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KRISLAI
Dar Del Herrino.
Smetonos “Amnestija”.
Uždraudė Platinti.
Ar Pagerėjo?
Argentinoj.

Rašo Petmška

Ir vėl Lewiso bernas Ellis 
Searles pakartojo, kad 1923 me
tais Herrino masinį streikierių 
puolimą ant streiklaužių (ku- 

H riame žuvo virš 20 skebų 
ir pora streikierių) suruošė lie- 

* tuviai angliakasiai. Tai tikslus 
melas, šių žodžių rašytojas 
greit po kalbamij kovij buvo at
silankęs Herrine ir patyrė, kad 
lietuvių mainierių dalyvavo tik 
keli ir jokios vadovybės jie ne
ėmė. Visą organizacinį darbą 
suruošė čiagimiai darbininkai, 
kuriui didžiuma buvo eks-karei- 
viais. Vadinas, tikriems ame
rikonams mainieriams priklau
so toji garbė. Kokiais išroka- 
vimais Lewiso biurokratai su- į 
manė vainikuoti lietuvius ang
liakasius—sunku suprasti, 
veikiausiai bando įsikalbėti sau, 
jog čiagimiai amerikiečiai dar
bininkai nėra kovingi; kad val
džia turinti pulti ateivius, juos 
ištremti, persekioti, kaipo ko
vinguosius darbininkus. Tuo- I 
met viskas bus O.K. Bet jie j 
didžiai klysta. Melagių trum
pas kelias!

Tarptautinės Raudonosios Pa- 
gelbos (Mopro) Buletinas pra
neša, kad ryšyj su vytautinėm 
sukaktuvėm, Smetonos Kruvi
nojo valdžia darė susimylėji- 
mus politiniams kaliniams: pa
skelbė “amnestiją”. Bet einant 
ja, nė vienas komunistas nebu
vo išleistas iš kalėjimo. Am
nestija pasinadojo tik plečkaiti- 
ninkai, kurių išėjo iš kalėjimo 
34 ir 182 kriminalistam buvo 
sutrumpinti kalėjimo terminai. 
Smetona su savo boba žino, kas 
fašistam pavojingi.

Austrijos valdžia uždraudė 
pardavinėti mokslininko 
nūs Hirschfield knygą “Moralų 
Istorija Laike Pasaulinio Ka
ro.” šis rašytojas yra specia
listas lytiniuose klausimuose. 
Matomai karo metu moralai bu
vo toki bjaurūs, kad valdytojai 
net atsigrįžti į juos bijosi.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 
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Nauji Išradimai Širdies 
Ligos Gydymo

PHILADELPHIA.— Prie 
Pennsylvania universiteto gy
vuojanti šaka, Robinette 
Foundation, surado naujus 
būdus, kaip ištirti širdies li
gas ir kitus jos nenormalu
mus. Surasta metodą, kuria 
einant galima naudoti elek- 
trokardiografas, pasekmingai 
užrekorduojąs elektrinius šir
dyj judesius, drauge naudo
jami ’ X-spinduliai, kurie 
fotografuoja tuos pačius 
dies judesius.

Be to, einant ta pačia
toda, galima surasti pilniau
siai ir aortos, didžiosios šir
dies gyslos, veikimą ir visas 
smulkmeniškas jos funkcijas. 
Tai dar pimu sykiu moksli
ninkai galį tai padaryti. Tu
rint šituos metodus, tikima
si, bus galima surasti ir šir
dies ligos priežastis, o taipgi 
ir jas pašalinti.
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KAIP KETURI SLOVĖNAI PRALEIDO
SAVO PASKUTINES PRIEŠ MIRTĮ 

VALANDAS FAŠISTŲ NELAISVĖJE
Juos Apsupę Laikė Kareiviai ir Kunigai, į Kuriuos Kaliniai 

Nekreipė Jokios Domės; Norėta Išprovokuoti Slovėnų 
Gyventojai.
TRIESTE, Italija.—Nese-^ rinko šią vietą žudymui 

Inai čionai Italijos fašistų ' ' '
valdžia nužudė keturis slo
vėnus. Čia telpa trumpas 
aprašymas, kaip tie keturi 
fašizmo priešininkai perlei
do savo paskutines valan
das. (Imam iš Tarptauti
nės Raudonosios Pagelbos 
Buletino pranešimo. Žinia 
datuota 18 d. rugsėjo mėn.)

Apie 2 vai. ryto visi ketu
ri buvo pažadinti kalėjimo 
'pridaboto jų ir pasakyta 
jiem, kad 6 vai. bus nužu-

tam, kad nugązdinus visus i 
slovėnus, idant jie nesiprie
šintų fašistam. Antra, fa
šistai manė, kad slovėnų 
gyventojai bandys kilti ir 
spėka išgelbėti žudomuo
sius. Tuomet milicija būtų 
parodžiusi jieįms savo pajė
gą. Visas šis žygis reiškė 
provokaciją prieš ^slovėnus.

Kareiviai sustojo į eiles. 
Kaliniams ir vėl buvo per
skaityta teismo nusprendi
mas ir kad jie į keletą mi-(Hitleris Pasimojęs

I Užkariaut Sov. Saiunffa lyti Jie Pri5mS pranešimą1 nutų bus nužudyti, 
be jokio pasipriešinimo ir j Keturi jauni vyr;Keturi jaunį vyrai stovė- 
susijaudinimo. Jie netgi jo tarsi iš jnarmūro pada- 
nieko neatsakė į klausimą, | ryti, 
ko jie prieš mirtį*norėtų 
įsigyti ar pamatyti.

Jie apsirengė lėtai. Ei
nant iš kalėjimo, juos pasi
tiko 600 fašistų milicijantų. 
Uždėti ant kalinių retežiai.; stojo iš eilių ir iškėlė savo 
Paskui priėjo prie jų kuni-1 šautuvus. Tuo pačiu laiku 

. l , -gai ir lydėjo (drauge su mi-1pro kalnus pradėjo rodytis
ra vietos bet j rytus-pla- licijantais) į Badovizza ka-

BERLYNAS.—Vokietijos 
fašistų vado Hitlerio kny
goje, kuri nesenai išėjo iš 
spaudos, yra pažymėta, kad 
Vokietijos fašistai turi už
kariauti Rusiją, kaipo vie
natinę išeitį Vokietijos pra
plėtimui. Esą, į vakarus 
Vokietija negalinti eiti, nė-į

Tus pasaulis, kurį vokiečiai 
turį užkariauti sau. Vokie- pines, kurios randasi apie 8 

kilometrus nuo Triesto. ŠiL oį L į XXX A sz XXX Vz v JL L-A i 1 Vi Vz g g g K-J g

Magr t i ja turinti ir draugų tai vjeįa randasi netoli Jugo-
Italija su Anglija. • Franci- 
ja, esą dar vis tebėra Vo- slavijos rubežiaus ir augštai 

Karsto kalnuose. Gyvento-
kietijos didžiausia prieši- ja- didžiumoj slovėnai.

Jų akyk lėtai vedžio
jo aplink ' juos stovinčiuo- 
sius. 
davo 
taip, 
tytų.

Bet jos, akys, praei- 
pro esamus kunigus 
lyg visiškai jų nema-
Apie 56 kareiviai iš-

Ar mūs laikraščit) korespon
dencijos pagerėjo? Taip, dali
nai pagerėjo. Daugiau rašoma 
apie tarptautinį darb. judėjimą, 
liečiami platesni reikalai, bet 
fabrikai dar vis mažai teužtin
kama. Daugelis mūs korespon
dentų dar vis neišmoko, kaip 
surišti fabriką su mūs bendru 
veikimu. Dar reikia korespon
dencijos gerinti. Daugiau pa
stangų iš draugų pusės!

ninkė.
(Pasirodo, kad Vokietijos 

fašistai galanda savo nagus 
ant Sovietų Sąjungos su 
pritarimu pasaulio imperia
listų. Hitleris tai išsiplepė
jo netiksliai. Bet jie tuvis 
negus atšips.—Red.) '

Baisus Triukšmas Teis 
me del Nepripažinimo 

Dievo

šistų valdžia matomai pa

saulės šviesa.
Pasmerktieji tapo pririšti 

prie kėdžių. ' Paskui jų pe
čiai buvo atsukti linkui ka
reivių. Dešimts minutų 
prieš šešias paleisti šūviai 
ir keturi slovėnai buvo ne
gyvi.

I Lowellio Fašistai Patriotiškiausiai Paminėjo Vy 
tautines Sukaktuves; Areštai ir Puolimai 

ant Mūnšaino

Po įvykimui Argentinoje per
versmo, dar ringavome “Ryto
jaus”. Galimas daiktas, kad 
fašistai bus jį užpuolę ir išardę. 
Pirmesnieji skelbimai sakė, kad 
virš šimto komunistų tapo su
areštuota. * Baltasis teroras 
ėmė siausti visom pusėm.

Argentinos lietuviškiem fa
šistam dabar pastos rugiapjū
tė: jie plaksis, prje naujo Ųri- 
buru režimo, išdavinėdami ir 
skųsdami mūsų draugus. Jie 
to amato išmoko Kaunijoj. Pie
tų Amerikoje šiandien kol-kas 
pasiliko tik vienas Uruguajus 
be fašistinės tvarkos. 1__ r_
ten juoda reakcija kelia galvą. 
Pagaliaus Uruguajus tokia ma
ža šalelė, kad vargiai bus gali
ma draugam rasti prieglauda.

WATERBURY, Conn. — 
Vietinis laikraštis “Water
bury Democrat” per ištisą 
puslapį įdėjo didelį antgal- 
vį: “Ji netiki į dievą.” Ta 
“ji” tai draugė Rožė Ross, 
20 metų amžiaus komunistė 
veikėja, kurią liepos 29 d. 
suareštavo dalinant darbi
ninkam lapelius, šaukian
čius ,į 1 d. rugpjūčio, prieš
karinę demonstraciją.'Rugs. 
26 d; buvo jos teismąs. Po 
paprastų teisme ceremoni
jų, po prisiek’dinimui jos, 

Bet" ir i prokuroras užklausė Rožės:

kunigai su fašistais geriau 
paminėti didvyrį Vytautą, 
jei ne su mūnšainu! Juk 
ir pats Vytautas mėgdavo 
ne prasčiau nusilakti.—“L.” 
Red.).
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Orlaiviu Nugabeno Net 
$50,000,000 Vertės

Aukso

Kurie lietuviai darbininkai 
susieina su ispąniškai kalban
čiais darbininkais, pasiūlykit

“Ar tu tiki į dievą.” Rožė 
atsakė: . “Ne^ aš netikiu.” 
“Tai kodėl prisiekei?” vėl 
klausimas. Rožė paaiškino, 
kad tai padaryta delei teis
mo formalumų ir/kad ji pa-r 
sirįžo pasakyti teisybę. Tuo-

Conn. Valstijos 
Darbininkai, Sukruskit!

NEW HAVEN, Conn.—ši 
tai yra paskutinė savaitė, 
kuria dar galima’ rinkti pi
liečių parašai delei pastaty
mo ant rinkimo sąrašų .komu
nistų kandidatų. Dar reika
linga šimtai parašų kiekvie
nam didesniam mieste. Spa
lių mėn. 6 d. jie teks priduo
ti valdiškom įstaigom. Kiek
vienas darbininkas turi žino
ti, kad be surinkimo reikiamo 
skaičiaus parašų, nebus gali
ma pastatyti ant sąrašo dar
bininkų .kandidatų.

Kiekvienas darbininkas ga
li prisidėti prie šito taip 
svarbaus darbo. Visą šitą 
savaitę, todėl, reikalinga pa
aukoti tam darbui: rinkti pi
liečių parašus. Kiekvienas 
lietuvis darbininkas, galįs ir 
trokštąs padėti šitam didžiu
liam darbe, tesikreipia į vie
tinius komunistų partijos ofi
sus: ten bus nurodyta visos 
smulkmenos ir suteikta blan- 
kos.

a

Darbininkai Visų Šalių,

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik *

tėžius, o Islaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

8,000 KOMUNISTŲ BRUTALIŠKAI 
NUŽUDYTA CHIN1JOJ VYRIAUSYBES 

PASIMOJ1ME IŠNAIKINT BOLŠEVIZMĄ
Žudo Juos Gatvėse ir Kalėjimuose; Valdžia Užlaiko Gaujas 

Šnipy, Kurie Išdavinėja Kiekvieną Nužiūrimą Darbininką 
Ir Darbo Inteligentą.

50,000 Bedarbių tik 
Vienam Buffalo Mieste

! ŠANCHAJUS (Praneši
mas New Yorko “Sun”).— 
Nauji daviniai skelbia apie 
visuotiną žudymą komunis
tų visoj Yangce kolnyj ir 
kur tik Nankingo valdžia 
turi galios. /

Apskaičiuota, kad 8,000' 
komunistų—vyrų ir moterų 
—tapo nužudyta pastarosio-1 
mis dienomis, kaipo pasėka 
darbų specialės policijos, 

| kuri nieko daugiau neveikė,; 
j kai tik gaudė komunistus 
arba nužiūrimus asmenis, 
darbininkus, ir juos žudė.

Tik vienam 
mieste, laike vieno mėnesio, 
kasdien buvo žudoma po ne
mažiau 14-kos komunistų*. 
Nankinge nemažiau šimtas

BUFFALO, N. Y.—Šia- 
me mieste randasi 50,000 be
darbių ir beduonių. Ką jie komunistų galvų buvo s nu
darys šią žiemą, nežinia, kirsta. Miestuose Wuhu, 
Tiek žinoma, kad gyvenimas Kiukiang, Nančang, Hang- 
baisiai sunkus ir daugelis 
jų turės net su gyvybe at
sisveikinti, jei dalykai taip 
ilgiau tęsis, kaip iki šiol.

DEMOKRATAI KONFE- 
RUOS

ninku budelių kirviai kapo
ja jiems galvas gatvėse.

Po visokias darbininkų 
organizacijas valdžia palei
do šimtus šnipų, provokato
rių, kuriem brangiai apmo- ’ 
ka už išdavinėjimą ' darbi
ninkų. Karo ministeris pa
skelbė duodąs $50,000 tam, 

l kuris pristatys gyvą ar mi
rusį Ču-Teh arba Mao-Ce- 
dung galvas. Abu asmenys 
yra karininkai raudonosios 
armijos.

Valdžios mokyklose yra 
įvesta šnipinėjimo sistema. 
Tas pats armijose, darbo 

Hankowo | unijose ir visokiose organi
zacijose. Valdžia persitik
rino, kad komunizmo sėkla 
yra apsėta “visos klasėą 
žmonių” ir'todel josios, vy
riausybės, pareiga išrauti su 
šaknimis komunizmą. Pir
miausiai ji, todėl, kapoja 
galvas tūkstančiam komu
nistų, manydama, kad tuo-

Miestuose Wuhu,

čow, Šanghai, Pukow, Wu- 
čang, Činkiang ir Anking 
kasdien gaudomi nužiūrimi, 
asmenys ir aštrūs reakci-

mi galėsianti palaikyti savo 
viešpatavimą.

4,000 Demonstracija už Sovietų Sąjungą
• SYRACUSE, N. Y.—New 
Yorko valstijos demokratai 
pradeda savo vąlstijinę 
konvenciją, kurioje bus ban
doma užglostyti visos demo
kratų administracijos šuny
bės ir pastatyti kandidatus ....  . ........... ... _ __  _ _
į valdyietes,^ kad vėl galėtų nuo vjSų užpuolikų. Tąja pras- stumia vis naujus rekrutus iš

NEW YORK.—4,000 darbi-1 nę Vengriją. Drg. Engdahl, be 
ninku .susirinko į StaY Casino j kitko, pašiepė nesąmonę tų, ku- 
svetainę, New Yorke, sekmadie- į rie tvirtina, būk komunistinis 
nį po pietų, kaip į demonstra-1 judėjimas Amerikoje esąs “sve- 
ciją prieš kariškus imperialis- timas,” ateivių įgabentas. Jis 

prieš nušvietė, kaip kapitalistinis iš-
išreikšdami naudojimas ir vis blogyn einanz 

pasiryžimą apginti Sovietų šalį, tis kapitalizmo krizis stumte

tų suokalbius, daromus 
Sovietų Sąjungą,

vogti ir plėštis.

i
>•

tikrųjų amerikonų į revoliuci
nių darbininkų eiles.

