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Milwaukietis Tamas (kuris 

Chicago j buvo 
šistų slugerių

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės

S.L.A. seime 
pasamdytų 
sumuštas) nuvyko Lietuvon, 
o iš ten — Sovietų

S gon. Buvo Leningrade ir Mas
kvoje. Geriausiai jam patinka 
Minskas, nes ten suėjęs daug' 
lietuvių komunistų veikėjų. Ten 
pagalinus d. žalpis jam apro
dė miestą ir socialistinę kūry
bą.

“Rugs. 7 d. apleidau Maskvą 
ir atvykau į Minską,” rašo jis. 
“Čionais daug ką aš pamačiau. 
Pamačiau, kad Sovietų Sąjunga 
auga ir labai auga. Minske su- 
siažinau su daugiau draugų. 
Pamačiau labai daug ko. Mins
ke, kur fabrikų beveik nebuvo, 
dabar yra penki. Ir vis dau
giau stato.”

Nuvyko jis į vieną lietuvių 
valstiečių kolektyvą, kuris yra 
drūčiai organizuotas ir turi sa
vo mokyklą.

Chicagoj Didelis 
Masinis Mitingas

Pavykusi Prieš-Teroristine Konferencija
Wilkes-Barrej; Dalyvavo 80 Delegatu

100,000 Asmeny Žūsta “LAISVĖS” IR A. L. D. L D. KAMPANIJA I
Del Nelaimi, J. V. pR ASIDEDA SpAL|0 ] p. |R BAIGSIS

PITTSBURGH, Pa.— Ša
lies Saugumo Kongrese čio- 

ijnm Jčlu uau-gjiuc wen ūmui- iLcii paamcju, kad Jungti- 
kų buvo įkalinta, o spalių 8 nėse Valstijose į metus žus- 
d. prasidės teismas keletos ta po 100,000 asmenų įvai- 
žymių darb. veikėjų, kaip riose nelaimėse: fabrikuose, 
Phil Frankfeldo, Joe Tash,, trafike, etc. Tai vis dau- 
Dan Slinger, John Little ir giausiai speed-up sistemos 
Sylvan Pollack.

Konferencijoj

WILKES-BARRE, Pa.— i įstatymo” Pennsylvania vai- J 4-.-1 rxtiiAi nmnnt Lia lotoCHICAGO, Ill.— Sekamą 
penktadienį, People’s Audi- 80 delegatų, atstovaujančių i stijoj. Nes einant tuo įsta-

’ A ” susirinko ; tymu jau daugybė darbiniu-'nai paaiškėjo,
I mą DIENĄ LAPKRIČIO MENESIO M®

33 organizacijas, 
čionai į anti-teroristinę kon
ferenciją, sušauktą Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo kietosios anglies 

Darbinin
kai delegatai svarstė, kaip 
subudavoti stipresnį Tarp
tautinį Darbininkų Apsigy
nimą šitoj srityj. Vyriau
sias klausimas buvo, tai at
mušimas Flynn “sukilimo

torium, 2457 Chicago Ave., 
vietinis Sovietų Sąjungos 
Draugų skyrius ruošia 
didelį masinį mitingą pro
testui prieš kapitalistų 
chinacijas ant Sovietų Są- srityj distrikto. 
jungos.

Kiekvienas Dienraščio Skaitytojas Turi Gauti Mažiausiai 
Vieną Naują “Laisvei” Prenumeratorių; Kiekvienas A.LD. 
L.D. Narys—Naują Narį j Organizacijąma-

vaisiai.
dalyvavo

UŽSISAKYKI! SVARBIUS LAPELIUS!

i

Šmugelis, Šmugelis!

turėtum dar geresnės naudos.

niu spėkų, 40 asmenų'tapo cijk 1924 metais,uNors WH-
___ T7.J________________________ I Irl/v Emi TY«a_

kandidatus.

eksplozija ištiko Pittston 
Coal kompanijos angliaka- 
sykloj, Avocoj. Keletas dar
bininkų nužudyta. Keletas 
sužeista.

I 1

bur bando užginčyti itąjįpąr 
reiškimų, tačiaūs Kelley pa<- 
sirengęs įrodyti • faktiškai.

20,000 LEGIONINKŲ 
MEKSIKĄ VIZITUOS
MEXICO CITY.7

Eiti į Kalėjimą , ,i ., , J
WORCESTER, Mass. - 

Ernest L. Smith, buvęs Mill-

MEXICO CITY.— Prezir 
dentas Rubio skelbia,? kad 
spalių mėnesį šitų kraštų 
aplankys apie 20,000 Ame
rikos legionierių-fašistų..

SCRANTON, Pa.-~ Baisi šmugeliais susitepusias par- 
i tijas, bet paduoti savo bal- ,________

sus už revoliucinę proleta- 11 i • i »• 
riato partiją — komunistų AlaSKOJ Jail Žiema

i. . . nuo fraterna-.jįj, Chinijoj KaMS JaU
hų organizacijų. Pasiųsta' f \
i i • • i i i * • i Yra Pasibaigęs, Ar Nei darbininkų kalimams.

Bomba Vestjjviy Pokilyj j Banko Iždininkas Turi > 
Paklojo Du Asmenis

VARŠAVA — Kuomet tū- 
la graikų katalikų tikybos 
porelė apleido bažnyčią pa-

•3
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žinoma, social-fašistai sakys, 
kad Tarnas yra komunistas ir 
todėl jis giria. Bet tai ne tie
sa. Jis nėra partijos nariu ir 
Sovietų Sąjungoj vaikščiojo kur. 
jis norėjo ir žiūrėjo, ko troško. 
Panašiai sakys kiekvienas do
ras darbininkas, pamatęs Sovie
tų Sąjungos darbininkų deda
mas pastangas statyme šalies.

Sovietų Sąjungos vyriausybė 
duoda geriausią propoziciją ka
pitalistams: jei nenorite, kad 
SSSR parduotų savo kviečius, 
mašinas, medį ir kitokius daik
tus užsienyj—nuimkite nuo jos 
finansinę blokadą: paskolinkit 
jai pinigų socialistinei statybai. 
Reikia suprasti: Sovietų Sąjun
ga parduoda įvairius savo pro-r 
duktus užsienyj ne todėl, kad jų 
turėtų perviršių, bet todėl, kad

• 1-A * v ' 4. 4 • F K. • Dr?. B. Krasauskas Kalbėsipirkti masinom, statymui fabri- •
kų, tiesimui geležinkelių ir kū- ALDLD Devuntam Apskr. 
£,™u‘ naujų mokslo įstaigų. I Kadangi Komunistų Par- 
Tik todėl Sovietų Sąjungos pi-! .. „ . rr .. .
liečiai, patys gyvendami net ne- Bj°s _Centro Komitetas pa- 
datekliuj, užsienyj parduoda siuntė drg. Bimbą tūlam 
įvairius daiktus, kad greičiau laikui į Chjcagą svarbiais • * . ~ « -a • a • • • I“ .t

Darbininkų Kalendorius jau 
įpusėtas spausdinti. Tai bus 
ankstyvas paukštis. Spalių mė
nesio pabaigoj, jis veikiausiai 
jau bus siuntinėjamas skaity
tojams. Tegul ALDLD., LDSA. 
kuopos ir kitos organizacijos 
siunčia kuogreičiausiai užsaky
mus. Kaina pavienės kopijos 
tik 25 centai. Vadinasi, ne
brangus.

Irigoyenas, Sakoma, 
Yra Smarkiai Susirgęs
BUENOS AIRES.— Nu- 

verstasis Argentinos prezi
dentas Hipolito Irigoyen la
bai smarkiai serga širdies 
liga. Jis dabar randasi lai
ve “Belgrano”. Vyriausybė 
siunčia jam gydytojus. Iri
goyen susirgo juo smarkiau 
po to, kai jis buvo nuvers
tas iš prezidento kėdės. Jis 
be to, jau virš 80 metų am
žiaus senis ir todėl tas jį ga
nėtinai smaugia. Senis uan- 
dė apsigyventi Montevideo, 
Uruguajaus mieste, bet 
Uriburu valdžia neprilei
džia, nes iš ten jis, kad ir 

| sirgdamas, turėtų liuosas 
rankas kištis į Argentinos 
reikalus.

ARGENTINOJ ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS

SALTA, Argentina.—Mie
stelis Santa Rosa beveik su
ardytas žemės drebėjimo, 
kuris apsilankė čionai pa
staromis dienomis.

Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras išleido svarbius 
lapelius bedarbės ir rinkimų kampanijos klausimu. Lapeliai 
yra didelio formato. Ant vienos lapelio pusės telpa Komunis
tų Partijos sumanytas bilius socialės apdraudos klausimu, ki
toj pusėj—bruožai iš Komunistų Partijos rinkimų progra
mos.

ALDLD., LDSA. kuopos ir kitos darbininkiškos organizaci
jos raginamos užsisakyti tų lapelių platinimui tarp lietuvių 
darbininkų, kad supažindinti juos su Komunistų Partijos iš
statytais reikalavimais šiuose rinkimuose, kad nurodyti dar
bininkams, kaip kovoti prieš .bedarbę ir tt.

Kadangi daug kainuoja tokių didelių lapelių, išleidimas, o 
Centro Biuras neturi pinigų, tai organizacijos;turi prisidėti 
prję. fėšų pąįepgiųip^ W^kymą..,UŽv^Q‘:lapęftų xeįr.
kia prisiųsti 75 centus, už 500’lapelių $3. - ,• į.

Draugai ir draugės, tuojauš užsakymus prišiųskite,-nes ręi- 
kajinga tuos lapelius tuojaus platinti. .Jeigu kurių kuopų su
sirinkimai greitai neįvyks, kuopų valdybų nariai gali pasitar
ti ir be kuopų susirinkimų nutarti, kiek užsisakyti lapelių. 
Aišku, kuopų susirinkimuose nariai nesipriešins-tokiam val
dybų darbui. .

Užsakymus siųskite Kom. Partijos Lietuvių Centro Biurui, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

PEIPING, Chinija.— Ar 
Chinijoj karas jau užsibai
gė? klausinėja vienas kito 
žmonės. Ne! Be to, kad 
pietuose komunistų armija 
veikia prieš reakcininkus, 
už Sovietų galių, šiauriuose 
taip pat neramumai nesu
mažėjo. .Nors Mandžurijos 
karo viešpats Čangas ir už
ėmė Peipingų, tačiaus Čian- 
kai-šekui prieštarauju gene
rolai vistiek savo varo: pa
sirengę kariauti prieš jį. 
“Krikščionių generolas” 
Fengas tebepuola su savo 
armijomis Nankingo val
džių. jšansi provincijos gal
va, gubernatorius Yen Hsi- 
Šaw, pareiškė, khd jis dėsis 
su šiauriniais generolais 
(Fengu ir kitais) ir vary
siąs kovų iki pergalei.

“Radikalų” lyderis Wan- 
gas dabar tebesiranda mies- 

, te Taiyuan-fu ir ten for- 
imuoja naujų šiauriečių vy
riausybę, kuri subendrins 
visus kovojančius prieš 
Nankingo valdžių generolus

Šiandien, spalio men. 1 d., prasideda vajaus mėnuo už 
revoliucinę lietuvių darbininkų spaudų ir organizacijas; 
už sustiprinimą viso mūs judėjimo Jungtinėse Valstijose.

Dienraščio “Laisvės” kaina šį mėnesį tampa nupiginta. 
Be to, tie vajaus dalyviai, kurie gaus daugiausiai naujų 
skaitytojų, aplaikys sekamas dovanas:

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

Jau visa eilė mūs veikėjų pasisakė už dalyvavimą lenk
tynėse—lenktynėse budavojime revoliucinio darbininkų 
judėjimo ir spaudos. Mes žinome, kad jie atliks savo pa
reigas; žinome, kad jie nesnaus ir gaus daug naujų pre
numeratorių. Bet mes negalime remtis tik ant vienų 
vajininkų—kelių arba keliolikos stambių darbuotojų. 
Mes norime išjudinti visą “Laisvės” skaitytojų minią; 
tuos tūkstančius draugų ir draugių. Mes šaukiame juos 
prie darbo. Mes žinome, kad kiekvienas “Laisvės” pre
numeratorius gali lengvai gauti laike vieno mėnesio ma
žiausiai vieną prenumeratorių, nes kiekvienas turime 
draugų ir pažįstamų, kurie galima prikalbinti patantiu 
mūsų skaitlingos Šeimos natiais. ‘ Todėl mes kviečiame 
visus laišviečius, visus tuos darbininkus, kurie įvertina 
mūsų dienraščio rolę ir naudą, stoti darban. Kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas po vieną naują prenumeratorių 
dienraščiui!

Rezultatai—su vardais ir pavardėmis gavusiųjų—bus 
nuolat skelbiami dienraštyj, kad kiekvienas skaitytojas 
matytų ir žinotų, kaip mes stovime.

ALDLD—Kitas Svarbus Uždavinys
tai organizacija, kuri suvaidino milžiniškų

Milžiniška KomunistŲ (Aliejaus Žemės Vėl
Demonstracija Berlyne Duodamos Pusdykiai ^cwniiorrar

BERLYNAS. — Pereitą 
pirmadienį Berlyne Vokieti
jos komunistai suruošė mil- 

priartinus geresnį rytojų. Aiš- reikalais, tai jis negalės at-jžinišką demonstraciją, ku
ku ir suprantama! |]Įkti prakalbų maršruto A. ’ ’ 1 " .................

j L.D.L.D. 9-tam Apskričiui, 
P™- Scrantone ir apielinkėj, 

kaip buvo apsiėmęs. Jo vie-
Iš visko reiškiasi, kad ’— 

džia už “Laisvės” prenumera
torius ir ALDLD. naujus na- , « - j
rius vajaus yra gan pasekmin- toj kalbės^ drg. IB'. Krasaus- 
ga. Tie draugai, kurie jau dir- kas iš BrookQyno. Drg. Bim
bo, gavo gerų rezultatų. Jei ha galės vėliau kada nuvyk- 
ALDLD. Centras (kalbu apie į apielinkę su prakal- 
sekretorių) geriau darbuotųsi— homis

Tiesa, nelabai gerai pra
kalbų rengėjams, kad vietoj

I____ _________ ______________________

ta kitas kalbėtojas. Bet 
kartais mes tokių dalykų 
nieku būdu negalime iš
vengti. Turint galybę viso
kių svarbių ręikalų ir dar
bų dažnai prisieina padary
ti pakeitimus.

Bet nežiūrint to pakeiti
mo, prakalbų rengėjai pri
valo gerai darbuotis, kad

Su mūsų ALDLD. Centro se-iKaiDU rengėjams, Kaa vietoj 
kretoriais pastaruoju laiku tu-; garsinamo kalbėtojo atvyks- 
rėjome nepasisekimai Kai tik:ta kitas kalbėtojas. — i 
prisieina patsai svarbiausias or
ganizacijos dafbas, žiūrėk jie ir 
sako: “Perdaug užsivertęs esu 
asmeniškais darbais, negaliu 
daug dirbti organizacijai.” Šiais 
rinkimais teks žiūrėti, kad se
kamais metais tas nepasikarto
tų. ______ i

Waterburio tareiliniai pasi
rengė išėsti Jurgeliutę iš fašis-' 
tų SLA. centro sekretorės. Ne-i visur būtų sutraukta kuo- 

daugiausia lietuvių darbi
ninkų į prakalbas.

J.V.K.P. Lietuvių
Centro Biuras.

manykit, kad jie tai daro del 
“pakairinimo” organizacijos. 
Nežiūrint, kad Jurgeliūtė turi 
gan juodas fašistines plunks
nas, jie nori pastatyti į sekreto
rius tokį žmogų, katras būtų 
juodžiausias, kai tikras krank
lys.

Draugai skaitytojai: nepra
leiskit neperskaitę vakarykščios 
(antradienio) “Laisvės” nume
ry j tilpusi d. Radeko straipsnį 
apie apsilankymą socialisto 
Vanderveldės Maskvoj.

NORWOOD, MASS.
Rugsėjo 28 d. mirė dr-gė 

Jazukevičienė. Palaidota 
antradienį, 30 d. rugs., lais
vai, be bažnytinių ceremo
nijų. ■ ■ <' ■' i ■») i . '

“Laisves” Reporteris.

rioje dalyvavo kelios dešim
tys tūkstančių darbininkų. 
Demonstracija buvo ruošia
ma mobilizacijai prieš grę
siantį fašizmo pavojų. Jo- • 
je pradėta kurti Anti-Fašis-, 
tinė Sąjunga. Specialis at
sišaukimas padarytas į so
cialistus darbininkus, ragi
nant stoti juos į anti-fašis- 
tinį bendrą frontą.

Įvyko keletas susikirtimų 
tarpe ; fašistų, iy koųiuniąti- 

sužeista. keturi f ašist’ai 
pasiųsti Į ligoninę. \\

WASHINGTON.— J. V. 
valdininkas, Ralph S. Kelley, 
pasitraukdamas iš savo vie
tos, pareiškė, kad* esamasis1 
republikonų vidaus. reikalų 
sekretorius Wilbur ir kiti 
švaisto šalies aliejaus šalti
nius, atiduodamas nuomon 
tom kompanijom, kurios 
'moka prisigerinti, pusdy
kiai. Standard Oil Co. ir 
Sinclair Oil Co. pasigriebia 
$40,000,000,000 vertės alie
jaus1 žemių Colorado valsti
joj.' Tai1: šmugelis, sako 
Kelley, panašus- į tą, kurį su
ruošė Hardingo administra-

Vadinasi, Chinijoj ramu
mo dar ilgai nebus. Nebus 
jo tol, kol komunistai paims 
į savo rankas visą šalį, iš
vydami ne tik svetimus im
perialistus, kurie kursto ka
riauti, bet ir jų bernus, vi
sokius generolus.

