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Andai waterburieciai turėjo 
“Laisvės” prenumeratorių ir 
artimų dienraščio draugų susi
rinkimą, kuriame kalbėjo apie 
tai, kaip labiau praplatinus 
“Laisvę” Waterbury. Esant su
sirinkime vienam dienraščio re
daktorių, buvo reikalauta, kad 
draugai nurodinėtų, kas “Lais
vėj” yra gero, kas netinkamo 
(jų žvilgsniu). Tuojau ir pa
sireiškė skirtumas: tie draugai 
(kai Namikas), kuriem rūpi 
dienraščio praplėtimas ir stip
rinimas, turėjo daug ko pasa
kyti, kas jų manymu, turėtų 
būti taisytina, idant pakėlus 
dienraštį. Bet atsirado vienas 
ar du, kurie nuėjo “toliau”: da
rė tokius primetimus, katrie 
nieko bendro su savikritika ne
turi. Jie tuojaus pasirodė, kas 
per vieni.

Savikritika 1 yra brangus 
daiktas, bet tik tuomet, kada, 
kritikuojant, stengiamasi daly
kai taisyti, bet ne griauti. Ra-| 
ginti išmesti iš organizacijų 
netinkamus elementus reikia, 
bet tolydžio turime žiūrėti, kad 
į išmestųjų, netikusių, vietas 
gautum dvigubai tiek gero ele- Į 

Tuomet revoliucinis ju-jmento. 
dėjimas ir spauda bujos.

šio mėnesio pradžioje įvyks
ta visa eilė SLA. kuopų susi
rinkimų. Be abejo, ir vėl kuo
pos nerymastaus: dar vis ne
gautas čarteris darbininkiškam 
Susivienijimui. Kiti gal net iš
metinės tiem draugam, katrie 
stovi prie jieškojimo čarterio 
darbo. Vienas tenka pasakyti: 
draugai, nenuogąstaukite, čar
teris bus gautas greit. Laukėte 
tris mėnesius, palaukite dar pu
sę ir jau savo organizaciją tu
rėsite.' Daiykaię i mat,., ?dažnai 
neina taip, kaip norime. Val-« 
dininkąi, kurie turi išduoti čar- 
terį, nepaiso, kaip dalykai sto
vi pas mus: jie dirba, kaip jie 
nori.

Pažangiųjų seimo (Meldažio 
salėje) išrinktosios ,pild. tary
bos taipgi yra surištos rankos. 
Ji negali plačiai veikti del tam 
tikrų priežasčių. Daugelis SLA. 
pažangiųjų narių tatai supran
ta, bet kiti ne. Kurie nesu
pranta—jiems reikia paaiškin
ti. Vienas aišku: čarterį gau
sime, savo organizaciją turėsi
me. Turėsim didelę organizaci
ją, katra nugalės fašistus.

Gavome “Rytojaus” numerį, 
išėjusį jau po perversmui Ar
gentinoje. Negalime praleisti 
nepastebėjus vieno dalyko: nė 
žodeliu nėra prisiminta, kaip 
Argentinos Komunistų Partija 
žiūri į šį perversmą, ir kaip ji 
šaukia darbininkus žiūrėti į 
Uriburu valdžią. Iš Argenti
nos Komunistų Partijos orga
no “La Internacional” mes suži
nome, kad Partija buvo išleidu
si pareiškimus vieną po kitam, 
šaukiančius darbininkus prie 
kovos. Partija nustatė savo 
poziciją; Partija, be abejo,, nori; 
kad ta linija būtų pravesta .vi
suose darbininkuose. Bet “Ry
tojuj” tyla. f; į, 'j '

Naje, yra prisiminta, i1 kad 
“Darbininkams, tarnautojams 
ir smulkiems savininkams tėra 
tik vienas kelias:—organizuoti 
kiekvienam fabrike, kiekvienoj 
dirbtuvėj ir gyvenamuose kvar
taluose kovotojų būrius it ruoš* 
tis prie agrarinės revoliucijos 
(mano pabraukta)—už panai
kinimą užsienių kapitalistam 
koncesijų, už konfiskavimą, jų 
įmonių, žemių, ir tt.” Dar ki
tur paminėta, kad darbininkai 
neturi “simpatizuoti jokiai bur
žuazinei valdžiai, nes jų riety
nės (?) tai tik už tai, kad ta 
valdžia nesugeba gerai prispau
sti darbininkus ir valstiečius, 
tai tą prašalina—deda kitąj” 
Dar kitoj vietoj pažymėta, kad 
lietuviai darbipinkai, atsižiū
rint į momento svarbą, daugiau 
rūpintųsi “Rytojum”...
, Tai labai klaidingas, ne ko-
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Kaltino Bolševikus, bet 
Surado “Pat i” Kaltu

PRAGA.— Čekoslovakijoj 
nesenai pražuvo profesorius 
Aleksandras Kalipinskis, ru
sų baltagvardiečių vadas. 
Tuojaus buvo paskelbta, kad 
Kalipinskis tapo “bolševikų 
auka”, kad jis buvo pagrieb
tas bolševikų panašiai, kai 
nesenai Paryžiuje Kuotiepo- 
vas. Baltagvardiečiai netgi 
pasiuntė telegramą į Pary
žių, kur profesoriaus pati gy
vena, kad jos vyras jau yra 
“kidnapintas’ ’.

Bet štai dalykai paaiški. 
Paaiški labai nemalonioj bal
tagvardiečiam šviesoj: Kali
pinskis surasta kalėjime, į 
kurį jį patupdė patys čeko- 
slovakai del bjauraus pasiel
gimo !

Kur Šautuvas Turi 
Kasdieninę Kalbų Temą

WHEELWRIGHT, Ky.— 
Teko matyti “L.” iš visų 
Amerikos kraštų žinių, bet 
iš Wheelwright, Kentucky, 
nesimato. Todėl aš pabrė
žiu kelis braižinius. Čionai 
progresas daugiausiai šau
tuvo: susiėjus keliem asme
nim į krūvą, tai ir kalbasi 
tik apie šautuvus, katro 
šautuvas geresnis, etc.

Nesenai čia tapo nušau
tas Pranas Jones, 50 metų 
ąpąžjąųs. į Jį, .nušovė duktė 
del ’ neleidimo ‘ su jaunikiu 
pasivaikščioti.

» Rugs. '27' d. O. Preteris, 
16 metų amžiaus vaikas, nu
šovė brolį, 14 mėtų amžiaus.

Kiek anksčiau liko nušau
tas šerifas, Bill Adams. Del 
to buvo suimtas nekaltas 
žmogus, bet dabar viskas 
išaiškėjo.

Apie darbus bus pranešta 
vėliau.

Pirmieji Kamenevo Salos Gyventojai Darys
Pamatinius Tyrinėjimus Šiauriuose

Sov. Sąjungos ledlaužio 
“Sedov” ekspedicija, kuri 
pasiekė Šiaurės Žemę, pali
ko Kamenevo saloje 4 savo 
dalyvius geografiniams, 
meteorologiniams, fiziniams, 
mineraloginiams tyrinėji
mams atlikti dviejų metų 
laiku.

Kolonijos vadas Ušako- 
vas, 3 metus buvęs Vrange- 

;lio salos vadu. Jo padėjė
jas— geologas Urvancevas 

•—žinomas savo tyrinėji
mais Taimiro pusiausaly. 
Jis atrado turtingiausius 
anglies klodus ir metalų rū
das Enisiejaus baseine. Tre
čias kolonistas Chodovas — 
Leningrado trumpų bangų

_____________
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radiosekcijos pirmininkas. 
Ketvirtas—medžiotojas Žu- 
ravlevas, .išbuvęs • Naujoje 
Žemėje 25 metus.

Pavasarį, atšiaurės' nak- Į 
čiai pasibaigus, Ušakovasir 
Urvancevas togėmis vyks 4 
mėnesių ekspedicijon, apie 
1200 kilm. tolumo, vietų 
nuotraukoms daryti.. Ryšys 
tarp ekspedicijos ir bazės 
bus palaikomas pagalba ke
liamos" radio stoties. Ant
raisiais metais manoma pa
daryti antrą kelionę ir du 
kartu pervažiuoti Šiaurės 
Žemę. Atšiaurės naktį, mė
nesienoje manoma padaryti 
eilę kelionių tolumo iki 250 
kilometrų.

Svarbu Philadelphijos 
Lietuviam Darbininkam!

Spalių men. 2 d., kai 8 vai. 
vakare, yra šaukiamas visų 
“Laisvės” skaitytojų, A.L.D. 
L.D. ir L.D.S.A. narių, o 
taipgi visų darbininkiškų or- 
ganįzacijų narių susirinki
mas. Jis įvyks darbininkų 
salėj, kampas 8-tos gatvės ir 
Fairmount Ave., Philadel
phia.

Bus svarstoma labai svar
būs klausimai: dienraščio 
“Laisvės” vajaus praplėtimas 
ir komunistų 'partijos rinki
mų kampanijos. Dalyvaus 
drg. P. Buknys, “Laisvės” 
administratorius, kuris pada
rys platesnį pranešimą apie 
šituos svarbiuosius darbus.

Visi draugai ir draugės 
būtinai kviečiami dalyvauti.

j Komitetas.

SOVIETU SĄJUNGOS IR JUNGTINIU 
VALSTIJŲ PREKYBA PAKILO ANT 

28 NUOŠ. TIK PER VIENUS METUS
Ji Siekė Net $177,000,000 S urnos; Būtu Dar Didesnė, Jei 

Ne Washingtono Reakciniu ky Naivus “Tyrinėjimas” Ko-!! 
munisty. , -di

Demokratai Stato į Gubernatorius Rooseveltą, 
Bet Darbininkai Balsuos už Komunistus

SYRACUSE, N. Y.—New 
Yorko valstijos demokratai 
savo konvencijoj čionai pa
statė kandidatu į gubernato
rius Franklin D. Roosevelt, 
esamąjį gubernatorių. Re- 
publikonai gi savo kandida
tu turi Tuttle. Kai vienas, 
taip ir kitas yra bernai ka
pitalistų ir darbininkų rei
kalai jiems nerūpi, Ąbu yra 
stambių kapitalistų partijų 
pastatyti ir peršami; abu, 
be to, atstovauja kyšystes

ir graftus, kokie Amerikoje 
yra; abu prieš bedarbius, už 
fabrikantus.