Iš visų prakalbų apskritai 
ryškiai užsibrėžė ta tiesa, kaip 
Sovietų Sąjungoj sparčiai vys- 

I tosi pramonė, socializuotas lau
ko ūkis ir su visu tuom kyla 
darbo žmonių gerovė, iš vienos 
pusės, ir kaip visame kapitalis
tiniame pasaulyje springsta ir 

i krinka industrija, gilyn eina 
krizis, nesuturimai auga bedar
bių armijos ir blogėja darbi
ninkų padėtis abelnai. '

Desėtkai darbininkų organi
zacijų šioje demonstracijoje tu
rėjo savo delegatus, ©balsinius 
plakatus ir vėliavas.

įme buvo vienbalsiai priimta, ir 
rezoliucija, kurioj taipo pat rei
kalaujama, kad Jungtinės Val- 

» stijos pripažintų Sovietų val
džią. Prakalbas* sakė Freiheit 
redaktorius M. Olgin, drg. Max 
Bedacht, profesoriai Fisher ir 
Robert Cary (ką tik sugrįžę iš 
Sovietų Sąjungos) ; Ray Porti- 
leffsky, narė Pirmosios Gegu
žės delegacijos į Sovietij Sąjun-; 
gą; J. Louis Engdahl, centrali- 
nis sekretorius Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, ir 
Bebrits, vengrų komunistų 
dienraščio Uj Elore redakto
rius. Pastarasis pažymėjo, jog 
kadangi jis nėra Amerikos pi
lietis, tai Fishės komisija jau 
grūmojo jį deportuoti į fašisti-

Vienas klerikalų laikraš
tis rašo:

LOWELL, Mass.— šešta
dienį ir sekmadienį, rugsėjo 
20 ir 21 d.d. D. L. K. Vytau
to kliubas surengė neva Did. 
Vytauto 500 m. mirties su
kaktuvių paminėjimą.

Pasikvietė visus laisvama- 
nių-nezaležninkų lyderius, 
chorą ir sako nezaležną ku- 
nigužį.

Šeštadienį po pietų Dėdės 
Šamo prohibicijos “ange
lai” užuodę, *kad į paminėji
mo vietą, t. y. to paties kliu
bo ( daržą privežta daug 
amunicijos—mūnšaino ir ki
tokio štofo, nuvažiavo ir su
sikrovė į vežimą 360 kvortų 
alaus, aštuonis galionus 
mūnšaino ir 32 paintukes 
mūnšaino.

Bę to, areštavo Adomą įo^obo* ir $50^000,000 ver- 
Kasparav1C1ų; mimmo khu- tgs’aukso. Jis buvo atga. 
ko Par ° puziuietoją. _ beritąs orlaiviu pereitą sek-

madieni. Manoma ka<? g dideIčraįs raidgmis «Bal. 
tuęmi bus sutvarkyta (lai- suokite

HAVANA.— Kuoipet pa
sklydo žinia, kad subankru
tavo vietinis Kiubos Komer
cijos Bankas, tai žmonės 
baisiai1 sujudo. Valdžia ir 
finansistai tuojau puolėsi 
jieškoti išeities Jungtinėse 
.Valstijose. Prašyta aukso 
iš ten. Amerikos bankai 
pribuvo pagelbon ir momen- 
tališkai iŠsimįįū tarpe $35,-

Moore Važinės po N. J. 
Valstiją su Prakalbomis

NEWARK, N. J.— Atli- 
kęs eilę sėkmingų prakalbų 
New Yorko valstijoje, ko
munistų veikėjas ir kalbė
tojas, Richard Moore, da
bar vyks į New Jersey vals
tijos didesniuosius miestus 
ir ten sakys prakalbas 
reikale komunistų rinki
mų kampanijos. / Draugas 
Mobre kalbės visuose dides
niuose miestuose. DaEbinin-
kai raginami atsilankyti ’ Penkiems Metams Kalėti Dar “Laikinai” Atleido
jo prąKąioas. ■ •. 1 ' 1 • 1 ■ r* *

bo parko prižiūrėtoją.
Kadangi visas štofas, kaip 

sako, ir daržas priklauso 
laisvamanių - nezaležninkų

Ant Bažnyčios Sienos— 
“Balsuokite už Komunistus!”

NEW YORK.— Bažnyti- 
ninkai labai sujudę, kad’kas 
tai ant episkopalų Heavenly 
Rest bažnyčios sienos išra-

z * * »- »

del Pasikėsinimo 3,000 Darbininkų
BRUSSELIS.— Fernando

de Rosa, jaunas italas anti- d. North-Western geležin- 
fašis'tinis kpvotojas, tapo kelio kompanija atleido iš

CHICAGO.—Rugsėjo . 17

jiems ispanų kalba einantį re- met buvo išmesta josios pri- kliubui, tai į teismą įsakė 
"v\TnSObrZa”leLDarbininku'siega * dievą ir Palikta tik’ ateiti ir to kliubo, valdybai 
Gyvenimas). Tai gyvas laik-|įal “patvirtinimas” . (af- ir kitiems nariams. Jie visi 
ragiukas ir įdomus. Antrašas: firm), kad ji sakys teisybę, kaltinami už išdirbi m ą ir
Gyvenimas). Tai gyvas h,?, i tai “patvirtinimas”

Nežiūrint jos pasakymo laikymą mūnšaino.
Pavienės teisybės, kapitalistinis tei- ‘ ‘“

Jungtinėse sėjas ją ir jos draugą Me- pasiėmė iš svetainės kliubo 
kalbančių _  t__ r.t _ i* .ak I * . : i . .

.U/‘L.,."1,mibetl"jų”1 revoliucinės dolerius piniginės pabąudos nėti_minkštuosius gėrimus, 
spaudos nėra, niekas iki Šiol ja teismo išlaidas UŽsimokė- 
ir nesirūpino.

2336 Third Ave., New York. 
Kaina $2.50 metam, 
kopijos 5 centai.
Valstijose ispaniškai kalbančių 
darbininkų randasi 1Wrš penkių 
milionų, bet jų i

Taipgi sako, kad policija

yer Jacobson nubaudė po251čarterį ir leidimą pardavi-
11 • / • • «W 1 1 ’ — « • 1 v J • —• •

(Tai tikrai kunigiškai ir 
patriotiškai! Kaipgi gali

kinai) Kiubos finansai.

4,000 Streikuoja

už Komunistus.” 
Detektyvai ir policija jieško 
kaltininkų. Jie niekad dar 
negirdėję tokios drąsos,

Virginijos Audinyčiose
DANVILLEį Va.— River- praeivius darbininkus, šau- 

side ir Dan River audiny- kiant juos balsuot už savo 
čių darbininkai pasiruošė klasės partiją, už komunis- 
streikuoti. - 4,000 jų kovoja tus. Bet Vokietijoj įr kitur 
už algas ir geresnes, darbo'l užsieniuose tatai. nebe nau- 
sąlygas. , ; . jiena. ?

i • • , ■ t i 1
jiena. ;

pasmerktas čionai penkiems 
metams kalėti del pasikesi-1 
nimo ant Italijos karalaičio 1 
Humbert, spalių 24 d., 1929.

B,000 darbininkų. .

J

darbo i
Jiem pasakyta, jog tas da- 
iroma “laikinai”, šešiom sa
vaitėm. Bet ,tas “laikinu
mas” veikiausiai nusitęs į 
mėnesius ir metus.

“ŠALIN KARALIUS,” 
ŠAUKIA MINIA ISPANIJOS ČIGONAI 

SMARKIAI MUŠASI
MADRIDAS.—Iš Cordo- 

bos pranešama, kad to mies
to apielinkėje nesenai įvyko

MADRIDAS.—- Apie 20 
tūkstančių asmenų susirin
ko į bulių kovas, < pereitą 
sekmadienį. Minioj buvo didelės čigonų tarpusavinės 
keliami obalsiai “Šalin kara- kovos.
liūs!”

Priežastis jų neži 
noma.

J 'į re!
£

■i
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Įvairios Žinutės
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‘lauki-

fr būsimas Belgijos

pitalistų priespaudą.

D. M. šolomskds.

9-tam 
miestu- 
ribose,

Apie Vaiiderveldės Patenii- 
jimus Sovietų Sąjungoj

Y

Dęl Skurdo Išmirs 1,200
North Carolina sveikatos 

tarybos sekretorius nesenai

ministeiiis pirmininkas ■ •Brueningas "prieš 
Hnkimus paskelbė, *kad valdžia turi ihtehci-

Rezervai 
5,442,000 
1,500,000 

500,000 Į 
1,489,000 . 

750,000 j 
1,200,000 .

armija, ir
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ciorialo, kurisnusprendgpa-ij? apdoyanotai iškalbystei,

darbo pertrauka, kad ap- 
lankyt tūlą skaičių

šimtai darbininkų miršta

NAUJAS PASAULIS, KURIO JIE NEGALI 
. UŽSMAUGTI

Visą krizio naštą kapitalistai stengiasi suversti darbi
ninkams ant pečių Amerikoj, taip ir visose kitose buržu
azinėse šalyse.

.Vokietijos ministers
p&SKŪtinius'! ‘
ją visiškai panaikint bedarbių apdraudos' pensijas. Da
bar jis tikisi perkalbėti socialdemokratų vadovaujamas 
darbo unijas, kad • nusimušįtų. . tlO nuošimčių uždarbio. 
O milionams bedarbių ždda: įvesti įiiūVbį’stiną darbą, kur 
jie būtų prispirti katorginiai dirbt po sargybinių nagai 
komis bei kareiviu šautuvais; J ■L--1-

Rašo K. Radekas
(Emile Vandervelde yra 

Antrojo (Socialfašistų) In
ternacionalo pirmininkas. 
Nesenai lankėsi Sovietų Są- 

' jungoj. Apie tą imperialis- 
‘ tų tarną, sąryšy su jo ap

silankymu Sovietų Sąjun
goj, drg. Radekas parašė 
straipsnį,, J ‘ 
spausdiname iš 
tional Press <

. dence”.—Redakcija.) .
i 

Nėšėnaį ;M’askjva ’ 'tūrėjo i 
garbę matyti tarp savo šie-1

vengiami prie visų gimdy
mų, kaip tik atkreipia do- 
mę, nes tatai pareiškia žmo
gus, kuris yra mums prie- [pareiškė* kad šiemet toj vai
šingas, žmogus, kuris nepa-|stijoj nuo pellagros išmirs 
metė savo priešingumo lin
kui mūsų, žmogus, kuriam 
veikiausia buvo labai sunku 
padaryti tą pripažinimą.

Buržuazinio gyvenimo
. .v. i tuštumas ir gaisrai, -kurie

i “Interna- užliepsnojo Socializmo augš- 
Correspon-i tumose, privertė apdovano- 

j tą gabumais ir kultūringą 
j Emile Vandervelde, sūnų 
i turtingos buržujų šeimynos, -----

mažiausiai 1,200 žmonių. 
Pellagros liga paeina iš blo
go maisto. Pellagra' yra 
nervų suirimas, odos spuo- 
gavimas, vidurių sugedi
mas. Tai nuo skurdo paei
nanti liga. , Ji Katsiran,da 
naudojant blogą- maistą: 
maitinantis tik kornais > ir 
kitokiais krakmoliniais vai

Francija drūtina savo kari
nes jėgas ir- tvirtoves ant sa
los Corsika (Korsika), nes ji, 
mat, randasi palei Italiją ir pa
staroji turi nuo senai ant jos 
istorines pretenzijas. Ant tos 
salos savo laiku gimė Napole
onas Pirmasis, kuris yra Fran
cijos buržuazijos garbinamas 
del jo karinių žingsnių pabai
goj 18-to ir pradžioj 19-to 
šimtmečių.

Francija dabar laiko didelius 
karo manevrus Italijos pašonėj, 
kur dalyvauji apie 50,000 ar
mijos. Ten yra išbandoma įvai
rios [naujos žudymo mašinos, 
taipgi ūpius permętimas ant au
tomobilinių trokų, iš vietos į 
vietą, įvairiu laiku ir tiesiog

tai galima pagyti valgant 
čielų kviečių duoną, šviežias 
daržoves, vaisius, pienū, bis- 
kį mėsos. Bet daugelis dar
bo žmonių, ypatingai pieti
nėse valstijose, neturi ištek
liaus tinkamu maistu mai
tintis. Todėl dabartiniu lai
ku vien tik North Carolina 
valstijoj yra užregistruota 

[suvirš 20,000 susirgimų ta

“Bet pasakykite man,

jie butų prispirti katorginiai dirbt po sargybinių nagai- Vdbdervel- Pereiti i darbininktJ PartiJ^
komis bei kareivių šautuvais; mokesnio gi jie gautų tiek, 11U pmeų iJinie-vdnuuvei mokslui ir

ffiS'gy’S.’S“ bel '***'k"'’
į O dar Amerikos kapitalistinė spaudą šnekučiuoja, būk sihaudoti savo minįsterihio P - *

Brueningas kovosiąs prieš fašizmą, kuomet čia suminė
tieji žingsniai prieš darbininkus pralenkia net Italijos 
fašizmą praktikoje! Ir Brueningas neabejoja, kad “so
cialistai” tuose sumanymuose bus pagelbininkai kapita
listams prieš pavojų bolševizmo, už kurį balsavo virš 
4,500,000 darbininkų ką tik pereituose rinkimuose.

Amerikos Darbo Federacija nėra padariusi viešos* su
tarties su kapitalistais nukirsti darbininkams uždarbius 
tam tikru nuošimčiu; bet, uždrausdami streikus delei 
darbo mokesnio apsaugojimo bei jo pakėlimo, D. Fede
racijos vadai, tikrumoje leidžia kapoti uždarbius po ke- 
lioliką iki 50 nuošimčių. O kuomet Vokietijos buržua
zija rengiasi panaikinti apdraudos pensijas bedarbiams, 
nelaukdama jokio rimto pasipriešinimo iš savo geltonų
jų ųnijų vadų, tai Amerikos Darbo Federacijos lyderiai 
piestu stoja prieš bent kokias valdiškas bedarbiams pen
sijas.

Milionai Vokietijos darbininkų ir bedarbių nežada ty
lėti prieš buržuaziją, neriančią jiems naujus pančius. 
Jie rengiasi į revoliucinius mūšius. Atsakydami į tai 
“socialistai”, kaip kad Grassmanas, vadas Vokiečių dar
bo unijų, užreiškia, kad jų unijos stosiančios prieš revo
liuciją. Tais užreiškimais betgi nepasitikėdami, turčiai 
vis sparčiau gabena savo auksą į užsienius, kad revoliu
cionieriai visko nepasiimtų. Vien Šveicarijon paskutiniu 
kįiku jie išvežė $150,000,000 ir pasidėjo ten apsaūgoji- 
.nMk v J • • ‘ L • •: i' ’ • . ’

Vokietijos buržuazija numato, kad, nepakęsdami nau
jo žadamo dar sunkesnio jungo, galės prieš kapitalizmą 

‘suėrilti ne tik keturi ir nusė<miliono balsavusiųjų už ko
munistus, bet didelė, dalfš Ir ?tų t dar neprasįblaiviusių 
darbininkų, kurie paskutiniuose rinkimuose atidavė savo 
balsus socialdemokratams bei 'fašistams.

♦Jungtinėse Valstijose, tiesa, dar kol kas nėra tokių ga
lingų mobilizuotų spėkų prieš pūvantį ir sužvėrėjusį ka-- 
pitalizmą. Tačiaus ir šioj šalyj jos diena iš dienos pla
čiau vystosi. Jų kova, vadovybėje Komunistų Partijos 
ir Darbo Unijų Vienybės Lygos, eina griežtyn ir darosi 
masinė—prieš uždarbių kapojimus, prieš nesiliaujančius 
darbininkų paleidinėjimus, už 7 valandų darbo dieną, 5 

^fcteffl^darbo savaitę, už tuoj autinę paramą bedarbiams ir 
už valdišką nuolatinį bedarbių apdraudos įstatymą sulig 
Komunistų Partijos patiekto biliaus.

