtų pa-j 
gerinti savo būvį, kaip panai- 

! kinti bedarbes, ir t. t. ir t. t.
Tad šiose prakalbose ir bus 
aiškinama, kokių priemonių ir 
būdų mes turim imtis. Tad vi- - 
si ir visos dalyvaukite ir ki 

'tiems pasakykite, kad būti 
Irtigs. 29 dieną, kaip 8 vai. va 
'kare, nauju laikui - Lietuviu. 
'Svetainėj. ■ ■ • • 1

MbaltHtnuoja u 
riaokių Kapiniu 
ternnvimo ir 
Valandoj*' 4a u kite 
galit* Kauti lotda ant viaoki'. kapiniu > 
K«riaufl>>*« Tiarose ir n# o>«

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA. PA

Rugsėjo 29 d. yra rengia
mos prakalbos drg. M. žaldo- 

iš Wilkes-Barre, Pa. Jis 
.kalbės temoje: “Bedarbė ir 
'naujas imperialistinis karas.” 
Kad Baltimorėj šiuo tarpu yra 
svarbu turėti prakalbas, tai 
įjau nėra reikalo nei-kalbėti.

Visose industrijose darbinin
kams yra kapojamos algos, 
bloginamos darbo sąlygos. Ne
rasi nei vieno darbininko nei 
darbininkės, ypatingai adatos 

I industrijoje, kad būtų pasiten- 
ikinę dabartinėmis sąlygomis: 
Ivisi dejuoja, visi aimanuoja, 
įkas bus, kas bus. Algos ka
pojama, darbo sąlygos blogi
nama, daugiau ir daugiau nuo 
darbininkų reikalaujama dar- 

|bo, o užmokestis
Didelė dauguma 
dirbę savaitę laike 
keti nuo 

į O darbo 
daugiau, 
kur yra 
checkoff 
gelį atsitikimų darbininkas ar 
darbininkė uždirba $2.03 į sa
vaitę; tai $2.00 fašistinė unija 
atsiima duoklėmis, o trys cen
tai lieka darbininkui visos sa
vaitės pragyvenimui. Ne ge
resnė padėtis ir kitose indust
rijose. Ir kas diena vis dau
giau ir daugiau yra atleidžia
ma darbininkų iš darbo—išme
tama į gatvę badui.

Kapitalistai žino, ką daro. 
Jie visu smarkumu ruošiasi 
prie naujo '.kapitalistinio ka

mes norime . už
klaust kun. Žukauską, kodėl 
jūs su savo komitetais neduo-j 
date parapijos atskaitų? Juk 
jau keletas metų atgal, kaip 
teisingesni parapijonai reika
lavo, kad būtų išduota atskai
ta, kiek kas yra aukojęs pi
nigų tautiškai parapijai, ir 

I tam tikslui buvo nutarta išleis
ti knygutę su žmonių vardais 
ir kiek kas buvo aukojęs pa
rapijai. Tai buvo geras su
manymas ir visi tam pritarė.

Bet vėliau pasirodo pas ko
mitetus, kad apie trečia dalis 
aukų neįrašytą, į knygas, nes 
tas aukas rinkę komitetas šar
vo keliu, o kun. Žukauskas sa
vo, ir taip viekas susimaišę, 
kad dabar daugelio aukų nešą 
knygdn įtraukta, 'pasilikę kur 
nors/ 
Liras 
nesužinotų 
knygose, 1 
duoda.