Todėl darbininkai balsuos 
už savo partijos kandida
tus: Komunistų Partiją, ku
ri kandidatu į gubernato
rius turi pastačiusi Wm. 
Z. Fosterį, katras dar vis 
tebesėdi kalėjime už bedar
bių reikalus. Darbininkai 
žino, kad /tik komunistai

Kruvinos Muštynės 
Panemunėje

Išėjo į Streiko Kovą
300 Darbininkių

kuomet minėta kompa- 
pasikėsino numušti ir 
mažas algas. H. D. 

Co. čia turi dvi dirbtu- 
kuriose siuva marški-

TAMAQUA, Pa.— Rugsė
jo 30 d. ryte sustreikavo 
300 darbininkių H. D. Bob 
Co., 
nija 
taip 
Bob 
ves,
nius. Vienoj dirbtuvėj dir
ba apie 200 merginų, kitoj 
apie 100.

Pirmiausia sustreikavo 
200 mėrginų' ir demonstra
tyviai nuėjo prie kitos dirb-yra jų draugai ir reikalų h. teJn Jirbančias mer. 

gynėjai.

Argentinos Komunistei 
ir Buvęs Perversmai

ginas iššaukė į streiką.
Plačiau apie šį streiką 

parašysiu vėliau.
S. V. Ramutis.

KAUNAS. 12 d. rugsė-j ^Laisvės” redakcija gavo 
ninrii morn Pnnpmnnmjo pietų metu Panemunėj 

įvyko kova. Dalyviai jos šie: 
Simas Mickus, Kazys Mic
kus, Jėznys Pranas, Čepu- 
kaitis Ignas — tai viena ša
lis; kita: Samolis Leonas, 
Podžiūnas Jurgis, Tamoliū- 
nas Juozas, Vaičiukaitis Si
mas ir Prokopavičius Jur-

Argentinos Komunistų or
ganą “La Internacional”, 
kuris, buvo išleistas tuomet, 
kada minėtos šalies prezi
dentas Irigoyen paskelbė 
karo stovį ir atsistatydino, 
ir kada buvo laukiama mū-

Sovietą Spauda Apie 
Isterišką Triukšmą

Tam Kolka.
Red. Pastaba.— Sutrum

pinome korespondenciją, ap
leisdami kai kuriuos kitus 
nusišovimus arba pašovi- 
mus. r- -- - -
ypač, kuomet šovėjai arba valsčiaus ūkininkai. Jų ke- zidento vietą. Ant greitų- 
pašautieji, netgi nėra lietu- Ii vedę. Visi tvirti, augalo- jų, Argentinos Komunistų

Tas nėra tiek svarbu, gis. Visi jie .. Panemunės *r užimant Uriburu pre-

ti vyrai. •
Muštynės tarpe jų prasi-

viai. Rašykit plačiau apie 
darbininkų gyvenimą, dar
bus, fabrikuose ir laukuose, dėjo Neimarko traktyriuję.
etc. Mūs skaitytojai norės 
sužinoti, kaip dalykai deda
si Kentucky valstijoj; kaip 
uždarbiai, butai. Būtų' zin- 
geidu žinoti, ar.' daug lietu
vių darbininkų gyvena toje 
valstijoje ir ką 'jie ten dau
giausia dirba.

Pigios Novelės < (
LONDONAS.— Anglijoj 

pradėta spausdinti apysa
kos, kurių kaina tik 75 cen- 
tai'už knygą. Ekonominis 
krizis labai smarkiai pakir
to knygų biznį. Todėl vi
sam kapitalistiniafn pasau
lyj knygų leidėjai deda pa
stangas, kad sumažinus 
knygų kainas ir daugiau jų 
pardavus.
-------------------------------------------------r---- 4--- .------- i----

munistinis nusistatymas! To- 
kidj valandoj tik šitaip pasaky
ti, tai' reiškia nieko, nepasaky
ti. Lietuvių komunistų frakci
ja privalo daugiau žiūrėti į 
“Rytojaus” liniją.

Mušėsi peiliais, krėslais ir 
brunktais. Tą pastebėję po
licininkai K. Petraitis ir J. 
Bunkus mušeikas pradėjo, 
malšinti. Tada J. Bunkui 
Simas Mickus smogė brunk- 
tu į galvą, padarydamas 3 
žaizdas. ( Policininkui K. 
Petraičiui Pr. Jėznys dūrė 
peiliu, bet perdūrė, tik šine- 
lį. Padedant ginkluotiems 
5 pulko patruliams, mušei
kos buvo suimti.

Pasirodo, kad jie visi su
važiavo, kaipo* seili karei
viai, registruotis į miesto 
valdybą ir smarkiai įsigėrę 
pradėjo muštis.

Po susipjaustymo jie at
rodė taip: Jurgiui Podžiū- 
nui padarytos 5 žaizdos gal
voje, Simui Mickui smarkiai 
perskrostas veidas, Jonui 
Samuoliui milinėj padaryta 
4 skylės ir pradurta galva, 
Prokopavičiui Jurgiui smar
kiai sudaužyta galva, kiti 
sužaloti mažiau. >

5 mušeikų buvo nuvaryti 
į valsčiaus valdybos dabok-

» ■“

Partija be kitko pareiškia 
sekamai:

(C

MASKVA.-Pereitą antra
dienį “Pravda” ir “Izviesti- 
ja” išspausdino editorialus, 
kuriuose analizuoja dabar
tinį pasaulio kapitalistinių 
valstybių isterišką šauksmą 
del Šoviėtų javų “dumpini- 
mo” į užrubežius. Abu 
laikraščiai pabrėžtinai nu
rodo, kad tas visas triukš-

Darbininkai!, Paskelbta- maš savo pamate yra daro- 
sis apgulos stovis, yra f jau mas tikslu išprovokuoti ka- 
ginkluota valdžia, tai apsi
reiškimas' 1 fašizmo! Kovo
kim prieš i reakciją ! Sudą- 
rykim bendrą darbininkų if 
valstiečių masių frontą fab
rikuose, i dirbtuvėse, mies
tuose ir priemiesčiuose; kai
muose, ūkiuose ir visose 
darbavietėse. Visur kurki
te kovos komitetus!. Skelb
kite protesto streikus! Ko
vokit prieš apgulos stovį, 
prieš beartėjančią reakciją 
ir fašizmą! i Prieš bedarbę! 
Už septynių valandų darbo

tą prieš Sovietų Sąjungą. 
Tai • dar sykį pasitvirtina, 
sako “Pravda”, kad Brian- 
do proponuojama Europos 
Valstybių federacija turi sa
vo vyriausiu.' tikslu mobili
zuoti ' kapitalistines šalis 
prieš' Sovietus.

Kitoj vietoj “La Intern.” 
telpa Partijos Centro Komi
teto pareiškimas,. analizuo
jąs esamą Argentinoj padė
tį, kuri sudarė pagrindus 
fašizmui.

lę, 4 į 5 pulko daboklę. Da
boklės (išdaužyti i langai, uzį 
ką mušeikos sumokėjo 25 lt.

NEW YORK.— Amtorgo 
pirmininkas Bogdanovas 
paskelbė skaitlines, kurios 
parodo, kaip auga Sovietų 
Sąjungos prekyba su Jung
tinėm Valstijom. Pereitais 
apskritais metais (baigian
tis su spalių mėn. 1 d.) .So
vietų Sąjungos—Jungtinių 
Valstijų prekyba padidėjo 
28 nuoš., sako Bogdanovas.

Per tą laiką Sovietų Są
junga pirko Ainerikoje ma
šinų už $145,006,000, gi par
davė Jungtinėm Valstijom 
įvairių daiktų už $32,000,- 
000. Tai sumušta visai re
kordai. Reikia atsiminti, 
kad 1913 metais Rusijos- 
Amerikos prekyba tesiekė 
tik $48,000,000.

Sovietų Sąjunga pereitais 
metais pirko Juftgt. Valsti
jose įvairių prekių 35 nuoš. 
daugiau, negu užpereitais 
metais. Per tą patį laiką 1000,000.

pardavė 3.5 nuoš. daugiau, 
negu užpereitais metais.

Jei ne Fišės komisijos 
naivi “investigacija”, sako 
Bogdanovas, tai prekyba 
būtų dar augščiau pakilusiu 
Dabar gi nustota visos eiles' 
kreditų.

Bogdanovas išjuokė tuos, 
kurie pasakoja, būk Sovietų; 
vyriausybė parduoda savo; 
prekes čionais tik todėl, kad 
numušti kainas vietinių pre
kių ir tuo, aišku, įmesti rak
tą į kapitalistinės prekybos 
mašineriją. Nieko paną-; 
šaus. Sovietų Sąjunga par
duoda savo prekes čionai ir 
visam pasaulyj tik todėl, 
kad jai reikia pinigai pirk
ai mašinom. Ji parduoda 
jas už tiek, kiek gauna.

Tik per vieną Amtorgą ( 
Sovietų vyriausybė davė už
sakymų Amerikai už $126r-;

Kaili VafaiLEeBĮžąus Konspiruoją Prieš
Sovietų Sąjungą ir1irisus Komunistus

BERLYNAS.— “Welt am | bolševikų “blogais darbais*’.
Abend” deda žinią, kad po
piežius kreipėsi į viso “civi
lizuoto” pasaulio vyriausy
bes, kviesdamas sudaryti 
bendrą frontą kovai prieš 
bolševizmą. Didžiausią an- 
tisovietinę propagandą rei
kia varyti pramonės darbi
ninkų tarpe. Tam reikią 
panaudoti visas priemones. 
Popiežius raginąs visų 
krypčių buržuazinius laik
raščius aprūpinti straips
niais ir paveikslais, supa
žindinančiais žmones su

Kiekviename Europos, A- 
merikos, Azijos mieste ra
gina įkurti komitetus, kurie 
vadovautų . propagandos- 
darbais. Reikalingus pini
gus turėtų sudėti bankai ir 
turtingi žmonės. Galop, po
piežius savo rašte siūlo su
kviesti pasaulinę konferen
ciją, kuri turėtų aptarti ko
vos būdus.