Ar Baigsis Kada Amerikos Krizis?
Amerikos krizini galo nesimato. Wall Stryto šėrai 

pereitą šeštadienį nupuolė dar žemiau,, negu jie stovėjo 
nuo birželio mėnesio šių metų. Finansinis žurnalas 

.-^“Annalist” nemato^jokios galimybės, kad pramonė pra
dėtų atsigriebti pirm 1931 m. balandžio mėnesio. Bet 

K apie tokį, kad ir vėlybą, “atsigriebimą” jis sprendžia su
lig pereitų, laikinųjų krizių, neimdamas domėn to fakto, 

F, jog dabartinis krizis yra kitokios rūšies ir kad jam 
’ (nfcbus galo. Tokio gi krizio sąlygose turės platėti 

ii* smarkėti Amerikos darbininkų ir bedąrbių bruzdė
jimas ir susikirtimai su kapitalistais, einant tąja 
kryptim, kaip ir Vokietijos darbininkai. Bet patys 
darbininkų ir bedarbių kentėjimai ir iš to kylantis bruzdėjimas 
dar nėra užtikrinimas laimėjimų. Darbo masių nepasitenkini
mas turi būt suorganizuotas, įvestas į tam tikras tikslias vėžes, 
kad jis duotų pageidaujamų vaisių. Dirbančiųjų gi ir bedarbių 
mįises Amerikoj organizuoja ir mobilizuoja tiktai Komunistų 
Pįrtija ir Darbo Unijų Vienybės Lyga., Vienas iš tos mobili
zacijos punktų—tai dabartinė rinkimų kampanija, .kurioj© ^kiek
vienas darbo žmogus turi remti išimtiniai klasės partiją— 
kqmunistus. Bet neužtenka vien tik atfduot' komunistams bal
sias. /'Pamatinė šiai revoliucinei partiją kąrama yra sykiu su 
Tiekimų kampanija stoti į Komunistų 'Partiją,4 į Darbo Unijų 
Vįąpybjės Lygą, dirbantiems ir bedarbiams rašytis į bendruo
sius bedarbių komitetus, organizuoti dirbtuvinius darbininkų ko
mitetus fabrikuose, dirbtuvėse ir kasyklose f eitį j įhitiiiguš prieš 
dirbtuvių vartus, drganizuoti mitingus pačibse v daribavlėtese 
prieš bloginamas darbo sąlygas, dėtis į apsigynijno būrius, savo 
darbininkiška spėka apginti bedarbius nuo mėtymo iš; namų del 
nęužsimokėjimo už kambarius, visomis išgalėmis remti Darbo 
Unijų Viehybės Lygos streikų fondą ir kiekvienam asmeniniai 
agituoti taisiais tikslais kitus darbininkus, kuriuos sueina bei šu 
ktįriais drauge dirba.

šakyje.
Bet Vanderveldė nemi

niu” šalių Rytuose. Buvęs traukė ryšių su buržuazija, 
kara- Turtas ir išauklėjimas riša 

liaus ministeris nusispren- jį šimtais matomų ir nema- 
dė pabūti Maskvoje savaitę tomų siūlų prie pasaulio, su
laiko, kad apžiūrėti pieši' kuriuo jis iš paviršiaus lyg'liga, 
nius Šuchino galerijoj ir 
tuo pačiu sykiu patirti, kas 
dedasi šalyje, “kuri vaitoja 
po bolševizmo jungu.”
• Bet mūsų didelei nuosta
bai, o dar didesnei apmau
dai pono Vanderveldės 
draugų, jis užsiėmė ne tik 
studijavimu dailės kūrinių 
Maskvoj, bet taipgi surado 
laiko, aplankyti mūsų darb. 
klasės priemiesčius ir studi
juoti mūsų darbo konstruk
ciją. Jis pradėjo dėstyti sa
vo patėmijimų pasekmes 
straipsniuose, kurie pasiro
dė gerai žinomam pietinės 
Francijos radikalų buržujų 
laikrašty i “Depeche de Tou- 
lojųse.7 r .Mes day nesurado^ keti į pergalę ant buržuazi 
m*e jokio jo straipšhid ' n J “
ėihldęmokratų spaudoj, nors 
Berlyno “-~ 
cialdemokratų

ir nutraukęs ryšius. Laike 
žiauriausių kovų, kurias Įcaip ag galiu nusipirkti lie- 
Belgijos proletariatas vedė'S0S mėsos, pieno, šviežių 
už savo teises, prieš ką vai- [ daržovių ir vaisiu, kaip kad 
džia sumobilizavo karino- daktaras man pataria del 
menę, o narsus Belgijos pro-[gydymosi ir apsisaugojimo 
letariatas panaudojo gene- nuo įos ligos, kuomet aš 
. \ ‘ . 1 / gaunu tik $6 ar $7 į savaf-

Tokį klausimą klausia au-

ralį streiką, kūrino būdu!^ 
jis patapo pionierių naujos įę? 
formos revoliųckiių masių 
kovos, Vandervelde už ku- dinyeiose dirbaricios darbi- 
lisų palaikė ryšius su buržu- ninkės moterys, kurios ko-. 

sprendžiamajam voja su pellagra, sako
i Myrtle Ėllen La' Barr, ap- 
rašydama baisų North Ca
rolina darbininkų skurdą 
laikrašty “The Labor Advo
cate,” Tennessee Darbo Fe
deracijos organe.

azija, o : 
momente išėjo priešakiu su 
kompromiso planu, padary
tu su priešu. Kaip gi pro
letariatas, “žemiausia” iš
naudojama klasė, “nekultū
ringa” klase, gali rimtai ti-

“Laisvės” Vajus 
TRIUMFUOJA

Skaitykite Draugų Laišku*:
Draugai:—

Atsiųskit tuojau kortelių 
rinkimui naujų skaitytojų, 
tai yra specialiai atspaus
dintų del vajaus ir regulia
rių, naudojamų visada. Mat, 
vieni myli vienas geriau, kiti 
—kitas.

So. Boštone susitvėrė ko
mitetas rinkimui naujų 
skaitytojų. Jame jau įstojo 
virš 20 ypatų ir dar įstos 
daugiau.

Visi gauti nauji skaityto
jai eis Bostono kreditui, O 
ne pavieniui ar pavienei va- 
jininkei. ’ • , . - ,

Atsiųskit Bostono ir apife- 
linkių “Laisvės” skaitytojų 
'antrašui; ; ’

' Draugiškai; > ' > ■
A. Taraška.

O ką manote apie niairiie- 
rius? Pasiskaitykite jų ko
misaro laišką:
Drauge Bukny!

štai pirmas šūvis—8 skai
tytojai iš A.L.D.L.D . 9-to 
Apskričio. Mes dirbsime šia
me vajuj organizuotai; Visų 
vajininkų prisiųstus skaity
tojus šios apielinkės kredi
tuokite A.L.D.L.D. 
Apskričiui. Kokie 
kai šio apskričio 
pranešiu vėliau.

Dabar pranešu, kad A. L. 
D.L.D. 9-tas Apskritis lai
mės pirmą dovaną. Mūsų 
konkurentais, kaipo sau ly
gų iššaukiam 12-tą Apskritį 
dvikovom Pavieniai vaji- 
ninkai lai nebando prieš 
mus statytis ?— neatsilaikys. 
Jei nori atsilaikyti, lai orga
nizuoji grupes.

Mūsų armija skaitlinga, 
po direktyva dviejų kapito
nų laimės pirmą dovaną.

Draugė žeįionienę Mi
nersville apielinkėj, Reikau- 
skas ‘Shenandoah. Vajinin- 
kai į darbai

/ i ' • Komisaras S. R.
Gal' kaš] pksakyš,' kad iš 

didelio i debesio mažas lie
tus.- Neapsigaukite,^ drau
gai,. pesimįzmu. čia mato
me <ne tik, debesį, bet jau 
suodriai pila lietus.

New Yorka Apielinke........ 6{
M., Philadelphia..............

J. Gabužis, Binghamton,
N. Y. ........................ 4

A.L.D.L.D. 9-tas Apskritis
• Shenandoah, Pa., apielin- 

kes) ................................)3
J. Šimaitis, Montello............ 2|
J. Moreyn, Philadelphia.. .2
F. Žyžis, Philadelphia........ 1
D. Pocius, Rockyillė, Cbnn. .1
P. Kuprius, Baltimore........ 1
A. Palllionis, Swedesboro,

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

N. Y...........................  1
R. Barauskas, Rochester,

N. Y........................................1
V. Tauras, Maspeth, N. Y..1 
j. Grubia, Brooklyn, N. Y..1 
P. Kuprius, Baltimore........ If

F. Prdsas, Los Ahgeles, 
Cal. .................

A. Balčiūnas, Brooklyn.... 1
Rytoj pirma diena spalio, 

pradžia vajaus. Prašome 
visų skaitytojų su pirina spa
lio atsiųsti savo dienraščiui 
nors po vieną naują prenu- 
tneratą.

TIK $5.00 METAMS
Prašome draugų įsitšmyt^ 

kad reguliarė “Laisves” tyri
na yra 6 doleriui metams ir 
3 doleriai pusei metų. Se
niems skaitytojams n&ra rda- 
piginimo.' Trinus, kurib iŠ 
senų, skaitytojų gaus “Lais
vei” du naujus metinius skai
tytojus, tie ir savo prėnwhe- 
ratą galės atsindujinti už 5 
dolerius metams.

PIRMA ....
ANTRA ...
TREČIA ...
KETVIRTA 
PENKTA ..
ŠEŠTA .............. $5

Pirmesnieji vąjai jrodž, kad ku
rie iš kontestantų pradedą darbuo
tis pačioje prądžioj'e vajaus, Ūe 
gauna daugiau skaitytojų it pasi
ima augštesnes dovanas.
Metines prenumeratos Už 
$S skaitysis 1, o pusmetines 
už

priedąiprie dabartinių karo išr 
laidų, i O , yifcgi (buržuąrija kal
ba apie taiką,,, kuomet gyvenime 
šuoliais karan rengiasi.

Francija yra teudariUs kari
nes sutartis su ; Belgija, Lenki-i 
ja, Čekoslovakija, Rumunija ir , 
Jugoslavija. Dabar jos taikos 
metu užlaiko galingas armijas 
ir turi didelius ' priruoštus re- [ 
zervuš.

Taikos armija 
Francija 596,000 kareivių 
Lenkija 265,000 
Belgija 70,000 ' “
Čekoslovakija 130,000 
Rumunija 186,000 “ 
Jugoslavija 110,000 “

Tai tik sausžemio
tai armijos ir rezervų yra virš 
12 milionų, o kur dar oro lai
vynai ir jūrų laivynų spėkos? 
Tos spėkos nuolatos grūmoja 
del SSRS, 'ir kitų irpperialistų 
spėkos taipgi pirmoj vietoj 
prieš SSSR. Bet imperialistai 
niaujami ir tarpe savęs del rin
kų, del pelnų, ir todėl karas ar-! 
tinasi dviems frontais, prieš— 
SSSR ir tarpe pačių imperialis
tų.,’

Fašistinė Italija iš antros pu- 
sėš turi savo .sąjungininkes 
prieš reakcinę Franciją. Jos 
sąjunginųikėnųš yra Bulgarija, 
Vengrija ię Ausįriją. ( Franęi; 
joj; prądęda rėkauti, kad prie 
Italijos grupes yla ’ ir IspAriija '

Ęąpįįįąlištai nepaiso,('kda' 
šimtai darbininkų miršta., . k
badu, kad desėtkai tūkstan-' i
cių jų serga is skurdo paei- •*- - • • > - .. 1
nančiomis ligomis: jie nu- 
kapoja ir taip, menkas al- 

'gas-
Už tai darbininkai turi 

organizuotis į revoliucines 
darbo unijas t po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos va-

jos? Vanderveldė išstojo; 
priešakiu marksisto rolėj.

‘Vorwaerts” (so-[Savo knygose jis naudojo 
organas), marksistinę terminologiją 

pranešant apie Antrojo In- ir niekad nepareiškė, kad 
ternacionalo vado keliavi- jis reformistas; bet visu sa-\ 
mą per bolševistinės tironi- vo marksizmu jis aplenkė 
jos žemę, prižadėjo spaus-(visas aštresnes kovos 
dinti jo įspūdžius. (Tuo pa
čiu sykiu du Vanderveldės 
laiškai iš Maskvos tapo at
spausdinti laikrašty “Le 
Peuple”, 4 ir 7 d., rugsėjo.) 

Kaip kad jis sako savo 
straipsny, ponas Vandervel
dė nemano padaryti greitas, 
Išvadas. Bet, aprašydamas 
Maskvos gatvių chaosą, ku
ris susidaro iš priežasties 
perbudavojimo ’ miesto, jis 
sako, kad tai yra rekon
strukcijos dulkės, kad “nau
jas pasaulis užgimsta.”

Taip kalba Emile Vander- 
veldė. Tatai nėra Vander- 
veldės • plunksnos nukrypi
mas. Savo straipsnio už
baigoj jis sako apie “savo' 
vis^ didėjantį persitikrini- 
ihą,” Jcad " ’

“tie, kurie linkę hedd- 
ivainubti dedamų pastan
gų prie rekonstrukcijos 
([statybos) Sovietų Sąjun
goj lengvai -g<li pasi
statyti į pavojų padaryti 
klaidą kas liečia Rusijos 
revoliucijos ateities gali- 
rtiyhę. Ji kenčia ne del ke
lių trūkumų; ji kenčia 
juos dabar ir taipgi ken
tėk del jų ateity; tas, ta- 
ęihus, yra įstatas visų 
gihulymo kančių.” 
Viešajame gyvenime žmo- 

-------------  gus pats turi save atsiklaus- 
reiške, kad Frūpcija nenu-jti apie socialę svarbą to 
sileisianti nė per colį tiem [fakto ir padėti savo aš.me-

Vokiečius del Mokesčiy (vokiečiam) kurie nori at-

i

prasidės, tai jan bus įtraukta 
ir kitos buržuazinės valstybės, 
karas bus pasaulinis karas, dar 
baisesnis už 1914-18 m., jeigu 
jam nepastos kelią ‘sąmoningas 
proletariatas.vie

tas, vengė visų aštresnių 
klausimų, ir kaip tik tas pa
darė jį pavyzdingu vadu, 
Antro Internacionalo pirmi
ninku. **

Kuomet išsiveržė pasauli
nis karas, senai marksistų 
pranašaujamas, karas del 
pelnų, karas del kolonijų, 
tai Vanderveldė, kuris savo 
akimis matė, kaip Belgijos 
Kongo j liejosi negrų krau
jas del pelno gurno pramo
nės karalių, nei valandėlės „ „ 
negaišo apsvarstymui, ko-'326. Gaunpore—420. Dar- 
kis jo* atsinešimas linkui to 
turėtų būti. Jis ne tilę -bu
vo tarp pirmutinių jų šauk
ti proletariatą dalyvauti ka
re sąjungininkų pusėj, jis 
ne tik sutiko užimti minis- 
tėrio vjetą Belgijoj valdžioj, 
bet kartu su caro ambasa
dorium Kudaševu pasiuntė 
telegramą Rusijos socialis
tams, Yagįndaihas juos ne
sipriešinti karui, bet remti 
sąjungininkus prieš Prūsi
jos junkerius.

Visa kita yra tik pasekmė 
jo šito atsinešimo. Jis pats 
buvo pilnam sutikime, kuo
met, po vasario, revoliucijos, 
išvyko į Petrogradą, kad 
paraginti Rusijos darbinin
kus kariauti sąjungininkų 
pusėj. Jis pasiliko sau išti
kimas, kudmfet 1917 metais 
visa savo spėka jis priešino- 

(si antantės socialimpei/ialis- 
tų deryboms su vokiečių so- 
cialimperialistais: kadangi 
Belgija dar’nebuvo laisva,

Net Jungt. Valstijų ponas 
Hooveris ir tai pareiškė, kad 

dovybe ir kovoti prieš ka- dabar yra pasaulyje karui pri
ruošta iki 30,000,000 vyrų, kas 
reiškia, kad ant 10,000,000 dau
giau, negu kad buvo 1913 me
tais. Dabar pasaulyj karo rei
kalams išleidžiama nemažiau, 

[kai $4,300,000,000 į metus lai
ko.