Kaip Ispanai, Pjauna
Mėsai Galvijus

MADRIDAS.— Laikraš
tis “EI Sol” (Saulė) smar
kiai peikia dabartinę Ispa
nų sistemų pjovime galvijų. 
Esu ispanai pjaudami galvi
jus, pirmiau nupjauna jiem 
kojas. Kuomet bekojis gal
vijas raitosi ant žemės, 
tuomet jį galutinai dabai- 
gia. Laikraštis sako, kad 
tai yra baisi kankynė galvi
jams ir toji mušimo sistemh 
turėtų būti pakeista “moks- 
liškesne.”

Eksplozija Užmušė Keletą;
Kitus Sužeidė

WASHINGTON.— Septy
ni dideli kapitalistai, kurie 
paaukojo po $10,000 Hoove- 
rio rinkimų kampanijai; ga
vo numažinimų mokėjimo
takjSų nuo jeigu po $100;-1 
000,d00. ' Šituos faktusk iš
kėlė kitos tokios pat partijos 
narys (demokratų) John 
b{. Garner, kongresmanas, 
iš Texas valstijos.

Keldama tasias žinias 
aikštėn, Amerikos Komunis
tų Partija šaukia darbinin
kus nebalsuoti daugiau už

' ROM A.-Vatikano papa yra 
pasirengęs siųst savo pasiun 
tinį į Rumunijos karaliaus 
Karolio vainikavimo pramo
gų, kuri neužilgo bus su
ruošta, Papa džiaugiasi1 tu
rįs, prpgos dalyvauti mohhr- 
cho pastatyme ant sosto.

ALDLD., i
rolę lietuvių darbininkų švietime Jungtinėse Valstijose. 
Jinai suvaidins dar didesnę, jei visi jos nariai pasidar
buos. .Todėl šiame mėnesyje ALDLD. apskričiai, kuonos 
ir nariai privalo pasisakyti už padvigubinimą ALDLD. 
narių skaičiaus. Tas galima ir nesunku, jei tik visi na
riai stos darban. Kiekvienas ALDLD. narys privalo pa
siryžti gauti nemažiau vieną narį į ALDLD. per spalio 
mėnesį.

Krizis, Bedarbė—Sunki Padėtis
• N V

Esant šalyje dideliam ekonominių! krizini, bedarbei, 
mes gerai žinome, kad daugybė lietuvių darbininkų ne
dirba, o kiti dirba tik dalį laiko. Dienraštis “Laisvė”, 
ir ALDLD. visuomet stovėjo sargyboje bedarbių ir dar
bininkų bendrai reikalų sargyboje. “Laisvė” gina darbi
ninkus jų kovose su kapitalistais; gina bedarbėje; gins 
visuomet, nes ji leidžiama darbininkų ir yra vadovauja
ma komunistinės, vadovybės. Todėl darbininkai šiuo tar- 

I pu ypačiai turi skaityti “Laisvę”, kad suprasti, kaip ko- 
i voti prieš bedarbę, prieš alkį ir skurdą, kurį antmete pū
vančioj! kapitalistinė sistema.

Darban, draugės ir draugai!

ėmusi šliūbą, tsci kažin kas ^uiy Savings Banko izdi- 
paleido bombą į vestuvinin- įninkąs, tapo nusmerktas 
kų būrį ir du asmenius nu- nuo 6 iki 10 metų kalėti už 
dėjo. nusukimą $38,000 banko pi

nigų.

POINT ARROW, Alaska. 
Ši šalis jau praleido savo 
vasarų ir rudenį. Šiuo tar
pu čionai visur sniegas. Va
sariniai paukščiai apleido 
šalį. Tik kur nekur <maty- 
tis- žiemines gėlelės, kur jos 
yra saugojamos nuo sniego 
pūtinių. Jau buvo apsilan
kiusios ir pūgos.

EKUADORIUJ KRIZIS

GUAYAQUIL, Ekuado- 
rius,— Šalyje viešpatauja 
krizis. Nepasitenkinimas 
esama valdžia didelis ir pla
tus. Prezidentas Ayora pa
sitraukė iš vietos.
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Po Lietuviu Kolbiiijas

Kntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

Fašistai ir Socialfašistai Jį blokinę SLA. fašistus ir so-
Karštai Sveikino SLA Seime čialfašistūš, kaip kovoti ko-

Socialfašistas Grigaitis
“Naujienų” No. 227 po ant-

kitiems šbčialfašistų va-.
dams dar vyksmą mulkinti 
dalį Vokietijos darbininkų.
fačiauą jų įtaka su kiekvie- £,aį žino visa Amerika, i 
na diena1 smunka. Revoliu-1 |(a(j šiemet “Laisvės” meti-i 
ęinis judėjimas Vokietijoj ims koncertas įvyks 14 d. i 
auga.

DRAUGŲ ŽINIAI '

gruodžio (December).

ATSIGAUNANTIS “GUDRUMAS”

tik 
ku-

Kai kurie gudruoliai keistai protauja apie rinkimus. 
Sako,t Komunistų Partijos programa ir kandidatai geri; 
bet jiĮ '• vis 'tiek dar neišrinks;” todėl verčiau’balsuoti už 
kapitalistų kandidatą, kuris žadą palengvinimus darbi
ninkams ir kuris galės būt išrinktas.

Tokį daugelio darbininkų protaVimą žinodami, republi- 
koriai, demokratai it’ “socialistai*’. nesįgaili prižadų be
darbiams ir darbininkams. Bet kaip tik rinkimų balsus 
suskaito, visus tuos prižadus pamiršta, ,ir parodo darbo 
žmonėms dar kiečiau sugniaužtą kumštį. Pavyzdžių 
tam netrūksta.

Per paskutinius piiesto majoro rinkimus Detroite, 
Mich., p-s Frank Murphy žadėjo greitą pagelbą bedar
biams—duoti jiems miesto lėšorbis kambarius, įsteigti 
jiems nemokamas virtuves, atidaryti plačius miestinius 
darbus ir tt.

Kai- buvo išrinktas, Murphy tuo jaus paskyrė komisiją- 
bedarbių reikalais rūpintis; bet komisija sudaryta iš 
Fordo automobilių kompanijos ir kitų fabrikantų atsto
vų. : Jie gi išdirbo štai kokią programą “greitajai bedar
bių pagelbai:” visus bedarbius suregistruoti policijoj; 
bent kokios paramos duoti tiktai tiems, kurie Detroite 
išgyvenę ne mažaiu vienų metų; ir tuo pačiu laiku tyri
nėti, ar iš^ikro reikalinga yra bedarbiams valdiška ap- 
drauda. O Fordo kompanija dar surašinėja savininkus 
namų ir josios automobilių; kurie jų neturi, nebus tiems 
darbo,pąs Fordą; tik turintieji gaus dieną kitą padirbė
ti. f Panašias rekomendacijas Fordas, suprantama, duoda 
ir kitiems fabrikantams.

Iš smalkių Murphy’o žadėjimų išeina praktikoje 
jucdieji policijos sąrašai, sistematiška šnipijada, su
rios pagelba fabrikantai galėtų dar lengviau kapoti už
darbius it laužyti streikus; 1 ,

demokratai ir vadinami “progresyviai” republikonai’ 
bijosi masinės bedarbių kovos su komunistais priešakyje 
ir stengiasi užkirst kelią įtikrą, tuoj autinę bedarbiams 

/^pagelbą ir valstybinę bedaMnų apdraudą. Todėl jie nuo 
savęs žada miglotą bedarbiams paramą, žvejodamiesi 
darbininkų balsus. Su tokia gudrybe ypač pagarsėjo 
Ne$v Yorko valstijos gubernatorius Fr. Rooseveltas, ža- 
dęcjamas ištirti ir pasižiūrėt, kas galima padaryt bedar
biui naudai. Bostono majoras rinkimų kampanijoje da- 
sikalbėjo net iki to, jog viešai kaltino Amerikos Darbo 
Federaciją už neorganizavimą bedarbių. Republikonas 
B u tie ris, žinomas New Bedford, Mass., audėjų lupikas, 
taip o pat klega apie bedarbių ir dirbančiųjų būklės pa
gerinimą.

Bet kaip tik tūli tų ponų bus išrinkti, greitai jie pra
dės bedarbius “remti” panašiai, kaip dabar daro nauja
sis Detroito miesto galva.

Prie tokio tai galo veda tas trumparegių “apsirokavi- 
mas”f kad, girdi, komunistų vis tiek dar neišrinks, o čia 
štai, nuims tą ir tą palengvinimą ketina padaryti republi
konas, demokratas bei “socialistas”, kurį gali išrinkti. 
Beį toks įsikalbinėjimas turi dar tą blogumą, kad sulai
ko nuo balsavimo už Komunistų Partijos kandidatus ir 
kepkia jų išlinkimui. O Komunistų Partija viena ištik- 
rųjįj ir grumiasi už bedarbių ir dirbančiųjų reikalus; ir 
tiktai apie ją telkiantis politinėse ir ekonominėse kovo- 
*se,-‘darbo žmonės tegalės išsikovoti ką nors lemtesnio 
tuojautiniams savo reikalams,—nekalbant jau apie pa- 
žetigimą.pirmyn linkui išsivadavimo iš pūvančios ir žvė- 

' rėjąnčios kapitalizmo tvarkos ir linkui darbininkų val
džios įkūrimo Jungtinėse Valstijose. Todėl darbininkai 
turi mest šalin dairymąsi į kapitalistines partijas ir lap
kričio 4 dj atiduot savo balsą komuiiistams.

ir stengiasi užkirst keli

Atsisakė Duoti Leidimą Guateniafoj Revofiuciįa 
Komunistinei Parodai Kunkuliuoja Taipjau

--------- L-----

MEXICO CITY.—IšGua-
įlos ’Angeles.— Los 

Angeles miesto taryba atsi
sakė išduoti komunistam temalos ateiną neoficialūs 
leidimą /turėti savo paradą; daviniai skelbia, kad ir toj 
miesto gavėse, spalių mėn.' . . ... . _ . ■ . ...g J 1 c I šalyj (ji randasi Centrali-
. San Pedro mieste tapo su- ngj Amerikoj) revoliucija 
areštuotas William Simons, verda ir ji, anksčiau ar vė- 

. koniuniętų kandidates į Ca- ]įau, išsilies per briaunaą.
Hfofnijds gubernatorius, Didelis 
laike jo prakalbų.

Tas parodo, kaip Califęr 
nijos reakcininkai mano pa-

nepasitenkinimas 
i masėse jaučiamas preziden
tu generolu’ Chacon, kuris

smaugtį kųmiinistinį judėji- vald° ^stą su svetimų įm
iną. Bei. jis nėra pasmau- perialistų pinigais ir gink- 
gi;-.m?.s. lais.lais.

munistus ir kitūs pažan
giuosius SLA narius

Kuomet dabar
Turbūt iki tol, kol gaus

$30 
$25. 

. $20
. $ią

$10

IOmH

buvusius v&jus.

“I.AISVt” 
427 Lorimer Street

Brooklyn, N. Y.

.• Trečiadienis,: Spalių :1,: 1930
1 1 f -==

į | į 4 j Jiirmi

Nors malioriams (pente-; 
į>i 

mvu, ixunu pxcvvcvjv . . v . bet d. P. Bieliauskas iš]
darbuotis . su žvalgybininku vietų Sąjungą uz tai, kad .RnjoklynO, užsimokėdamas j 

ten į darbininkų ir valstie-1 savo prenumerątą $8, dar 
čių rankas pateko jo pačios; dolerį paaukojo dienraščio rlxTnPni m 111 n 0OQ • i

“Vieny-' sociall?ašistas Grigai- riamg) šiemet blogi metai 
galviu “Žvalgybininkas su bė^fašistinFkiika dgjo!‘;" .....................
fašistu laiko misijas , - - - .. •
talpino sekamą savo korės-1Adomaičiu,’ kad išspirti so- 
pondento^ (is Brooklyn, N. cįalfašistus Grigaitį, Gugį ir 
Y.) aprašymą apie Lietuvos ju pataikūną Vitaitį iš SLA 
fašistinės valdžios prisiųstą vadovybės * ’ ’ 1 “
žvalgybininką: i ;

“Tatitfašistiška ‘Vienybė’pra- 
neša, kad ‘Lietuvių šaulių Spau
dos Atstovas’- J. V. Adomaitis 
ir ‘Vienybės’ redaktorius J. 
Valaitis ‘biznio’ reikalais iš-j 
vyko į Mass; valstiją. Iš Mas- 
sachusetts Adomaitis keliausiąs 
Chicagon. Pakeliui jisai dar 
sustoja kai kur kitur.

“Iš tikrųjų, šių dviejų asme
nų ‘misija’ yra ši: juodu atlan
ko žymesnes lietuvių kolonijas 
ir organizuoja ‘bepartyvių’ tau- L , , i.i , 
tininkų sąjungą.. žvalgybos diktavimas,

“Minimas Adomaitis (tas 
pats, ką buvo Ghicagoje SLA. 
seimo metu) yra šnipaš, t. y. 
atsiųstas Lietuvos ‘bepartyvių’ 
tautininkų, kitaip sakant, Lie
tuvos valdžios žmogus. Jisai jo
kio ryšio su šaulių Sąjunga ne
turi, vien tik skelbiasi tuo var
du, kad apdumti amerikiečiams 
akis. Jisai yra ŽVALGYBI
NINKAS ir iš žvalgybos gauna 
algą.

“Pas mus Brooklyne jau ne 
vienas apie tai žino, taip pat jo 
amatą patvirtino ir neseniai su
grįžęs iš Lietuvos vienos laivų 
linijos lietuvis) atstovas-agentas. 
Bęt ar sekasi: Adomaičiui šni- 

tai sunku pasakytu... 
< r ■ I » . 7 I Y

jtis bjauriausia niekins So-

dvarai. “Naujienų” No. 228 
ta? jdesųeratasi rėkįa: f“Intę- 
ligeūtų ’skerdimas * Rusijoj.” 
Jis labai siunta ant Sovietų 
valdžios ) už sušaudymų 48 
kontr-revoliucionierių, ku-i 
rie, įėję į valdiškas1 vietas, 
buvo .sudūrę suokalbį nai
kinti Įnaista, ,kąd tuo būdii 
pakenkti jSoviątų^ valdžia,!; 

s Tam socialfašistui labai ne
rašyti kaip žvalgybos dik-.patiko

ir pasigriebti 
SL|A organizaciją į'smetbnį- 
nių fašistų khhka's, tai ( ir 
Grigąitis . pra’dpjo šaukti: 
“ko čia švaistosi tarp, ąmę- 
irikiečių tas ponas AdomaL 
•tįs?” Jam nepatinka; kad 
[“Vienybė” susibičiuliavo su 
tuo shiėtoninių’ fąŠistiį šni
pu ir “pastaruoju laiku ėmė

reikalam.. , . •
i --------
Šis draugas pats kalba: 

Gerb. “Laisvės” Adm.:
Už “Laisvę” prenumerata 

mano ilgai užsivilko. .Dabar 
‘atsilyginu. Rasite money' 
orderį vertės $7. ’Už- $6‘at-!

tuojaina.” Ypatingai nepa
tinka Grigaičiui Smetonos 

kad 
vyti lauk iš SLA organiza
cijos vadovybės socialfašis- 
tų kliką, kuri pasitarnavo 
fašistams kovoj prieš komu
nistus ir pažangiuosius SLA 
narius.

Vos tik spėję suskaldyti 
Susivienijimą,,fašistai ir.so
cialfašistai pradėjo ėstis 
tarp savęs. Jiems rūpikuo-i 
daugiausi aasmeniniai pasi
pelnyti iš SLA organizaci
jos-. . ;

’Aišku, kad SLĄ .brgąnir 
zacija, kokia dar ji pasiliks 
fašistų ir socialfašistų ran^ 

pauti čia pą^ mjis Amerikoje,! koše po galutino ' skilimo, 
reakciniais elemėhtahis 

Gi pats Grigaitis nuo sa- i tarP įesipjąunarit', tję- 
v.ęs apie i Lįėtuvos : £ ašistų į trukus susilauk juodų die-
šnipą priduria: > . L

i Ši B. Brooklyniečio paduota 
žinik (o< mums žihomaj, <kad ji/ 
sąi .ytą; gęraį( pąiiitoripųotas) 

1 nušvies kai . kuriuos dalykus, ku
rie į daugeliui amerikiečių at-, 
rodė keisti? Visų-pirma, ko čia i 
švaistosi tarp amerikiečių tas! 
ponas / 
“atstovaująs-' j 
spaudą, o su spaudos dalykais 
matyt, neturi i 
Paskui, kodėl “Vienybė”, susi
bičiuliavusi su tuo “atstovu”, 
pastaruoju laiku ėmė rašyti 
kaip žvalgybos diktuojama?

Reiškia, ir pats socialfa- 
šistas Grigaitis pripažįsta, 
kad ponas Adomaitis yra 
žvalgybininkas. Jis atvyko 
šnipinėti tarp Amerikos lie
tuvių ir organizuoti “bepar
tyvių” tautininkų (fašistų) 
sąjunga. Jam padeda 
darbą . varyti fašistai 
“Vienybės” pastogės.