(Kitais žodžiais, papa no
ri sulaikyti to, kas negali
ma). '

PASIKORĖ I^NDSBER- j

KAUNAS. — Tvirtovės 
alėjoj, Miko Lukavičiaus 
sode rastas pasikoręs 36

Havanos Susirėmime
HAVANA.—Pereitą ant

radienį čionai įvyko studeri-
metų vyras, Jonas Lands- tų susirinkimas, kurį poli-
bergas, gyvenęs Malūnų 
gatvėj. Pakaruoklio kiše- 
niuose rasti keli laiškai, ku
riuose nubodo korimosi 
priežastį. Tai buvusi ne
santaika šeimoj.

cija puolė kaipo politinį. 
Studentai į puolimą atsakė 
tuo patim. Keletas jų su
žeista.
----- L-..... I

Užsiregištruokite, kad Galėtumėt Balsuoti
New Yorko valstijoj reikia užsirėgistruot spalio 6 iki 11 d., 

kad piliečiai galėtų balsuot lalpkričio 4 d., rinkimuose. Dar
bininkai piliečiai, užsiregistruokite, (kad galėtumėte atiduot 
savo bajsą* už Komunistų Partijos kandidatus ir josios pro
gramą.

Kelias dienas ' pirm registravimosi, švietimo Komisija 
(Board of Education) paskiria kvotimams. Paprastai duoda 
truputį paskaityti iš laikraščio arba knygos. Kai kada rei
kia raštiškai atsakyt vienas kitas, ant to paties puslapio ki
toj vietoj išaiškintas klausimas. Tai visai lengvai išlaikomas 
kvotimas. Bet, pirmą kartą norint balsuoti, tuVi išlaikyti tą 
kvotimą.

Kurie j’au kartą išlaikę, daugiau kvotimų nereikia, tik turi 
pasakyt,- kur paskutinį kartą balsavo. ,

Kai kur politikieriai pakiša blankas, kur klausiama, kuriai 
partijai priklausai.; Tų blankų nereikia pildyt,, bet tuščias 

i įmesti į paskirtą dėžutę balsavimo būdelėje.
* J » > : v <•••.»<

IĮ .................. ......................... . ■■—-—I................. ......... ,111 ■■■ .......... ■—■U*

* W <1

“Laisvės” Skaitytojų ir . i 
Draugų Susirinkimas

SHENANDOAH, Pa.— 
Spalio 5 d. (nedėlioj), 2 
valandą po pietų , įvyks 
“Laisvės” skaitytojų su
sirinkimas ALDLD. 17-tos 
kuopos kambariuose (vir
šuj Abračinsko krautu
vės), 27 W. Coal St.

Visi “Laisvės’^ skaity
tojai būkite šiame susi
rinkime. Apkalbėsime; 
kaip sėkmingiau praplėsti 
“Laisvės” vajaus planai.

Shenandoriečiai turi, 
gauti daugiausia “Lais
vei” skaitytojų.

, Vajaus Dalyvis.
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“Liet. Ži-

tą aiškina 
vienas iš 
supirkimo 
dideli ma-

wk. d <Ihrery day, except'Sunday,
SUBSCRIPTION RATES:

United Statęs, per year.......... $6.00 Uriited States, six months..
Brooklyn, N. Y., per year.........$8.00 Brooklyn, N. Y., six months

LAISVE, LITHU
•Ushed by LA I SVC, INC.
, at ^6 Ten Eyck Street, Brooklyn,! New York

.$6.00 Uriited States, six months....... 18.00
—„—.......... $8.00 Brooklyn, N. Y., six months... $4.00

Foreign cęnntries. per year... .$8.00 Foreign countries, six months. .$4.00 
Panada arid Brazil, per year...$6.00 Canad and Brazil, six months..$8.00
Entered aa second< class matter March 11, 1924,, at ithe Post Office at

1 Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 8, 1879
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“SDCIAUSTAI” IR SKUBINIMO SISTEMA
Amerikos “Socialistų” Partija neturi nei vieno žodžio 

savo rinkinių programoje prieš skubinimo darbą fabri
kuose,: dirbtijYėsą i|T kąsyki°se| tApįie. skubinamą nępifi- 
siminė* nei ‘“tebriAis” socialfašistų g&lva- HillqdiUs^ saky
damas įvedamąją prakalbą, jN. Y. valstijos “socialistų” 
suvažiavime Scheneatūdy.' i 1 * 11' ’;

Šios šalies “socialistų” .tylėjimas apie įirakaitinį pasku
bos darbą, beje, isijeiškid ^dčimlĮaŠištiį! pblitiką ne tiktai 
Jungtinėse Valstijose,1 bet* ir visame .kapitalistiniame pa
sėlyje. ‘ t(.

į Anglijos darbiečių, “socialistų” valdžia ir jos partijos 
vądai priėmė fabrikanto Mondo planą—delei įvedimo di
desnio skubinimo darbe, kompanijų vienijimo į trustus, 
delei didesnių pelnų fabrikantams, žodžiu sakant, delei 
racionalizacijos, arba pasmarkinto, sumokslinto darbi
ninkų išnaudojimo. O su kokiu džiaugsmu tie angliško
jo “sočializmo” šulai sveikina išradimą naujos audžiamo
sios masinos, kuri pusiau sumažins skaičių reikalingų 
audėjų, 50 procentų jų išmesdama į gatvę!

Vokietijoj socialdemokratų .vadai padėjo samdytojams 
vykdyti tokią jau paskubos-racionalizacijos programą, 
nes, girdi, Vokietija kitaip negalėtų atsilaikyti lenkty
nėse su kitų šalių fabrikantais.

Jungtinėse Valstijose “socialistai,” vadovaujantieji 
Amalgameitų Siuvėjų Unijai ir Tarpt. Moteriškų Drabu
žių Darbininkų Unijai, darydami sutartis su bosais, su
tiko, kad būtų įvedinėjama skubesnio darbo sistema. Sa
vo unijų suvažiavimuose jie atvirai didžiavosi, jog “ka
da darbdaviams reikia spartesnio darbo, tai jie eina pas! 
unijų vadus, o ne pas pašalinius pasekrpingumo specia
listus.” Illinojaus valstijoj senosios Jungtinės Mainierių

Limin t r 1 rl nlinl-n i n i vs X X

binimo sutartį su kasyklų savininkais. A. J. Mušte, “so- 
cialistaujantis” monėlninkas Amerikos Darbo Federaci
joj, privertė 16,00Q mezgėjų prisiimti dviejų mašinų sis- 
teįną vietoj vienos, su uždarbių nukapojimais iki 40 nuo
šimčių.» Tatai jis dabar bruka ir kitiems 60,000 federa
ciniams mezgė jams, pareikšdamas,, kad streikuot nebus 
leipžiania. \ • į' . ' <

r Socialistai” savo rinkimų platformoje tyli prieš sku- 
bįyimo darbą tojel, kad jie “įš principo” sSandartjinin- 

, skau- 
idinamą skubotumą

Dejuoja Del Krintančios 
Kviečių Kainos Lietuvoj

“Lietuvos Žinios” No.
patalpino straipsnį po ant- 
galviu “Skandališki dalykai 
dedasi.” Ir skandalas tame, 
kad šiemet Lietuvoj kvie
čiai neblogai užderėjo, bet 
ūkininkams gręsia bankrū-. 
tas del kainos kritimo. Gir- 
di>

“šių metų rugsėjo 11 dieną 
Panevėžy už kviečių, centnerį 
Panevėžio pirkliai nenoromis 
mokėjo 10 lity,! Apie porą sa
vaičių anksčiau buvo dar 15 
litų, prieš savaitę 13 litų, daL 
bar 10, o kas žino kitą savai
tę gal ponai pirkliai nustatys 
8 .arba 5 litus už kviečių cent? 
nerį ?
Esą, net sėlenos jau susi

lygino su kviečiais. Kviečių 
centneris 10 litų, o sėlenų 
centneris 9.50 litų. Ir pa
stačius klausimą: “Kaip tai 
atsitiko, kad ašakos susily
gino su grūdais,” 
nios” aiškina:

Vietos ūkininkai 
šitaip. Panevėžys 
didžiausių kviečių 
centrų, čia yra 4 
lūnai, kurie aprūpina miltais 
gal pusę Lietuvos.

Štai šitie malūnininkai—mi
lijonieriai sudarė sindikatą ir

Ujiijos dalyje, kurią valdo “socialistai,” jie pasirašė sku- veikia, kaip vienas.
mVSlYViA L V»Li nu nxri7-l n cinirivimLnin A T 1\/T 11 n 4-

k#ija su kapitalistais, o įle kanoja prieš Tą naują, 
djįiaųsią darbininkams jrigągi, 4ris didinamą skub 
darbuose. . ...........

- ĮtIuo 1919 iki 1927 m. Jungtinėse Valstijose, per maši
nerijos patobulinimą ir prie jos pritaikytą darbininkų 
sRjitįnijną, visokių dirbinių gamyba pakilo 46 ir puse 
nuošimčių; bet tuo laiku skaičius dirbančiųjų liko suma
žėtas daugiau kaip 9-niais procentais. Vidutinis gi dir
bančiojo uždarbis iki 1927 metų pasiliko daug maž tas 
pats, o vietomis, pav., čeverykų pramonėje, tapo suma
žintas.'Nuo 19^7 m. gi iki dabar užkurtas dar pasiute'snis 
skubinimas ir, ypač paskutiniais mėnesiais, uždarbių ka
pojimas.

‘ ' ' O prieš šitokio dvigubo fabrikantų užgulimo ant dar
bininkų, kaip jau augščiau išrodyta, yra prisidėję ir “so
cialistai,” tuo būdu ne tik darbo sąlygas blogindami, bet 
iri bedarbių skaičių augindami. “Socialistai”, vadinasi, 
kaip ir demokratai, republikonai ir Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai, tuo būdu, yra plakėjai darbininkų ir be
darbių.

.Prieš skubinimo sistemą ir už palengvinimą darbo są
lygų kovoja vien Komunistų Partija; ir tik ji viena te- 
UŽsitarnauja, kad darbininkai remtų ją dabartiniame 
rinkimų vajuje, o lapkričio 4 d. atiduotų jai savo balsus.*

j

Vff

spaudos gaunant 
jos narys ir .nare 
įu mes pasekmes 

Juk yra žmonių, kuriuos galima prirašyti 
’e’hlū^ą’ bl-^Amzačijoš, tik reikia su jais draugiškai pakalbėti.