Baisus Darbo žmonių Mir
tingumas Indijoj

Kaimuose, kur gyventojai 
badauja ir kur vienas gydy
tojas tenl<a 50,000 žmonių—y 
padėtis ypač sunki. Ypač 
miršta vaikai. Vidutiniškai 
vaikų miršta 174 iš 1,000, o 
Bombėjuj—359, Kalkutoj —

bininkų gi vaikų išmiršta 
apie 80 nųoš. Nuo vienos 
tik maliarijos ir drugio per 
paskutinį dešimtmetį išmirė 
50 milionų .žmonių. Rau- 
puptų (prokažennych) yra 
iįnilionas žmonių. Tai; rašo, 
išeinantis Indijoj mėnesinis 
žurnalas /‘Indian RėvueY

Taip ’ yra Indijoj, kulią 
dabar b.oipbomis “ramina” 
MacDonaldo valdžia.

IŠ LIETUVOS
Sunki Darbininkių Būklė

KAUNAS. — “Silva Ulim- 
per” fabrike dirba 90 darbi
ninkių. Jų dauguma jaunos 
darbininkės. Dienos uždar
bis—3-8 litai. Įstojantieji 
turi dirbti dvi savaites be 
jokio atlyginimo,, o po to jau 
gauna 3» litūš> į dieną. Dar
bininkių padėtis labai bloga* 
Fabrike iyra triys meisteriais 
ir du tarnautojai.' Jie sam
dytojo įsakymu'mėto darbi
ninkes iš fabriko už men- 
kiausį neįtikimą. Nesenai 
išmetė darbininkę, ir kom
pensacijos nedavė. Darbi
ninkės nesušipratusios. Kiek 
laiko atgal 15 darbininkių 
nedirbo 
šventę, o darbininkų kovos 
dieną 1 gegužės dirbo. Iš 
90 darbininkių tik 7 yra 
profsąjungoj, kitos sako, bi
jo eit į profsąjungą. Laikas 
būtų šupčast, kad geresnes 
darbo sąlygas tegalima vien 
iškovot, o khd ta koya sėk
mingesnė būtų, reikia orga- 
nizuotib: 1 z •

(“Balsas”)

t

$3b

$20
^švente fašistinę

■v

Tardieu Pėrsergsti

kurioj jis pa-dėjimo karo kontribuciją. 5 1

mainyti Versailės sutartį. 
Prancūzai ypačiai • kilsią 
priešingi panaikinimui mo-

PARYŽIUS.—Pereitą sek
madienį Francijos- ministe
rs pirmihinkąs Tardieu sa-

*

o kad ją palįūosuoti, tairei- _ir. ’ buv>° Ba1' 

S-čianaĮ pusi;) ? 7
nikiejiė ir Zab’ečkas.

A.P.L.A. 40 kp. Ka-taš.

ninius jausmus į šalį. Van
derveldės pripažinimas, kad 
su 'rtiūmis. gimsta naujas pa
saulis ir kad tie trūkumai, 
del kurių mūsų šalis kenčia, 
yra tie trūkumai, kurie neiš-

KINIEČIŲ ENCIKLOPEDIJA
Kiniečiai turi didžiausius- 

pasauly litbratūi'įniūs vei
kalus. Tai žodyriąš ir Di
džioji Kinų Enciklopedija. 
Žodynas turi 5020 tomų, o 
enciklopedija net 22,937 to
mus. Visos Europe's enci
klopedijos galėtų < sudaryti 
tik vierią 30-tą .kiniečių,en
ciklopedijos dalį.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Garsinant aukojusiųjų var

dus “LaišVės” ąum. 223-me, 
įvyko klaida: vietoje Bartni-

$2.50 skaitysis

“LAISVE”
427 Lonmėr Street

Brooklyn, N. Y. i
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Naujas Pasaulis, Kurio Jie Negali Užsmaugti?
! c------------------ -------—

(Tąsa nuo 2 pusi.)

i PLYMOUTH, PA spalio, vakarę, 4^6 Main St.; 
Pittston, Pa., 8 id. spalio, va
kare, Valinčiaus svetainėj; 
Binghamton, N. Y., 9 d. spa
lio vakare.

,.. . . i Dabar visi žinokite, kad
, .' Yjsl darbininkai kvie- drg a. Bimba bus paskirtose
ciami ateit į prakalbas. Nes vietose ir skirtu laiku, tik ge- 
smo. laiku darbininkų padėtis 'į išgarsinkite visas suminė- 
!^ai. bloga nė tik Amerikoj, įose kolonijose prakalbas. Kal
bėt n visam .kapitalistiniame bgtojas aiškins, kodėl visame 
pasaulyje. I ne to dar įvairūs kapjtalistiniame pasaulyje di- 

.dagelyje sahų-visoln.džiausios bedarbės, o Sovietų 
fasistimai perversmai. Taimi-'S j je pasireiškia trQku. 
nėtose prakalbose bus viskas mas . Iavintų darbo rank ir 
gvildenama aiškinama gyvu beclarb§ išnyko> Ar dar ilgai 
žodžiu. O kad gerai nušviest 
dabartinę darbininkų padėtį

A.L.D.L.D. 97-ta kuopa ren
gia prakalbas 5 d. spalio, 2-rą 
vai. po piet, Stravinskio sve-j 

kūjo laimėti galutiną perga-'mes įvykinsime Penkių Me-painėj. 1
lę ant Vokietijos. Prisilai-jtų Planą, kuomet tikroji or- ¥?- 
kydamas savo pirmesnių ganizuoto darbo pergalė bus 
žingsnių, jis padėjo savo pa--atsiekta Sovietų Sąjungoj, 
rašą po Versalės sutartim, i tai ponas Vanderveldė ga- 
kuomet su vardu Antro In-j les sakyti: 
ternacionalo pirmininko gy-! 
vasis žmonių kūnas buvo i 
sudraskytas į šmotus, kuo-1 
met milionai tapo retežiais i 
apkaustyti, kuomet pagrin-1 

^das naujam pasauliniam ka- - 
. riti tapo sudarytas.

Naujas istorijos lapas ta
po atverstas, 
išdavystė per 
tapo užbaigta. Bet nepai
sant visų reformistų pa
stangų, Socializmas nemirė. 
Rusijos bolševikų kova, 15 
metų nenuilstančios pastan
gos, išdavė savo rezultatus. 
Proletariatas, po vadovybe 
Bolševikų Partijos,

“Be jokio prietaringu
mo aš pripažinau naujo 
pasaulio gimimą, nors jis 
negimė sulig receptų, esą- 
mų mano knygoj apie ob- uaj bus drg A. Bimba iš Brook 
cif-rd-vi 1/n Z m i Iz H 1 ' i. . a z _______ _____ .•  *

“Tamstą popas Tabokiau, 
vardan dievo ir t^vynėš, užsi
daryk savo armoniką ir žiūrėk, 
rupūže, kad į 24 valandas ap
leistam Lietuvą!”

Tai pasakęs, pagriebė jūsų 
Tabokių už rankovės ir išpravo- 
dijo iš salės. Dabar Tabokius 
maklina Laisvės alėja, šiaukš- 
čia tabokos, mislina ir vėl 
šniaukščia ir vėl mislina—ką 
darys ir ką pradės?

Jūsų Tabokius.

stetriką (medikalė pagel- 
ba moteriai laike gimdy
mo). Tačiaus jūs, Belgi
jos darbininkai, laikyki
tės demokratijos, kad ne
reikėtų perkęsti tokias 
kančias gimstant naujam 
pasauliui, kaip kad turė
jo perkęst mūsų broliai, 
Rusijos darbininkai!” 
Sovietų Sąjungos proleta

riatas sunkiu darbu nugali 
Bolševikii Partijos, buvo j visus keblumus, kurie stovi ,
pergalingas ir paėmė galią į [ant jo kelio. Jeigu ponas 
savo rankas. Su įtempimu Vanderveldė būtų pabuvęs Apskričio "ribose, 
spėkų, ko dar nebuvo žmo- keletą dienų ilgiau Sov. Są-' 
nijos istorijoj, apsuptas jungoj, jis būtų perskaitęs 
grandine siaučiančio karo, Sovietų Sąjungos Komunis- 
proletariatas pradėjo būda- tų Partijos Centralinio Ko
voti savo pirmąją valstybę, mite to atsišaukimą 
Čia prasideda antras istori- ;

Proletariato 
reformistus

lyn, N. Y., vienas geriausių 
lietuvių darbininkų kalbėtojų. 
Tai. ir išaiškins, kodėl taip da
bar! gyvenimas keičiasi ir dar
bininkų sąlygos blogėja. Mu- 
zikalę programą išpildys sese
rys Zdaniūtės, A. Kaspariūtė 
ir L. Miliauskiūtė.

'slėgs Lietuvos liaudį smetoni- 
Įniai fašistai? Šiame maršru
te d. Bimba pasirengęs šį 
klausimą išaiškinti lietuviams 
darbininkams. Tai kiekvienas 
A.L.D.L.D. narys turėtų pasi- 
|darbuot, kad sutraukus .pla
čias lietuvių mases į prakal
bas.

Apskr. Sekr.
J. V. Stanislovaitis.

NUO REDAKCIJOS

Prašo Darbo—Varnius Siūlo
ŠAPALAI. — Rangovai 

Rimša ir Tsemskas apėmė 
Šapalų tiltą statyt. Susi
rinkę darbininkai reikalavo 
mokėt į valandą 75 centus,

LIETUVIS GRABORIUS

WILKES-BARRE, PA.

,, kuris 
atvirai kalba apie mūsų sun- 

\ jos lapas Emile Vandervel- kumus, tačiaus ne del to, 
dės išdavystės. Kautskiai ir kad jais pasibaisėti, bet kad 
Renaudeliai žodžiais pagel-' sumobilizuoti visas proleta- 
bėjo kontr-revoliucinėms pa-!riato spėkas jų nugalėjimui, 
stangoms smaugti kylantį i Belgijos ir Europos dar- 
naują pasaulį. Jie rašė kny- bininkai nustebo, kuomet 
gas, straipsnius ir atsišau- jie išgirdo naują toną pono 
kimus prieš bolševikus. Po- Vanderveldės prakalboj, 
nas Vanderveldė buvo Bei- Mes' tikimės, kad priversti- 
gijos valdžios užsienio rei- nas pripažinimas naujo pa
kalų ministeris, kuomet jis, šaulio gimimo Sovietų Su
kartu su visais kitais sąjun- jungoj pagelbės Belgijos 
gininkais, pripažino Kolča- proletarams pasiliuosuoti 
ką ir palaimino jį jo pasi- iš įtakos pono Vandervel- 

r brėžime užsmaugti naują dės, kuris pasiliko tuo pat, 
pasaulį ir atsteigti seną, kuo jis buvo—priešu tos kla-

Dar kartą pranešu, kad 
A. Bimbos prakalbos 

įvyksta su 4 d. spalio 12-to 
Scranton 4 

d. spalio vakare; 5 d. spal. 
Plymouth, Pa., 2-rą vai. po pie
tų, 42 Ferry St.; Wilkes-Bar
re, Pa., 5-tą d. spalio, vakare, 
325 E. Market St., dainuos Ai
do Choras; Nanticoke, Pa., 
vakare, 150 Pine St., 6 d. spa
lio; Edwardsville, Pa., 7 d.

Draugų Žiniai

Draugas A. Bimba buvo ap
siėmęs ir yra garsinamas 12 
Apsk. ALDLD maršruto pra
kalbų kalloėtojum, bet mes tu
rime pranešti draugams, kad 
A. Bimba yra išvažiavęs į Chi- 
cagą labai svarbiais reikalais 
ir negalės pargrįžti į tą laiką, 
todėl 
gas į 
toj as 
greit 
vę.”

bus pasiųstas kitas drau- 
jo vietą. Kokis k ai be
važiuos į jūsų Apskriti, 
bus pranešta per “Lais-

Satyros ir Humoro Meisteris

TABOKIAUS RAPORTAS —_ v •    - - • ■ •Po šių Tabokiaus žodžių per 
publiką nuošė gilus, atsidūsėji- j 
mas, o ponia Smetonienė net 
aktelėjo. Tabokius pasismau
kė kelines augštyn, 
vąndens ir tęsė:

_ , . __ t “Taigi. Karūnos ant ponios-
Bet Ęųsijos . darbininkai, .ir .sės, kurios vadu jis Skelbiasi.', šnibždoką nosį ir, griaūsmin- Smetonienės gąlvos visai nerei-
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Kaip jau iš praeito raporto 
prieteliams žinoma, Tabokius 
ėjo pasakyti Lietuvos ponams 
Vytato klausimu spyčių.. Jis už
lipo ant steičiau.s, pasismaukė 
kelines augštyn, nusišnypštė į1 Sz • * • i ■» ' •’ • * • . •

siurbtelėjo'

f

valstiečiai išvijo antantės Nes jeigu jis būtų .tikras da-" 
kariuomenę ir nušovė Kol- !ly vau to j as darbininkų judė- 
čaką, nekreipdami domės į iime, tai jis būtų turėjęs pa
tai, kad jį pripažino Antrb-1 daryti išvadą iš pripažini- 
jo Internacionalo pirminin- mo gimstančio naujo pasau- 
kas. Ponas Vanderveldė už j lio, kad jo visa politika 
kelių metų vėliaus atvyko į;
Maskvą apginti social-revo- 
liucionierius, kurie bandė 
atimti Leninui gyvastį.

Tasai pats ponas Vander
veldė dabar sako, kad So
vietų Sąjungoj gimsta nau
jas gyvenimas, kurio jis ne
galėjo užsmaugti. Jis net 
užrekorduoja istoriko beša
liškumu trūkumus, kuriuos 
mūsų proletariatas pergyve
na ir kurie nesiskiria nuo 
visu kitų gimdymo kančių. 
Aišku, pono Vanderveldės 
bešališkumas tiek toli sie
kia, kad jis prisirengęs pri
pažinti istorinį neišvengia
mumą proletariato išdavys
tės, kurią atliko reformis- 
tai, kaip yieną iš faktorių, 
kurie^ padidino tuos kentėji
mus ir tuos trūkumus laike ^ick 
tų gimdymo kančių.
v nuo tp be-1 vakare, State Capitol
šališkumo. Kuomet, tačiaus, 2nd St., Trenton. •

prieš tą pasaulį buvo pikta
daryste.

New Jersey Valstijos 
Darbininkų Žiniai

Draugai darbininkai, įsi- 
tėmykite ir dalyvaukite šio
se Komunistų Pąrtijos pra- 

i kalbose, kuriose bus aiški
nami labai svarbūs šių die
nų darbininkų klasės reika
lai. Visose prakalbose kal
bės Komunistų Partijos 
kandidatai į įvairias vals
tybės vietas.
’ Prakalbos įvyks sekamai: 
Rugsėjo 30 d., antradienio 
vakare, Darbininkų Name, 
11 Plum i St., New Bruns-

Trečiadienį, spalių 1 d., 
, 20

Kk *
H\ NORINTIEJI GE-

R I A U SI O PA- 
o TARNAVIMO IR 
Ii UŽ ŽEMĄ KAI- 
W NĄ, N U L IOD1- 
Vg MO VALANDOJ 
tS AAUKITftfl PAS t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

Rezidencija: 13 W. 3rd Street
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Bell Phonė, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

žmogus nugali tą koktumą, 
tai turi savęs paklausti, kas 
privertė Vanderveldę pada
ryti tokią išpažintį. Jis ma- 

K tė Sovietų Sąjungos darbi
ninkų pasiryžimą, jis matė, 
kad mes laimėjome pergalę, 
jis suprato, kad Penkių Me
tų Planas bus įvykintas, ir 
jis matys tą dieną, kuomet 
Charleroi mainieriai, Ghent 
audėjai sužinos teisybę apie 
naują pasaulį, kuris užgimė 
Sovietų Sąjungoj. Ir godus, 
suktas politikierius jau ren
giasi prie to momento, kuo
met nebebus galima atsisto
ti prieš darbininkus ir ata
kuoti Sovietų Sąjungą; bet 
dabartiniu laiku jis pasve
ria kiekvieną žodį. ’Kuomet

Ketvirtadienio vakare, 
spalių 2 dieną,-: Workers 
Home, 308 Elm St., Perth 
Amboy. » .

Penktadienio vakare, 3 d. 
spalių, Workers Centre, 93 
Mercer St., Newark.