Čia reikia priminti, 
tas kruvinųjų Lietuvos 
šistų žvalgybininkas buvo 
garbingai priimtas ir karš
tai sveikinamas SLA. seime 
(Lietuvių Auditorijoj). “Tė
vynė” (No. 26) rašo, kad 
penkto jšeihid'sesijoj

“Perstatoma Adomaitis, L. 
šaulių S-gos spaudos atstovas. 
Jis SMeikina ir kviečia dirbt lie- 
tu-vybšs ir musų tautąs. ^evbųvio 

Pataria neduoti■ lietuvių, 
mindžiot.” , .

O -Naujienų” korespon- 
dehtąl, aprašydamas penk
tą (No. ,144) sah!o:

“Gerb. Adomaitis • sveikina 
Seimo atstovus; atstovai karš
tai ploja.”

f

Fašistų žvalgybininkas 
sveikino fašistus ir socialfa- 
šistus. O atstovai (kartu ir 
socialfašistai, Grigaitis, Gu- 
gis ir kiti) jam karštai plų- 
jo. Reiškią, fašistiniai gai
valai, turėjo savo seime iię 
tik Amerikos šnipų, kurie 
blekdŽękiais . daužę pąžan- 
giųjtį delegatų galvas, bet ir 
šnipai Lįiętjt^ą c-fąšįš®^ 
valdSos. žvalgybįninkaš

nu., i i
i i J.< Siurba.

TRUPINIAI
Adomaitis, kurie sakosi ■ Vedėjas nemokamo New 

Lietuvos šaulių yorko miesto darbo biuro 
anuos uuiyAčuS, . . n i
nieko bendro? nesenai raportavo, kad ne-

iš

jog 
fa-

labui’. 
vardo1

“Laisvėj” •' parašy
mas: “Mirtis * sabotažnin- 
kams.” Jis dėl to net edito- 
rialą parašė, išniekindamas 
komunistus, Staliną ir So
vietų Sąjungą.

sinaūjinu “Laisvę” aht me
tų. Septintas’' doleris bus 
auką “Laisvei” už tokį ilgą 
•užilgavojimą. Žinau, kad 
pinigai jums labai reikalin
gi. >; ■ '

Draugiškai,
F. Grybas.

Hudson, Mass. /

PASTABOS
Kuomet SLA ponai at

mesdavo narius, nepasaky
dami atmetimo priežasties, 
aiškindamiesi, jog daktaras 
kvotėjas tokių “sekretų” ne
galįs skelbti, ir kuomet dar
bininkai nariai tam pasi
priešindavo, sakydami, kad 
čia ne sveikatos 'klausimas, 
bet atmetimas nario del jo1 
politinių pažyalgų, tai fašis
tiniai ;“darbuotojai” uripu 
'rėkė,-jdg tai šmeižtas. Jei- 
gu iki 'šiol buvo narių; ■ ku
rie -tikėjo ' ’fašistų aiškini
masis, tai lai .pasį.^aito ką.

ra reikalavimo darbininkų 
virš 40 metų amžiaus. Mat, 
kuomet dabar siaučia didele 
bedarbė, darbdaviai gali už
tektinai gauti jaunų darbi
ninkų, khrie, verčiant sku- 
bint, gali daugiau darbo at
likti, gali . daugiau pelno ■ pa
daryti kapitalistams.

Kokioj pądė.ty atsiduria 
milionai darbininkų; kurie; 
yra virš 40 metų anyžiaus? 
Kapitalistinėj sistemoj jie 
nebereikalingi. Jie gali mir
ti badu. ■

Vokietijos kapitalistai; 
versdami darbininkus už pi
giai dirbti, prądeda užka
riauti savo tavprams . mar
ke tą Francijoj.

... Per šių męM’^ptynis mč* 
nesiūs vokieciąį .. pardavė 
Francijoj tavorų už $43,- 
120,’ObO daugiau, negu tuo

įinių Valstijų kapitalistai 
Frakcijoj pąrdąvę ;tavorų 
už $22,120,000 mažiau, negu 
tuo pat laiku pereitais me-i 
tais. ' ■

V okie ti j OįS Špčialf kšistų 
vadas, Dr. Otto Braun, Prū
sijos’ premjeras, 'yra stam-

Worcesteryj susiorga n i - 
zavo “L.” korespondentų 
biuras. Pūiku! Tačiau biu
ras turi žinoti, kad ant jų 
pečių gūla ir platinimas 
“Laisvės.” Platinkite patys 
ir pasikvieskite pagelbinin- 
kų.

Draugė M. Tileikienė vėl 
apsilankė Brooklyne. Užėju
si į-“Laisvę” paaukojo dole
rį jos reikąlams. ( Ji bėda- 
vodama pasakojo apie be
darbės plėtimąsi mainose.

Prakalbų maršrutai jau 
artinasi. Maršrutuos drau
gai? L. 'Prūseika, A. Bim
ba ir B. Krasauskas. ‘ Jų 
prąkalbosę Viisur reikia pla
tinti brošiūrą “A r St einiki *w ................. ~ ai

r “Tėvynes” No. 39 p. Vi- Pagydo?” Jos kaina 15c.
Itaitis nurodo, jog d., Že
brauskas, kuris buvo atmes
tas 14 kuopoj, vėliau įstojo 
į 136-kp. savo sutrumpinta 
pavarde ir kaipo Žėbrys pri
imtas. . O t, ėmė ir apgavo 
gudriuosius fašistus. Svar
bu tai, kuomi gi netinkamas 
d. Žebrys?' Ogi tuomi, kad' 
jis seime stovėjo su 'pažan- 
giasiais delegatais ir po sei
mo remia ir darbuojasi už 
pažangiųjų seimo tarimus ir 
jo rinktąją Pild. Tarybą. 
Taigi matote, kame glūdi ne
tinkamumas! O iki šiol 
bainde nariams įkalbėti, kad 
del kokių ten “sekretnų”, 
neskelbiamų daktaro kvotė
jo priežasčių, nepriimami 
nariai!

Tame pačiame straipsnyje 
p. Vitąitis Tagina savo .pa
sekėjus gerai iškošti kandi
datus į Susivienijimą, kad į 
j į nepatektų ‘ ‘ r a ū d o n ų 
'siųkšjių.” Jau jūs, vyrai, ir 
Be] koštuvo .imdami narius 
Vargiai jų susilauksite! Bet, 
oi; ;kad< -padarius, -taip ša- 
j<ąnt,’’gerą’frontą, tdi “did*- 
varingai” jjasiskclbiu, kad 
tfelį: iL tokių nepriimsime. 
Užtenka, jau fašistiniąms 
elementams-, švaistytis tarpe 
darbininkijos! Lai eina pas 
Ironiją sau narių jieškoti!

_ _ _ _  Vokietija Sako Laikysis 
bus dvarininkas. Jo dvaras,] Nuošaliai Protesto
Schdrfheide, netoli Berlyno, 
susisiekia su prezidento von 
Hindenburgo privatine me
džiojimo žeme.

Kaipo stambūs dvūrinin7 
kas, jis gina kapitalistinę: 
sįątėmą. Jis yra priešas So-; 
vietų Sąjungos, priešas..re--' 
vbWeihio VŽkidiiJds ■dažftM 
ninku judėjimo. Bet jam ir

BERLYNAS. Kuomet 
kapitalistįnės . šalys 

smarkiai' protestuoją1, prieš 
Sovietų Sąjungos kviečius, 
tąį Vokietijos, valdžia tyli, 
H; odama įžeisti Sovietų vy- 
pusybę, kad pastaroji nę- 
įiii.autū pirkūši čia maši
nas.

............................................

Platintojai, kurie ims ne 
mažiau kaip 10 egzemplio
rių, gaus po 10c knygutę.

“Laisves” vajaus *• pradžia 
šiemet labai graži. Rūpinki
mės, kad pabaiga būtų dar 
gražesnė. Mūsų c L 
2,000 naujų skaitytojų 
nesunkiai išpildomas.

obalsis
yra

DETROIT, MICH.
Žodis S.L.A. Kuopos Nariams

Draugai ir draugės, daugiau 
kreipkite į kuopos reikalus do
mės. Gegužiniai bernai—fa
šistai vis tebesistengia suskal
dyti 200 kuopą. Todėl mūsų 
visų pažangiųjų narių yra par
eiga lankyti susirinkimus ir ne- 
daleisti suskaldyti kuopos fa
šistams.

Jūs žinote, draugai, fašistų 
tikslus: jie nori atskirti nuo 
.mūsų ' mažiau' susipratusius 
darbininkus įvairiais gązdini- 
mais, kad paskiau galėtų jų 
sumokamus centus ir juos pa
čius naudoti fašistinei politi
kai; misti patiems organizaci
jos pinigais1 ir remti' kruvinąjį 
Smetonos fašizmu Lietuvoje.' 

’Susirinkimas įvyks '5-tą. die
ną spalio,’todėl viši nariai bū-1 
tinai susirinkite. Bus daug ir! 
naujų svarbių ’reikalų aptari
mui. • ' » Z ‘
-j S.L.A. 200 Kp. Pirminiu.

: < : • i Z. Gobis.

MONTREAL, KANADA
Teatras, Koncertas ir Balius

A.L.tD.L.D.< 137-ta kuopa 
rengia teatrėlį,- trijų veiksmų 
komediją “Moterims Neišsime- 
luosi,” taipgi bus koncerto da
lią, grieš puiki darbininkų or
kestrą ir ant galo bus balius.

Šis parengiipas įvyks didžio
joj Arthur salėje, 57 Prince 
Ąijthur St., sekmadienį, 5 :d. 
spalio. Įžanga 30c. ■ ■

Visi Montrealo lietuviai, bū
kite šiame. parengimej, nes -ne
daug, tokių progų pasitaikys,

A.L.D.L.D. 137 Kuopos
! . Rengimo Komisija.

VAJUS
Šiandien, 1 d. spalio, pra

sidėjo mūsų dienraščio nau
jų skaitytojų gavimo vajus. 
“Laisvės” prenumerata nau
jiem skaitytojam tik $5 me
tams per visą šį mėnesį. 
Atsinaujinaritiem $6. Ntipi- 
ginimas tik naujiem skaity
tojam. Brooklyne, kur rei
kia stampos lipdyti, <4L.” 
kaina $8 metam. Naujiems 
skaitytojams $7 metams.

Su pirma dieha'vajaus ga
lime pasidžiaugti gražiomis 
pasekmėmis: 1 ;’

New Yorko apiplinkė..... .6} 
M., Philadelphia'.............. .... 4
J. Gabužis, Binghamton... .4 
M. Dobinis, Newark, N. J. .3 
A.L.DX.D. 9-tas Ąpskr.... .3 
J. Širvaitis, Montello............ 2f
J. Moreyn, Phila., Pa..i... .2 j 

J, Chepukaitis, Waterbury,
- Conn............... .................... .. 2

P. Kuprius, Baltimore........ '
J. (Yatužis, Riverside, N. J..1 
A. Kveska, Gardner, Mass..l 
F. žyžis, Philadelphia........ 1
D. Pdcius, Rockville, Conn. .1 
P. Kuprius, Baltimore........ 1
A. , Palilionis, .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. Grubis, Brooklyn, N. Y.,1

F. Prūsas, Los Angeles,
Cal. ................  .1

A. Balčiūnas, Brooklyn....!
J. Gulbinas, Forest City,

Pa...........................................1
Visus augščiau sužymėtus 

draugus, kurie stojo j dar
bą su pirma diena vajaus, 
prašome dalyvauti konteste 
ir laimėti vieną iš šių dova
nų:' '

Lma Dovana
2- ra Dovana
3- čia Dovana
4- tą Dovana 
^-tą Dovana
5- tą Dovana

šias dovanas duoda A; L. 
X)tL.*t)/ 2-rd^s Apskriti^/ NeW 
Yorkb ''iaįiėlinkės.1 Vdjuje 
dalyvauja pats aukoto  jąfe 
dovanų ’ ir kvięčia kitus ap- 
skričius į varžytines. '

Senų Skaitytojų Domei! 
Prašome draugų įsitėnąyt, 
kad reguliarė “Laisvės” kai
na yra 6 doleriai metams ir 
3 doleriai pusei metų. Se
niems skaitytojams nėra na- 
piginimo. Tačiaus, kurie iš 
senų skaitytojų gaus “Lais
vei” du naujus metimus 
skaitytojus, tie ir savo pre
numeratą galės atsinaujinti 
už 5 dolerius metams.

KUR MŪSŲ VETERANAI?
Daugelis “Laisvės” skai

tytojų, bendradarbių ir rė
mėjų klausia administraci
jos, kur dingo mūsų dien
raščio pirmesniųjų vajų ve
teranai: Julija Rainardienė, 
J. S. Mažeika, A. Buivydas, 
J. Sinkauskas ir visa eilė ki
tų. Well, kol kas iš jų žo
džio negavome, tačiaus, tu
rime vilties, kad jie stos į 
darbą ir dar nemažai bai
mės įvarys kai kuriem iš 
mūšų.
New Yorkas ir Shenandoah

Drg. A. Matulis d žiū kišk u* 
mandrumu kalba/ kad Nėw 
Yorko A.L/D.L.D. 2-ras Aps
kritis laimės pirmą dovahą 
šiame vajuje/ o drg. S. Rei- 
kauskas sako, kad Shenan
doah apielinkės A.L.D.L.D. 
9-tas Apskritis gaus < pirmą 
dovaną. Gi tuo pat kartu 
drg. P. Namikas turi sumo
bilizavęs visą Waterbury už 
pirmą ęlovaną.

Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis,

Nuo šios dienos į kontes- 
tantų sąrašą dėsime tik tuos, 
kurie turės nemažiau trijų 
skaitytojų.

Jei Bostonas ir Baltimore, 
kurie kitubse vajuose ne
daug tepasirodė, Šiemet dar
buosis sulig pasižadėjimo, 
tai šis vajus turėtų pralen- 
ti



Puslapis Trečias

ĮSPŪDŽIAI KELIONES PO LIETUVĄ Tel.,, Juniper 6776

BROOKLYN LABOR LYCEUM

949

BEDARBIAI i SKAITYKITE “LAISVĘ

Kritika Mūsų Parengimu Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Eitkūnus eme

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

tarnavimas prielan

ELIZABETH, N,

VEIDO GRAŽUMAS

Telephone, Greenpoint 2820

228 Second Avenue

J. KAVALIAUSKAS

Vardas

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

WORKING WOMAN

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription,

ADDRESS
STATE.

kaip mačiau 23 
Todėl amerikie-

Darbinirikų Pačios 
Skleiskite Jį!

Bell __
Keystone

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Geo. S him aitis

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Phone: Stagg 8342
Bell Phone, Poplar 7545

Kaip ilgai galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek jūfe galėtumėt 
i.ždubti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—.ir jų uždarbiai 

u; ažeja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

kad 
Mat,

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Lietuvys Laisnnlotas Elektros 
Įvedini Kohtraktorius

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

TELEFONAI:
___________ Oregon 1186
_____ _______Main 1417

i!u' ■«:>*

Kaip 
saulinio 
liauti į 
gimines

Bankų ga- 
pusėtinai išpuošti 
ir gerų viešbučių

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 
ŠIOJE VIETOJE

Nors mūsų apskričiai turė
jo gerą programą ir nemažai 
paskleidė “Laisvės” ir surinko 
keletą desėtkų dol. del T.D.A., 
vienok toje vietoje rengti iš
važiavimus neapsimoka. Vie-

LIETUVIS GRABOKIUS
IR BALZAMUOTOJAS

rankąkprašai nors 
dalies, Kurią tu už

tai gali didžiuotis, kad jie 
daug žmonių turėjo ir pasipel
nė gaųa daug.

Tad tjei rengti išvažiavimus, 
tai rengti visai kitoj vietoj.

Manau, apskričiai šia pasta- 
paims į atydą ir ateityje 

i nedarys tos klaidos; taipgi 
įkuopos rimtai padiskusuos pa
darytas klaidas tų narių, ku
rie pirko monarcho Vytauto 
paveikslus ir rėmė juoduosius 
ir abelnai fašistus. M. Ž.

Pamąstyk sau, darbininke 1 
Tai tavo pūslėtomis rankomis 
viskas pagaminta. Tu. pasta
tei didžiausius tiltus, pratęsei 
gelžkelius, padirbai orlaivius, 
automobilius, kurie tau neduo
da skersai gatvę pereiti; pa
statei didžiausius namus, fab
rikus, kur tu praleidai jaunys
tes dienas, palikai savo sveika
tą, o dabar, visų apleistas^ al
kanas, neturi nei cento, be pa
stogės slankioji po gatves ar
ba stovi prie dirbtuvės kampo 
ir ištiesęs 
milioninės 
dirbai.