Darbą Pradedant
^Agitacijos mėnuo prasidėjo. Tai mūsų, visų, susipratusių 

daTbinfrikį* ir darbininkių, rugiapjūtė. Mes visi prisimename, 
kaip Lietuvoj reikėdavo laike rugiapjūtės pasidarbuoti, nemažai 
pavargti. } Atsimindami tą. viską, turėtume tą patį padaryti ir 
dabartinėj 'nąusų rugiapjūtėj, hP?r šį vąj'ąus mėnesį mes priva
lo! ie padidinti Amerikos Lietuvių Darhihjįjįų ^Literatūros Drau
gi; ą narių skaičiumi ir pasidarbuot dqlty 
na i jų įkaitytųjų. Lai" kiekvienas mūsų D 
no rs vieną rvakarą pašvenčia šiems reiįąlį 
tupėsime neblogas.
pr
Yra žmųnių, kuriems, galima užrašyti ir. mūsų dienraščius, tik 
ir;čia rjeikia|ppie jų rprieitį ir draugiškai, pasikalbėti. Nemany
kime, kad tdip ^akau tuščiomis frazėmis. Kad taip yra, kiekvie- 
naį gali persitikrinti, tik lai pabando pasidarbuoti.

t)arbĮtf>jąiįtįs del mūsų Draugijos ir lietuviškos • špaudosĮ ne- 
rejkia užmiršti ir anglų kalba leidžiamą dienraštį “Daily Wor
ker.”' Daugelis lietuvių darbininkų, kalbinant užsirašyti “Ląis-

eKvienas mūsų
7

Kad mušant kviečių kainą 
' nenumuštų miltų kainos vieną 
iš 4 malūnų uždarę. Dabar 
veikia trys malūnai, o ketvir
to malūno savininkui moka vi-

■ są jo pelną už tai, kad jis ne-
■ dirbtų.

štai del ko kviečiai susilygi
no su sėlenomis ir gal būt kris 
dar žemiau už sėlenas!

Taip aiškinaį,). pąnęyėžiečiai 
ūkininkai, b6f ^įaao^l/jiė 'irgi 

P ne ■
Malūninkų sindikatas veikiu, 

turbūt ne vien Panevėžio ma
lūninkų tarpe—jis veikia visoj 
Lietuvoj ir dar toliau.

Kad taip yra, tai rodo ne 
vien sėlenos, bet ir miltų kai
na.

Palyginkime tik 1929 m. 
grūdų ir miltų kainas su šių 
metų grūdų ir miltų kainomis 
ir pamatysime, kad grūdų kai
na šiais metais palyginus su 
pereitais krito visu 300 nuoš., 
miltų bei duonos kaina tik 
apie 50—75 nuoš.

Kurgi dingsta tasai 150— 
125 nuošimčių skirtumas?

Ar darbas pabrango—malū
nų darbininkams bei kepėjams 
100 nuoš. atlyginimas padidin
ta arba kokie mokesčiai duo
nai bei miltams 150 nuoš. pa
kilo? Nieko panašaus.

Tą visą skirtumą suirpą tų 
mūsų ponų organizacija, kuri 
diktuoja ūkininkams grūdų, o 
miestiečiams vartotojams duo
nos kainą.'
Lietuvos miltų trustąs,'ku

ris turi ryšius ir su užsie
nio trustais, lupasi pelnus 
ne tik iš ūkininkų, nuoį kū
nų pusdykiai perka jąWų 
bet taipgi plėšdamas didelį 
kainą už miltus. Kuomet 
kviečių kfcįna' smarkiai nu
krito, tai miltų bei duonos 
kaina labai mažai atpigo.

ar “Vilnį” nusiskundžia, kad jau silpnai akimis mato, ne
gali skaityti. Tuo. tarpu, tokie lietuviai kaip tik turą savo sū
nų arba' dukterų. Čia augęs jaunimas veik' negąli lietuviškai 
skaityti. Todėl geriausia proga pakalbinti tėvus, kad -jią užsi- 
raįytų ’/*Daily Workerj.” ' U ' L

'Draugai ir draugės, aš jau kartojau ir dar pakartoju, neatsi- 
dėkite ant kuopų valdybų arba išrinktų komisijų;.neatsįdėkite 
ant specialių parengimų—tam tikslui surengtų prakalbų, žino
te geraų kąd laikę prakalbų bei kitokių /pramogų fcnažai ką ga
lima nuveikti. Ten galima jaugiau mūsų literatūros .išplatinti, 
bet su nariųgayimu ne taip jau lengva. GeriaUsias4>Qdas naujų 

rių"gavimui ir-laikraščių užrašymui; tai vakarais 'aplankyti

±
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J. Gataveckas.
Ponas

Įvairios Žinutėst

CHESTER, PA.
ma-

Tatai 
nervi-

$30
$25. ‘
$20
$15i ■
$10

$5
• J *

reikė-
ne-

Visuomeniška- 
jie tuomet lieka 
uoliais, 
ir krašto

^pak’ą-]

Prie to dar abelnas pa
saulinis krizis kapitalistinė
se šalyse atsiliepia'ir ant 
Lietuvos javų kainos. Javų 
kaina krinta visam pasauly. 
Kapitalistinėj tvarkoj pro
duktų paskaidymas yra 
anarchiškas ir del to šian
dien kapitalistiniam pasau
ly tokia padėtis-: i ant parda
vimo yra išstatyta daugiau 
kviečių, negu markėtas gali 
sugerti. “Perdaug” kviečių, 
sako buržūazįnįaį ekonomis
tai. Gi (iątikrųjų f kviečių^ 
nėra perdaugi Juk) milionai 
žmonių šiandien badauja. 
Kviečių perviršio nebūtų, 
jeigu milionai, ką šiaųdieh 
badauja, turetų pinigų nu
sipirkti du opos, bet prie da
bartinės tvarkos,) paremtos 
ant pelno it* išnaudojimo, 
įvairiuose kapitalistinio pau 
šaulio. kraštuose milioninės 
masės darbo žmonių neturi 
ištekliaus žmoniškiau gy
venti. i-

Kapitalistinis pasaulis Į- 
žengė į didelį ekonominį 
krizį. Tas veda kapitalisti
nes šalis prie karo už rin
kas, už pasidalinimo pasau
lio išnaujo. Bet kartu su 
tuomi kapitalistinėse šalyse 
auga ir darbininkų revoliu
cinis judėjimas, kurio tiks
las yra sunaikinti kapitalis
tinį surėdymą.

Taip, Eina Velniop ■ 
Anglijos Imperija

Raymond Gram Swing, 
“New Yorko Evening'Post” 
užsienio korespondentas, ap
rašydamas Anglijos impe
rialistų bėdas, sak|d:h ! H

“Turėdama daugiau kaip 
2,000,000 bedarbių^ jos gyva
jai eksporto prekybai nuola
tos mažėjant, Indijoj tęsiantis 
sukilimui ir gręsiant civiliui 
karui Aigipte, prarandant val
dymą didžiosios imperijos pa
sauly, Anglija šiandien stovi 
krizy savo puikioj istorijoj. 
Tai gali būt sprendžiamos va
landos jos civilizacijos istori
jos daly.”
Taip, imperialistinė Ang

lija eina velniop. 
Swing sako, kad

’“Dvidešimts septyni metai 
atgal Anglija turėjo geriausius 
metus savo istorijoj, 
turtingiausia šalis 
Pramoninėj gadynėj 
pionierius. .. Jos

mas
roves čiukurą. ’ Krizis smar
kiai suspaudė ir kapitalisti
nę Ameriką, j ,

' Kaipo sistema, smunka ka
pitalistinė Anglija, smunka 
ir kapitalistinė Amerika.

Proletarinė revoliucija už
duos galutiną smūgį pasau
linei kapitalistinei sistemai. 
Subyrės Anglijos ir Ameri
kos galingos kapitalistinės 
imperijos.

Grigaitiniai Socialfašistai 
Redoje

“Vilnis” No. 229 praneša, 
kad čhieagos socialfašistai 
labai susirūpinę dėlei savo 
likimo SLA ,organizacijoj. 
Mat; smetoniniai fašistai iš 
“Vienybės” ir “Dirvos” da-, 
ro planus, kad išspirti riš 
SLA ! vadovybes socialfRis
tus.' -“Vilnis”, rašo:

Viehas žmogus, turįs artimų 
ryšių su socialfašistais, Repoi> 
teriui pasakė tokį dalyką:'

—Naujieniečiai desperacijo
je. Padėję gegužiniams fašis
tams ėsti komunistus ir kitus 
pažangiuosius SLA. narius, jie 
•patys dabar atsidūrė padėty
je ėdamųjų. Jie turi žinių, 
kad smetonuotieji gegužiniai 
fašistai ruošiasi naujai kam
panijai, kuri baigsis išvijimu 
iš iždininko vietos ‘Naujienų’ 
stakolderio Gugio ir visų tų, 
kurie vienaip ar kitaip dekla
muoja apie demokratiją. Su
sivienijimą, dar daugiau jo 
iždą, savo saujoj nori laikytis 
gegužiniai “tautiečiai oldtai- 
meriai”—tokie, kaip Tareila 
ir kiti. Dėliai to Chicagos so- 
cialfašistų štabas nekarfą po
sėdžiavo ir tarėsi apie tai, 
“kas čia daryti”. Jų padėtis 
ypač pastaruoju laiku lieka 
vis netikrėsnė. Ligi šiol- ant 
pavadžio1 laikytieji sandarie-’ 
čiai vis labiau šerį stato ir ša-< 
linasi nuo savo “globėjų”. Jei-

i ■ jgiir ;dAMirMiėiseina
' StAiT‘gel-
>; ’ betoj us y' tąi pas sandafiečius 

eina skubotas jėgų perŠigru- 
pavimas socialfašistų nenau
dai. O tai gero nelemia. Nau
jieniečiai gi labai gerai su
pranta, kad praradę savo 
“hold” susivienijime jie pra
randa viską, 
me gyvenime

^beprasmiais 
juos be galo 
na...

Pasakyta viskas, kas 
jo pasakyti—komentarai 
reikalingi.