Spalių 4 dieną, vakare, U- 
nion Hali, 205 Paterson St., 
Paterson.

Šie visi mitingai bei pra
kalbos bus labai svarbūs, 
kadangi bus aiškinama Ko
munistų Partijos rinkimų 
platforma, o rinkimai jau 
artinasi, todėl darbininkai 
turi susipažinti su Komu
nistų Partijos platforma ir 
balsuoti už ją. Todėl, visi 
lankykite šias prakalbas.

Reporteris.

giems aplodiš'Aieiitams atslū
gus, jisai užgriovė:

“Prieteliai ir prietelkos!
“Nemanykite, kad jūsų Tabo

kius parmaklavo iš Amerikos ir 
atmaklino į šią alę tik .savo no
sį prodyti, jog prietelkaitės ži
notų, kad jisai, sprendžiant pa
gal jo nosį, yra atsakantis vy
ras—ne ir dartą—ne!

Tabokius, prieteliai, parva
žiavo ne Vytauto kai vari jas su 
“bunčium kreizių” vaikščioti, 
bet apipjausyt Vytautą, kaip 
buvo kviestas ir niekas jį nuo 
to.s operacijos nesulaikys!

Tik jūs, prieteliai, dirstelėki
te ant šio gorilos ir pasakykite 
į ką jis panašus? Nosis kaip 
rogių pavaža, smakras kaip že
maitiška vyža, kakta kaip ar
būzas, akys kaip kurmio, o pil
vas... Ir jūs, asilo galvos, 
keliate į didvyrius ir net ‘ 
šventuosius tokį, iš pupų neva- 
rytiną Jurgį!”

Čia jūsų Tabokius padarė 
pertrauką, išsiėmė iš kišeniaus 
raudonos kreidos, raudonais 
kryžiukais pažymėjo kas pas 
Vytautą perilga, užsižaživojo 
■tabokos ir vėl tęsė:

“Šitaip jį reikia aptašyti, jei
gu norite, kad jis atrodytų’ 
daugiau panašus į žmogų, o ne 
į gorilą. Tokį šventąjį pasiun
tus pas dievą už ambasadorių, 
dievas gali. pamanyti, kad rhes 
monkę jam pasiuntėm, pavietre 
mus gali užleisti.

Kas, link nupirkimo Kateri
uos karūnos ir apkarūnavo j imo 
Lietuvos j karaliene ponią Sme
tonienę, Tabokius irgi taip sa
ko, kad: tauta be karaliaus, tai 
karvė be uodegos, o karalius be 
karūnos, tai asilas be, ausų ! 
Kas gi žinos, kad jisai yra asi- j 
las, jei neturės ilgų ausų? Kas 
gi žinos, kad ji karalienė, jei 
neturės karūnos?

Bet jūsų Tabokius abejoja, 
ar Rusijos bolševikai duos tą 
karūną.

Tabokiaus supratimu, ponia 
Smetonienė gali būti karalienė 
ir be karūnos. Karūnas nuo 
karalių bei karalienių galvų 
ne šiandien, tai rytoj, bolševi
kai vistiek “nunakins”,—kara
lius pristatys gatves Šluoti, o

kįa, nes ji tik “trubelio” turės, 
kuomet turės reikalą su didelė
mis nosimis karininkais. Iš- 
maliavdkime ant jos sijono prie
šakio kumelės galvą, o ant už
pakalio—driganto pasturgalį su 
užriesta augštyn vuodega. To
kiu. būdu visi žinos, kad ji yra 
Lietuvos karaliene ir nė kiek 
ne prastesnė už garsiąją kara
lienę Kateriną.

“Dar daugiau”, šaukė Tabo
kius. “Tokie sijonai, kada jie 
apsidėvės, vietoj dabartinių vė
liavų, galės būt ištempti ant vi
sų valdiškų įstaigų, o geri pa
triotai galės pasidaryti iš jų 
lietsargius. Pasiųskite po tokį 
nudėvėtą Smetonienės sijoną 
Amerikos lietuviškų fašistinių 
laikraščių redaktoriams, kaip j 
tai: Vitaičiui, Grigaičiui, Mi- 
chelsonui, Karpavičiukui ir Va
laičiui, tai jie ne tik patys mel
sis ir bučiuos, bet 
tiems pauostyti ir, 
už dyką. ”

Tabokius norėjo 
sakyti, kaip prišoko prie jo vie
nas, didele nosia karininkas ir 
trinktelėjo:

ftbalv.mnuo.in ir Inldojn nuniirualuii aut 
▼isokių kapinių. Norintieji, gurinuaio vn 
tarnavimo ir už žemą kainų, nullūnlmo 
valandoje Saukite* pa« mane. Pa* man* 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

VEIDO GRAŽUMAS

duos ir 
žinoma,

dar ką

BUDAVOKITE!

ki
ne

tai

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

Tikrų naturališkų veidui gra
žumų suteikia tik Rojaus 
Veido Grožybes Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šj kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_______
No. ir gatve----
Miestas ir valst.

PLATINKITE!

WORKING WOMAN
Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžių.
Darbininkes Moterys!
Budavokite Jį

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

Darbininky Pačios!
Skleiskite Jį!

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. t Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription,

NAME ___________________  ADDRESS__ ________________
CITY -____ _______________I______ STATE____________

JAU 30 METV, KAIP ĮSIKŪRĘ 
ŠIOJE VIETOJE

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas Į tris d*U>< 

_ 1. Mechanizmas. Kąip sustatyti šujįa planą)

Tas yiBkas moluiwtw 
dentĄ joraktlŠKai, po prtciiiiYh luKIwwtH*

2. Elektra ir Magncttemis. Tai relkallngiau- 
sia prie dabArtinlų adtomabillų.

__  8. Važinijitnas. Kaip pastoti ekspertą tote* 
riu.
Pabaigę musų mokyklos kursą, turite pilną 

Vįįn)' progą pasinaudoti vienu ik dviejų amajtų—
mechaniko arba Šoferio. Garantu o jams lids- 

*“—"** nius ir diplomą. Moklnąme grynai listuvil-
kai ir angliškai. Kaina prieinama vlstakąii 

Mokytojam yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOŪS. Lekcijos dienomis ir rąkarK)*. AMI* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą'. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai,, nedčld. DUO 10 ild 2 P.M-,

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampai 14 th Street

užlaiko Linksmiausia užeigą elizabethe
A. LUTVINAS

Įvairių šaltų gėri- 
1 mų, Ice Cream, taip 

pat ir gardžių už- 
Kdndžiiį. Turi dide- 

- lę svetainę, tinka
mą balams, teat
rams, vestuvėms, 

ii sporto; parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynes 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth©, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate-jpirkimu ir 
pardavimu namą ir 
žemių. Mūsv| pa
tarnavimas prielan
kus.

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

JL.U 1 VlxXAS

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

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

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

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

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

Phone: Stagg 8342 !

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR.
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

.Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street
Maspeth, N. Y.

i 
I • ‘ £ A-' -K* '■ ?

•• \ .44. M* ' \ ' J. ‘.'-'J.

J . . . _ 5 Trečiąs,
F7’*Ty3^TX‘7*T~i.wuii ... ^i»<..»***TS7TrTT:I

rangovai; siūle 50 centų į 
valąndą. Rangovai reikalai 
vo, kad nesutinkantieji 
Įdirbt už 50 centų pasitrauk
tų. Darbininkai neklausė. 
Rangovai grąsino Varniais 
ir policija, bet darbininkai 
nesiskirstč iki vakaro. Se
kančią dieną vietos neorga
nizuoti valstiečiai stojo prie 
darbo, bet ir jiems rango-i 
vai priversti mokėti po 60 Į 
centų į valandą. i SKAITYKITE “LAISVĘ”

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

228 Second Avenue N e v York, N. T»

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus a|atinkaĮniausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 

kreiptis prie manęs.
- > *

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell ________________ Oregon 1186
Keystone ------------------- Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeign kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ugų, visokių Obręniikų §kąu- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Hu^uiijiimo, Galyosval- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir Mežlažarnes Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkite 

Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų SkaudĄjl- 
j m°.. Jeigu jūs. esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
Į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydopa naujausiais, užghttls mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmte. Al 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS 110EASri6thST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PLf 

VALANDOS! » A. M. iki « P. M. NedfiloJ » A. M. iki 4 P. M.
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KOLČAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochor * Vertė D. M. šolomskas

(Tąsa) *
—Kur jojate?
Valstiečiai tylėjo, nedrąsiai pažvelgė vie

nas į kitą. Ir vyresnis iš jų paklausė:
—O jūs, kasgi esate?
—Mes revoliucinė armija, sukilusios liau

dies !—Drąsiai atsakė Maksimas.
i —Oh. Ar tai iš Syzovkos?—Nudžiugo 

naikinai.
į —Taip, iš Syzovkos.

, Į Jūs mums ir reikalingi. Per mūsų 
miestelį kolčakinė kariuomenė eina. Dau
gybė, daugybė jų.
T—Sustok, kalbėk tvarkiai. Ar toli gi jū

sų miestelis?
—Bus apie 20 verstų nuo čia.
—Kur toji kariuomenė eina?
—Linkui gelžkelio linijos, kokį tai Pet- 

ruchiną gaudyti. Girdėti, kad Petruchinas 
ten sukilimus daro.

—Kiek kariuomenės?
—Raitų lenkų apie 500 perjojo; paskui 

čeko-slavų taipgi 500 nujojo. Dabar mūsų 
riisai eina, šių daugiausia yra. Taip, bet 
tįk jų tarpe kaip ir bendrumo nėra, mato- 

' si pakrikimas.
Maksimas užsimąstė.
—Nu, štai ką, vaikinai, jūs mums reika- 

' lingi į mūsų štabą, ten jūs papasakosite 
viską.

Paskyrė Maksimas tris raitelius joti 
linkui Ukrainkos žvalgauti, tris pasiuntė 
atkirtimo kelio žvalgauti tiems, kurie jau 
buvo perėję per Ukrainką, o patsai su 
dviem raiteliais ir su dviem Fiodoro sūnais 
greitai nujojo linkui sukilėlių štabo.

Kelias baltųjų buvo didžiu keliu per: 
Ukrainką—Smolenka—Marianskoje mies
telius.

. Revoliucinis štabas greitai išdirbo veiki
mui planą:

Du pulkai ir artilerijos batareja greitai 
maršuodami turi nukirsti baltiems kelią 
prie Mariansko, ten užimti miestelį tuo
jaus, kaip tik per jį pereik lenkų gusaraų 
apsidrūtinti iii laukti čeko-sląvų.z 

... Raitarija, Makšimo komanduojama, tu-

Apie “Badmetį” Sovietuose’
“Tėvynės” num. 36 yra iš

spausdinta žinia, būk Sovietų 
Sąjungoje reiškiasi rimtas bad
metis, nes stoka maisto; ir 
kad geriau viską sutvarkius, 
kaip šelpti badaujančius, tai 
Sovietų valdžia pakvietus a- 
merikietį, pulkininką Bell, ku
ris karo metu dirbo sykiu su 
dabartiniu prezidentu Hoove- 
riu. Ponas Bell pakvietimą 
priėmęs ir rengiasi suorgani
zuoti moderniškus baduoliams 
penėt būdus.

Išeina, kad ponas Bell va-

kareiviai atsisako maršuoti, susirinkimą 
surengė.—kalbėjo kareiviai žegnodamiesi.

—Tai kodelgi jūs pabėgote? Jeigu ne
nori kareiviai eiti, tai ir gerai, tai kam jūs 
pabėgote?

—Nusigandome. - Komandantas pasiuntė i 
žinią pakviesti • čekus ir visus sušaudyti (žiuos f Sovietų* Sąjungą, kad

ten suorganizuoti moderniškus 
būdus šelpimui baduolių, kur 
nėra nei bado, nei baduolių. 
Bet čia pat, Amerikoje, yra 
devyni milionai bedarbių, o 
skaitant ir jų šeimynas, tai bus 
trisdešimts milionų žmonių, 
kuriems rimtai gręsia badas 
(nes darbininkai kol dirba, tai 
dar šiaip taip gali pramisti, 
bet kaip greitai nustoja darbo,

grūmojo.
Jonas ką tai tylomis apgalvodinėjo.
—Nu, štai ką, eisiu aš patsai pažiūrėti 

ar tiesą jūs pakote.
—Dėdžiuli,; neik ten, užmuš!—kalbėjo 

visi kareiviai; apspitę jį.
—Kaip dievą mylime, užmuš!
—Neik, dėdžiuli, neikj
Apspito Joną ir savi.
—Argi ištiesų, Jonai, manai ten eiti?
—Einu. r“‘

—Tarė nusijuokęs Jonas.
.• Priėjo Jonas prie Ukrainkos, žiūri—sto- nas Bell, nei ponas Hooveris 
vi du sargai.

—Kas gi čia, broliai, karas ar kas?—pa
klausė jis.

Vienas nemaloniai pažiūrėjo ant Jono, 
kitas mostelėjo ranka ir įsakė:

—Eik, kur eini, mums ne tavęs reikia.
Jonas praėjo pro juos.
Ant gatvės kaip šventė—žmonių daug. 

Sulaikė Jonas vyrą ir paklausėKas gi 
pas jus per šventė? Valstietis apžiūrėjo iš 

tų Sąjunga, o rūpinasi, kad 
šios šalies ponai pasistengtų 
papenėti trisdešimts milionų 
baduolių; rimtas badmetis 
reiškiasi ne Sovietų Sąjungoj, 
o “Tėvynės” redaktorių - gal
vose.

Tiesa, tai pavojinga, bet einu, taip greitai turi su šeimyno
mis badauti)—tai čia nei po-

nesirūpina, kad jų pačių šalies 
gyventojai 'būtų aprūpinti 
maistu; ne tik kad nesirūpina 
šelpti baduolius, bet kuomet 
baduoliai 
reikalauja 
gos, tai 
areštuoja, 
mus, daužo galvas, net lyn- 
čiuoja. Tegul “mokslinčiai”

Joną nuo kojų iki galvos ir užklausė jo:
—Tai ką, ar ne vietinis?
—Ne, aš iš toli.
—Matai, mielas žmogau, kokis įvykis, 

kareiviai sukilo, kariauti jie daugiau neno
ri. Matai, kokis susirinkimas,—ir valstie
tis parodė ranka.

Prie bažnyčios ant rinkos susigrūdęs vi
sas pulkas kareivių, apsupę kalbėtoją, guo
džia! gaudo kiekvieną žodį. Kalbėtojas ne
didelio ūgio kareivis, sū dideliu energingu 
veidu. Kairėje rankoje šautuvas, dešine 
Tartum kirviu orą perkertą, kalba retai:

—Draugai, karas dvarponiams ir kapi
talistams reikalingas. Jiems yra reikalin- 
g#, kad mūsų krauju užgesinus gaisrą su
kilimo, kad apgynus jų* fabrikas ir dirbtu- 

j ves, kad jie ir ant toliaųs gyvęntų iš mūsų 
darbo vaisių. Jie atima paskutinį duonos

•— — 1/ z W Z

ri būti artimai, miestelio įlinkos ir tau- v Olc „aonuullį uuuuus 
Ifla kol per miestelį pereis cekcr-slavai, ir ]{asnj jg mūsų badaujančių vaiku, moterų 
tuojaus užima jį ir prisirengia pasitikti ru- įr motinu... 
sus baltagvardiečius. Jonas Bordyk su sa- 
vp pulku kaip klynas pastoja-kelių rusams ka^ių eiles prie*kalbėtojo*
sus baltagvardiečius. Jonas Bordyk su sa- 

Ealtagvardiečiams tarpe Smolinkos ir Uk
rainkos miestelių. Susisiekimą tarpe re
voliucinių pulkų palaiko Maksimas.

Tuojaus žvalgai pranešė, kad lenkų bū
rys apleido Marinską^ miestelį. Pulkai. Jo
kūbo Lyskino ir Petro Molodych su artile
rijos batareja Korotkovo greitai maršavo 
ir už dviejų valandų užėmė miestelį. Prieš 
miestelį pastatė kanuoles gerklėmis prieš 
čekus. Iš abi pusi kelio, grioviuose, už 
krūmų, už kalnelių pasislepia sukilėlių pės
tininkai. Štabas išjojo toli pirmyn už mies
telio į lauką. Įrėmę žiūronais į tolį, kur 
vos matėsi blizgantis kryžius ant Smolen- 
kos bažnyčios bokšto, iš ten turėjo ateiti 
čekai. Molodych nervingai kietai spaudė 
žiūroną ir vis žiūrėjo, pagaliaus nuleido ir 
tarė:
J1—Jau!