Kodėl

Vokietija
Važiuojant per Vokietiją 

matėsi puikūs miestai ir mies
teliai su puikiais namais. Taip
gi matėsi lygūs gražūs laukai ir 
kaimenės juodmargių gyvulių, 
žardzuose laikomi, dieną ir nak
tį graužia žalią žolę. Taipgi ma
tėsi ir daug dvarų ir dvarukų 
ir- mažų grintelninkų. Atrodė, 
kad jų ten neblogas gyveni
mas, bet ten paklausinėjūs apie 
darbininkų gyvenimą pasirodė, 
kad viešpatauja didžiausias 
skurdas ir vargas. Vokietijos 
darbininkų uždarbiai yra maži, 
o pragyvenimo kainos augštos. 
Taipgi ten darbininkai apkrau
ki didžiausiais mokesčiais ir 
prie to ten viešpatauja didelė 
bedarbė. Milionai darbininkų 
vaikščioja be darbo. Vokietijoj, 
kaip ir kitose imperialistų šaly- 

būvį niekas ne
tik proletarine

ma.
negu

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

sūkuryje, dalis taip sau ten 
vaikštinėjo—del žingeidumo,
pažiūrėt, kiek įvairaus sviete- 
io suplaukę iš bažnytinių skie
pų. Bet juodvarniai ir jų a- 
gentai nesnaudė. Turėjo di
deles armijas sumobilizavę 
pardavinėjimui monarcho Vy
tauto abrozėlių. Labai buvo 
nuostabu ir šlykštu, kuomet 
'daugelis A. L. D. L. D. narių 
i turėjo prisegtus monarcho Vy
tauto abrozėlius ir kaipo kviet- 
ką nešiojosi. To monarcho pa
veikslo negavo uždyką nei vie
nas, turėjo užsimokėti 25c. 
Vieni pirko pasididžiuodami, 
kiti neturėdami revoliucinės 
drąsos atsisakyti: užpulti vi
sokių agentų, klojo kvoderius. 
Prie to dar daugeliui išviliojo 
po keletą dolerių įvairus 
Mmonki biznis” daržo kompa
nijos; nuo kompanijos nema- 
jžą nuošimtį gaus ir juodvar
niai darbininkų mulkintojai. 
į Tad kyla klausimas, ar apsi- 
Jmoka garsinti tą vietą ir reng
ei ten išvažiavimus savo klasės 
'priešų naudai? Ne. Ir visi 
sąmoningi darbininkai pasa
kys, kad ne. Dar daugiau. 
Reikia pasakyti, kokie silpni 
tie mūsų organizacijų nariai, 
rėmėjai revoliucinio judėjimo, 
kuomet taip lengvai pasiduo- 
iš išnaudot save savo klasės 
priešui, prieš kurį’kovoja per 
daugelį metų. Šis įvykis turi 
būt gana plačiai visose, kuopo
se diskusuojamas ir nušviečia
ma, kokią klaidą darė tie mū
sų nariai, kurie parėmė fašis
tines gaujas. Ar gali susiprh- 
tęs darbininkas tatai daryti? 
Aišku, kad ne. O gerai iš- 
diskusavę, sąmoningi darbi- 

i, o pas darbinin- ninkai ateityje to nedarys. Da- 
Lietuvoj uždarbiai bar pasirodo, kad tokių dis-

jlys, sustato į ęilę, peržiūri 
kad' apskričių ko-' kiekvieną nuo galvos iki ko

jų, išsirenka stipriausią, jau
niausią ir nusiveda. Pasiliku- 
sioji minia sudaro tokį liūdną 
vaizdą, kad sunku'ir aprašyti. 
Jie grįžta namo, mąstydami, 
jog ras alkanas žmonas, al
kanus, apiplyšusius vaikučius, 
neužmokėta už butą, kurą,

dovybę klasių kovose ir ženg 
kite prie pergalės.

P. Dulbis.

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžių.
Darbininkes Moterys!
Budavokite J j

iš kur mūsų laivas išplau- 
Prisirinko tūkstantinė mi- 
Mat, daugiau palydovų, 
pasažierių.

Laivas turėjo išplaukti nak
čia, pusė po dvylikos, ‘ birželio 
24 d. Pusė po vienuolikos pra
sidėjo keleivių atsisveikinimas, 
kuris neapsiėjo be ašarų, ir 
tuoj visus palydovus išvarė nuo 
laivo ir atėmė laiptus. Paly
dovai norėjo matyti, kaip laivas’ 
išplauks iš prieplaukos, bet ir to 
negalėję sulaukti. Mat, tikre
nybėj laivas išplaukė kaip dvi 
nakties, todėl netekę kantrybės 
visi palydovai išsiskirstė ir nu
važiavo namo, o keliauninkai 
taipgi dauguma nuėjo miegot, 
nesulaukę laivo pradedant 
plaukti. i>

Ryte atsikėlus, birželio 24 d., 
užėjus ant denio matės, kad mū
sų laivas jau toli nuplaukęs. 
Susiėjom lietuvių darbininkų ir 
darbininkių būrys. £mėm kal
bėtis tarp savęs. Sužinojom, 
kad lietuvių yra 13, 8 vyrai ir 
5 moterys, ir keturi buvom 
“Laisvės” skaitytojai, apie 6 
mūsų judėjimo pritarėjai. To
dėl tarp mūsų kildavo ir dis
kusijų; pirmeiviai imdavom, 
viršų ir turėdavom gardaus juo
ko iš tamsesnių mūsų brolių, 
kurie buvo apsikarstę visokiom 
brostvom, kad juos dievas iš
gelbėtų nuo nuskendimo.

Laivui nuplaukus toliau į jū
ras, trečią dieną atsirado ir li
gonių; buvo matyt sergančių 
vyrų, bet didžiumoj sirgo mo
terys; nekurios gailėjosi, kam 
važiavo iš Amerikos, o kitos iš
metinėjo vyrams, kam jie pa
kušindami leido važiuoti. Dau
gumas sirgo ne juokais ir pri
žadėjo daugiau nevažiuoti, kol 
bus gyvos. Pusryčių laike pir
miau būdavo pilni stalai, bet 
daugeliui susirgus jūrų ligomis 
buvo tušti ir sergantieji - neno
rėjo nei pamislyti apie valgį.

Praslinkus kelioms dienoms 
serganti pagijo, ir ėmė valgyti. 
Tuoj pradėjom matyti plaukio
jančius laivus, kas reiškė, kad 
jau netoli bus kraštas.

Birželio 30 d. priplaukėm 
Anglijos pakraštį, vadinamą 
Plymouth, kur laivas stovėjo 
virš valandą. Keleiviams buvo 
proga pamatyt sausžemį, kur 
skursta Anglijos darbo žmonių 
klasė, prislėgta kapitalizmo.

Po to keliavom linkui Fran
cuos pakraščio, vadinamo 
Snerbourg. Ten laivui sustojus 
ir vėl visi keleiviai žiūrėjo, kaip 
atrodo Francija ir jos prieplau
ka su įvairiais laivais ir nu
skurusiais darbininkais. Po to 
keliavom į Bremeno prieplauką 
ir ten apžiūrėjo mūsų bagažus. 
Gavę traukinį, važiavom per 
Vokietiją linkui Bremeno, o iš 
ten linkui Berlyno, vėliaus lin
kui Eitkūnų.

Išbalzamuoja ir laidoja nurniruaiiui 
viliokių kapinių; paraamdo au 

fpmobfhus ir karieta* veseHjoms, 
^HkBtynoma ir pasivažinėjimam*

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKEK

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

No. ir gatve— 
Miestas ir valst

95Sį) Willoughby Ave
Tel., Stagg 3842

ir paims, nes nieks namie to-i 
zacijų narius, stoka revoiiucį- kių^ nelaukia, kurie grįžta su j 

Lietuvos. Matėsi , nes drąsos. Daugelis mūsų or-, tuščiais kišeniais. O gal kitas 
neįstengia žiūrėti į bado kan-i 
kinamus vaikučius.

Apėjęs visur, dažniausia pa
suku į didžiąuąifL jĄfontrealio 
gatvę, St. Cąthėfirįė Št. Ir 
koks čia didelis skirtumas nuo 
vargdieniais apgyvento kvar
talo ! Matai per langus brili
antus, ' aukso, sidabro įvairius 
išdirbinius, didžiausius puoš
numus. Daug tokių daiktų 
mačiau, kad neturiu suprati
mo, kam jie reikalingi. Tai vis 
dykaduonių prabangos daly-

(Vaizdeįis)
Nuo ankstyvaus ryto šim

tai išblyškusiais .veidais, į- 
trauktomis krūtinėmis slankio
ja palei dirbtuves, restoranus- 
,valgyklas, įvairius išnaudotojų 

išyažiavimą .biurus, jieškodami darbo.
Jei pradeda kur kasti ravą, 

kitas ir, 
žiūrėk, jau visą minia laukia, 
gal paims į darbą, kol polici
ja atėjus išvaiko. Ir kur nei
ni vis tas pats liūdnas vaizdas.

Jei pajuntam, kad kur ims 
nors vieną žmogų, ten jau šim
tais susirenkam. ; Kiekvienas 
stengiamės atsistoti į priekį, 
būti šaunesniu, stiebiamės ant 
pirštų, pūčiam žandus, kad 
kuo nor geriau už kitą atro
dytum ir įtiktum pirkliui, ku
ris nupirks už kelis centus ta
vo darbo energiją, žiūrėk, po

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

kreiptis prie manęs.

tik po imperialistų pa
karo vis rengiaus ke- 
Lietuvą atlankyti savo 
ir tuo pačiu sykiu pa

tirti vargdienių darbininkų gy
venimą. Kelionės laiką vis nu- 
keldavau tolyn. Mat, prigulė
jau prie Jungtinių Valstijų po
litinių organizacijų, prie kurių 
buvau pririštas veikime; o an
tra, nenorėjau mesti darbą. 
Mano draugas J. Strakauskas iš 
Haverhill, Mass., mane ir vėl 

^per laišką pradėjo kalbinti va
žiuoti Lietuvon, kad patyrus te- 

W naitinį darbininkų gyvenimą.
Aš su jo nuomone sutikau ir 
ėmiau galvoti apie kelionę, bet 
ištikrųjų dar nesirengiau.

Pereitą pavasarį, 1930 m., ge
gužės 8 atleidžia mane nuo dar
bo. Darbo netekęs, išmestas į 
bedarbių eiles, ėmiau nejuokais 
rengtis į kelionę.

Gavęs vietą ant laivo Colum
bus, ant kurio mano draugas 
keliauja, į vieną savaitę suda
riau reikalingus raštus del ke
lionės. Sutvarkiau organizacijų 
reikalus. Atsisveikinęs su drau
gais leidausi į kelionę. Birželio 
24 d. laivas Columbus išplaukė 
iš New Yorko, todėl Montellos 
miestelį apleidau birželio 21 d. 
ir keliavau į B rook lyną pas sa
vo gimines; ten pabuvau porą 

1 dienų. Paskui suėjau savo drau
gi; ir pažįstamų moterų, kurios 

V sykiu keliavo su mumis.
Prieplauka North German 

Lloyd, No. 14, ant 58 St., Brook- 
lyne

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

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

NAME
CITY .

(Abalzasouoja Ir laidoja ncuuiruslua ant 
visokių kapinių. ' Norintieji geriausio pa- 
tarnavimo ir už žėmą kalną, nuliūdimo 
valandoje Saukite* pas mane. Fan 
Kalite gauti lotus ant visokių kapinių kūo- 
Variausiose vietose ir už žemų kainų.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA,* PA.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINANT, kaip apsieiti su Rasiniu automobiUu; dalinas | tris daUs:

taip ? Kur tavo 
“viešpats mielaširdingas,” ku
riam tų tiek bažnyčių, vienuo
lynų pristatei, ir tiek maldų 
sukalbėjai? Kodėl jis leidžia 
tave mindžioti, jei jis toks tei
singas ir galingas? 1 ,

Darbininke! Praverk akis 
ir, pažinęs savo priešus^ . ir 
draugus, stok kovon. Eik į 
darbininkų organizacijas ir 
bendrai^ su' visa darbininkų 
klase kovok už išsiliuosavimą 
iš kapitalistinės vergijos. De
javimai, raudos ir laukimas i 
pasigailėjimo iš išnaudotojų 
pusės yra tiktai - nesąmoningų 
ir silpnų žmonių dalykas. Dar
bininkai tik per kovą tegalės 
paimti į savo rankas tuos pa
saulio turtus, kuriuos sutvėrė 
vergaudami ponams; tik kovo
dami jie pataps liuosais žmo
nėmis. Todėl, darbininkai, 
sekite Komunistų Partijos va-

Lutwin’s Hali yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Eli^abetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—-pirkimu ir 
pardavimu namų ir

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžiu. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat- 
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimming pool).

valgis, nei guolis, o kaip lyja, 
tai šlapumas nesvietiškas, o pas
kui kai ima blusos kąsti, tai 
kitas nemano būti 'ilgiau, kaip 
savaitę laiko. Vėliau biskį ap
sipranta, bet vistiek turi min
tyj grįžti į Ameriką, kad pa-įbą 
togiau pagyvenus.

Darbininkiškas jud ė j imas 
Lietuvoj yra užgniaužtas. Jei
gu tik kas įskūs, kad tu esi ko
munistas, tai tuoj pas tave pa
darys kratą. Nors nieko įtar
tino neras, vistiek atsidursi be
langėj.

Daugiau parašysiu kitais 
klausimais.

MOTERYS
i GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į D A ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Npj^nūnimo, Galyę^vai- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir MėšIažarųSs Ligų> Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir StrSpų Skaudėji- 

I įuo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ąfe jums 
į galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekihingal pagydoma naujausiais, užgirtab mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 
sutėikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

D R. ZI NS 110IAST 16th ST/N.T.
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inuna kiekviena 
ežlūra instruktorių.

'a! relkalingfsw* 
šia prie dabartinių automobilių.

3. VažinSjimas. Kaip pastoti ekspertu lot*- 
riu.
Pabaigė mošų rnpkykgHi kursą, turite dUM 

progą pasinaudoti ylepu ii dviejų anąątą— 
mechaniko arba fioferip. Garantuojamą luS> 
nius ir diplomą. Mokiname grynu! UątuviB* 
kai ir angliškai. Kaina prieinama Tfaiea^a. 

Mokytojom yra žymu» ekspertai L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis £ vakarai*, Atii- 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai,, nedėld. UUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14 th Street

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. Siųskite visus straipsnius, aukas

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salėsi del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

se, darbininką 
pagerins, kaip 
revoliucija.

Privažiavus 
peržiūrėti mūsų bagažus 
viau peržiūrėtojui dolerį 
giliai bagaže nežiūrėtų, 
aš vežiausi daug knygų 
egzempliorių. žinoma, kad 
knygos nepatektų į pečių, rei
kėjo biskį patepti, ir tas gerai 
pavyko.

Neužilgo traukinys pradėjo' 
eiti linkui* Virbaliaus, o vėliau 
linkui Kauno. Kas matėsi va
žiuojant per Lietuvą, kur vieš
patauja fašizmas su Smetona1 
priešakyj, kurio rankos yra' 
kruvinos nuo žudymo darbinin-| 
kų vadų? Man prisiminė nu-' 
žudyti mūsų draugai: Čiornis, j 
Požėla, Giedrys ir Greifenber-1 
gėris ir kiti, kurie dirbo del 
paliuosavimo Lietuvos darbo I 
liaudies; tik už tai Smetonos, 
budeliai juos nužudė. J

Blogai Atrodo Lietuva

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 Retinoskopiškp Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Shenandoah ir apielinkių A 
L. D. L. D. ir L. D. S. A. ap 
skričiai turėjo 
rugpjūčio 15 d., Lakeside miš 
kuos. Tą pačią dieną if She-'tuoj sustoja vienas 
nandoah apielinkių katalikai 
turėjo savo kermošių Lake
wood ir Lakeside. Fašistai 
savo išvažiavime prikergė kar
tu ir monarcho Vytauto minė
jimo demonstraciją, kad ge
riau pasipinigavus. Kadangi, 
iš vienos pusės, katalikai gar
sino savo kermošių kaipo šven
tę, o iš kitos pusės buvo gar
sinama mūsų organizacijų iš
važiavimas, tai svieto suplau
kė labai daug. Bet mūsiškių 
vieta buvo gana atokai nuo 
kermošių, tad ir žmonių daug, kokios valandos ateina pirk 
nebuvo.

Laukiau 
mitetai parašytų draugišką 
kritiką, ar apsimoka rengti toj 
vietoj mūsų išvažiavimus, bet 
kritikos nepasirodė. Tai nors 
keletą pastabėlių padarysiu.

Mūsų organizacijos, garsin- 
damos tą vietą, sutraukė ga
na daug publikos, bet ne į sa- 
vo išvažiavima, o į katalikų šviesą ir gal dar laukiantį bu- 
kermošių. Klausimas, keno cerį pinigų. Kai kurie sako: 
kaltė? Gali būt daug įvairių i “Neisime nuo dirbtuvės durų, 
priežasčių. Bet viena iš svar- j kol nenumirsime.” Mano, gal 
biausių, tai bus stoka klasinio'alpstančio nuo bado pasipilęs

Į Lietuvą įkėlus koją, matėsi susipratimo pas mūsų organi 
labai didelis skirtumas tarp Vo-'zacijų narius, stoka revoliuci 
k i et ijos 
daug prastesnis derlius, negu ganizacijų narių praleido visą 
kaimyninėj Vokietijoj. O tos,dieną katalikiško kermošiaus 
bakūžės sulinkusios, sulūžusios, 
į žemę sulindusios, su šiaudi
niais apdriskusiais stogais. Gal
vijų bandos daug prastesnės, 

inegp Vokietijoj. Ir miesteliai 
daug prasčiau atrodo. Matosi 
darbininkai nuplyšę ir basi. 