19 d. Spalio bus Ateivių
Gynimo Konferencija

Konfei^hcįą! Įšaukia Ajteiviiį 
Gynimo Komitetas, kur daly- j 
vaus visų tautų darbininkų at- 
stovai. Lietuviai turėtų šioj ■ 
konferencijoj dalyvauti skaitlin- i 
gai, nes1 čia PittsBurgho apie- 
linkėj < yra nemažai lietuvių 

i draugijų,. kuopų bei kliubų,, ir 
jos įgali prisiusi daug delegatų. 
Kiekviena draugija, kuopa bei 
kliubas galį siųsti , ne mažidu 
kaip po' du delegatais. Konfe
rencija' atšidarys 2 -vai. p ė pie
tų, Walton i Hali, 220 Stanwix 
St., Pittsburgh! Plaj. jTaipgį bū
tų gerai, kąd draugijas, 'kuopos 
bei .klibai klek' nors su auko
mis prisidėtų, nes pašidato Ne
mažai lėšų: reikia siuntinėti'at
sišaukimai,= rezolibrijos, popiera; 
stampos^ >iž ko susidaro daug: 
ilėšų.įi D Ateivių, Gynimo Ko
mitetas/ susideda tik vien iš 
darbininkų ,ir yra neturtingas, 
ypatingai .dabartiniu bedarbės 
laiku.' Todėltyrd labai reikalin
gos aukos.-' Tad, gerbiamieji, 
draugijos, kuopos bei kliubai, 
malonėkite prisidėti nors . su 
doleriu, kitu. Aukas galima 
siųsti šiuo antrašu: M. Spolja- 
rich, 610 Rolla St., N. S. Pitts
burgh, Pą. O jeigu jums būtų 
angliškai neparanku susirašyti, 
tai galite siųsti šiuo antrašu: 
J. Gataveckas; 109 Cress St., 
Carnegie, Pa. Mes visas aukas 
perduosime, kur reikia ir Jums 
prisiusime pakvitavirųą už gau
tus pinigus. ,

Draugai ir draugės darbinin
kai, dabartiniu- laiku kapitalis
tai puola darbininkus visu 
smarkumii,' ne tik kad numušė 
algas iki žemiausio laipsnio, mi- 
lionus išmetė iŠ darbo, bet la
biausia; puola apeivius darbinin- 
kus, kuomet šie pareikalaują 
geresnių darbo sąlygų ir sten
giasi susiorganizuoti į unijas; 
tuomet ’juos' kapitalistinė val
džia areštuoja ir ’stengiasi iš* 

’ deportuoti, i o š piliečius įgrūda jį< 
, kalėjimus iąųt ilgių jiųętų, įij Iten^ 
n,°ri j w PšM't - 4h

spaudas, įvesti paspčYtų1 siste
mą, kad* visiLbutųi, po policijos 
priežiūrą, tąipi kad-be pqlicijosI 
leidimo hoputu gąlįma ; piekur 
išeįti, nei pareiti—Žodžiu sa
kant,. nori {Vesti bjauriausią 
vergiją šiėj šklyj. ‘ Ir kapitąlis-. 
tai tą padarys, jeigu visi dar-’ 
bininkai tylės. Už tai visi dar
bininkai turi remti Ateivių Gy
nimo Komitetą visais galimais 
būdais.

1SW 
VAJU S

Šiandien, 1 d. spalio, pra
sidėjo mūsų dienraščio nau
jų skaitytojų gavimo vajus. 
“Laisves” prenumerata nau
jiem skaitytojam tik $5 me
tams per visą si , ipenesį. 
Atsinaujinantiem $6. Nupi
ginamas lik ridujiem skaity
tojam. i Brooklyne, kur . rei
kia i stapipost t lipdyti, “L.” 
kainą ;$$ metam.' Naujiems 
skaitytojams $7 metams.

Su pirmą dięna vajaus ga
lim? - pasidžiįugti gražiomis 
pasekmėmis:1 : 1 1

New /Yb^ko hpielinkė!..'. 1.
■ M., PhiMelpMa .. .j.,,... .4 i , 
J.. Gapužis, Binghamton... .4 
M. ’Dobtais, Newark; N. J. 13 • 1 
A.L.D.L.D. 9-tas Appkr...j..3 
J. Šimaitis, Montello. ......2į 
JJ Moreyh, Phila., Pa.......’.12 1 '
J. ęhepukaąis, Waterbury, .

Conn; .....‘..a ...L.’*'.. 2
P. Kuprius, Baltimore........ 14 i
J. Yatužis, Riverside, N^ J.,.1 
A. MKveska,’Gardner, Mass. .l 
F.; žyžis, Philadelphia... ^. 1 
D. Pocius, Rockville, Conn..l 
P. Kuprius, 1 Baltimore.’. I. .1 
A. Palilionis, Swedesboro,

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

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

N. Y................................... 1
V. Tauras, Maspeth, N. Y..1
J. Grubia, Brooklyn, N. Y..1

F. Prūsas, Los Angeles, 
i Cal. ............................ ..

A. Balčiūnas, Brooklyn.... 
J. Gulbinas; Forest ' City, 

, ; Pa............. ......................... , .
Visus augščiau sužymėtus 

draugus, kurie stojo į dar
bą su pirma diena vajaus, 
prašome dalyvauti konteste 
ir laimėti vieną iš Šių dova
nų : : ’ ;

1-ma. Dovana
2:ra Dovaną '

Ji buvo 
pasauly, 
ji buvo 

kapitalas 
taipgi buvo nuolatos ekspor
tuojamas,, kaip kad ir jos ta- 

..vopai, taip, kad tasai vysty
mas bile kur didino uždarbius 
ant. indėlių.” . ,

1 Karas Anglijos imperijai 
uždavė gmūgį. Iki to laiko 
jį pąsiekė ;ąugščiausį kapi- 
talisįinio išsivystymo laips- 
bĮv ' Po.,. ^ar° jos
upni§ ilįy^ialistinė Ame-

v -į Dabhr ' Anglijos kapitaliz-i 
niaš 'dideliam krizy, ir sun
ku jam iš jo išeiti. Už tai 
įrengiamas! prie karo.;
-------  . ......................... , y-T»y:7= 

savo pažįstamas, '^uk dabar, kūomet centras nereikąląuja nuo 
naujai įstojančių narių įstojimo mokesties, gauti narių nesun
ku, nes viso labų į mėtys 'tyikįa Užsimokėti tik $1.50. Tuo tdrpu 
knygų vertės gauna kokių keturių dolerių mažiausią, Apart 
to, galima kiekvienam nariui duoti dovanų dar po vieną kny
gą seniau išleistų, kokių centre randasi. Todėl, kurios kuopos 
neturi knygų duoti dovanoms, lai tuojaus kreipiasi į centrą ir 
iš ten gaus. Kad greičiau knygas gavus, rašykite knygiui: A. 
Matulis, 46 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. ....j\

Antras dalykas, gerai į)ūty> kacį kiekvieną kuopa, gavųš n^ip- 
jų narių, tuojausį man praneštų šiuo' antrašu į V. Paukštys, 
10154—UOty St.,;Richmond Hill, N- Yf Aš pėFįvąjąu8 
bandysiu Vėsti rekordą per spaudą, kuri kolonija/ kaip darbuor 
jasi.

Aš tikiu, kad mes šįemet neatsiliksime nuo pereitų metų va
jaus, o gal dar ir geriau pasirodysime, nepaisant, kad ir sunkūs 
laikai, kad ir siaučia bedarbė. . . ....

Taigi, draugai ir draugės, prie darbo! 4 .?
r V- Pccukštrys.

Draugai darbininkai, 
nau, žinote, kad jau prasidėjo 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajus. 
Ūžtai pasirūpinkite kiekvienas 
susipratęs darbininkas 
prenumeruoti minėtus 
ninku dienraščius, nes 
galima gauti nupiginta 
rr-$5.00 metams, $2.50 
metų. Taigi, draugai, 
nėkitė ‘ atsinaujinti

užsi- 
darbi- 
dabar 
kaina 
pusei 
malo- 

Laisvę” 
katriems baigiasi arba ;pasi- 
baigė prenumerata. Nelauki
te po 2*3 .savaites laiko/ nes 
spaudai darome skriaudą tuo- 
rriil

i ■ Turiu pasakyti, kad čia di
delė dalis kataliką skaito 
“LaisVę”—tas labai naudinga. 
Parapijonąi,<riūrite> skaityti ir 
šviestis; nesibijokite savo kle
bono, nes ir pats klebonas skai 
to “Laisvę” ir darbinin
kų laikraščius tam, kad žino
tų, ant kiek'kenkia jie klebo
no bizniui. Taigi, jei “Lais- 
svė” klebono nenūtempia į ne
santį pragarą, tai jūs, parapi- 
jonai, būkit tikri, jog skaityda
mi “Laisvę” greit suprasite 
klebpno bauginimus, ko pats 
kĮębonas nebijo, ir tolinsitės 

rijUp “praįąrOfr” tai yra nuo 
tyštinitno her Jdėboną jūsų ki
šenių. ; ' H . ,T’ ’’ > ) į‘ .

’ Skaitykite darbiriihkų spau
dą, švieskitės ir remkite dar
bininkų klasės revoliucinį ju
dėjimą. Dabai* jūs galite už
sirašyti “Laisvę” tik už $5 me
tams, /tai yra labai pigiai, kai
po dienraštis.

Būt gerai, kad mūsų drau-

Chinijoj, Kweičou provinci
joj Raudonoji Armija artinosi 
prie miesto Činuan (Chenyan), 
ten-baltieji, sumanė padaryti 
stebuklus: savo bažnyčiose nu
rengė dievus ir tais dieviškais 
drabužiais aprengė sugabiausius 
savo kareivius, apginklavo ge
riausiomis mašininėmis kanuo- 
lėmis irx pastatė ant to miesto 
tvirtovės volų dievų; pozoje. Iš- 
rokavimas buvo—kada Raudo
noji Armija prisiartinš, tai die- 
vąi nuduos labai Supykę ir ati
darys bąisiąuši ‘̂ ugnį iš kulka- 
svaidžių—padarys stebuklą, na, 
ir, suprantama, gąl tuomi įbau
gini Chinijds' kylančią liaudį?