Jokūbas Lyskin vis žiūrėjo per žiūronus 
ir tarė:—Didelis darbas priešakyje!

—Pasitikiu, draugai!—Tarė jiems Dimįt- 
rius pasitenkinančiai, ir abiems padavė 
ranką ir kietai suspaudė.

—Pas čekus yra labai geri šautuvai^ jie. 
bus reikalingi del mūsų kovotojų, nes da
bar mūsiškiai dar vis didžiuma tik su 
durklais. •

Jįnds Bordyk, maršavęs ant Ukrainkos, 
'krfyje sugavo 5 baltagvardiečius, rimtus 
kareivius. Piktai pažiūrėjo į juos ir šyp- 
somis užklausė: p , ;

—Ar dezęrtirai?
—Taip, dezertirai, bėgame nuo baltųjų.

I—Iš kur?
—Iš Ukrainkos miestelio.
—Ar greitai išmaršuos kariuomenė iš 

ten?
—Nenori maršuoti, kareiviai sukilimą

Jonas Bordyk, dar kartą atydžiai pažiū
rėjo ant visų kareivių ir aštriaį tarė:— 
Štai ką jūs, vaikinai, jūs man pasakykite, 
visą tiesą, kaip kad kunigui per išpažintį. 
Mes patys esame revoliucinė (armija, jūs 
gi pabėgote iš kolčakinės armijos, dabar 
reiškia, jūs jau esate su mumis išvieno. <

—Kaip dievą mylime, drauge, tikra tiesa,

kuomet advokatas parašė-laiš
ką, užklausdamas, kodėl ne
išmoka pašelpos ir nepriima 
mėnesinių mokesčių, tai.Jur- 
geliūtė tuoj atrašė, kad jau 
pašelpą išmoka ir mėnesines 
priima, tik ta panelė netisą 
sakė, būk negalėjus pašelpos 
išmokėt, nes kuopos komitetas 
nebuvęs pasirašęs ant blankų, 
ir, esą, remiantis konstitucija, 
Aimanai turį persikelt į Cas
tle Shannon. Bet kuopos ko
mitetas buvo pasirašęs ant 
blankų ir, remiantis ta pačia 
konstitucija, Aimanai 'nereika
lavo persikėlimo, ir jie pasili
ko 128 kuopoj.

Tai mat, kokią smalą pane
lė buvo pradėjus virti, tik jai 
tas nepavyko.

Kaip dabar dalykai eina, 
tai nariai be advokato nei pa
šelpą negali gauti, o “Tėvynė
je” 38 num. giedama, kad p. 
taryba pašelpą liuesai išmoka. 
Reiškia, norėdamas gaut pa
šelpą, S. L. A. narys darbinin
kas turi ją dalintis su advoka
tais.

J. Gataveckas.

WATERBURY, CONN.
Bedarbiai Žudosi

25 d. rugs, vietos kapitalis
tiniai laikraščiai įdėjo žinutę, 
kad Charles Zegzdrinis, 55 m., 
gyvenantis 13 Summit St., (at
rodo lietuvis) ligonbutyj arti 
mirties. Zegzdrinis, rugs. 23 
d. po pietų išgėrė nuodų (ac
id) ir tuoj likosi nugabentas 

Tėvynės” nesirūpina Sovie- Jigonbutin, bet, sa^o, neišlik-

(bedarbiai) patys 
darbo ar a 1 - 

j uos valdžia 
grūda į kalėji-

suflilaukęš: ii5 SėkhyhOS 
—gūrtstus Aiitahb’ -ii-' ‘dūktei-fe 
Bronės; su jšeįmyna: pasirodęs 
gyvenimas persunkus j mieste; 
tai pėrsikįglęs Miglių1 dlstrilętan 
III. Pagyvenęs apie porą me
tų > Buckner,' I1L, atkeliavo į 
Benld, Ill., kur ir įsigijo nuo
savą namą ir jautės laimingu.

Draugas Kazim, prisirašė į 
S.L.A. 1918 m. Visą laiką bu
vęs pavyzdingas narys, pirm
eiviškų pažiūrų ir gana ener
gingai darbavosi labui darbo 
žmonių. Kada pas mus tvėrė
si Nacionalė Mairiierių Unija, 
vyras darbavosi, kiek pajėgė. 
Visada skaitė darbininkiškus 
laikraščius, 1 paskiausiu laiku 
skaitė ‘‘Vilhį.”

Ta baisi nelaimė patiko 
draugą Kazimierą dar gana! 
jauname amžiuje — tik sulau
kus 44) m. ' ■ ' ’

• Paliko i dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, sūnų Antdną 
16 m. ir dukterį Bronę 13 m., 
ir mus visus; draugus. Dar 
būt galėję^ ' daug pasidarbubt 
labui'darbo žmonių, jei ne ši 
nelaimė.

Velionis tapo palaidotas rug* 
sėjo 21 zd.; s. m., ant laisvų 
Stanton, Ill., kapų be jokių 
bažnytinių apeigų. Laidotuvė
se dalyvavo daug publikos, už 
<ą varde familijos visiems da- 
yvavusiems tariam ačiū.

Lai ilsis draugas šios šalies 
žeihelėj.

Wm. Mickalites,
Box 387, Benld, 111.

SANTIAGO-, ■■ Ma-t’ 
nofriaf greit' paleisti Čilės 
kongnesą if bis! paskęfbti 
nauji rrinkirįai.* Tai darpma 
kad neprileidus prie sukili
mo. ’'

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DAVENPORT, IOWA
Liberty Theatre, 217-19 Perry St., 

bus rodoma puikiausis veikalas “Ten 
Days That Shook The World.” Tęsis 
per dvi dienas, spalio, (October) 4 d. 
ir 5. Jžanga 35c iį 50c. Rengia be- « 
darbiai darbininkai. Todėl apieljn-j 
kės lietuviai darbininkai turėtų atsi-jg 
lankyti pamatyti tų puikų paveikslų 
ir sykiu paremti, nes Visas pelnas J 
eis Tarp. Darbininkų Apsigynimui.

Rengėjai.
, . (232-233)

• 11* ’ . '

h, CHESTER,: PA. , t.l
A'.L.D.L.D. 30-tds Riiopos susirinki- ‘ 

mas bus ketvferge, 2 spalių, Lietuvių ' 
Kliube, 339 E. 4th St. Pradžia S-tą ' 
vai. vakare. Visi nariai malonėkit ’ 
ateiti, yra svarbių reikalų, I •

Sekr. P. Kašarauskas.
(232-233)

į DIENOS ANT VANDENYNO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir į

LIETUVĄ
Greičiausiais garlaiviais

siąs gyvas. Laikraščiai paste
bi, kad Zegzdrinis jau kelioli
ka mėnesių buvo bedarbių ar
mijoj. Turi moterį ir vaiką. 
Neturėdamas kuomi maitintis 
pats ir šeimyną, bandė nusižu
dyti. Bedarbiai darbininkai, 

įnesižudykit, bet organizuoki- 
. tės ir kovokit prieš bedarbę, 
kovokit už pašelpą bedar
biams. Kovokime, kad valdžia 

37 May- priimtų Komunistų Partijas 
37 Mayview siūlomą bilių Socialės Apdrau-

Ar Skaitai

^Raudonąjį Artoją”? arba populiariu ekspre- 
oiniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
’ LLOYD

57 B’way, New York, fl

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

, . kartu per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Sųpąžjndina sąvo skaitytojus su 

i pasaulyje, -o |aipgi guį svarbiau- 
• siais į įvykiais, pasaulinėj £kono- 
i i;'y i • mik<jj ir kultūroj.f 
^RAUDONASIS ARTOJAS” 

plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijęs ir Sovietų valdžios ve- 

’ damą naciona'lį darbą tautų ma
žumų tarpe.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko plačius ryšius su lietu
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klases reikalus.
Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau- 

- donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS” f
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesipg pinigus “Raudo

najam Artojui.” 
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje..................... 2 dol.

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti: 

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Išlindo Pilypas iš Kanapių y I

“Tėvynės” num. 
“Tėvynės” No. f

pilietis S.' Bakanas paleido į dos bedarbiams. Priimkime vi- 
darbą savo liežuvį. ' Jis stau-!
gia ant draugų Gatavecko, I Apdraudos bilių. 
Sliekų, Pipiro, Reikausko, Mi- už Komunistų Partiją.

30 d. rugs. Komunistų Par
tija rengia ant gatves masines 

kimų, tai ir negalėjo jose ves- .palei kareivių ir jūreivių pa
ti agitacijos prieš smetonlai- imjnidą ant West Main St., ly- 
žius. Tas žmogus klega, JOfe'!giaj y_ta vap vakare. Pasaky- 

; ir kitiems darbininkams,

sose organizacijose Socialūs
Balsuokime

liausko. Bet nei vienas iš tų 
draugų nelankė Bakano nuro- 
domų S. L A. kuopų susirin-1 ^akSaš" "-PęZkaibOs“Wkš

žius. Tas žmogus klega, jog;^- ■ 
smetoniniai išrinkę 20 delega- pįj? į - - 
tų į S. L. A. seimą, o bolševi- Įatsilankykit kuo skaitlingiau- 
kai tik 6. Tai melas. Progre-
šyviai buvo išrinkę 12 delega-j rpen komunistų kalbėtojai 

nurodys darbininkams, kuriuo 
Bet ar.pejju įurį eįįį darbininkąi, kad 

įprašalinti šitą sistemą nuo že- 
jgališkai rinkti. Kiek žinoma, m^s paviršiaus. Nepamirškit 
tai Carnegie delegatai buv.0 įgauti bent po vieną “Laisvei” 

nesuprantančiai pažiūrėjo rinkti priešingai konstitucijai, įskaKytoją $5.00 metui. '
Lietuviai Darbininkai!

5 d. spalio, Lietuvių Darže, 
džiumą delegatų ir dabar vi-įuž Lakewood, rengiamas pas- 
sos kuopos einą su smetoni- įkutinis šių .pietų piknikas nau- 
niais, o bolševikų frontas jau Idai darbininkų judėjimo. Ta- 
suiręs. Tai labai gerai, jeigu ;me piknike bus atiduota atsi- 
jums taip sekasi. Ko tad puo-1 
lat desperacijon ir sielojatės 
prieš progresyvius darbinih- 

Bet jūs gerai žinote,

Vis arčiau ir arčiau artinasi Jonas per 
J . Vis labiau ir. 

labiau plaka jo širdis. Oh, kad taip kelis .......
žodžius kareiviams pasakius, matai, kokie i v 7r visi "bu^o” išrinkti "sulfg 
pas juos visus veidai, taip tartum jie ryja s.‘ L* A. konstitucija, 
kiekvieną kalbėtojo žodį. Jonas atkišo sa- smetoninių delegatai buvo le 
vo ranką linkui kalbėtojo ir paprašė: 

—Drauge, pavėlink ir man tarti žodį! 
Kalbėtojas :

ant dikto juoda barzda mužiko. Dešinioji reiškia—nelegališkai. 
jo ranka, kuria jis perkirsdinėjo orą, su
stojo. Aplinkui Joną rėkavo kareiviai:

—Nu, kalbėk, tu barzda, kalbėk!
Išstūmė Joną priešakiu, jo akys nudžiu

go. Kareiviai reikalauja:
—Nu, prašom!
—Lai dėdė pakalbės!
—Kalbėk, dėde, kalbėk!
Užlipo Jonas ant stalo, atsistojo greta kus?

su kalbėtoju, atkišo į priekį dideles rankas, kad esate mažumoje, nes dėlto 
—Matote, draugai, štai kokios rankos. Chicagos seime pasikvietėte ir 

Valstietis aš, žemę dirbau. Kaip dirbi ją, policija, ir gengsterius, ir pra- 
tai ji suteikia maistą... O parodykite gi|Jiejot.e nekaltą darbininkų 
hią rankaq Ikraują, ir visur j kuopų susi-
*’> t . i ’ ’ ’’ -i n *vi -i- (rinkimus kviėČiatės policiją, ir. Juokaudami veik visas pulkas įskėlė ran- draakote kuopas vien tik delto> 

kad jūs esate mažuma. Jūsų 
“didžiuma” yra dirbtinė, ant 
molinių kojų, ir kaip greitai 
ir ta dalis narių, kurie jus dar 
seka, pamatys, kas jūs per vie
ni, tai nuluš ir ’■tos jūsų- moli
nės koj(į)s, ir jūs subyrėsite.

Pas jus tikras sumišimas. 
Ta^ pats Bakanas tvirtina, 
jog 265 kuopa randasi Bridge- 
villėj, tuo tarpu ta kuopa ran
dasi Treveskyn. Tai jau ir 
tas parodo, kokie mandruoliai 
jūs esate.

Dar toliau S. Bakanas gie
da, būk jie turėję seime “di-

Uus atiduota ats? 
lankiusiems dvi puikios “dova
nos” vertės $25.00. Bus ir 
gera orkestrą šokiams.

Atsilankykit visi į paskutinį 
parengimą vasarinio šių metų 
sezono.

Darb. Koresp.

BENLD, ILL

i—

. GEORGE N0BILETT1

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—-
. 981 Broadway

Brooklyn, N. Y.
Telephone: JEFerson 6993

L —Žiūrėk, dėde, žiūrėk!
—Taip, taip, aš matau,—nusijuoki Jo- 

‘nas,—rodosi ir jūsų rankos darbo rankos. 
Valstiečiai jūs, ar taip?
. j -rjValstiečiai, dėde, valstiečiai!

—ęėįšJda, mes esame broliai tarpe sa
vęs, jūs valstiečiai ir mes valstiečiai, vai
kai vienos motinos—pilkos žemės 
ninkai. > . .

—Teisingai! Teisingai!
—Kalbėk, dėde, kalbėk!
Plačiai apvedė Jonas ranka ant 

Balsas pasidarė tvirtas. Sujudėjo 
piktas aidas.

—Kas žudyti eina savo brolius? Jus vą? 
rė. Reiškia, jūs del to keliate sukilimą? 
Mes nenorime, kad ant toliaus žemė būtų 
ponų, mes norime, kad nusikračius ponų 
priespaudą- Keno dabar yra kolčakinė 
valdžia?—ponų! Mes norime savo val
džios, valstiečių valdžios! \

Šalyje nuo stalo už kelių žingsnių stovė
jo būrys susispaudusių oficierių. Kas tai 
iš jų’-piktai suriko ir perkirto Jono kalbąs

—Netikėkite jam! Jis sukilėlis!
. (Daugiau bus)

darbi-

pulko.
balse

Prilipo ’ Ožys Liepto Galą
Kaip jau ne sykį 'buvo ra

šyta, Carnegie S. L. A. 128 
kuopos pirmininkas J. čirvins- 
kas, finansų^ sekretore E. šiųr- 
maitienė ir “panele” Jurge- 
liūte buvo, užsimoję išmesti iš 
128 kuopos visų Aimanų šei
myną, bet jiems tas nepavyko. 
Net pašelpą Aimanams jie ne
norėjo išmokėti. Išlaukę apie 
pusę metą, Aimanai rašė n,et 
kelis registruotus I 
jokio atsakymo negavo.

Apie Mirtį K. Povilionio
Pas mus patiko baisi nelai

mė mūsų vieną gerbiamą 
draugą Kazimierą PdviĮipnį 
rugs. 18-d., $. m., kaip'7 :45 
vai. ryte. Draugas Kazimie
ras gavo pavelijimą nusįkirst 
medį skersai gatvę del malkų. 
Pakirstas medis pūldamas pa
gavo elektros vielas ir nutrau
kė; draugas, norėdamas pra
šalint tas vielas nuo to medžio, 
tapo pats prašalintas iš šio pa
saulio. Gal būt žuvęs ir jo (sū
nus sykiu, jeigu būt kitais ne
sulaikęs. Sūnus puolęs tėvą 
gelbėt, bet tapo kito sulaiky
tas.