į šiurpus reginys. Bet už tai fa
šistai valdininkai atrodė puikiai 
i apsirengę, ir jų ten pristatyta 
'dvigubai daugiau, negu buvo 
1 prie caro.
i Nuvažiavus į Kauną, mus pa
sitiko Lietuvos patarnautojai. 
Susipešė tarp savęs besivaržy
dami del patarnavimo ir tyko
dami iš amerikiečių dolerių. 
Kol amerikietis pasiekia namus, 
kuriuose mislina apsigyventi, 
jam daug kainuoja. Kuris tik 
pirštus prideda, kiekvienas tyko 
dolerių. Amerikonas Kaune 
jaučiasi kaip vagilių rankose: 
kur tik nueisi, visur iš tavęs 
imama trigubai. ' Ne vienas 
graudenosi, kam važiavo į tą 
fašistų valdomą šalį. Visokie 
vertelgos ir kupčiai mano, kad 
amerikietis parsivežė tūkstan
čius dolerių, todėl jį lupa pri
sispyrę už mažiausį patarna
vimą, arba už pirkinius, kuriuos 
pas juos perki. Mat, ten kainų | 
nėra pažymėta, užtai spekulian
tai lupa, kiek tik gali.

Kauno miestas atrodo augan
tis ir taisomas, kaip tai vandens 
rynos. ir šalygatviai; matosi sta
tomi nauji namai 
lybes ir 
taipgi yra 
kur matosi galybės turčių, taip 
gi ir amerikiečių, bet ten Lie 
tuvos darbininkas negali nei ko 
jos įkelti, kadangi labai bran 
gu. Nakvynė mažiausiai kai 
nuoja 20 litų 
kus jų nėra, 
maži, bet ir tų nėra. Pragyvc- kusijų vengiama, vengiama 
nimo produktai nebrangūs, bet pataisyti klaidą. Toks elgė- 
kad ir tų nėra už ką pirkti, sis nestiprina mūsų Zorganiza- 
Darbininkų padėtis yra apverk- cijų, o puldo. ' ’
tina. O įėjus į tas bakūžes, ~
kuriose pirmiau gyvenome, tai 
net graudu darosi: jokios per
mainos nėra, 
metai atgal, 
čiai sugrįžę 
prastai. Nors giminės myli la- na, nors mūsų organizacijos 
bai, iš džiaugsmo net verkia,'sutraukia daug publikos, bet 
nežino nei kaip mylėti, bet ame-:ne sau, o kruviniems darjbo 
rikiečiui ant ūkės netinka nėiklasės priešams; antra, fašis-

gasinia automobiUu; dalina* | tris 
1 Mechanizmas. Kaip susti 

kaip surasti suRedlnjUS; ta 
statyti. Tas viskas mol 
dentą nraktiSkai. po p

2. Elektra ir Magnetizmą*.
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AKRON, OHIO

Klasių Kova A.L.D.L.D. 59-ta Kuopa Išrin- 
įko Aktyvą Agitacijos Menesiui 

i

Rugsėjo 20 d. A.L.D.L.D. kp. 
laikė susirinkimą. Apart kit
ko, nutarė paaukoti $5 S.L.A. 
Gynimo Fondui ir išrinko ak
tyvą agitacijos mėnesiui, už
rašinėj imui mūsų laikraščių, iš 
septynių narių.

Nutarė bendrai su rusais 
rengti .'koncertą Thanksgiving,lys> 
Dienoje. T.D.A. atstovai Cen- 1 
tro Komiteto raportavo, kad 
daug buvę surengta prakalbų 

_ _ _ _ . |vieno komiteto ir sykiu su Ko
lis kartus buvo nuėjęs į savo kambarį ir Imunistų Partija ir išdalinta de- 
atidarinėjb valdišką kasą^ėmė iš ten pakus isėtkąii tūkstančių atsišaukimų, 
popierinių pinigų. Kada vėl uždarinėjo Kas mėnesį yra traukiama po 
baksą, tai galvoje kraujas subėgęs kaitino l0(\k9pijų “Labor Defender.” 
ir tartum kas kuždėjo jam:

—Atsilošiu! ' ; -i
Sugrįžęs pas lošėjus, padvigubindavo 

banką ir vėl pralošdavo. Lošė tai vienos 
rūšies: kortomis, tai kitos, mainė sėdėjimo

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

(Tąsa)
Jonas atsisuko ant to balso ir šypsoda

masis pažiūrėjo ant jų.
—Lai tie ponai pakelia rankas!
Oficieriai dar pikčiau įrėmė į jį akis.

Stovi ir tyli. Jonas nusijuokė.
—Ar matote? Niekas iš jų nekelia ran

kos,’ nes jų rankutės gražios, baltos,' ne
dirbusios, ant jų rankų nuo darbo pūslių 
nebuvo. ’1

Kirto Jonas kumščia į kumštį, suraukė 
kaktą, suspaudė skruostus. .

—Broliai, jūs negalite eiti prieš savo 
brolius! Dabar aš tik perėjau per Smo- 
lenką, mačiau valstiečius tenykščius, kaip į i vietą, bet vis prakiša ir prakiša. 
šienapjūtę rengiasi—pas ką dalgis, pas ką i Jaunas, pilno veido, oficierius prisipila 
šakė... Žiūrėkite, gal jūsų kaip kurių ten sau ir kasieriui vyno stiklelius ir kalba: 
yra tėvai arba broliai, nes tėvai ir broliai 
yra ir pas jus, kurie esate vietiniai. Argi 
tai jie jūsų priešai?

Augštas, laibas gražus oficierius prišo
ko prie- stalo. Išsitraukė revolverį. Pro 
galvą Jono Bordyko praūžė kulka.

—Oh tu, kalės vaike!—suriko tas oficie
rius.

Sužaibavo desėtkas durtuvų. Kaip mai
šas ant durtuvų kabojo oficierio kūnas. 
Kareivis kalbėtojas, iki šio laiko ramiai sto
vėjęs greta Jono, staigiai išbalo ir sumosa
vo ranka.

—Visus oficierius ant durtuvų!
Kaip galinga elektros jėga persirito bal

sas kalbėtojo. Kaip smūgis atsiliepė į 
krūtines arčiau stovinčių. Nubalę oficie
riai susigrūdo j vieną krūvelę. Iš ten pa
sigirdo du trys revolverių šūviai... Ir 
šūviai ir priešmirtiniai jų riksmai užglū- 
šinta šimtais supykusių kareivių balsų...

Jonas Bordyk tylomis laukė, kol viskas
tas pasibaigs. Išsitiesė didis Jonas visu niekšų į aną pasaulį paąiųntėm,—negarsiai 
kūnu, kaip triūba suskambėjo jo balsas ant tarė kapitonas-kasierius.' 
pulko kareivių galvų: . , Komandantas šarvuoto traukinio, augš-

—-Draugai! Aš esu Jonąs Bordyk, narys tas, sausas pulkininkas, pasiskubino per- 
revaliucinio štabo sovietinės armijos, ma
ne Jia prisiuntė štabas. Aš^ vardan su
kilusios liaudies, kviečiui jųs$ sueiti ir eiti 
oendrai su mumis pries ponus, prieš kapi
talistus, ant visų, kurie pėr ištisus šimtme
čius'slėgė darbo liaudį, išnaudojo ją, tuko 
jos ’prakaito vaisiais! Draugai!...

Jqnas sustojo. Nuo Smolenkos pusės vė
jas atnešė kanuolės balsą.

—Draugai, ar girdite? Tai mūsų revo
liucinis pulkas ten muša čekus!

—Ura! Ura!—šaukė kareiviai. Per vi
są pulką, visomis gatvėmis, po visą mies
telį skambėjo:—Ura! Ura!

Kareivis kalbėtojas vėl atsistojo greta su 
Jonu ant stalo. Ir paprastai, kaip kalbė
tojas, ranka perkirto orą:

—Draugai! Lai gyvuoja Sovietų val
džia! Lai gyvuoja revoliucinė armija! 
Skubinkime į pagelbą mūsų draugams! 
Greičiau!

plieninių dangčių, negarsiai prunkščia gar- 
vežis.

Oficierių vagone eina lošimas kortomis. 
Pulko kasierius, nedidelis, riebus tvirtai su
sijuosęs per didelį pilvą, laiko banką. Ke-

Lapkričio mėnesiui užsisakyta 
’ 200.

Rugsėjo 21 d,. A.L.D.L.t). ir 
L.D.S.A. kuopos turėjo surengę 
pikniką sykiu su draugais ru
sais. Buvo ir kalbėtojas jau
nas vengras, nesenai sugrįžęs 
iš S.S.S.R. Vengrų p’ašelpihė 
darbininkų organizacija turėjo 
vajų naujų narių gavimui. Bu
vo skirta trys dovanos iš orga
nizacijos, kurie prirašys dau
giausia narių, tie'gaus kelionės 
lėšas apmokėti į S.S.S.R., kad 
pamatyti darbininkų tėvynę. 
Pastarasis prirašė 60 
Nekuriuos dalykus čia 
mesiu iš jo kalbos: jis 
6 savaites S. Sąjungoj; 
žinėjęs didesnius miestus, 
sakė: man buvo žingeidu Mas- 

Apgaus tave, tokį velnią, kvos muzėjuje matyti įvairių 
‘ ' šalių ginklus atiminėtus iš

kontr-revoliucionierių ir pas
kiausiai atimti iš Mandžūrijos 
banditų, kurie esą Amerikos 
J. V. išdirbystės. Taipgi pa
rodė muzėjuje bolševikų bom
bas, kokiomis šaudo savo prie
šus. Vieną bombą atidarė, ir 
parodė, kas viduj yra—tai bu
vo visokių atsišaukimų. Esą, 
jeigu negalima atsiginti prie-ings 
šų šiomis bombomis, tai nau- ; 
dojame tokias, kokias mūsų t 
priešai naudoja. Buvęs nuva-l 
žiavęs ant vienos didelės ūkės Į 
“Gigant.” Darbininkai ir dar-’ 
bimnkes dirba po 8-mas valan- į inount Avė.

—Nu, ir-nesiseka jums, kapitone!
—Nemyliu, kada prie šono taip kalba, 

jūs gi, oficieriau, tatai jau žinote!—atker
ta rūsčiai kapitonas-kasierius.

Oficierius juokiasi. ,
—Tai ko gi bijotės?
—Mesk kvailystes kalbėjęs!
Bet svarbus reikalas, kapitone, aš taipgi 

bijausi, mane kelis kartus merginos apga
vo.

Oficieriai linksmai juokiasi.
—Ha-ha-ha! .

Bet tu, Kastai, kiek mergų apgavai?
—Nieko, kapitone, nuo apgavišių išsisuk

ti galima, sugadinimas niekis...
—Jau, jau žmogžudžiai viską sugadino, 

—įkerta kapitonas,—ir jus tuojaus suga
dins tas Petruchinas. ,

—Oi!—kas tai juokais iš oficieriųsuriko. 
Bet tuojaus visi nutilo, nes jie žinojo, ant 
kokio baisaus ir neįveikiamo priešo jie ėjo.

—Mes su kapitonu Tarasovu daug.tų

Komandantas šarvuoto traukinio, augš-

narni.
pažy- 
buvęs 
apva-

Jis

na buvo gana graži, tik tems
tant pradėjo lyti, žmonių b’tf- 
vo, pagal šios bedąrbės, ganą 
daug; iš aplinkinių miestų 
taipgi buvo nąmažai; Water- 
burio buvo nemažai draugių 
ir draugų; taipgi danburiečiai 
ir skaitlingai atsilankė į mūs 
pikniką. Matėsi ir iš Hartfor
do draugų ir kitų artimų mie
stų. Tik gaila, kad mes netu
rėjome laiko pasikalbėti su 
draugais apie bėgančius reika-

, o jų mes turime gana 
Idaug; gal nei rankos kai ku
riem draugam bei draugėm 
nepaspaudėme, — atleiskite, 
draugės ir draugai, nes mūs 
kuopa maža nariais ir visi vei
klesni nariai buvo pristatyti 
prie darbo ir laiko neturėjo.- 
Waterburip Vilijos Choras, po 
vadovyste Justino Plikūno, su
dainavo keturias daineles ir R. 
Mizara pasakė gerą, prakalbą. 
Kaip dainos, taip ir prakalbą 
publikai (labai, patiko. . Pelno 
kuopai liks nedaug, nes yra 
daug išmokėjimų. Vilijos Cho
rui, kalbėtojui, taip ir visai 
publikai kuopa, taria didelį 
ačiū. Jūs, draugai ir draugės, 
atsilankydami, taip skaitlingai 
į mūs pikniką, pridavėte mums 
daugiau energijos veikti darbi
ninkų naudai. Kuopos nariai, 
visi turime būti ateinančiam 
susirinkime; yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Susirinkimas 
įvyks spalio 12-tą d., dešimtą 
valandą ryte, toj pačioj vietoj, 
kur visad būna. •

Southburio Pusdzūkis.

GREAT NECK, N. Y.
MOVING PICTURES, KONCERTAS 

IR BALIUS
Tarptautinio Darbininkų Apfciff^ni-
□ Kuopa rengia linksmą vakarą,mo Kuopa rengia linksmą 

kuris įvyks šeštadienį, 4 d. spalio ! 
(October), 19.30, Straukaus Svetainė- j 
je, 139 Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. Prasidės 8-tą vai. vakare, i 
Tai dar pirmą kartą Great Necke 
bus rodomi darbininkiški judomi pa- : 
veikslai. Koncertinę programos da
lį išpildys J. Lilija Kavaliauskaitė, 
iš Brooklyno, ir kiti žymūs artistai. 
Bus trumpa ir įdomi prelekcija, ku- j 
rią išpildys prelegentas iš Brooklyno.

Ateikite išgirsti prelekciją, pasi
klausyti dainų ir pasižiūrėti gražių 
judžių. Įžanga suaugusiems 35c, 
vaikams 10c.

Kviečia Rengimo Komisija.
(233-235)

K PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos svarbus 

susirinkimas bus nedėlioj, 5 spalio, 
Bakanausko svetainėj, 10-tą. vai. ry
te. Visi nariai malonėkit atsilankyti, 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus pa
tiekti ir apkalbami planai, ką ir 
kaip turėsime dirbti, kad spaudos ir 
organizacijos vajus būtų sėkmingas. 
Tat

GEORGE N0BILETT1

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

mainyti kalbos temą. . .. i
—Nieko, nieko, kapitone, losyj laimė per

simaino. .. '' l'■' : (
—Kaip moteris, ponas pulkininke,—-juo- j bet nepavyko sužinoti, kiek su- 

kaddamas perkirto oficierius. rinkta. ~ ’1,1 ” ”
—Tą tai jau jūs, Kostai, geriau žinote,— vo apie 300. 

nusijuokė pulkininkas. mažai.
—Taip, kapitone, lošyj laimė atsikeičia: | reiškiasi

das. Viską dirbą, mašinomis.
Buvo rinkta T.D.A. aukos,

Kada Jonas Bordyk su savo sukilėlių 
pulku ir tik ką perėjusiu reguliarės armi
jos pulku nusiskubino linkui Smolenkos ir 
imaršavo miestelin, ten jau viskas buvo 
baigta. Po Smolenkos lauką arcavo raite
liai Maksimo, gaudė jau pavienius ir mažas 
grupeles išblaškytų čeko-slovakų. Ir rinko 
ginklus nuo užmuštųjų.

Jonas pasiuntė pranešimą štabui, kad 
prie sukilėlių prisidėjo cielas pulkas regu
liarės kolčakinės armijos.

Greitai Maksimo raitarija užbėgo lem 
kams už akių, ir 30 verstų nuo Mafrians- 
ko pastojo jiems kelią miestelyje Znamem 
ka. j ’

Puolėsi lenkų gusarai atgal bėgti, bet

Publikos piknike bu- 
Lietuvių buvo 

mažai. Akrono lietuviuose 
kokis tai dvasinis 

Rusai tą dvasinį 
skurdą jau pergyveno. Akro
no didelė didžiuma rusų eina 
su bolševikais. Anarchistų 

v- z x x . opozicija sumušta. Anarchis-
neįgrūdo kas man pakaruoklio virvegalį į :tų vadai per6j0 į bolševiku 
kišenių, man taip šiandien sekasi,—kalba ! pusę. jr rusu Susivienijimas 
oficierius su tyčia padarytomis didelėmis1 paskutiniais laikais perėjo į 
nuogąsčio akimis. 'bolševikų pusę.

—Priimkite kortą! — piktai tarė kasie-f Spalių 11 d., 32 Lade St., 
rius. 'Tarptautinis Darbininkų Apsi-

—Kad loska, kapitone. Pas jus ketu- gynimas rengia balių su pro- 
rios? Labai gerai. Pas mane šešios!

Oficierius vėl laimi banką ir juokiasi.
—Tu, Kostai, nesijuok, • ______ ____

pulkininkas,—pas mus, f“ 
oficierius, pasiutusiai jam sekdavosi lošti. 
Nu, ir ką jūs manote?—Pulkininkas perve
dė per visus akimis ir tarė žemesniu bal
su:

—Jis pas save ant krūtinės nešiojo paka
ruoklio kilpą.

—Velnias žino, ką jūs kalbate!—atsiliepė 
kasierius-kapitonas.

i j —Kaip dievą myliu, aš patsai mačiau, 
’turėjo pakaruoklio kilpą.

—Štai,, kad taip jums, kapitone,—links-1ši metą, ypač South Bntono tkalbas, 
mai tarė oficierius Kostas,—kad taip jumsida!-yj<\ dideli kukurūzai (cor- 
kąvalkėlis, nedidelis kavalįelis pakaruoklio | užaugu tai nekurie nega- i įt' ’ 1 Įėjo sutalpinti į sailes; dabar

šiandien laimė su mumis, o rytoj ji su 
jumis. Nuolatinė laimė yra tik su tais, 
kurie su savimi laikosi pakaruoklio virvę.