Bet' Raūclbhoji Armija ūakiąa- 
vo į miestą iš Ęitbšjpusčs, už
puolė tuos ‘yiėvųs” jis^ Užpaka
lio,* sumušė' j uo§^, pasiėmė j į 
kulkasvaidžius ir vėl ‘pasitraukė 
iš miesto. , Reiškia, “stebuklas” 
nei^dėge. ’ ’ . " ■ . ' ' . ! ' , , ‘

i .. $. .Sofomskąs. . .

f J . .t f, r.-• ! 4 1 : i :

Balsuojant už komunistus, 
jus balsuosit? už pašėlpą be- 
darbiatnšjf prieš skubinimo 
sistemą, prieš algų nukapo
simą, prieš kapitalizmą. Bal
suokite už Komunistų Par
tijoj kandidatus! į

gai,5 katrie turite’ perskaitę 
knygas if laikraščius, neiiu- 
mėsturtiėt‘ kut į kaihp’ą, bėt 
perdųotųmėt tiemą, katfiė np- 
ri ška'itjlti; .lai ls«ąi(d it*' pažįs
ta feią kApitali^ihę supuVubfa 
tvafkį. > ’

. Darbininkas.

3-ičia Dovaha ’ 
i 4-ta Dovana • i 
. 5-ta [Dovąna į i

6*ta Dovąna ;
$ia^ dovamas dučdai A'. Lj

iDifcDriS^M iApskritis, ,Newj 
YprkęįAgpįelinkės. Vajuje | 
dalyvauja patą aukotojas 
dovanų ir kniečia kitus ap- 
skričius į varžytines.11 !

Senų Skaitytojų Domei! 
Prašome draugų įsitėmyt, 
kad reguliarė “Laisvės” kai
na yra 6 doleriai metams ir 
3 doleriai pusei metų. Se
niems skaitytojams nėra nu- 
piginimo. Tačiaus, kurie iš 
senų skaitytojų gaus “Lais
vei” du naujus metinius 
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- 
raščid pirmesnių jų vajų ve
teranai: Julija Rainardienė, 
J. S. Mažeika, A. Buivydas, 
J. Sinkauskas ir visa eilė ki
tų. Well, kol kas iš jy, įžo
džio negavome, tačiaus, tu
rime vilties,’ kad jie stos į 
darbą ir dar nemažai bai
mės įvarys, kai kuriem iš 
mūsų. ... , . , . ■ i ,

New Yorkas ir Shenandoah
Drg. A. Matulis džiūkišku 

mahdrutnu1 kad New 
Yofko' A.L’.DIL.D. 2-ras Aps
kritis Jiaimėš pirmą dovaną 
šfa'mė vajuje, o drg;- *3. Rei- 
kaūskaš sako/ kad Shenan- 
dbaji apielinkėš A.L.D.L.D. 
9Ttaš- Apskritis gaus pirmą 
dovaną.' Gi tuo pat kartu 
drg. P. ‘Nairiikąs turi sumo
bilizavęs1 visą Waterbury už 
pirmą ddvaną.
■' i t • : » -3'111 .

; Metinės prenumeratos už 
$5 skaitysis 1, o pusmetinės 
už $2.50 skaitysis. Vk

Nuo šios dienos į kontes- 
tantų sąrašą dėsime .tik tuos, 
kurie turės nemažiau trijų 
skaitytojų. <■ i • >

Jei Bostonas ir Baltimore, 
kurie kituose vajuose ne
daug tepasirodė, šiemet dar
buosis sulig pasižadėjimo, 
tai šis vajus turėtų pralen- 
ti buvusius .vajus.

“LAISVE”
; 427< Lorimer Street f f • 

Brooklyn, N. Y.
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Baltimoręs Darbininku Žinios
Vien Komunistų Partija Kovoja už Aprūpinimą

! ■ ' Bedarbių
Besiartinančiuose rinki-į budinti publikos sąžinę pa- 

muose priešais Baltimoręs igelba spaudos ir pamoksli- 
darbininkus stovi rimti už-jnyčių.” šio pasimojimo 
daviniai. Diena iš dienos tikslas būtų sulaikyti darbi- 
didęja atakos prieš darbi-, įlinkus nuo kęvos prieš da- 
ninkų gyvenimo lygmalą. bartinę padėtį. , Ir, galop, 

^Tas atakas veda Bethlehem °suorgapizuoti , komisiją.
Plieno Korporacijos magna

tai, B. ir O. Gelžkelio1 baro
nai, chemikalų išdirbystės 
bosai,. ir tt. Plieno liejyk
lose algų numušimai įvyks
ta reguliariąi veik kas me- 
nesis, sykiu su.net dviem 
šimtais nuošimčių padidėju
siu skubinimu darbe. ‘ Iš 
gelžkelio dirbtuvių nuo
latos atleidinėjama tūkstan
čiai darbininkų. Chemikalų 
pramonėje algos tiek žemos, 
jog daugelis darbininkų 
gauna tik po 35 centus į va
landą. 1

Bedarbių skaičius Balti
morėje jau perviršijo 50,000 

. darbininkų, ir jųjų skaičius 
diena iš dienos didėja. Kas 

y savaitė šimtai bedarbių šei
mynų išmetama iš namų už 
neužsimokėjimą randos. 
Darbininkų vargas, y—~ 
negrų darbininkų, yra ne
apsakomai baisus.

!Ta komisija studijuosianti 
'“nedarbo problemą.” Feike- 
!i?iai iš Amdrikos Darbo Fe
deracijos ne tik ‘rengia tas 
ąpgavingas ,, bosų, progra- 
masĮ bet patys;dargi begė
diškiau stengiasi nedarbo 
naštą užkrauti ant darbi
ninkų pečių. Žymiausiu'to
kio jų elgesio pavyzdžiu yra
A. D. F. lyderių pasiūlymas
B. ir O. Gelžkelio dirbtuvių 
darbininkams mokėti po do
lerį į mėnesį iš savo algų į 
Wollb įsteigtąją apdraudos 
agentūrą.

Tik viena Komunistų Par
tija atneša darbininkams 
tikrąją programą pagelbai 
nuo nedarbo pavidale Dar
bininkų Socialės Apdraudos 
Biliaus, kuris reikalauja 

. mažiausia po $25.00 į savai- 
tę kiekvienam bedarbiui ■n x 

darbininkui ir dar po $5.00 
T ... ,_v. . x į savaitę del kiekvieno, ku-
Ir tokiai padėčiai esant,; riuos įasaį nedirbantis dar- 

miesto pplitikieriai, turi užlaikyti. Ko-
miesi, jog darbininkai g^Lmunistų Partiją šaukiasi į 
nusikreipti sahn nuo bosų .darbininkus ir varginguo- 
.. . ji , * i " I sius f armerius Marylando
hugingas gyduoles bedarą ,vaistijoję remti komunistų 

i programą bedarbiams gel
bėti ir balsuoti už komunis
tų kandidatus, kurie tik 
vierti yra pasiryžę kovoti už 
tą programą įštatyhidavys- 
tes įstaigose. .

Komunistų Partija rengia 
didžiulį priešrinkiminį ma
sinį ; mitingą penktadienį, 
spalių 3d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 853 
Hollins St. Mitinge kalbės 
draugas Richard B. Moore, 
iš New Yorko, ir vietos ko
munistų kandidatai. Visi 
Baltimoręs darbininkai 
kviečiami ateiti į šį masinį 
mitingą ir remti savąją 
Partiją ateinančiuose rinki
muose. >

Kom. P. Maryiaralo 
Rinkimų Komitetas.

biams. lAštuoni sumanymai ! 
siūloma’' palengvinimui be-, 

4 darbės; ir visi tie sumany
mai vien; daugiau sunkeny- 

k bių užkrautų darbininkams.
Komitėfas, susidėdūhtfe' ’ iš 
rabinų, politikierių ir kapi
talistų (kur įeina ir ponas 
Willard, prezidentas B. ir 
O. GelŽKČlio, kuris, beje, pil-, 
nai remiamas , Amerikos 
Darbo federacijos feike- 
rių), išrišiąs bedarbės pro
blemą. Štai kokie yra to 
komiteto (kuriam bedarbių 
reikalai esą taip labai arti 
prię širdies!) stebėtini pada- 
vadijimai: Įvesti “principą 
dirbti tik dalį laiko”, kas 
reikštų tik daugiau bedar
bių ir dažnesnius atleidinė
jimus dar dirbančiųjų; “iš-

Nesiskirstykite, Darbininkai, į Baltus, Juodus, 
Geltonus bei Raudonskūrius

BALTIMORE, MD.
Baltimorėje yra ne kartą 

lietuviuose kilę prieš negrus 
neapykantos, baltojo šoviniz
mo, kuris yra įsigyvenęs dėka 
kapitalistinei nuolatinei propa
gandai. Ta propaganda sklei
džiamą tuo tikslu^ kad neda- 
leisti darbininkų klasei prieiti 
prie Vienybės, kaipo klasei, ir 
stoti į kovą suvienytomis jįego- 

♦ mis prieš bendrąjį savo prie-i 
šą—kapitalistinę klasę. Tokiu 
būdu, matau reikalą pakalbė
ti Šiuo klausimu biskutį į Bal- 
timorės lietuvius darbininkus.