Mat, Ji 
laukia, k< 

jkas kiek aukojo, 
nes į kitus miestus 

[numirs—tada jie g 
Iti atskaitą pagal savo 

Skaptukas. •
NUO REDAKCIJOS. — Jei

gu kunigas nemokėtų mulkin
ti savo parapijonų, jis nebūtų 
ir kunigu, nes jam neapsimo
kėtų būti juomi. Tarpe kuni
gų skirtumo nėra, ar jie būtų 
Romos, ar neprigulmingos pa
rapijos. Jų visų yra vienodas 
tikslas—mulkinti tamsius dar
bininkus, kad jie būtų dar 
tamsesniais, nuolankesniais iš-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEK*
Kąs yra didžiausias žmogaus priešas ?—-Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amii- 
hą imognus ^priešą—vidurių uš- 
kifttėjimą—- kuris žmogui pagami
na -daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411
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Puslapis šeštai i šeštadienis, Rugs. 27, 1930

VIETOS ŽINIOS
Jeigu Neužsiregistruosite, 
Tai Negalėsite Balsuoti
Registracija Prasideda 
Spalių 6 d.

Kiekvienas balsuotojas 
užsiregistruoti, kad galėtų 
suoti. Kiekvienas 
kas, agituodamas už komunis
tų kandidatus, turi priminti sa
vo draugams darbininkams, 
kad jie turi užsiregistruoti 
tarp spalių 6 ir 11 d.

Nelaukite paskutinės dienos. 
Sužinokite, kur Registracijos 
Boardas sėdi ir įrašykite savo 
vardą į registracijos, knygą.

Jeigu jūs neužsiregistruosi
te arba jei užsiregistruosite ne 
laiku, kas nors kitas, pasam
dytas demokratų bei kitų ka
pitalistinių partijų jus užre
gistruos ir balsuos jūsų vardu.

Už Mylėjimą Žydaitės 
Italas Sužeidė Sūną

DeItalas groserninkas S.
Palo, 6410—14th Avė., Brook- 

turiįlyne, trimis šūviais sužeidė ša
bai- j-vo sūnų Maro už tai, kad sū- 

darbinin- jnus, įsimylėjęs žydaitę, ketino
su ja imti šliūbą žydų bažny
čioje, o ne katalikų. Sūnus 
guli Kings County ligoninėje, 
o tėvas areštuotas.

Yonkerse Didelės
Prakalbos Šiandie

J Sovietą Draugą 
Demonstraciją Rytoj

New Yorko darbininkai 
bilizuojasi į masinį

do Choras tatai pirmu kartu 
sudainuos, lietuvių kalba. Gar
bė B. šalinaitei už pritaikymą 
darbininkiškų ir muzikai tin
kamų žodžių,,

Aidiečiai taip myli mokintis 
“Raudonąją Dainą,” kad ne
nori nei namo eiti. Mokytoja 
B. šalinaitė*’ deda paskutines 
pastangas, kad sumokinus kuo 
geriausiai.

Darbininkiška publika 
tų susidomėti šiuo puikiu 
certu ir parėmimu Aido 
ro. Įžangos tikietai jau 
davinėjami. Stengkitės 
įsigyt isanksto.

Aidietis No.

turė- 
kon- 
Cho- 
par- 
juos

“Naktis Raudonojoj Rusijoj”
New Yorko moterys darbi- 

Raudoho- 
sekmadienio va-

ninkės turės “ 
joj Rusijoj, 
kare, Irving Plaza Svetainėje 
New Yorke. ________
dainos, šokiai, kostiumai. Pel
nas eis naudai .komunistinio 
darbininkių laikraščio “Work
ing Woman.”

Rusiška muzika

paskutinį šį sezoną išvažiavi
mą. Lyrieciai 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.

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

Visus kviečiame—
Komisija.

kad prireikė policijos, kad 
Šarkį šutu r et. Kad jo daugiau 
neerzint, buvo išvyti laukan 
visi reporteriai ir fotografai.

REIKALAVIMAI
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

SPORTAS

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
PARSIDUODA narnas, 14 kambarių 

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

Telephone, Stagg fill

LORIMER RESTAURANT
Liehivių Valgykla

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

• Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba rainiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite 1
SAVININKAI MARčIUKAI

417 Lorimer Street “Laisves” Name
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

ŠARKIO-CAMPOLO 
KUMŠTYNĖS ATIDĖTOS

Del lietingo oro tapo ati
dėta iki spalių 3 d; kumštynės 
Šarkio su Caįmpolo. Jos turė
jo įvykti pereitą ketvirtadienį 
Yankee Stadiume, New Yor
ke. Bet, apart oro, tam per
kėlimui, matyt, buvo ir kita 
priežastis—permažai kostume- 
rių. Spalių 3 d. jiedu, todėl, 
kumščiuosis Madison Square 
Garden svetainėj.