—Ką jūs kalbate, ponas pulkininke? Ar

grama. Mūsų simpatingos or
ganizacijos turėtų tą dieną 

—“rimtai“kalba nieko neren’!;ti-
309 pulke, buvo, j ’ J*SOUTHBURY ir OXFORD, CONN.

Pas mus oras gana gražus, 
retkarčiais palyja ir šilta būna 
kai kurią dieną, taip kaip vi
duryje vasaros. O ir šalnų da 
nebuvo, 'ūkininkai jau kuku
rūzus supylė į sailes, daugelio ! 
atliko nesupiltų. Mat, pas muš j

mai tarė oficieriUs Kostas,—kad taip jums;da!yj(\ dideli kukurūzai (cor-

■kilpoj. . v . • < ’
—Fu, tu velnias! Aš jum sakiau, kad 

nemyliu^ kada,prie šono kalba!
jie užlipo ant Dhnitrio, kuris komandavo Šarvuotas traukinys nuo gelžkelio stoties 
reguliariu pulku, tik perėjusiu į sukilėlių Baleiskaja važiavo labai povaliai. Trauki- V* 1 1 “• • • 1 • j * T i . • j • • • f •

PITTSTON, PA.
A.L.D.L.D. ir T.D.A. kuopų susirin

kimas bus nedėlioj, 5 spalių, po No. 
51 Butler Alley. Pradžia 6:30 vai. 
vakare. Visi nariai ateikit ir pasi- 
stengkit užsimokėti mokesčius. De
legatai-išduos raportą iš priešfašisti- 

konferencijos.
Sekr. D. Gudišauskas.

(233-234)

PHILADELPHIA, PA.
. Ateities Žiedo Vaikų Draugijėles 
I pamokos prasidės nedėlioj, 5 spalio, 
i Liet. Liaudies Name, 8th St. ir Fair- 
. __ Pradžia 11-tą vai. ryte.
Bus mokinama lietuviškai skaityt ir 
rašyt, taipgi ir dainuoti. Pamokos 
bus duodama dykai, tik reikia mokė
ti 5c į draugijėlę mėnesinių niokes- 
čių. Pamokos tęsis per visą sezoną 
minėtoj svetainėj, nedėldieniais. No
rinti pralavinti savo vaikučius atves
kit į mokyklėlę.

Komisija.
(233-234)

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choro susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 3 d. spalio, Lietuvių sve
tainėj, 315 Clinton St., 7-tą vai. va
kare. Visi nariai malonėkit ateiti, 
yra svarbių reikalų.

Sekr. A. Mačiukicnė.
DETROIT, MIČH.

Spalio 4 d., subatoj; 1-mą va], po 
pietų bus pirmos pamokos A.Ž.V.D. 
ir Jaunųjų Pionierių Detroito, 4637 
Vernor Highway. Lankykit skaitlin
gai visi, Detroito jaunuoliai, pamo
kas, nes jau laikas dabar geras.

Spalio 4 d., subatoj, 7:30 vai. va- 
| kare, bus susirinkimas A.L.D.L.D. 52 
!kp. Jaunuolių Skyriaus atsteigimui. 
^Taipgi visi A.L.D.L.D. 52 kp. ir'L.D.
S.A. 17 kp. būkit skaitlingai

Spalio 5 d., nedėlios vakare. 7:30 
vai. bus d. L. Pruseikos prakalbos 
Draugijų svetainėje ant Vernor 
Highway. Rengią A.P.L.A. 3-čias 
Apskritis ir bendrai A.L.D.L.D. 52 
kp. Visus kviečiam pribūti pribūti 
Į prakalbas.

Spalio 6 d., panedėlĮ, bus d. L. 
Pfūseikos prakalbos, 9219 Russel St., 
rusų kooperatyvio restarano svetai

nėje 7:30 vai. vakare. Rengia A.L. 
į D.L.D. 188 kp., Hamtramcko.
I Kviečiam visus lankyti šias pra- 

Rcngėjai.
(233-234)

nepąmirškit atsilankyti.
Valdyba.

(233-284)

f NEWARK. N. J. .
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Kuopos susirinkimas 
Įvyks p^tnyčios vakare, spalio (Octo
ber) 3 d./ 8-tą vai. vakare, Kubio 
?alėje, 79 Jackson St., Newark, N. 
T. Visi nariai būtinai turi atsilankyt 
ir atsivest naujų narių. Yra daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Komitetas.
x (233-234)

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. Įžanga 35c ir 50c. Rengia be
darbiai darbininkai. TocĮpl apielin- 
kės lietuviai darbininkai turėtų atsi
lankyti pamatyti tą puikų paveikslą 
ir sykiu paremti, nes visas pelnas 

Tarp. Darbininkų Apsigynimui.
Rengėjai.

1232-233)

CHESTER, pX
A.L.D.L.D. 30-tos kuopos susirinki

mas bus ketverge, 2 spalių, Lietuvių 
Kliube, 339 E. 4th St. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Visi nariai malonėkit 
ateiti, yra svarbių reikalų.

Sekr. P. Kašarauskas.
(232-233)

Pianistas ir Mokytojas,
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universitetp Mokinti
Progresyvę Seriją, (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir ■ Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal (sutartį;—

981 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: J Emerson 699.3

LIETUVISr •*

i i ■—>i

GRABORIUS
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NORINTIEJI GE
RI AUSI O PA- 
TARNAVIMO IB rl Už ŽEMA KAI- 
NĄ, NtrfcMHM- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKT T R8 PAS t

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 18 W. 3rd Street 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel.i So. Boston 0304-W

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gayitos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai, 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medal Haar- AND IMPRqi, 
ir gamta atsilygins. 
jų dydžių. leškoki- 
vardo dėžutėse. Ne

HAARLEM OIL

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te ‘‘Gold Medal” 
imkite kitokių.

kerta ir į krūvas stato; kiti 
gyvulius šeria,;nes kol žali, tai 

■‘gyvuliai geriau ;eda. .
A.L.D.L.D. 225-ta kuopa gy-: 

vuoja pusėtinai gerai, o ir drau-
pusę. Lenkai puolėsi į kairę—ten juos Jo-įnys ėjo su prigesintomis ugnimis,.nes kaip bei draugių atsiranda yeik- 
nas -Bordyk su savo kovotojais pavaišino žinia nuo čia už 30 verstų, ant stoties Mak- lesnių daugiau, kaip pirmiau 
iš kulkasvaidžių. Puolėsi j dešinę—ten jie siukinęj, apsidrūtino didelės Petruchino buvo', ir beveik kožną susirin- 
užlindo ant pulkų Jokūbo Lyskino ir Petro spėkos. Vos girdimai eina šarvuotas trau- 
Molodych... Jie buvo apsupti iš visų pu
sių galingomis spėkomis revoliucinės ar-

Pasiblaškė lenkai tame geležiniame lan
ke, neteko apie 250 savo raitelių ir vakare 
sudėjo ginklus ir pasidavė likučiai nelais
vėn.

SKYRIUS AŠTUNTAS 
Laimė.

Ant gelžkelio bėgių—baltųjų šarvuotas 
traukinys^ didelis ir bajsup.> Nakties tam
soje traukinys rodosi didelė gyvatė. Negar
siai skamba bėgiai, vos girdisi žvangėjimas

kinys, vos juda tuščios bonkos ant grindų.
Kapitonui nesiseka, kaip ir pirmiau. Dar 

ne kartą jis ėjo į savo kambarį, atidarinėjo 
baksą su valdiškais pinigais. Ir kiekvie
ną kartą, kada uždarinėjo jį, save rami
nosi:;

-rTlabar atsilošiu!
Kapitonas vis pyksta daugiau ir daugiau 

—ir oficierių linksmumas ir traukinio po
valiai ėjimas.

—Velnias, vos šliaužia, tartum mirties 
jieškodamas eina! }

—Dašliaušime^ kur reikia; dar jums, ka
pitone, reikia kortą?

. ,.. (Daugiau bus) į į

kimą gaunam naujų narių. 
Pereitą susirinkimą gavome, 
du nauju nariu. Gal ir išpil- 
dysime,'ką pasižadėjome—da- 
varyt narių skaičių iki 30. Tik, 
draugės ir draugai, šį spalio 
mėnesį turime gerai padirbėti 
gavime naujų narių mūs kuo
pai ir skaitytojų mūs darbinin
kiškiems laikraščiams, nes lai
kraščiai yra šį mėnesį vienu 

■doleriu nupiginti ir lengviau 
užrašyti naujus,skaitytojus.

Rugsėjo 21 d. įvyko kuopos 
piknikas. Diena iš ryto buvo 
debesuota, ir < manėme, kad 
bus lietaus, b^t apie dešinit^ 
valandą pasirodė gaulė, $ die-

TAI TIE ŠVELNŪS '

CIGARAI
VARDU 

r,' y i • j

Mandelo
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
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalhvimo, šiuos cigarus 

-taipgi' ir per paštų išsiuntinėja-* 
me, kaipo užsakymus (orderius).

, i. i li"Tri į ii , -u .

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas Jį 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA

VARPO
Kep tu ve

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y. ,
A. M. Balchunas, Savininkas TėL, Stagg 6938MALONŪS RŪKYT

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

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus * užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Aht pareikavimo 
visur Amerikoje iSsiuntinėjam per pafitą. Ad- 
resuokit: ' ’

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

ne tik Brooklyne,

y Naujokų cigarų dirbėjai >
«67 DIVISION AVENUE,, BROOKLYN, N. Y.
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THE YOUNG PIONEER CORNER

Biriapte FenEtta'

VIETOS ŽINIOS
ja prieš kapitalizmą, tąįpp pat 
kovoja delei panaikinimo 
grafterių, tą partija tįąi ko
munistai. Balsuokite už juos 
lapkričio 4 d. /

DAILY WORKER
THE COMMUNIST

PARTY FIGHTS FOR 
THE WORKING CLASS

A GAME FOR WORKERS’ 
CHILDREN—THE U.S.S.R.

auMuwMMMManuv'X inrrnwiTwri

PASEKMINGAS 
IŠVAŽIAVIMAS

GET YOUR PARENTS VOTE 
COMMUNIST IN THE 

ELECTIONS!

November 4, there will 
Į^ce thruout the US the 
tions for Congressmen and in 
J^ew York the elections of the 
State Government.

New York State is controlled 
by Tammfiny Hall, the biggest 
hunch of grafters this country 
has ever sęen. Such men as 
Crocker, Boss Tweed, Kelly and 
Walker, al) big grafters, were 
and are members of Tammany 
Hall. In New York City, one 
of Tammany Hall’s members, 
Connoly, stole $15,000,000 from 
thq city (the workers) and was 
given a year in prison. But he 
has everything he wants there. 
The prisoners 
shine shoes 
Walker and all the other tools 
of Tammany Hall aYe stealing 
more than ever from the work

ers of New York.
The Republicans are going to 

try to get the New York work
ers votes by blaming the graft 
and unemployment on Tamma
ny, and they are still trying to 
tell us about Hoover “prosperi
ty.” On the other hand the 
Democrats are trying to blame 
the unemployment on the Re
publicans. Bet they are both 
servants of the bosses and are 
fighting against the workers.

It is the police of Tammany 
who clubbed the workers and 
workers’ children who went to 
City Hall to demonstrate for 
unemployment relief. It is the 
bosses of Tammany who put 
forry Eisman into the reform- ■ 
atory for six years.

The t “Socialists.,” -the thįręl 
party of tne. bosses, are still 
trying to get the workers to 
vote for them, under fake slo
gans and demands. But these j 
are just lies. The “Socialists” ! 
don’t try to organize the work
ers to fight for these demands 
and once the campaign is over [

take 
elec-

(From 5 to 30 players)
All of the players stand j 

around in a group. < 
them has a stick (about the size norėtų, 
of a broomstick). Each player 
takes the name of any country 
in the world except the USSR. 
The stick represents the Soviet 
Union and Communism, 
player with the stick 
as far as he can, at 
time calling the name 
the countries. The 
threw the stick and

Iš KRIAUČIŲ SŪSIRIN- ■ priežastis buvo ta, kad Amal- 
KIMO 'gameitų Joint Boardas neda-

!rė griežto žingsnio prieš Sųs- 
(Tąsa nuo 6 pusi.) Įmano firmą. Darbininkai, iš-! Rugsėjo 28 d. Forest Parke 

tuvės išeiti didelis fiasko. Uni- 'Stovėję kelias dienas streike/ įvykdo išvažiavimas, kurį suren- 
One of jos ofisas fiasko nepageidau- numuštomis algomis į ge LDSA. 111 kuopa. Tai t>as- 
4.1----tojį dirbtuvė į^ai‘5ą. e Tai yra blogas ženk- kutinus išvažįąyimaš, nes jau

ilas mūsų unijoje, kuri menku- prasideda pąrengimaį svetąine- 
tį fabrikantėlį ir tai nepajėgia * ” 't 1 " z

f pakratyti už ausų taip, kad 
-'darbininkai neturėtų kiekvie- 

iname susikirtime nuostolių.
Gužo siuvykla dirba heblo- 

igai, bet kur pirmiau buvo at- 
o'sidaręs apačioje vieną “florą,”

MORNING FREIHEIT

Bazaras
The 

throws it 
the same 
of one of 
one who 
all the

others except the one whose 
country was called, scatter and 
run. The one who was called ;
must, pick up the stick, and hel|<as neblogi viena ypaty- 
becomos the Soviet Union, and 
must chase the other countries, 
trying to win them for the re
volution. Any player he catch
es he touches with the stick 
(hitting not allowed) and that 

-- ------ player joins him in trying to
even have to I catch the others. Any one 

for him. Now | caught by the second player 
must hold him untill the USSR 
can come and touch him with 
the stick. When he touches him 
with the stick he makes this 
country a Soviet and defeats 
the bosses. When this new- 
country is touched they join the 
USSR in tne game. As the I rj 
number of countries that have ’ - f 
been won over to the USSR in
creases, and they try to win 
over the other countries there 
will be lots of “tussling. ” Each 
country that'is already a Soviet 
and catches a country where 1.   ~ 4.: 11 i_____ __ -j^-
this country untill the USSR Į 
comes and touches it with a 
stick. During this time the 
tussling between the two coun
tries can show the fight be
tween the workers and the boss
es. The game ends when 
the countries have become 
viets.

egzistuotų, bet kokių gyduo-1 
lių surasti, tai dirbtuvei išgy-; 
dyti, tai sunku pasakyti.. j

(Keista unija: dejuoja, kadi 
darbininkų perdaug, kad jie į 
permažai nudirba. Unijos į 
viršininkai susirūpinę, kad nė-j 
ra tinkamo biznio vedėjo. O , . . v .j. - 
unijos centras ne darbininkų I vjau ?zsl <ie’ -i i • . ■■ ■ r, , •
sąlygomis, rūpinasi, bet jieško TT* reikalavimą, | sudainavo kebas dainąs. Ablfi-

_ i kad as ką daryčiau, nes jis ne-: jų chorų dainos ( išėjo gerai, 
“j galįs išeiti ant savč'su tokia ( Paskui drg. J. Siurba pąsąkę 
Iprodukcija, kurią dtini” 1 ’ ” -----■
| laiku darbininkai pagamina. į 

u- ^-4-; + • 4- i ,i (Tiesa, tik vienas ihūsų distrik-;be yra pas Budraiti tai ta, kad \ , j- v1 te Guzas duoda dirbti nuo sa
vaičių, bet ir tas jau gaidžio 
ašarom rauda, kad negalįs ši
taip egzistuoti. . .

(Nežiūrint “gaidžio ašarų,” I 
ir pas Gužą jau užuodžia-' 
ma įvedimas štukinio darbo 
vietoj savaitinio. Amalgamei- 

itų viršininkai nebus priešingi 
Į ir šios siuvyklos pertvarkymui 
racionalizuotais, “mokslinio” 
išnaudojimo pagrindais. — 
Red.).

Karvelio dirbtuvė kol kas 
dirba gerai ir ten po įvykusio į 
susidūrimo d 
darbininkams, dabar vėl ramu.

Kaspersko dirbtuvės darbi-1 
ninkai streikuoja už centą ir 
tris kvoterius, kuriuos Kasper- 
sko kompanai atsisako išmoko-1 
ti darbininkams. Streikuoja-1 
ma antra diena, o ryt eisiu į 
unijos Joint Boardą su tuo rei
kalu, kad ką nors darytų prieš 

. fabrikantą. (

se. Ir reikia pripažintų kad šis 
išvažiąvijpąs buvo pasekmingas, 
nes žmonių sųyąžiąyo daug;. 
Pradęjųs progijąųią, Lyros miš
rus choras, vadovaujant Retijk.ę- 
vipiūtei, šudainavo kelias dai
nas. Paskui Lyrosį vyrų choras, 

Ir vėliausiai1 vėl vadoyaųjąnt Retikevįčįutei, 
’ ‘ . Abie-

MADISON SQUARE GARDEN
49th St. ir 8th Ave

SpRliO-Uct. 2 3 4 5
Ketv.

50c
Penkt. Šešt
50c $1.00

Sekm.;
50c j

gyduolių pataisyti kontrakto- 
rių biznius .'—Redakcijai)

Budraičio dirbtuvė dirba kol

tūlučse skyriuose perdaug 
cĮarbininkų—darbo neištenka. 
Turiu biskutį nesusipratimo su 
kišenių dėjikais, bet manau, 
kad' pavyks sutaikinti juos 
gražumu.