Draugai darbininkai, kad 
mes galėtume suprasti savo 
reikalus, tai pirmiausia turime 
suprasti, kokiose sąlygose mes 
gyvename, ir kas tas visas są
lygas mums nusako. Mes gy
vename kapitalistinėj visuome
nėj bei kapitalistinės sistemos kiu būdu išeina pergalėtoja, 
surėdyme. Kapitalistinės sis- (nes kada viena darbininkų kla- 
temos surėdyme žmonija pa- sės dalis išęina į kovą prieš 
dalinta į dvi klases: viena, ku- kapitalistų klasę, tai apkvai- 
ri viską gamina, viską tveria, linta kapitalistais darbininkų 
visus maitina ir dengia—dar- dalis ' pasilieka neutrale arba 
bo žmonių klasė; kita gi, kuri padeda sumušti darbininkus, 
valdo ir išnaudoja—kapitalis- tokiu būdu kapitalistai išeina 
tų klasė. Bet jau kiekvie-' pergalėtojais.
nam aišku, kad kapitalistų I Tokiam apkvailinimui dar- 
klasė randasi visur kur dide-(bininkų proto kapitalistai var
lėj mažumoj ir spėka nepa-,t,oja įvairiausius būdus ir prie-

jėgtų valdyti darbininkų kla
sės ir išnaudoti, kaip kad iš
naudoja dabar. Tai kapitalis
tų klasei reikalinga surasti bū
dai, kaip pirmiausia apvaldyti 
darbininkų klasės smegenis— 
protavimą, o paskiau jau leng
va esti valdyti ir juosius pa
čius. Nės aišku, kąip diena, 
jeigu darbininkų klasė supras
tų taip gerai savo klasės rei
kalus, kaip supranta kapitalis
tų klasė, tai darbininkai būtų 
senai sunaikinę kapitalistinę 
sistemą ir nusikratę jos vergi
ją nuo savęs. \

Kapitalistų klasė, kad pajė
gus valdyti ir išnaudoti darbi
ninkų klasę, turi puo senai iš
sidirbusi taktiką: pirmiausia 
įvairia, gudria politika paskir
styti savo priešus į dalis, o pa
skiau, reikalui atėjus, mušti 
kiekvieną atskirą dalį, ir to-

BMMH

sės darbininkus, orgąpįzųoti • į 
Partiją- ir unijas,' tau kapitalis
tų klasė pasiuto siundyti ’bal
tuosius darbininkus, prieš 1 nej- 
grūs, kad nedaleidus susiorga
nizuoti ir bendrai stoti į kovąmones, bet vyriausiai, tai pa- . v ,Y , J . . , , ,

skirstymą darbininkų i tautas, Pf’es išnaudotojus, ir kada dar- 
rases ir į įvairiausias religines ^Pe saVl?s .pjausis,
sektas, todėl kad šios priemo
nės jiems yra parankiausios, 
nes šio antagonizmo .tradicijos

; savęs pjąusis, 
_; tai kapitalistų klasė galės pui

kiai išnaudoti kaip vienus, taip 
’ ir kitus. Kapitalistai nesidalį- 

įsigyvenusios tamsiose minio- ’na savo šalyj į rases ar reli- 
se žmonių iš žilos senovės lai-, £p.as.’ Juos visus. fiša jų pala
kų, kadangi ■ ■ amžių-amžiais Ritiniai elementai, pavyzdžiui: 
buvo kvailinamos tamsios gyventojai yra gelto-
sės žmonių vienos religinės 
sektos prieš kitą, tautos prieš 
tautas ir rasės prieš rases.

Ir kada* kapitalistlriė (klase 
pradeda jausti aštrėjančią 
klasių kovą ir krizį kapitalisti
nio ūkio, tuo sykiu .pradeda ir 
paaštrintą prępagaųdą skleisti 
tarpe darbininkų', keliančią 
neapykantą vienų prieš kitus. 
Pavyzdžiui,- ir su beįrų šian
dieniniu klaūsimu.i IrAperialis? 
tinto; karo laiku, kUęmet (Sto
ka. įbuvo darbininkų žiemių, J. 
V. .Amerikos, tai kapitalistai 
gabeno negrus ir:, statė juos 
prie sunkiųjų darbų, nes bal-1 
tieji darbininkai išsisukinėjo 
nuo'Sunkiųjų darbų ir tuo me
tu kapitalistinė klasė vengė 
siundymo baltųjų darbininkų 
prieš juoduosius, nes tuo metu 
nebuvo išrokavimo, tai daryti. 
Dabar, užėjus didelei bedar
bei, paaštrėjus klasių kovai, 
atsirado reikalas siundyti vie
nus darbininkus prieš kitus, 
kad nukreipus darbininkų do- 
mę nuo tikrojo priešo—kapita
listų klasės.

J. Valstijose negrų yra 12 
milionų. Jife labiau išnaudoja
mi, negu baltieji darbininkai. 
Jie buvo neorganizuoti vien 
todėl, kad A. D. Federacija, 
tarnaudama bosams, skyrė 
juosius nuo baltųjų darbinin
kų, nepriimdama į jokias uni
jas. Tokiu būdu, neretai, ka
pitalistai panaudodavo negrus 
streikų laužymui, ir tas kapi
talistams būdavo ant • naudps. 
Dabar, kada Komunistų Parti
ja pradėjo neskirstydama j ra-

tautų: bei; rasių!: • Visų, spalvų, 
yiįų, tautų. dąrbipįnkai, .vienyki
tės! Juųgkites į vieną frontą 
prieš kabital;i'štįiniusi nevidonus, 
kurie'lup'a kailį visų tautų pro
letarams. Tik1 per tarptautinę/ 
vienybę mes. tegalėsime ką ge
resnio išsikovoti ir nusukti 
sprandą saVo klasiniams ne
naudėliams. i

Baltimoręs Proletaras.

Puslapis TreCias
‘iii1 1,’iin‘i

BALTIMORE, MD.
nosios rasės, vienok visų bal
tųjų šalių imperialistai padeda 
sumušti Chinijos darbininkus 
geltoniesiems Chinijos kapita
listams, todėl, kad geltonųjų ir 
baltųjų kapitalistų ipteresaį yra 
vienodi; arba '. Indijos ruda- 
skūriai ičapitalištal 'su baltaskū- 
iFioj McDonaldo' Anglijos pagel- 
ba prismaugė)’.Indijos liaudies 
revoliuciją, išžudydąmi tūkstąn- 
čius idartyninkų.Į Tokių jpr™*~ ■ 
džių galima (b.ūtų. duoti sirnfąi 
bet užtenka ir šių,' kad p?' 1 
džius, jog kapitalistų klasė mo-1 
ka sugyventi tarpe ;
behdi'ai smaugti darbininkų'kla
sę, ’ iTodel ir .darbininkai ne
privalo dąlintis į jokias tąutas, 
religijas ar rases, o turi su
prasti, kad jie yra vienos kla
sės broliai ir Seserys, kad jų 
yra bendri intėkesai visų ir ben
dra kova prieš bendrą priešą— 
kapitalistų klasę ir kad be to-1 
kios vienybės negalimas bus pa- 
siliuosavimas iš kapitalistinės 
vergijos.

Šalin todėl baltųjų šovinizmą; 
šalin negrų darbininkų ir f ar
mėnių lynčiavimas, korimas bei 
gyvų deginimas, ką daro baltie
ji niekšai už išgalvotus ir ne
grams primetamus nusikalti-: 
mus! Juk lynciavimai taipo 
pat yra dalim kapitalistinės 
taktikos — paskirstyti sulig 
veido spalvos darbininkus ir 
kurstyti vienus (prieš kitus. Te-, 
pranyksta taipo pat iš; lietuvių 
tarpo žeminimais negru, šalini- Jaldelphija yra didesnė lietuvių 
masis nuo jų! , šlubkime lau
kan' visokią neapykantą kitųjj
____J_______ „u____________

su-

Telephone, South Boston :2805-B :

J. L. Pašakarnis, O.D.
• i <

i ' Optometras ji? 
Optikas

Nokintieji tinkamai prisitaikyti 
savo akims ' akinius, kreipkitės 
šiuo antrašu: i 1 •

447 'Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

• ■ • • •• • : : : s ■ : . ; t : : ; : : :

| | ’ {Tej., Junjper 6776

J. WANNA, JR. r
H . • i :

Lietuvys Laisniuotas Elektros .
1 ' ‘ Įvedimo Kontraktorius i *'» •
f t 'i ’ • I ' % >’ . i / < . '«Xj

65-02 Grand Street .
Maspeth, N. Y.

STIPRUS
PADAI

del jūsų

CEVERYKU
Jei jūs norite palaikyti savo čeverykus 
gerai atrodančiais už žemus iškaščius, /
eikit pas savo šiaučią dabar ir užsidekit 

Goodyear Wingfoot Padus ir Kulnis.
Jūs stebėsitės, kaip komfortiškai jau

sitės vaikščiodami ir kaip gražūs bus . 
čeverykai. Tie stiprūs, neperleidžianti 
vandens, padai yra gvarantuojami per j
Goodyear—Jie dasideda prie palaikymo I
jūsų čeverykų geroj formoj—ir Good- |

I . • : l ■ ' r . ! .. . .< t . ■ 1
year Wingfoot Kulnys pastatys jūsų ' 1

• •• t ■. : c ‘ r: t h <■ f

čeverykus lygybėje su pasauliu.• •
%

Abeji iš jų yra pagaminti Goodyear <« ! 
dirbtuvėse ir Goodyear pagamina jau
giau, negu ketvirtdalį visų tairų (paša- 
gų), kiek yra parduodama Amerikoj ir 
du syk tiek kulnių, kiek bi kuri kita 
gurno kompanija. Goodyear tikrai tu
rėtų žinoti, kaip išdirbti gumą, kad

» ' I J

ilgai nešiotųsi.

WINGFOOT

Baltimorė ilgai miegojus 
kilo. ir šaukia> Philadelphiją į 
atvirą kovą. 1

į Artinantis “Laisvės” vajui, 
Baltimoręs progresyvūs organi
zacijos sušaukė-bendrą' susirin- 
kiibą 22 dieną rugsėjo apsvars
tymui ir1 pasekmingesniam pri
sirengimui prie “Laisvės” va- 

avyz"jaus. Drg.: žaldokųi pasakius 
įžanginę prakalbėlę ir drau- 

jgams gyvai padiskusavus, likos 
šavęs ir' išrinktas komitetas iš šių drau-

gų: P. Paserckis; J. Balsys, P;. 
Kųpris, M. Mikolaitis, J. Jaš- 
kau.skas ir J. Milinaitis vykdy
mui vajaus darbo. Pagelbėti 
pasižadėjo šie draugai: O. Ku- 
čauskaitė, V. Kučauskas, P. 
Glaveckas, J.: Stanis, E. Stan
kevičiene, Makusai, Radžiąi, J. 
Reimondas, J. Mikolajūnas ir 
S. Povilaitis.
27 d. rugs. “Laisvės” vajaus 

komitetas laikė savo susirinki
mą. Nutarė ne tik j ieškoti 
“Laisvei” naujų skaitytojų, bet 
rinkti prenumeratas ir del “La
bor Defender” ir rinkti 
į naują kriaučių uniją, 
vinėti knygas; taipgi 
philadelphiečius iššaukti 
žytines gavime daugiau 
skaitytojų dienraščiui “Laisvei”. 
Taigi, draugai philadelphiečiai, 
matote, kad mūsų yra suorga-' 
nizuotos geriausios spėkos. Phi-

narius 
parda- 
nutarė 
į var
liauju

kolonija, patogesnė veikimui," 
bet mes pasirengę subytinti.