Ketvirtadienį 
bjauriame ūpe.
sifotografuoti su savo oponen
tu; puolėsi mušti laikraščių re
porterius ir fotografus, taip

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas, geroj 

biznio j vietoj, biznis įdirbtas per 20 
metų. Gera proga pirkti. Kreipki
tės po num. 117 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. 230-31

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti ‘ 

visi, kuriem tik dirbame. '

PARSIDUODA ice cream, stationery 
ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 

parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 63(j 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. 227-33

Didelės ir svarbios prakal
bęs atvirame ore įvyks čia 
šiandie, šeštadienį, rugsėjo 27 
d., Larkin Plazoj, ties paštu. 
Prakalbas rengia Komunistų 
Partijos vietinis skyrius. Bus 
geriausi kalbėtojai, kurie iš-

Sukčiaus Teisėjo Byla
Prasideda teismas Kings 

vieto augščiausio teismo teisė
jo Vause’o, kuris kaltinamas," 
kad suko nuo valdžios mokes
čius ir,, būdamas direktorium 
abejotinos bankinės kompani
jos, viliojo iš žmonių pinigus, 
brukdamas jiems beveik 
verčius savo biznio Šerus.*

jų greičiausius reikalus ir kaip 
kovoti už juos; taip pat iš
dėstys rolę Amerikos Darbo 
Federacijos, geltonųjų “socia
listų“ ir Amerikos imperialis-

pa-

mo- 
bilizuojasi į masinį protesto 
mitingą, kuris įvyks rytoj, sek- tų besirengimus karan. 
madienį, 2:30 vai. po pietų, 
New Star Casino svetainėj, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke. Tai bus demonstracija 
prieš imperialistus, kurie vari
nėja suokalbius karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Toj demon
stracijoj turi būt kuo daugiau
sia lietuvių darbininkų ir jų 
organizacijų atstovų.

Imperialistinius suokalbius 
plačiai nušvies drg. Max Be- 
dacht, Komunistų Partijos 
Centro Komiteto narys; taip 
pat kalbės ką tik iš Sovietų su
grįžęs Dr. Mitchell, M. J. 01- 
gin.

Nei vienas nepasilikite na
mie šiandie vakare, bet trau
kite į šį masinį mitingą, kuris 
prasidės 8 valandą.

Proletaras.

be-

Šarkis buvo
Atsisakė nu-

Sovietų Draugų vardu 
sakys prakalbą Norman 
lentire.

Maisto Darbininkai Duoda 
$6,000 Streikų Fondui

Kairioji Maisto Darbininkų 
Unija New Yorke pasižadėjo 
sudaryt $4,000 į Darbo Uni
jų Vienybės Lygos $100,000 
streikų fondą. Tos unijos sky
riai kituose miestuose ketina 
prisiųsti $2,000.

Nusižudė Gražuolė
Priemiesčių krūmuose nusi

nuodijo Flo Hart, buvusi gar
si savo gražumu aktorė. Už
baigė gyvenimą iš nusiminimo, 
kada teismas patvarkė, kad ne 
jai priklauso tie $17,000 tur
to, ką buvo užrašęs jai antra
sis jos vyras. Jinai buvo tris 
kartus vedusi.