(Sako, perdaug darbininkų. 
Pr.aveda mintį, kad reikią ma
žinti jų skaičius. Skelbiama | 
kapitalistinė r a c Lonalizacija, 1 
prieš kurią sąmoningi darbi
ninkai kovoja. Tikimasi, kad 
nereikėsią kovoti, o galima bū
sią gražiuoju tęsti.—Red.)

Dovidąitis dirba ir darbo tu- 
-;ana daug, bet vis dar nėra 

sistemos menadžmente , kur 
nepadaro daugiau darbo, kaip 
penkis šimtus koatų. O toje 
dirbtuvėje seniau lengvai da
rydavo 6 ir pusę šimtus į sa- 

„ucuuy a ouviet vajtę_ q kuomet darbo išeina 
.. .... , - !;nfedidele proporcija, tai ir dar-
!utre.a^J.t.!n bininkai su mažom algomis ei-

[na namo iš dirbtuvės. Tas, ži-1 
jnoma, nesmagu nei man, nei 
j darbininkams laikytis Dovidai- 
čio dirbtuvėje. Tad keliems J 
darbininkams pametus vietas; 
pas Dovidaitį, buvau privers-1 
tas atsiust italijonus, ;

jkuomet ten yra italas mena 
lazerius, ,i „.
Įeit, o lietuviai .atsisakė eiti.

dabartiniu ' prakalbą, ragindamas visus' 
darbininkus organizuotis ir ko
voti už geresnę ateitį po ko
munistine vėliava. ■

Rengėjos dąr padalys kelio
lika dolerių pelno. Dalyvavęs.

*’ 1 T ' '4 * t d * I V %

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregoą' St., Pittaburgh,
(Corliss Stą.)

Vice-Pirmininkas—K. STASINSKAS, 
Box 655, Nc'y Kensington, Pa.

Sokretorius—J. MILIAUSKAS,
McKees Rocks, Pa.

West View, Pa.

u pų jv.yA.uoiv į 62C Wood^,a{.d Avc., mcKc
del darbo kainu iždininkas-K? Urmonas, .

, , _ v 87 Norwich Ave., Wc

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

Pa.,

Globojai:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS, ' 1 '
3012 Bremen Ave., Brentwood, Pa.

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

G.

A.

J.

Tikietas del visų 4-rių dienų $1.25
• i < j.' ■ . i ' f ;

Kuo greičiausią prismikite straipsnių, pasveikinimų 
ir apgarsinimų bazar'o Žurnalui į National Bazaar Com- • 
mittee, 30 Union Square, New York. Laikas trumpas! 
Pradėkite darbą tuojaus!

Bazarui Tikietus Galite įsigyti Šiose Vietose:
DOWN TOWN

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

Street.
Bredęrman’s Book Store, 184 

Second Avenue.
Muslin’s Leather Goods Store, 

335 East 10th St.
Needle Trades Workers Indus

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

16 W. 21st St.

Bronx
Bronx Coop. Restaurant, 2700 

Bronx Park East.
“No Tip” Barber Shop, 641 Al

lerton Ave. (Coop. Colony).
Rappoport & Kuttler^s Book 

Store, 1310 Southern Blvd.
Messingers Restaurąnį, 1768 

Southern Blvd., near 174th St.
Brownsville

Goldstein’s^ Book Store, 413 
Sutter Avenue.

Rozetzky’s Grocery Store, 778 
Sutter Ave., E. N. Y.

Brighton Beach 
Perlmutter’s Restaurant, 

ton Beach Ave., cor., 
Island Avenue.

Harlem
Health Food Vegetarian Res

taurant, 1600 Madįson Ave.
Jewish Workers Children’s

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

1606 Madison Ave.

Brigh- 
Coney

Coney Island
Cohen’s Delicatessen

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

'a. p. L. A. ičirdPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— J. Saulis, 8225 Stafford St., Pittsburgh, 
Pa., (Corlišs Sta.)

3— P. Sadulienė, 
Į Pa.

4— J. Pacauskas,
Shenandoah, Pa.

5.—V. Labutis,
McAdoo, Fa.

6—M. E. Custorienė, 
Cleveland, Ohio.

7— I. D. Sliekas, 
Brentwood. Pa.

8— W. Stačinskas, 
Pittsburgh, Pa.

9— K, StaMnskas, 
Kensington, Pa.

10—J. Albauskis, 1100
Heights, Ill.

114-J.i BarSkietią, :P.i O. Box ,441, Courtney, 
Pa. ' ' f n

439 ‘ ‘

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”108 Cress St., Carnegie,

539 W.

121 E.

926

3121

2310 Surah St.,

O. Box 655, New
< : • ; .. i

Union Ave., Chicago

Arlington

Monroo

Wheelock

Elroy

st.,

st.,
R<1.,

Avė.,

S. S.
ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

ypatingai i Pofitikieriai Bijo Liudyt, 
tąj itaiijoną^ ukvątni ! Kad Palys Neįsipimofii .

,v. . . i -j j Valstijos g u b e r/ną.t orius(čia aimanuojama kad dar- .fe|. R ,į New 
bininkai negana įkinkyti į P»- .Yorko ^ajgrui Walkeriui laiš- 
skubos darbą. Vietoj kovot uz ką, 1.ejkalaudamas iįjrtį augs- 

tuosius miesto valdininkus, įta- 
. . v . .. , . (riamus suktybėse, pirkime beikami nuošaliai; Jie pavaduoja-1pardavingjime va'idižku vietu, 
mi tokiais, kurie sutiktų dirbt H ’
bile kokiomis sąlygomis. Ke
lio šitaip reikalai apginami, 
darbininkų ar samdytojų ? At
sakymas kiekvienam aiškus.— 
Red.)

_ „ Diržis dirba kol kas, 1__  . . «c
been out of work since April 22 ten vargiai darbininkai kada I nėjusį komisionierių Hėaly, ku-j 32—ic 
and is trying to find a job but išdirba pilną savaitę, vis tai i ris varė šmugelį taipgi su vie- - 
there are none. All the camps to, tai kito stokuoja pas Dir- šųjų mokyklų knygomis, i. 
are closing down and its hard|žį, kadx negali išdirbti pilno Visi tie valdininkai, ] ’ 
to find work. I live in a small i laiko. O algų apmokėjime, tai siant atsakinėti j tardytojų I se-čh.

all
So-

A Letter from a Reader
Buena Vista, Ore. 

Dear Comrades:
I have seen the puzzle in the rmv. vuvt mv vcm i paiįįii .o v v ci i 

they forget about what they! J?ai, \ ^or^ei thought
promised the working class.

The only Party that is really i 
raising slogans and fighting for | 
the workers in the elections is j 
the Communist Party demand
ing unemployment insurance for 
the unemployed. The Commun
ist Party demands the abolition 
of Child Labor and State up
keep for the children who are 
forking ht present. The Com
munist Party is the only Party 
that has workers on its ticket.. 
The comrade who is running! _ . ,x
for Governor of N. Y. State,!“mes 1 Are“d th® Lery

j that I would send you my ans- 
: wer to it. I hope that I did 
it correctly.

This summer I worked pick
ing fruits. The conditions are 
not so good for my dad has

p.

Mhplowood

darbo sąlygų pagerinimą, ne
patenkinti darbininkai palie-

|ir tt.
šešiolika augštų miesto val

dininkų su riebiausiomis algoJ 
mis buvo šaukiami grand džiū-1 
rei paliudyti, ką jie žino apie; 
teisėjo vietos pirkėją Ewalda, |

bet apie valdiškas vietas p ard avi- Į 3°—į-

(, ir tt. I 
pirm ei-

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar • 'imi/. - 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:
Ave.,

Rices

St.,

12— J. Kinderis, 
Ambridge, Pa.

13— Wm. ■ Orban, R.
Landing, Pa.

14— Geo. Urbonas, 
Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas, 
Aliquipi>a, Pa.

Levine, 242
1 Turtle Creek, Pa.

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

Sodoikis, 1824

F. D. No. 42,

434 Library

300 Todd St.,

17—K. 1 m _
19— J.’
20— A.
22—P.

N.
24— P.

Youngstown, Ohio.
25— A. DelinikaičiūtS,

Buffalo. N. Y.
26— A. Dambauskas. 224

Girardville, Pa.
27— Motiejus Batutis, 

m.
Leonaitls, 107

Benton, II).
Bakanauskas, 

Easton, Pa.
83—A. B. Shatkus,

: 34
4

Penn Ave., Exten.,

Powergdale

41 Eckert

E. Mahanoy

Box 24, WH»onville,

St.,

St.,

Ave.,

Duquoin 

, Bushkill 

Scribner

Ave.,

St.,

Ave.,

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

Tel: Midwood 6261

town and nothing at all happens nėra tos savaitės, kad vienamklausimus, statė tokią išlygą: 37-1 
j here.

Every day when the paper

Wm. Z. Foster, is a member of 
the unemloyed delegation that 
was arrested, on March 6th 
while leading a dęmortstration 
of the workers. The Commun
ist Party is the only Party that 
believes in race equality and 
runs negroes on its election 
ticket. The Communist Party 
exposes the bosses’ parties to 
the workers.

Comrades! Workers! Child
ren! You must tell your parents 
to vote Communist to support 
♦he Communist demands for:,

1— Unemployment Insurance 
for the unemployed worker and 
his family!

2— Abflishment of Child La
bor!

3— Work or Wages for the un- ' 
employed!

N.
677

____ 1256 
Grand Rapids, Mich.
■J. Audiejaitis, Box 113, Royalton, Ill.
■K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa,

Vaičiūnas, 929 
Harrisburg, III. 
Aiman, Box 568,

Šiaučiulis, 804 
Frankfort, Ill.

39— J. Willumat', 417 
Collinsville, Ill.

40— Ig. Kirtiklis, 1388
Ohio. . i •.

41— J. Guzevičienč, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, III.

Ave., Saginaw,

Zeigler, Ill.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA -
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matemėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

So. Hohaon St.,

Castle Shannon,

E. 6tb S£., W.

N. Morrison Ave.,

Andrus St., Akron,

bei kitam netrūktų keleto do-j turite mums užtikrint, kad 38—f?' 
’ ' ’ ' 1 ' mes .patys nebūsime traukiami

teisman sulig to, ką mes pasa
kysime.

Gubernatorius Rooseveltas 
sako, kad už algą miestui tar
naujanti valdininkai neturi jo
kios teisės reikalauti tokio už-

lerių algos. Kurie drąsesni, 
apsiskundžia man, ir mudu su 
Masiuliu išimam tiems, o kurie 
lėti, tie palieka Diržiui. Tai 
yra blogas ženklas ir geres
niam laike tokį kontraktorių 
reikėtų pasiųsti ožkoms šėko 
pjauti, o ne kriaučių biznį va-1 tikrinimo, kad jie patys nebus 

WhaF ąrelryti, bet dabar reikia .toleruoti,traukiami atsakomybėn.—To- 
ir tą nemalonumą todėl, kad kio apsisaugojimo valdininkai 
blogi laikai, ir kur padėsi tuos reikalauja todėl, kad jie patys 

[darbininkus išėmęs iš tos dirb- jaučiasi, kaip katinas pieną 
tuvės. ........ . !

(Vardan blogų laikų, vadi
nasi kontraktorius gali tpęlyti datas į N. Y. valstijos guber- 
darbininkus, nusukti jiems už-Inatorius, būdamas icentralinės 
darbio. Tątai sutinka su . “so- republikoniškos valdžios pro4 
cialistinės”Į: Amąlgameitų uni- kuroru,
jos programa.—Red.) New Yorką valdančius grafte-

Dragūno dirbtuvė dirba da- nūs demokratus,, norėdamas 
bar, bet ten tai nežinia, kaip pakelti savo partiją. Demęk- 
galima skaityti tą dirbtuvę ar ratų gi kandidatas į guberna- 
ji unijistinė, ar ne. < Viena, torius Rooseveltas, todėl, sten- 
dirba seni žmonęs, o kita, tai Iriasi pasirodyt su savo 
firmų negauna tokių, kurios Į gurnu,” nu-
būtų pastovios, kaipo Dragū- ’ 
no firmos, nes jis rimtesnėms 
firmoms negali padaryti dar
bą taip, kaip jis turi būti pa
darytas.

(čia yra spyrimas į šoną se
nesniems darbininkams, netie
sioginė parama kapitalistams, 

TnnTivnTn.TAO m pajeidinėjantiems pagyvenu- 
JERUZOLIMAS.— Tarpe siųs darbininkus, (pasiekusius

thing. A bunch of the child
ren and I gather around to read 
the paper and discuss it.

School is opening and some 
folks even have’nt 
to buy the books 
for their children, 
they going to do?

From Your

the money 
and clothes

Comrade, 
Vera.

VILNIAUS GYVENTOJŲ 
STATISTIKA

VILNIUS.—“Dziennik Vi- 
Icnski’V skelbia lenkų “sta
tistiką” apie Vilniaus gy
ventojus. Ja šiuo metu Vil
niuj esą 192,629 gyventojai, 
jų tarpe 55,6 nuoš. 
0,6 nuoš. gudų, 1,3 
(2,504) lietuvių, 35.8 
žydų, '5.9 nuoš. rusų 
nuoš. kitų tautybių, 
vienas Vilniaus gyventojas 

~ f I per metus turi sulnokėti 83 
Write and tell us what you V , Unkpseiu i 

think about the game. If you z'10tus moKesclll- 
like it we will pi,int more ___________ _ _
games. In twq weeks we are ■' i----------------------
starting a story that will be^Aigipto ir Indijos manoma 40 bei 45 m. amžiaus. Pučia- 
printed every week! Write to^gi>eįį pradėti tiesti geležin- ma į didžių jų firmų dūdą. — 
us and tell us how you like the ^Hs kuris tiesis per visą 
in your nąig^bofhpod and ^Z1I°S , , *■-p. ., . ., xvtivi|vnic sueina

kscheol. Write io YPA, 43 E. darbą pasigriebs Britanijos: prieš all?ų nUmušimą, bet jį

Special for Dor Readers

.1

ne.

paliejęs. . . ■ • •
Tuttle,' republikonų ■ kandi-

šiek f tiek pakedeno

48—K. ŠaUta, 215 Hess
Mich.' 1

44—M. Ažukienė. Box 426, _
46—M. Savukaltienč, P. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— J. Petrauskas, Box 118, Blanford,_ Ind.
47— J. Vliitkirtvičius;

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— Cl). Adomaitis, 4 

Pittsburgh, Pa.
52—Kukllferlus, 3414

Chicago, Ill.
51— J. StanislovaitiS, 

Wilkes-Barre, Pa.
f“ ’ " ■' ’ "

Pa.
54—G. Braknis, 222 Crystal Lake 

Pontiac, Mich. 1
56—T. Sopata, 1180 Sycamore St., 

Washington, Pa.
56— V. Glaubičius, 316 George Aye., Ni 

Wilkes-Bk|re, Pa.
57— John Norkus, 351 Ferdinand

Se vail top. • Pą. <• ■
58— J. tj. Valhachausky, 11 Bigelow 

Ęrighton, ‘Mass. .....

4829 Mcrrit

P. O. Box

46 Ten Eyck

Lager St.,

S. Auburn

Plymouth

Street

246,

St.,

s.,N, 

Avė., 

Avė.

53—J. Gudlšauskas, 437 Elm St., Tamaqua,

Dr.,

807

End,

St.,

St.,

lenkų, 
nuoš. 
nuoš.

Kiek-

Re’d.).
Dumblio dirbtuvė dirba vi- 

’ dutinįai. Turėjome streiką

I pralaimėjome. Pralaimėjimo

> “teisin- 
>" žinoma, tik kol praezs 

rinkimai. Bet vietinė demok
ratų .valdžia jau dabar guo
džiasi, kad “nesą pinigų” to
lesniam tyrinėjimui šmuge J nin
ku magistrątų-teisėjų.

Kapitalistinės partijos yra 
neatskiriamos nuo grafto, šmu
gelio. ' Tik partija, kuri kovo-

PITTSBURGH O IR APIELINKfiS 
PRIEŠFAšISTINfeS TARYBOS 

, KOMITETAS
Pirmininkas Rogers, 312 Oregon 

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

3121 Elroy ‘ ~ '
burgh, Pa.

Sekretorę A.
roy Avė., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave.,

Finansų sękr. J. Urbonas, 1723 Jane 
St., S: S. Pittsburgh, Pa.

Ave., Brentwood, Pitts- 

K.. Sliekiene, 8121 El- 
Brentwood, Pittsburgh, 

Miliauskas, 626 Wood- 
Mckees Ro’cks, Pa.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra didžiausias žmogaus priedas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausi** 
ligas įvaro, bėt ir į grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lai Tabs
yra tai kanuolS prie! kitą amži
ną žmogaus priešu—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS,
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) ( 

jokių žalčių nebijo. Už 76c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priežo!

Aptiekorius
6102 Grand Avenue
(Kaupu Clermont 
MASPETH, L. L N. T. 
Telephone, Juniper >7M

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

h FRANK A. URBAN PHARMACY
111 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. T.

Vardas-------

Miestas__

Street or Awaua

_ Štate----- —

A8, iemiąus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kqrj maloaiŠH 
mąn-prisėsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su mirtrfy. 
mals, kaip vartoti.

MHHHH
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PARDAVIMAIF

/

Telephone i Stagg 4400

NOTARY PUBLIC

ei-
re-

Teisėjo Kaina—$100,000
Sugrįžo iš Europos teisėjas 

A. A. Bertini, kuris įtariamas, 
kad pirkęs teisėjo vietą už 
$100,000.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

čiai Aido.
Kviečia Komitetas.