Draugas Kazimieras Povi
lionis paeina iš Lietuvos, Kau
no rėdybos, Panevėžio apskr., 
kaimo Kaitėnų. Lietuvoj tu
rėjęs du brpliu ir tėvą, bet po 
karui nesusirašęs sų jąis.

Atkeliavęs į šią šalį 1908 
m. į St. Louis, Mo., kur ir sip- 
ąipažinęs su Marijona Lazaus-

laiškus, bet kaitė, apsivedė 191JS m,, lapkr.
Bet 2 d. Kiek pagyvenęs tame

DETROITO, LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS 
,ČĮią Jifcpę(ą8| dy| -lietuviškos aptiekos, kuriose galimą pirkti vais
tus daug J prieibamėsne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekoi’ius Savininkas
87DL JOS. • CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE Sl\ DETjROIT^ MI£H.

—................  "" ........................... ■■.m.

MALONŪS RŪKYT

1^4

r

Brooklyno Lietuvių Neprigulminfcas Kliubas, 
2p9 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji. Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuos^, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
yiršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareilęavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštų. Ad
resuokite

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



VIETOS ŽINIOS Visi draugai, kurie pri-bendrai dirbdami, pagelbėsime g , , ' • H •Vieni kitiems, tuomet? pasibai- klausote pne Priesfasistmio

Tai Jau Tikra Duraiy azaroMADISON SQUARE GARDEN
Ketvirtadieni, Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį,

I 1 1 « *. ’ - M- i •

. TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

1035

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

Brigh- 
Coney

19 d. spalio, svctai- 
Clinton Avė., arti E. 
pradžia 2-rą vai. po

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

NUSIŽUDĖ, pulkinin
kas CREECY

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.

Sulig 
taipgi _ 
me, kaipo užsakymus (orderitrs).

Eidamas po namus, sutinki

gus agitacijos mėnesiui, pasi 
džiaugsime darbo vaisiais.

Dz. Rep.

n AM ‘U*1’ Fairmount Ave.
10F3““"Ar lwf|! 'Ne tik, draugai, išgirsite 

'raportą > smulkmeniškai iš

Lideika, bet sykiu sutvarky
sime ir “Laisvės” vąjaus 
darbuotę, šiemet obalsis lai 
bus: Pirma dovana philadel- 
phiečiams. Koni.

Į Vietos Lietuvius

Draugai darbininkai! Kiek-

Bet tie, kurie vartoja po plačią

rtą narį
—Street or

State—

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. > Už 76c u* '■ 
baksą apsiginkluok nuo savo atnr 
lino priešo!

151 Metropolitan Avė.
BROOKLYN* N. Y.

Telephone, Grėenpoint 1411

ligas j varo, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs > 
y?a tai kanuolč prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vkįurių už- 
kietejimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių iy. sunkių ligų. 
25 centai'už skrynutę.

It’s toasted"
Susu Gerkles Apsauga—Pries knhejinius—prieš kosulį

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand AVewue 
(Kampai Clermont Avoano) 
MASPETH, L. į N. Y. 
Telephone, Juniper *7*0

Sutinkąs su savo politika publikai įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakyicte p. William L. Ward pereit visų atsižymėjusių"asniertų rapor
tus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pa'garsčjusi Džiovinimo metodą. Tas pranešimas p. Ward’o yra šiam puslapy* . ’ . .. ■„

< ’ • ' ' • © 1930. The American Tobacco Co.. Mfrs.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yta didžiausias žmogaus priešas ?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias

Antradienis, Rugs. 80, 1930 
i____ __ • ______________,

IŠ KRIAUČIŲ 
SUSIRINKIMO

(Tąsa nuo 6-to pusi.)
Massachusetts, ir Violin ir 
Camden, N. J., miesteliuose, 
kur dirba New Yorko kriau
čių darbą. Bordirektoriai pa
skyrė komisiją ir toji ištyrusi 
surado, kad daugiau New Yor
ko kriaučių darbo ten dirba
ma, negu buvo iš karto tikėta

si, nelinijinėmis sąlygomis. Ką 
(New Yorko Joint Boardas su

Generaliu Unijos ofisu delei to

įskaitytojai. Reikia pabrėžti 
>ir tą, kad mūsų kaimynai iš 
įl-mos kuopos nusiskundžia, 
kad jie negalį gauti naujų A. 
L.D.L.D. narių, bet mūsų kuo
pos nariai gauna iš jų koloni
jos A.L.D.L.D. narių, ir štai 
vardai tų brooklyniečių, kurie 
prisirašė prie New York’o kuo
pos: J. Kalinauskas, J. Brai- 
dūnas, A. Intza, E. Intzienė 
ir iš New Yorko Noreika.

Jau šiais metais mūsų kuopa 
turi penkis narius daugiau, ne
gu kad buvo kuopoje pereitais 
metais narių ir belieka tik trū
kumas dviejų narių išpildymui 
II Apskričio paskirtos kvotos ;< 
taigi, tikimės, kad šiais metais 
kuopoje bus 60 narių.

Rinkimui “Laisvei” naujų v c. I 
skaitytojų išrinkti penki drau
gai, kurie eis nuo namo iki 
namo, rinkdami skaitytojus: 
Bronxe, K. Klastąūskas ir J. 
Grigas; West Side—P. Mingi- 
la ir A. Matulis; East Side— 
drg. Sinkevičiūtė. Taip pat 
pasižadėjo kiekvienas dalyva
vęs susirinkime, kad bus sar
gyboje gavimui naujų skaity
tojų ir pakėlimui mūsų koloni-

skaitytojui, tai tuomet visi su-[sakyti suteikti ’ 
tinka, kad laiškanešių kaltė.

šiame susirinkime paaukota 
$5 II Apskričiui bylos vedimui 
su fašistiniais chuliganais, ku
rie įskundė mūsų spaudos nau
dai rengtą pikniką Lindene, N. 
J. Taip pat nutarta surengti 
prakalbos ■ Senam Vincui, ku
rios įvyks 
nėję 2075 
180th St.;
pietų.

informacijų, 
kur kiti lietuviai gyvena, kad 
būtų galima it jų namus ap
lankyti ; o kuomet, visi kartu

PHILADELPHIEČIŲ
DOMEI >

Susivienijimo, taipgi visi 
“Laisvės” prieteliai, malonė
kite atsilankyti t į susirinki
mą antradienio vajkare, 30 
d. rugsėjo, kaip 7:30, į Lie
tuvių Liaudies Namą, 8-ta

Draugai darbininkai I Kiek- ----------- 4 ♦
vienas žinote, kad jau keletas j KANSAS CtTY. — Šito laimėto teismo su A.

JAU TIK DVI SAVAITES LIKO IKI DIDŽIOJODAILY WORKERMORNING FREIHEIT

Generaliu Unijos ofisu delei 
darys, dar nėra žinoma.

Kai dėl darbų sezono, 
Buivydas pabrėžė, kad Blum- 
bergis, darydamas pranešimą, 
pažymėjo, kad overkotų sezo
nas apie spalių pabaigą pasi
baigsiąs, nes visa industrija 
esanti taip susiaurėjusi, kad 
ateitis tamsi.

Joint Boarcio atstovai J. 
Ambrazaitis ir J. Shartvietis, 
išduodami raportą, pažymėjo, 
kad Newarke Hilltono kompa
nija savo dirbtuvėje padirba 
siūtų 1,500 į savaitę,* ox tris 
tūkstančius išduoda į Baltimo- 
rę, Philadelphiją ir Bostoną, i 
Hilltono kompanijos siūtai j jos į augštesnę skalę su dien- 
markete stovi nuo $35 iki $60jraščio cirkuliacija, 
ir daugiau. Tad Blumbergis 
Hilltonui siūlęs propoziciją, nusiskundimų, kad negalį dien- 
kad atidarytų naują dirbtuvę raščio gauti į namus kiekvieną 
bi kokiomis sąlygomis, o nesių
stų į kitus miestus darbo. To
liau, Blumbergis pažymėjo, 
kad Coolak firmoje buvo strei
kas ir du darbininkai tapo pa
leisti po streiko. Kilus disku
sijoms, paaiškėjo, kad tiedu 
veikliausi streiko metu darbi
ninkai po streiko tapo praša
linti iš Coolak dirbtuvės su 
unijos pritarimu. Blumbergis 
aiškinosi, kad ne jo kaltė, bet 
tų dviejų darbininkų ir ypatin
gai dirbtuvės .komiteto, kurie 
per taikymąsi su fabrikantu 
aiškinę,* kad tiedu darbininkai 
pradžioj streiko apleidę dirb
tuvę. Bet 63 lokalo atstovas 
pasakė: piktos žiurkės,
kandate veiklius unijistus, o ne 
fabrikantus!” “Ką darys da
bar unijos valdyba, tai sunku 
pasakyti,” pridūrė abudu 
Joint Boardo atstovai.

J. Buivydas., 
54-to Skyriaus Koresp. 
(Daugiaus bus)

dieną, kurie esą užsiprenume
ravę, ir nereitai žūstąs nume
ris kit£s; ir nekurie mano, 
kad tai “Laisvės” adm. kaltė. 
Bet kuomet išaiškini, kad iš 
adm. pusės yra daroma visos 
pastangos ir kiekvieną dieną 
“L.” išsiunčiama 1

metų gyvuoja New Yorke A. ; 
L.D.L.D. 23-čia kuopa. Ketu
ri metai atgal mūsų kuopa na
riais nebuvo skaitlinga, ir joj 
nesimatė gyvumo. Tačiaus, 
dabartiniu laiku su kiekvienais 
metais mūsų A.L.D.L.D. 23-čia džiai nepasitenkinusi 
kuopa narių skaičiumi kyla, ir « 
tuo pačiu laiku gauna nuo vie- in x lnxt:
tos lietuvių simpatijos ir pri- , f ' ‘ 0 ; p , . os
tarimo mūsų darbui, kurį jūs,; bridge (toklS. buržujų mo- 
draugai darbininkai, remiate, i terų kazyriavimas). Huff as 
kaip tai, neatsisakydami pri-[negalėjo patenkinti teisėjo 
klausyti arba reikale paremti savo atsakymu ir todėl nu- 
savais centais. Bet dar yra įejsįa duoti žmonai divorsa. , 
priklauso prie A.L.D.L.D. 23-; Bu1 $4 metus
čios kuopos, ir todėl jūsų, ■ amžiaus, o žmona—57 me- 
draug.ai ir draugės, pareiga tus.
šiame vajuje, kuomet atsilan-j 
kys į jūsų namus mūsų kuopos, 
draugai, prisidėti, ir likti vie- i 
uos didelės šeimynos nariais. [ 

“Laisvės” skaitytojų armiją 
turime padidinti. Kiekvienas 
lietuvis darbininkas turėtų—ir 
tai yra jo privalumas—gauti 
vieną ar du naujus skaitytojus, 
kuomet šį mėnesį gailina už
sirašyti dienraštis tik už pen- 1 
kis dolerius metams. i

Toljatis, prašome, kuomet ' v . .,7, > . i
atsilailkys mūsų kuopos drau- vo zmoiių, paskui save nusi-1 

kiekvienam gai rinkimui skaitytojų, neatsi-1 dėjo

miesto pilietis Andrew S.
Huff tapo pašauktas į teis- 

1- mą pasiaiškinti, kodėl jo 
pati negali gauti divorso. 
Paaiškėjo, kad Huffienė di- 

savo 
prisiegėle” del to, kad jis

WASHINGTON.— Perei
tą sekmadienį vietiniam j 
Mayflower viešbutyj nusi- ’ 
žudė pulk. Richard B. Gree-! 
cy. Prie lavono rasta pa- • 
šauta jo žmona Louise. Jis : 
matomai bandė nušauti sa-

VARDU

Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

PUIKIAUSIOMIS TRADICIJOMIS
sato

WILLIAM L WAto ;
Russell Burdsall ir Ward Bolt ir 

Nut Kompanijos Pirmininkas

Portchester First National Bank
• Direktorius

Šaunusis Kriaučių 
Lygos Vakarėlis

Kas yra kartą buvęs kriau- ■ 
čių lygiečių vakarėlyje, tas, be j 
abejonės, norės ir dabar būti,: 
nes gauna puikią progą pasi-1 
linksminti ir su draugais papi- Į 
matyti, pasikalbėti.

Visi, kurie tik turite gyslose 
raudoną kraują, atsilankykite 
šeštadienio vakare, 4 d. spa
lio, 7:30 vai. į “Laisvės” sve
tainę, į lygiečių kriaučių vaka
rėlį. Bus gera programa: so
listų, deklamatorių, čekerių 
lošimas už čanrpionatą ir t. t.

J. Menderis 1928 rm iš Ka
raliaus/atėmė čekerių Čampio- 
natą, ir iki šiam laikui jį nešio
jasi. Dabar bus proga J. Men- 
derį nukarūnavoti; tad visi, če- 
kerninkai, rengkitės kiek drū
ti, nes toji kova įvyks šios su- 
bfctos vakare lygiečių vakarė
lyje. • ;

Kviečia Komitetas.
( --- 4 ------- -

New Yorko Žinios

“Kantrus ištyrinėjimas—faktorius, cha.r- 
acterizuojųs veik kiekvienų didėlį moks
liškų prasisiekimą. Juo labiau publika 
suinterizuota tuo užmanymu, tuo labiau 
jis rūpinasi užtikrinti gerus rezultatus. 
Uet, kuris skaito apie naudojimų Ultrų 
Violet Kay Sprdginime* LUCKY STIUKE 
tabakų, negali nepripažinti ilgo, kantraus 
tyrinėjimo ir eksperimentų, kurie turėjo 
būt prieš tai įvykdinti. Mano nuomone aš 
Jūs, prasisiekinių įvertinu kaip padarytų 
puikiausiose trddicijose.

A.L.D.L.D. 23 Kp. Padare 
Puikią Pradžią

Sekmadienį, 28 rugsėjo, įvy
ko A.L.D.L.D. 23-čios kuopos 
susirtakimis. Kadangi kuopa 
turėjb vikiįcijas, ]ftsr poYą mė
nesių nėlaikė susirinkimų, tai 
dalyKi) npSVSrStymui šiartie su
sirinktai* buvd apščiai. Ypa
tingi i ft ?ari>t!tatm Darb. 
Apsigyntai’n ir vietos lietuvių 
klausimai.

Agitacijos mėnesį kuopa tin
kamai pasitikę) ir pasibrčžė iš
pildyti 
ričid r

LUCKY STRIKE ■— puikiausias cigaretasy kurį Jus kada
, , » / - t r * ■ \ k

rūkėt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabakoDerliaus-TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visižino, 

■IMI ■■111 I M IUIT mil r Ii fc r|, r I, m t, ■ II. Iy IIIHUBI. ■ III ... ........................

kad karštis valo ir taip “Spraginim&s” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė- 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina — užtat “Spraginimas9’ naudoja 
Ultra Violet Ray.

ir “Lais- 
, Šiame 

Susirinkime liko prHmti 5 nau
ji į dra-čk kuopą
nariai ir gauti kėli “Laisvei’

I I MH HHm

Spalio (October) 2,3,4 ir 5 dd.
darbininkai ir darbininkiškos
ORGANIZACIJOS!

i , Kuo greičiausia prįsiųskife straipsnių, pasveikinimą 
ir apgarsinimų bazaro žurnalui į National Bazaar Com- 
mitteė, 30 Union; Square, New York. Lėikas trumpas! 
Pradėkite darbą 'tuojaūs!

Bazarui Tikietus Galite
DOWN TOWN

Daily Worker, 26 Union Sq.
Morning Freiheit, $0 Union Sq.
Soilin’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. 21št St.

Įsigyti Šiose Vietose:
Bronx 

Bronx Coop. Restaurant, 2700 
Bronx Park East.

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

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

Messingers Restaurant, 1768 
Southern Blvd., near 174th St.

Brownsville
Goldstein’s Book Store, 418 

Sutter Avenue.
Rozetzky’s Grocer/ Store, 778 

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

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

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

Mermaid Ave., cor. W. 30 St.
Store,

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”

ŠiUomi primenu savo draugams, jog us vis dar 
praktikuoju savo profesiją., .Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

Tek: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMO

f ūs pažįstate mus, mes pažįstame 
us, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

^0*

—4—

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

AS, žemlaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERL už kuri n 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su 
mals, kaip vartoti.