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

2.17-42

PROGA FOTOGRAFAMS
Parsiduoda FOTOGRAFIJŲ STU- 

di.ja 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

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA

Tal-

6,000 per Dieną 
Areštuojama New Yorke

New Yorke per dieną vidu- 
" kiniai yra areštuojama po 6,- 

000 žmonių, raportuoja “pa
taisos“ komisionierius R. C. 
Paterson. Daugelis bedarbių 
tyčia daro vieną ar kitą “pra
sižengimą,“ kad juos areštuo
tų. Jie jieško kalėjimo, kaipo 
išsigelbėjimo nuo bado. Visi 
New Yorko kalėjimai yra per
pildyti. Taip antai, Tombs 
kalėjimas buvo pastatytas 
talpinimui 446 kalinių, 
bar į jį sugrūsta 804.

o
SU- 
da-

Traffic Teisme 
$100,000 Suktybė

Ed. C. Burrows, demokratų 
kasierius Manhattan Traffic 
teismo, nusuko $100,000 pini
gų, kuriuos daugiausia buvo 
pabaudomis sumokėję automo
bilistai, areštuojami už laužy
mą važiavimo taisyklių mieste. 
Areštuotas.

Per Pačios Suplanavimą 
Nušautas Vyras

Hilda Maysienė prikalbėjo 
savo vyrą su josios slaptu my- 
lėtiniu B. Rose kur tai taxi- 
cabu važiuoti į priemiestį. Iš
važiavus į Barren Islandą, su
lig jos komandos, Rose ketu
riolika šūvių iš revolverio su
šaudė josios vyrą. Jinai pati, 
grąsindama revolveriu, priver
tė taxi-cabo šoferį Rerronę nu
plėšti visus drabužius nuo ne
gyvėlio ir padėti lavoną įmes
ti į Jamaica Bay vandenį.

Šovikas mylėtinis, būtlege- 
ris, pabėgo. Bet areštuoti bu
vo Maysienė ir šoferis. Jinai 
yra 32 metų amžiaus, trijų vai
kų motina.

Pašovė Republikoną
Laike nominacijų, Brookly- 

ne, buvo pašautas SaubAgul- 
nick, kuomet jis lipdė prie 
stulpo lapelį, kuriame buvo a- 
gituojama už jį patį, kaip re- 
publikonų kandidatą į senato
rius. Buvo areštuota penki de
mokratų samdomi gengsteriai, 
kurie laike rinkimų darbuoja
si už demokratų Tammany 
Hall kandidatus. Visi penki 
išteisinti Bridge Plaza teisme, 
nes “trūko” įrodymų prieš 
kaltinamuosius.

PAJIEŠKOJIMAI

Aido

Aido Choras Pina 
Muzikos Vainiką

Jau pradėta garsint
Choro koncertas, kuris bus'5 
d. spalių (October), Brooklyn 
Labor Lyceum svetainėj.' Pro
gramą pildys M. česnavičiūtė, 
rusai: D. 'Renina, sopranas ; 
Vasilevski, tenoras, Kazake- 
vič, baritonas, ir broektonie- 
tė Banevičiūtė, smuikininkė su 
savo pianiste.

Visiems žinoma, kad M. 
česnavičiūtė savo dainavimu 
žavi klausytojus. Dar pirmu 
kartu mūsų publika girdės 
tuos rusus, kurie yra geriausiai 
pagarsėję amerikoniškoj sce
noj ; persitikrinimui 'Jų geru
me galjma per radio girdėt 
juos dainuojant. Garsiąją Mas
sachusetts smuikininkę taipgi 
turėsime progą išgirsti.

Nežiūrint, kaip šie pavieniai 
artistai atliks savo roles, bet 
Aido Choras tikisi pats apvai- 
nikūot koncerto muzikalę gro
žę. Aido Choras jau trečias 
mėnuo stropiai mokinasi ir net 
dabar po tris praktikas turi į 
savaitę ir baigia mokintis tą 
ukrainų raudonųjų dainų vai
nikėlį, “Raudonoji Daina.” 
Kas gi nežino, kad Ukrainai 
turi gražiausių dainų melodi
jų? “Raudonoji Daina“ yra 
iš daugelio gražiausių dainn. 
25 puslapiai išviso, ką netoli 
pusvalandį ima sudainuot. Ai-

Daiktai Bazarui
Aukokite ir rinkite naudin

gus daiktus Daily Workerio ir 
Freiheito bazarui, kuris bus 
Madison Square Gardene, New 
Yorke, spalių 2-5 d. Priduoki- 
te juos į 1 ‘/Laisvės“ raštinę, 
drg. Sherry vardu.