VIETOS ŽINIOrižSsį

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
fUNDERTAKER)

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE 

Mes Mokiname Barberiauti 
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

Social-humbugieriaus 
Brouno Komediškas 
“Areštas” 1 1

Heywood Broun, “socialise 
tų” "kandidatas į kongresma.

Nufotografuoja ir 
nunjaliavoja viao 
k i n a paveikąhu 
Įvalrlomia n p a 1- 
rptuis. Atnaujina 
iferiuB ir krajaVua 
ir sudaro «u 
Mnerikonlftkaia.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1460
Kreipkite lino 

ndrMiu i

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

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

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

TeL, Štagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

Į S ! , • < ’ • ; ’

197 Havemęyer , Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:'

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

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 uždedant naujus stogus ir patai
som senus. Darbą atliekam gerai ir 
pigiai. J. Sem, 475 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. TeL, Stagg 7587.

228-54

J

REAL ESTATE: Namai, Žemė 
FORECLOSING , , 
PARDAVIMAS

Gera proga pirkti 2 šeimynų mū
rini namį, vyra, 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)

ii n u ii i ....................... ■

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) 

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

i X-SpinduliiI Diagnoza 
Gazo Anestetiką •

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

tik susitarus.

| RIDGEWOOD, N. Y.
i L.D.S.A. 132-ros kuopos mėnesinis 
j susirinkimas įvyks trečiadienį, 1 d. 
spalio (October) po num. 147 Thames 
St., 7:30 vai. vakare. Visos narės 
būtinai dalyvaukite, peš 'yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Org.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras fomišiuo- 

tas kambarys; yra visi įtaisymai. 
Matyt galima nuo 6 iki 9 vai. vaka
re. J. Waznys, 66-41 Clinton Ave., 
Maspeth,. N. - Y. < 233-235

L t4.;..

Daily Workerio-Freiheit 
Bazaras Jau Čia
.Spalio 2 d., Madison Square 

Gardene, New Yorke, atsidaro 
didysis bazaras naudai komu
nistinių dienraščių Daily Wor- 
,kerio ir Freiheito; jis tęsis iki 
spalio 5 d.
:» Lietuviai darbininkai taipgi 
turi rūpintis, kad bazaras bū
tų sėkmingas ir medžiaginiai 
sudrūtintų komunistinę spau
dą, kuri yra ginklas mūsų ko- 

, ypje prieš kapitalistus.
(Ą.L.D.L.D. 1-ma kuopa 

Brooklyne paaukojo $5 baza- 
rui; auką jau pridavė drg. 
Depsas; o drg. Depsienė paau
kojo bazarui puikių daiktų. 
Na, o kur kitos kuopos ir or
ganizacijos? Nejaugi joms 
nesvarbu tas reikalas?

Aukojamus daiktus priduo- 
kite “Laisvės” adresu, užrašy
dami T. Sherry vardu.

Viena Streikierė Primušta, 
27 Areštuota

Policija ir gengsteriai už
klupo ties 57th St. ir 6th Avė., 
New Yorke, mitingą streikuo
jančių siuvėjų moteriškų dra
bužių; vieną moteriškę, trijų 
vaikų motiną, pavojingai pri
mušė, keletą lengviau sužeidė 
ir 27 areštavo.

Kodėl Kiekvienas 
Darbininkas Turi Būti
Aido Koncerte?

Sekantį sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėje, Brooklyne, 
įvyks metinis “Aido” Choro 
koncertas. Tąj bus pirmas 
lietuvių darbininkų parengia
mas šį sezoną. Pirmas, bet tu
riningas savo programa. Be 
paties “Aido,” be jo dainuoja
mos “Raudonosios Dainos”—

&

:R ■

Telephone, Stagg M10

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

-Lygiečiai ne juokais ruošia
si į savo Vakarėlį. Kiek teko 
girdieti, net iš Great Necko P. 
Balsys su Talandzevičium ir 
kitais atvyksta vėl persigalėti 
čekeriais. Ne tik ką jie persi
galėti atvyksta, bet tikisi čam- 
pionatą išsivežti iš Brooklynp 
į Great Necką. Parengimo 
pelnas eis reikalams kovojan
čios kriaučių Lygos.

Kurie tik pritariate darbi
ninkiškam judėjimui, visi atsi
lankykite pas kriaučius į va
karėlį, šeštadienį, 4 d. spalio 
(Oct.), “Laisvės’! svetainėje, 
7:30 vakare. i ‘

Tiesa, 5 d. spalių bus Aido; 
Choro koncertas, bet juk va
karuškos su smagia muzika; ir, 
linksmais' šokiais nieko, nepa-; 
kenks pačiam koncertui; 1 Vi-į 
si,; kurie1 būsite pas kriaučius 
vakaruškose, tai ryt turėsite 
būt ir Aido Choro koncerte.

nūs ir tuo pačiu laiku kapitar iNes mūsų Aidas, o mes lygie- 
listų Telegramų redakcijos na
rys, rašo apie policijos manda
gumą. Jis, delei pasigarsini- 
mo, buvo nuėjęs į streiko pi* 
kietą; policmanas liepė išsi
skirstyt; Broun nesijudino iš 
vietos. Tuomet policmanas jį 
“areštavo.” Matyt Broun į- 
spraudęs mėlynsiūliui penkdo- 
1 erinę į delną, kad areštuotų. 
Taip “areštuotas,” Broun pa
sišaukė taxi-cabą ir abudu 
draugiškai nuvažiavo, Brouno 
pinigais, į policijos stotį, kur 
magistratas pasirodė “labai 
mandagus” žmogus, kaip da
bar rašo tas social-mekleris 
Broun. Jis, žinoma, buvo be 
bausmės paleistas.

Kaipo “streiko pikietinin- 
kas,” Broun garsinasi esąs dar
bininkų draugas. Bet, kaip 
policijos ir kapitalistų teisda- 
rystės garbintojas, jis yra 
bjauresnis niekšas už atvirus 
kapitalizmo politikierius, 
nančius su demokratais bei 
publikonais.

Prasmegęs būtu klasinis su
sipratimas darbininko, kuris 
balsuotų už tokius social-mo- 
nelninkus. kaip Brounai, Tho- 
masai ir kiti kapitalistų agen-j 
tai. ■ ' ; i,

Balsuokite tik už Komunistų 
Partija, kuri iš peties kovoja 
už darbininkų ir bedarbių 
kalus.

Byla prieš Motinystės 
Ligoninę del Kūdikių Riksmo

Kaimynai šaukia į teismą 
žydų Gimdymo Ligoninę, 1395 
Eastern Parkway, Brooklyne, 
skųsdamiesi, kad per kūdikių 
riksmą ir gimdančių moterų 
dejavimus jie negalį miegoti. 
Teismas išdavė ligoninės per- 
dėtiniams pašaukimą į tardy
mą. Tai dar pirma tokia byla 
Brooklyne—prieš motinystės 
ligoninę, kaip prieš “niusans.”

VISOKIŲ 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 WHE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

**~’“’pHžibos mūsų dainų — t>e 
“Vėzdelio” ir kitų dainų, bus 
eilė solistų dainininkų ir net 
smuikininkė iš Mass, valstijos. 
Be to, bus šokiai prie geros or- 
kestros.

Bet aš manau, kad lietuviai 
darbininkai lankysis į “Aido” 
koncertą ne vien tik del jo 
geros/ programos.
(nofc turi ateiti) del to, kad 
*uCidas” yra mūsų aidas. Yra

* ,>-4ietuvių darbininkų aidas, ku
ris savo puikiomis dainomis 
šaukia darbininkus prie susi
pratimo, žadina iš letargo; ra
gina prie kovos už savo rei
kalus. Turbūt nei vienas ki
tas lietuvių darb. choras Ame
rikoje nėra tiek daug pasitar- 

\ navęs darbininkų judėjimui, 
kiek “Aidas.

\Jyne, bet visoj apielinkėj: New 
Jersey ir net Pa. (Philadel- 
phijoj, pav.). Ir visur aidie- 
čiai noriai sutiko ir vyko, pa
siaukodami. Reikia žinoti, fono nuvežtas noliciion ir bus 
kad iŠ metinio koncerto įeigų teisiamas kaip pirmo laipsnio 
“Aidas” beveik visus metus sa- žmogžudys.
vo veikimą palaiko. Darb. or
ganizacijų 
dalyvauja 
ansimoka savo keliones net į 
kitu? miestus, kad tik patar
nauti darb. organizacijom. 1 

Štai kodėl mes turime ir pri
valome dalyvauti jo parengi- 
nte—metiniam koncerte, kuris 
bus spalių mėn. 5 d.. Labor 
Lyceum svetainėje. Padėkim 
aidiečtam, o jie padės mums! 
“Aidas“ yra nedalojna darb. 
judėjimo dalelė!

Petraška.

Gyvanašlis Sirojaustė
Jie ateisi Jauną Mergaitę

rei-

Pasimetęs su pačia. C. Brn- 
z.vna kalbino su iuom mylėtis 
Mildredą AutieHo, 18 metų 
mergaitę, 2849 East 195th St.. 
Bronxe. O kada linai griežtai 
atsisakė, jis ja dideliu peiliu 
nudūrė, septynis kartus suva
rydamas peilį jai į vidurius. 
Taip pat supjaustė rankas 
mergaitės tėvui ir motinai, 
kuomet jiedu bandė anginti 
mergaitę, žmogžudys, išbėgęs

Po 5,000 Bedarbių Mitingo 
Sužeistas Drg. Williams

5,000 bedarbių susirinko į 
mitingą prieš prigavikišką “ne
mokamą” darbų suradimo biu
rą, 54 Lafayette St., New Yor
ke. Mitingas buvo sušauktas 
bedarbių tarybos. Iš sykio po
licija puolė susirinkusius, liep
dama tuojaus išsiskirstyti. Bet 
jie turėjo pasistatę stiprų , ap
sigynimo būrį ir nepaisė poli
cijos; ir policija pasijuto “drą
si” tiktai tada, kai mitingas 
užsibaigė. Tuomet, savaime 
darbininkams ’ ir bedarbiams 
besiskirstant, mėlynsiūliai už
puolė vieną iš kalbėtojų, neg
rą drg. Harold Williamsą, 
smarkiai jį1 sumušė ir suspar
dė; apdaužė ir kelis kitus mi-1 
tin’go dalyvius!„i) >■; > • 
> Po šiam mitingui 500 bedar
bių numaršavo į bedarbių ta
rybos centrą ir daugelis :įstojo 
į tą,/ komunistų vadovaujamą 
organizaciją.

Iš Kriaučių Susirinkimo

Ne tik Brook-'
laukan, atsimušęs į vieną žmo
gų, šaukė: “Aš nužudžiau 
mergina! Vežk mane į polici
ją!” Pašaukus taxi-cabą, jis

. • • . • . • v • i SveHmu Lotuveltui. Aidiečiail . *

atsto-

Seimo Atstovas—
Bntlegeris

N. Y. valstijos seimo 
vas M. J.1 Gillen tapo areštuo
tas, kaip - savininkas būtlege- 
riškos valgyklos Red Hook, 
Cqurt; Square, Brooklyne.

16 Valandas Apsivedė, j
13 Minnčiy Pasimetė

žymaus demokratų advoka
to J. W. Daviso sūnus už 6 
valandų po susitikimui Šokikės
Yolandos Lessee’s apsivedė, o 
už 15 minučių po apsivedimo 
nežinia kur pabėgo.

Pardavinėtojas
Tris metus kaĮėiimo gavo 

lotu vertelga Wm. E.t. Quell. 
Queense, kuris paimdavo už 
svetimus"1 lotus rankpinigius ir 
nieko paskui mpkikams neduo
davo. Tain iis išviliojęs tūks
tančius (iėterių J * M H

Pamišėlis, Sudeginęs
Keturis

Jerome Zeeve. 80 Moore St;. 
Brooklyne, padegęs namus, 
kur žuvo’keturi asmenys, da-: 
bar tano nuteistas i kriminaliu 
pamišėlių įstaigą. Jis esąs be- 
viltingas silpnaprotis.
■r...............................................  ,į

ĮĮ^mirtys—laidotuves J
Adolfina Mališauskas, 22 

m., 399 Suydam St., Brookly
ne, mirė rugsėjo 29 d., bus pa
laidota spalio 2 d.į 10 vai.' ry
te, St. John’s kapinėse. (Ve
lionė btfvo žinoma, kaipo An
na Ąnręvs),, Laidotuvių apei- 
gas prižiūri graborius J. Le-įgas pnziuri graoonus 

'Vanda (Levandauskas)

(Tąsa)
Delegato K. Jankaičio 

Raportas
Atkočaičio dirbtuve dirbą 

vidutiniai, bet turi dabar pa
vasarinių žiponų, už kurių pa
darymą preisas mažesnis. Tad 
mes “topkoatams” preisų ne
turime. šaukiau apie, porą 
kartų dirbtuvės komisiją, bet 
tai šiokios, tai tokios priežas
tys buvo ir komisija nesusirin
ko. Bandžiau , sako, šaukti 
dirbtuvės susirinkimą, ir tas 
buvo kol kas be pasekmių— 
darbininkai nesusirinko. O 
darbdavys buvo numušęs tū
loms sekcijoms užmokestį. Tad 
patariau tiems sekšinajns ne
grįžti į darbą, kol darbdavys 
atlygins. Sekcijinis streikutis 
tapo laimėtas, šiandie turėjau 
jau dirbtuvės darbininkų susi
rinkimą, o bėgyje kelių dienų 
turėsiu dirbtuvės komisijos su* 
sirinkimą,, kur reikės nustatyti 
ant “topkoačių”: darbo kainas;

Biržiečio dirbtuvė, reikia 
pasakyti) eina prie« ‘užbaigos 
sezono. Kas ten yra, tai ir 
Saliamonas snegalėtų išspręsti. 
Dirbtuvė didelė, darbininkų; 
daug dirba, bet produkcija 
maža ir darbas prastai pada
romas, kur priežastis yra, kad 
dabar: jau 'fabrikantai nenori 
darbo duoti. Man atrodo, kad 
visasi blogumas’.yra tame, kad 
ten nėra nei atatinkamo me- 
nadžerio, nei atatinkamo žmo
gaus prižiūrėti darbo gerumo 
padarymą. Kiek atrodo, jeigu 
ateityje tie dalykai nesusitvar
kys, tai gali.iš tos didelės dirb-

(Pabaiga 5-tam pusi.)

SUSIRINKIMAI
L. D: S. A. 111-tos Kuopos 

' ; Susirinkimas
Serecjoj, 1 spalio, įvyką s'L.DįS.A. 

111 kuopos susirinkimas1 pas d.- Mar
kevičiene.. ;101-57—108th St., Rich
mond Pradžia i 8-ta vai. vaka
re. Visos nares malonėkit ateiti, yra 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

METINIS AIDO CHORO
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Zimina g VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta is Grynų Žolių 

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

63OE3O1,. O

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Mme Vera Belerich
Didžiųjų Operų primadona, Maskvos

* s Įvyks Sekmadienį

LABOR 1YCEW SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3:30 valandą po pietų

PROGRAMA
MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė. 

Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameęi- 
i koje.

STEFAN KOZĄKEVICH,-baritonas, rusų tautoje žinomas 
kaipo šeliapinas. r - ' 5' ;

MARGARET E. ČESNAVIČIOTĖ, sopranas, >. kurį ūžimai 
pirmąją vietą Amerikoje iš lietuvių dainininkių.

‘ NICHOLAS WASILEVSKY, tenoras, tai ta? dainininkas, 
‘ , kuris publiką gaji užįąikyti svetainėje per keliąs yąr
'» v i Unda^ ir ji vis dar Šaukia, kad dainuotų.
:M. E. BANEVIČIŪTĖ,- pagarsėjusi smuikininkė, Massa

chusetts valstijoj; tai mužikoš žvaigždė, -• kurios 
Brooklynas dar negirdėjo^

AIDO CHORAS, vadovaujamai B. šalinaitės,'kuris moki
nosi per kelioliką mėnesių* niekam iš lietuvių negir- 

p/ dėtą .RAUDONĄJĄ DAINĄ—KANTATA, kuri, ga
ilimą sakyti, ne’ daina, bet trumpa opera, užimanti 

be perstojimo netoli pusę valandos. Ją dainuojant, 
klausytojus sužavėja ir pasidaro nepaprasta svetai
nėje tyla, ir už sekundas kitos vėl skardūs griaustinio 
balsai, šaukianti į kovą.

TAIPGI tame dainų vainikų sūkuryje dalyvaus ir solistai: 
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

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIČIUTĖS
Visus kviečia atsilankyti--*- j į į 

AIDO CHORAS.

IIUBI»!>■»» 1'1 I11 L ■ ■ ■ • .į.*,.,.'-i ..y it>iĄy

Patarnauju visiem be . skir
tumo. Tolumas del manęs skir
tumo nedaro. Manp ofisas at
daras dieną ir n^Jrtj. Darbą 
atlieku gerai. Reikrle kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

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

. kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

65c

•Mes taip pat turime žolių ir gerų sandėli gyduolių. Kiekvieną 
, kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
’ ‘ ’ • P. j. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue
I < i ■ •

229
"j Kamp. N. 4-tos gatvės )

Iškirpkit š; skelbimų ir prisiųskit kartu su užsakymu.

, * j Brooklyn, N. Y., 
Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

TeL, 0783 Stagg

< (Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker),

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN; N. Y.

a į j. iul ■ "i^ itoWlhi7 ■> ? įV*'17 c
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