•____
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METINIS AIDO CHORO

skaitytojų nepa-

Great Necko 72-ros kuopos

hmnM .......ini—rni ..... Tnr—rni
D VIDURIAI UŽKIETĖJĘ || 

y |l Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynu Žolių O

“Lais- 
pirma 
mūsų 

ir įsi-

gy- 
jai 
gy- 
pa-

Po 
dis-

Bet, draugai greatneckie- 
laikas jums apsižiūrėti,

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

REAL ESTATE: Namai, Žeme 
FORECLOSING 
PARDAVIMAS

Gera proga pirkti 2 šeimynų mū- 
rinj namą, yra visi įtaisymai, puikioj 
vietoj Flatbush. Kaina $7,800, įmo
kėti $1,000. —- DuBois, c-o Mr. D. T. 
Whittalsey, Merrick Road, Babylon, 
L. I. (232-233)

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream,( stationery 

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

Mary Jakas, 20 metų, 308 
Troutman St., Brpbklyn, N.Y., 
mirė rugsėjo 24-tą; palaidota 
rugsėjo 27-tą, šv. Jono kapine-

Puslapis Šeštas ” laisve

VIETOS ŽINIOS
Iš Smarkios Bedarbiu 
Konferencijos

Virš 258 delegatai nuo be
darbių ir darbininkų organiza
cijų dalyvavo bedarbių konfe
rencijoj, pereitą sekmadienį 
Irving Plaza svetainėje, New 
Yorke. Nors Amerikos Darbo 
Federacijos vadai griežtai 
priešinosi siuntimui delegatų į 
šią konferenciją, tačiaus eili
niai Federacijos nariai atsiun
tė savo atstovus nuo dailydžių 
lokalo 2090, popierinių maiše
lių darbininkų lokalo 107, 
spaustuvių darbininkų lokalo 
905 ir karpenterių lokalo 2717. 
Laivakrovių ir jūrininkų dele- ■ 
gatų buvo ne tik iš New Yor- < 
ko, bet iš Philadelphijos ir ki
tų prieplaukinių miestų. Kon
ferencijoj buvo atstovaujama 
20 dirbtuviniai komitetai, be
darbių taryba, 6 kairiosios in
dustrinės lygos, 7 industrinės 
unijos, ukrainų, žydų, vengrų 
ir kitų tautų pašelpinės organi
zacijos, ex-kareivių . taryba, 
jaunuolių kliubai, darbininkiš
kos moterų draugijos ir 4 at
stovai nuo negrų organizacijų, sisekimų.

Reikia atžymėt tą skanda-i 
lingą apsileidimą lietuvių dar- čiai, 
bininkiškų organizacijų, kurių kad jūsų paskirta kvota gavi- 
nei vieno delegato nebuvo ma- mui “Laisvei 
tyti šioje konferencijoje. Ne pultų į kitos kolonijos rankas, 
veltui kitų tautų revoliuciniai Turite atminti, kad vajaus ka- 
darbininkai šaukia, kad lietu
viai susnūdę ir nesiduoda išju
dinti.

Delegatų pranešimai ir dis
kusijos buvo įdomūs; degė pa
siryžimu organizuot apsigyni
mo būrius, neleist savininkams 
mėtyt bedarbių už neužsimo- 
kėjimą už kambarius; išmestų
jų baldus sunešt atgal ir pa-

A.LD.L.D. H Apskričio1 
Vajaus Kampelis

Faktinai dienraščio 
vės” vajus prasideda su 
diena spalių. 'Tačiaus, 
draugai jau prasilauža
smagina* prie didelio darbo. 
Štai šiomis dienomis jau prida
vė sekami draugai po naują 
skaitytoją: V. Tauras, Mas
peth, N. Y.; F. Klastow, Great 
Neck, N. Y.; J. Bondžinskaitė 
vieną naują‘ir vieną seną, at
naujintą, ir J. Grubis, Brook
lyn, N. Y. Viso 4 nauji skai
tytojai ir vienas senas.

Well, pirmutiniai šūviai at
šauti iš New Yorko valstijos ir 
didžiumoje iš Brooklyno. Drg. 
Bondžinskaitė sako, kad jinai 
nuvyks į Great Neck, N. Y., ir 
tenai iš pereitų metų vajinin- 
kės drg. Petkienės kolonijos 
tikisi gauti keletą naujų “Lais
vei” skaitytojų. Tačiaus, kiek 
man yra žinoma, drg. Bon
džinskaitė per visą vasarą 
veno Great Necke, ir jau 
teko susipažinti su vietos 
ventojais, ir linkiu jai gerų

vius- gyventojus gavimui skai
tytojų. Tad, tie draugai, ku
rie neturite drąsos savose ko
lonijose. vieni eiti iš namų į 
namus,' praneškite vajaus ka
pitonui, ir jisai pasiųs drg. 
Bondžinskaitę į jūsų koloniją, 
ir tuomet jūs su ja turėtumėt 
pereiti per vietos, lietuvius.

Prie darbo, draugai! Musų 
apielinkėje nors vieną kartą 
mūsų vajaus istorijoje turi būt 
platus sėkmingas agitacijos 
mėnuo. Gi; pasekmės bus to
kios, kiek mes padėsime savo 
darbo spėkų.

Vajaus Kapitonas.

Aleks Gudeliūnas, 32 metų, 
36 Scholes St., mirė rugsėjo 
27; bus palaidotas spalio 1- 
mą, šv. Trejybės kapinėse. Lai
dotuvių pareigas atliks 
Garšva.

25 d. Kings County ligoni
nėj mirė Mikolas Kazlauskas; 
gyveno 55-36—66th St., Mas- 
peth, N. Y. Palaidotas 29 d. 
rugs. šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi J. Radze
vičius.

Iš Kriaučių Susirinkimo
24 d. spalio buvo kriaučių 

54 A.C.W. of A. U. lietuvių 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas. Protokolai su finansinė
mis apyskaitomis išduoti ir 
vienbalsiai priimti. F. Černe- 
vičius ir J. Jonaitis išrinkti į 
lokalo valdybą. A. Bubnys iš
rinktas atstovauti mūsų skyrių

pitonas nepriskaitys jūsų kolo
nijai kitų miestų draugų gau
tus skaitytojus. Jisai priskai- 
tys tai kolonijai skaitytojus, iš 
kurios kolonijos draugai jam 
pridavė. Jeigu draugus great- 
neckiečius užpuolė kitų miestų 
vajininkai, tai jūs, draugai, 
pirmutiniai turite tuomi pasi-

„ . rūpinti arba padaryti medžio-.'persiorganizavusiame naujų
statyt sargybą, kad neleist po- klę ant kitų kolonijų, kad at- 
licijai bei savininkų bernam silyginus bei gavus bent tiek
” ' ’v **. Darbininkiš- skaitytojų, kiek iš jūsų “pavo

gė” kitų kolonijų vajininkai.
Draugai greatneckiečiai yra 

geri' “Laisvės”* patriotai, ir ką 
jie pasižada, tai visuomet savo 
prižadą išpildo, ir draugė Pet
kienė II Apskričio konferenci
jai davė garbės žodį, kad jų 
kolonija bus, kaip anglai sa
ko, “up-to-date” jiems paskir-

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

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. Darbų, atliekam gerai ir 
pigiai. J. Sem, 475 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7587.

228-54

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 677,6

I Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

GERAI IR PIGIAI

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
j ' (PETRICK)
i LIETUVIS DENTISTAS
,221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spind/ulių Diagnhza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

DARBĄ ATLIEKA

Telephone: Stagg 440>

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

M. E. Banevičiūte
Pagarsėjusi smuikininkė Massachusetts valstijoj; muzi

kos žvaigždė, kurios Brooklynas dar negirdėjo 
'• Vi.

Įvyks Sekmadienį

LIETUVIS .

FOTOGRAFAS ir MALIORIOS

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u s paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
fonus ir krajavus 
ir sudaro su 
SBaerikoni Skals.

TELEFONASi 
miANGLE 1450
Kreipkitės Šiuo 

adresu:

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

STOKES

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. ’ Mano dfifcas at
daras dieną ir nrd<J. Darbą 
atlieku ' gėrai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. • I

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

narių į uniją priėmimo komi
tete.

V. žilinckas išdavė raportą 
iš lokalo pildomosios tarybos, 
pažymėdamas, kad buvo atsi
lankius “trade boardo” komi
sija su pasiūlymu,, kad ir mū
sų lokalas dirbtų penkias die
nas į 'savaitę. Mes, sako, V. 
Žilinskas, diskusavome ir iš
ėjome anLrekordo už penkių 
dienų darbą.) Dabar jūs, drau
gai, apdiskusuokite šiame su
sirinkime ir duokite savo nuo
sprendį, nes visam New Yor
ke dirba penkias dienas į sa
vaitę, o tik mes, lietuviai, pa
silaikome įsikirtę į penkių die
nų ir pusės darbo savaitę. 
V. žilincko raporto buvo 
kusijos ir didžiuma balsų pasi
sakė už penkių dienų darbo 
savaitę.

Iš bordirektorių dviejų su
sirinkimų išdavė J. Buivydas 
raportą, pažymėdamas, kad i 
kelininiai padarę spaudimą į 
Joint Boardo viršininkus, idant

vėl juos išmesti. Darbininkiš
kai “pamokint” privatines dar
bų suradimo agentūras, kurios 
paima pinigus už žadamą dar- 
bę, lo bedarbį pasiunčia į tuš
čią lotą ir atsisako sugrąžint 
jo įmokėtus pinigus.

Turi būt pasmarkinta orga- 
' nlzavimas bendrųjų dirbančių 
ir bedarbių tarybų; masinis 
judėjimas už tuojautinę para- toj kvotoj, 
mą bedarbiams; $56,000,000 
atliekamų miesto ižde pinigų [komitetas didžiumoje susideda 
turi būt tuojaus paskirta be
darbių suselpimui, nes politi
kieriai greitai juos nusuks bei 
išvogs. Apart to, turi būt į 

^bedarbių šelpimo fondą per
vesta 30 milionų dolerių, ku
rie Iper metus būna skiriami 
“nepaprastiems” reikalams ir 
taip pat daugumoje tenka 
grafteriškiems valdininkams. 
Bedarbiams turi būt veltui 
kambariai, gazas ir elektra;
jiems gyventi turi būt perves- jus kiekvieną vakarą su maši- 
ta visi tušti apartmentai. Mie- na pavažioti po lietuvių na-Į Prarytų tyrimą New Lynn, 
sto lėšomis turi būt maitina- melius. Jūsų miestelis kitai ko
mi bedarbių vaikai, lankantie- Jonijai nėra jau taip gerai ži- 
ji mokyklas. Visus bedarbių nomas; mat. tarpe medžiu įsu- 
šelpimo fondus turi kontroliuo-;kinėtais keliais gali paklysti, 
ti patys/bedarbių ir dirbančių bet jums, kaipo vietos £yven- 
komitetai. 
būt numušta algos taip, kad 
nieks negautų virš $5,000 per 
metus; kad 10 nuošimtis visų 
miesto įplaukų būtų pervesta 
į greitosios pašelpos fondą be
darbiams. Tuo pačiu laiku tu
ri būt praplatinta ir pasmar
kinta kova už valdišką ap
draudę visos šalies bedar
biams pagal Komunistų Partir 
jos bilių.

Visos pastangos turi būt į- 
Vtemptos, kad sudaryt $100,000 

streikų fondą Darbo Unijų 
Vienybės Lygai, kovai prieš 
uždarbių kapojimus ir masi
nius paleidinėjimus iš darbo. 

Tais klausimais vienbalsiai 
priimtos rezoliucijos, tarp ku
rių yra ir rezoliucija, reikalau
janti tuojaus paliuosuot iš ka
lėjimo drg. Fosterį, Amterį, 
Minorą ir Raymondą, kaip ir 
visus kitus politinius kalinius. 

Konferencijoj viešpatavo di
delio pasiryžimo dvasia. Jinai 
daugumoje nesusidėjo, kaip 
kad pas lietuvius dažnai sako
ma, “iš tų pačių.” Daugiau
sia delegatų buvo nauji žmo
nės iš bedarbių ir darbininkų, 
kurie pastaraisiais krizio mė
nesiais stojo po raudonąja ko
vos vėliava

iš1 moterų, o kad, drauges mo
terys, jūs galėtumėt pasirody
ti savais darbais vyrus pralen
kiant, tai visos prie darbo, kad 
nepasidavus drg. F. Klastaus- 
kui, kuris pirmutinis pasirodė 
šiame vajuje. Teisybė, jūsų 
kolonijoj nėra gatvekarių, kad 
greitu laiku galima būtų nuo 
namo iki namo nuvykti, bet 
kuris turi mašina, tai to drau
go yra darbininkiška pareiga

Valdininkams turėtojams. visi užkampiai žinomi, 
ir jūs turite, draugai ir drau
gės, juos apeiti visus, 
kolonijai yra skiriama gauti 
10 naujų skaitytojų ir 7-ni A. 
L.D.L.D. nauji nariai, ir tai nė
ra didelė kvota.

Reporteris.

Jūsų

• A.L.D.L.D. • 1-ma kuopa, 
brooklyniškė, išrinko 4 vajinin-; 
kus davimui naujų skaityto tu 
ir A.L.D.L.D. narių, ir jau jie 
viena naują narį gavo. , Pir
ma kuopa paaukojo apie $40 
įvairiems darbininkiškiems rei* 
kalams. Tačiaus 1-ma kuopa 
•turi atsiminti, kad jai skiria
ma kvota i gauti naujų narių 
25, nežiūrint, kad yra reikat 
las palaikyti pereitų metų na
rius kuopoje taip pat: o šiais 
metais turite išauginti kuopą 
iki 200 narių.

Drauge Bondžinskaitė sutin
ka atvykti į tas kolonijas, kur 
jos vietos draugai pageidauja 
ir su bent vienu vietiniu drau
gu pereiti per tos vietos lietu-

(Pabaiga 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

• šv. Jurgio Draugijos kvartalinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 1 d. 
spalio (October), 1930, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turime svarbių reikalų apkalbėti. Tie, 
kurie jau mokestis užvilkę, malonė
kite’ užsimokėti, kad laike ligos nelik- 
tumėt suependuott

Sekr. J. A. Draugelis.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
I’ GRABORIUS
(1 UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vfeselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

k M

l L, A;U.K US, F otografas
214 Bedford A ve.. Brooklyn

/ c/ raciOinoini 9 7RTI
Ii . Aivilitt Prcsilikttnli

5 Spaliy-October, 1930
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3:30 valandą po‘pietų

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

D
65c

PROGRAMA
MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė. 

Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameri
koje.

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, rusų tautoje žinomas 
kaipo šeliapinas.

MARGAREJ E.? ČESNAVIČIŪTĖ, sopranas, kuri užima 
pirmąją vietą Amerikoje iš lietuvių dainininkių.

NICHOLAS WASILEVSKY, tenoras, tai, tas dąinįųink^s, į 
kuris publiką gali’užlaikyti svetainėje per kelias va
landas ir ji vis dar šaukia, kad dainuotų..

M. E. BANEVIČIŪTĖ, pagarsėjusi smuikininkė, Massa
chusetts valstijoj; tai muzikos ’žvaigždė, kurios 
Brooklynas dar negirdėjo. ' • ' 1 /

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

TAIPGI tame dainų vainikų sūkuryje dalyvaus ir solistaj: 
N. Butkienė, A. Velička, J. Nalivaika, P. Kripaitis ir 
visas Aido Choras. Tie draugai yra atsižymėję loši
me operečių ir kitų veikalų. ,

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

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIčIUTeS '
v Visus kviečia atsilankyti— . i

AIDO CHORAS.

Kundroto aptieks yra didžiausia ir seniausia vaistinė. 
Mes specialistai sutaisyti daktarų receptus, ir užtikri
nant, kad sudėtinės Šių receptų dalys, gydytojų užsa-.

kymu, yra naujos, tyros *ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
1 . ! . > Į > ‘ ' P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

229 BędfoTdf Avenue » . ‘ Brooklyn, N. Y.
| Kamp. 'N.‘, 4-tds gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

Iškirpkjt šį skelbimą ir prisnjskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

- - ■
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