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Nufotografuoja ir 
npmaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
aaaerikonifikais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i I o o 
adt-esu >

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS > 
(UNDERTAKER)/

GERAI IR PIGIAI

STOKES

Telephone: Stagg 440f

BUDAVOKITE!

"lįskite Delegatus j 
Bedarbių Konferenciją!

Rytoj, rugs. 28, 10 v. dieną, 
atsidarys; bendroji konferenci
ja visų Didžiojo New Yorko 
bedarbių tArybų. Darbo Uni
jų Vienybės Lyga ir Bedarbių 
Komitetas šaukia visas darbi
ninkiškas organizacijas pri
siųsti į konferenciją savo de
legatus. Bus daroma smar
kesni žingsniai, kad priverst 
vietinę, valdžią tuojaus duoti 
bedarbiams greitosios paramos 
iš miesto iždo ir per masinį 
judėjimą prispirt Washingtono 
kongresą išleist bedarbių ap- 
drandos pensijų įstatymą, su
lig kurio kiekvienam bedar
biui būtų mokama ne mažiau 
kaip $25 paramos į savaitę.

Kas Dėsis Sekmadienį 
vcrcst Parke

lapoForest Parke nei vieno 
ant medžių neliksią, nes lyrie- 
čiaį, tąi yrą,/ visas choras, ap
siėmė ten važiuoti šį sekma
dienį į L. D. S. A. 111 kuopos

PLAtlNKlTĖ!5
I i • i ' '

Už PRIEINAMAS KAINAS
J?Pee*====^-^ Mes parduodam visokius muzikalius instru-

mentus, kaip RADIOS ir su Gramafonais prie 
r Radio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi

tjISmuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ii* ki- 
tus visus pučiamus ir spaudomus instru- 

j mentus už Cach arba Credit. ■ Pataisoih 
sutūnijam. Prisiunčiam j namus. » 

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 6533

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
f UNDERTAKER)

ir

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

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

L. B. ŠALINAITĖ

Praneša, kad Jau Prasidėjo Mokslas

SHELLAN MŪŠIO ACADEMY
PAMOKOS PIANO, BALSO, MUZIKOS TEORIJOS

lOEznos030

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

M

L. B. Šalinaitė

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalį 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

Mes

229

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2860-3514 

s k *
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.WORKING WOMAN '

I ’ ■' * i 1 I '• I ■ ia I •moterų 'laikraštis, -kuris, 
baltųjų darbininkių prieš

anglų kalboje komunistinis; 
kovoje su milionu negrų ir

Vienatinis 
dalyvauja 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

Darbininkų Pačios!
Skleiskite Jį! Tel., 0783 Stagg

Remkite Jį!I 4
Kiekvienoj dirbtuvėj visam pasaulyj. Dirbkite, kad gauti $2,000— 
1,000 naujų prenumeratų—25 darbininkes moteris, kaipo korespon
dentes iki lapkričio 1-mai dienai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
NAME ------------------------ ADDRESS-----------------—
CITY _ STATE-

P. S. Kaip kas metai, taip ir šį 
koncertas, kuriame dalyvaus šalinaitės

1277 iBtishwick Avenue
Tel. Foxcroft 8523

sezoną, rengiamas 
mokiniai.

Brooklyn, N. Y. J. LeVANDA
(Levandauskas)

w MOT. LAUKUS, Fotografas
Į 2/4 Bedford A Ve., Brooklyn 
F Te/; Green point 9-7831

■ • * '• . • ‘ ■ ’ *. ‘ V ’ ■*

C htkiusig . S’; ii(/t Hrooklune. Ateikit Persitikrinti

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y,
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