J. Balsys. '

taip 
nešiojasi, kaip 
GOODYEAR

TAIRAS

IR

Yra padaryti išdirbęjU garsiųjų Goodyear Tairų

' PLAT.NK1T" s ; i CT ' '1 I, ,:' 1 •, '
“LAISVĘ” i SKAITYKITE “LAISVĘ”

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Kaip ilgai'galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—kiek ■ jūs gaIStumfetr 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turi keblumų—Ir jų uždarbiai 
sumažėja iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima; pataikyt tin
kamais akiniais. < ( , ■ , .

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams 11' 
žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pi)npi 

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

■ i i ■ r i i
Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy,

• ” įĮ J » J • , '
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone: Stagg 8342 , /
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE t 1 J I

A. LUTVINAS

.• 1

Užlaiko
• Įvairių šaltų gėri- 5 

mų, Ice .Cream,- taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide-

• ■ lę svetainę, tinka*-1 
tną baliams, teąt- 
t-ams, vestuvėms,

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

LUTV1NAS

GĄ ELIZABETHS!
1 ' 1 41

Lutwin’S Hall yra ■ 
p 1 a č iai žinoma ne , j } 1 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie- ’ 
tuviams ir svetim-: » r! 
taučiams. , i 

'Užsiimu ir Real ' ?
Estate—pirkimuJ it. 
pardaviau namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan- . • 
Jeus,/1 ’ : Av'r

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

ELIZABETH, N.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje ;
' MES IfiMOKINAM, kaip apsieiti su gasiniu aptoraobillu; dalinas | tris dalis: ><<

1 Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig pianai 
iii i surasti sufredimus; kaip l&arallu* «o« .

R lai ■ llfrw statyti. Tas viskas mokinama kiekviena siu-
---- UF Pl I ML" denta nrakti&ktU. po prieilūra instruktorių.

f. a 'Y 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingi*:»* <
r I L oia Prie dabartinių automobilių. • i', hi 

3' Vai,nfJ'u»as. Kaip pastoti eksperto Mfe.

(vT/SrSi Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pHn<
r progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų-— * 

>—t------------—mechaniko arba Šoferio. Garantuojame lala-
- ■ -—nitu ir diplomą. Mokinamo grynai liMuvUk'**

kai ir angliškai. Kaina prieinama viataipt;
Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNLA.VICUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. Atąfr. • 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedSld. HUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
Kampas 14th Street228 Second Avenue New York, N. Y.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABOKiUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

; ' ’ i < ’ i i . 1 I

TELEFONAI: • .,r
Bell ___ ___ —__ -____Oregon f 186 '
Keystone —u---------------Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
. ' GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOSI

Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

1 gio, Skilvio, žarnų ir MėšlažarnSs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
PĮaučiųį Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ugų, Reumatizmo, Scia|ikos ir Strėnų Skaudėji- 

f m0* Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai jums 
/ saliu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydojna naujausjais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. AS 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ZINS 110EAST16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai * (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL)

su.net


^apisKoMMu Ketvirtadien., Spalių 2, 1930
M.

GEORGE NOBILETTI

r»-

mir-

į mokyklėlę.

VEIDO GRAŽUMASran

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI

Felephone, Greenpoint 2320-

J. GARŠVA

VARDU .

Mandelo

nuolaida tik? jant 30 
Kurie pasiskubinsit, j m r* r* ’ • ■ >

(6b«lr.aMOuojR ir laidoja naMiru«lu« ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa 
tarnavimo ir už žema kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pus mane. Pas man* 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo ' 
geriausiose vietose ir už Žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

WILKES-BARRE, PA.
DARBININKAI, VISI 1 

- EIKITE ! PRAKALBAS

konferencijos.
Sekr. D. Gudišauskas.

(233-234)
PHILADELPHIA, *P A.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
pamokos prasidės nedėlioj, 5 spalio, 
Liet. Liaudies Name, 8th St. ir Fair
mount Ave. 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 mokes
čių. Pamokos tęsis per visą sezoną 
minėtoj svetainėj, nedėldieniais. No
rinti pralavinti savo vaikučius atves
kit

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- 
nės

NEWARK, :N. J, :
Tarptautinio ‘Darbininkų Apsigyni

mo Lietuviu »Kuopoš pusirinkimas 
įvyks petnyČios vakare, spalio (Octo
ber) 3 d., 8-tą vai. vakare, Kubio 
salėje, 79 Jackson St., Newark, N. 
J. Visi nariai būtinai turi atsilankyt 
ir atsivest naujų narių. Yra daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Komitetas.
1 (283-234)

Komisija.
(233-234)

DETROIT, MICH.

, Spalio- 4 d., subatoj, 1-mą vai. po 
pietų bus pirmos pamokos A.Ž.V.D. 
ir Jaunųjų Pionierių Detroito, 4637 
Vernor Highway. Lankykit skaitlįn- 
gai. visi, Detroito jaunuoliai, paino
kas,1 nes jau laikas dabar geraą. . , į

Spalio 4 d., subatoj, 7:30 vai. va
kare, bus susirinkimas A.L.D.L.D. 52 
kp. Jaunuolių Skyriaus atsteigimui. 
Taipgi jrisi A.L.D.L.D. 52 <lcp, ir L.D. 
S.A. 17 kpl būkit Skaitlingai

Pianistas ir Mokytojas
įgaliotas ir Paliudytas , 

Nqw Yorko Universiteto Mokinti 4
. Progręsyvę $Qrįją (Eįlę) .

I PIANO LEKCIJŲ
, Piano Paųiokos Yra Duodatnos 1

Studijoje ir Mokinių Namuose f
STUDIO ' ,

• Tik pagal , .. ,
’ 981 Broadway * f i i •

Brooklyn, N. Y. 'J ; . •
Telephone: JĖFerson 6993

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Įžbalzamuęja ir Įaidoja numirusius 
ant visokių .kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas Vefeelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

? ; ' 1 '• ; • ' '■ I •
231 Bedford Avenue

, ; BROOKLYN. N, Y.

editor, and .. business nianrigėt arė: val- DUS 
Publish,ei- Įįąįsvę, Ine., 46 Ten Eyck Draugijų

jrind Regulations, printe

ft *
■f
t

KOLCAKIJADA. APYSAKA—CHRONIKA
Parašė Pavel Dorochov : • Vertė D. M. šolomskaa

(Tąsa)
T Traukinys pradėjo eiti dar po valiau. Po-į 
j valiau ir povaliau. Subraškėjo šarvai ir 
jsukabinimai. vos sujudo ir sustojo. 1

-rJ^as per velnias, sustojo .traukinys!
—T^aip, sustojo, lįas gi būtų? j1 [ Į ■< ’:
—fiisiu pažiūrėti, kas tokio, neš ddr kari

kas netuoj daeis iki manęs^—tąrė pasikel
damas oficierius Kostas.

Išėjo į prlėvagonį, atidarė duris vagono, 
giliai atsiduso šviežiu loru. Artimai trau,- 
'kinįo .bėgiojo žmonės. \

—Kamę, dalykas1? Kas tokio?
—Bėgiai išardyta! f n
Kareiviai nesustodami prabėgo arti. O+ 

/Tcierius atsivėdino. Šoko tamsoje, pataikė 
ant akmenų, parpuolė, vėl greitai pasikėlė. 
Skubino kartu su kitais linkui garvežio ir 
bėgdamas klausė:

į —Kaipgi tai? Kas bėgius išardė?
—Nežinia. Tur būti sukilėliai.
Prie garvežio dirbo žmonės. Koman- 

dantas traukinio žiūrėjo ant kelio.
f Gelžkelio linija čia staigiai sukosi, ir bė
giai buvo išardyti ant pat užsisukimo, 
'kokis 10 sieksnių.

—Suprantate, oficieriau, vos nuo 
ties išsigelbėjome, čia užsisukimas. 
' Balsas komandanto dreba. Veidas 
Idninko išbalęs. Sukasi jis į ploščių.—Šal
tis prasideda, vakarai šalti, ruduo artinasi, 
j Oficieriui pasidarė karšta. Gerti, troš
ku, lūpos jo sausos.

—Ne, ponas pulkininke,, man nešalta... 
Nu, kaipgi taip galėjo būti, ponas pulkinin
ke?

—Ant plauko riuo mirties tik buvome, 
ponas oficieriau,—kalba jam pasilenkęs ne
garsiai pulkininkas.—Gerai, kad mašinistas 
gerai kelią žino, prie užsisukimo dar po
valiau privažiavo.,.; O; gale 
"tate, porias oficieriau, pilnu 
Į šipulius būtų sulakstęs traukinys.

—O dabar ką, atgal?—negarsiai klausia 
•oficieHus. \ 15 ’• r 4 l 111 ‘
• —Ne, tuojaus pasitaisysime kelią ir to
liau važiuojam.

Iš tamsumos, išlindo būrelis kareivių ir 
Jatvarė kelio sargą.
į —Štai, ponas pulkininke, gelžkelio sar- 
•gas. t ; ‘ > [ ■

Pulkininkas paėmė iš kareivio rankų 
lempą, pridėjo veik prie veido sargui ir pa
žiūrėjo. Išbalęs, rudabarzdis vyras nugąs- 
tingai akimis bėgiojo. Jis iš nusiminimo 
drebėjo. Pulkininkas įrėmė akis į sargą, 
vis arčiau ir arčiau lenkdamasis prie jo. 
Ir piktai paklausė jo:

: —Tu... kas gi per sargas... svoločius?
—Jūsų “blagorodija,” štai kaip prieš die

vą...—žegnojosi sargas.
’ —Nu ? •

—Aš nekaltas!
Pulkininkas dar pikčiau prisilenkė prie 

sargo ir veik pakuždomis tarė jam:—Tu

ant žemės ir nubėgo linkui garvežio. Sun
kus kapitono kūnas judino špalus, jam kas 
tai ėjo priešakyje.

—Kur karia?—nesustodamas suriko ka
pitonas.

, —Štai ten, ant telegrafo stulpo,—atsakė 
jta& jį’. i,.;; :; ’ ■ ’> 
i! Už:kokių dvidešimties žingsnių, priešą-, 
kyje garvežio, matėsi ugrielė’ ir girdėjosi, 
negarsi kaįba. Kapitonas nusiskubino ten. 
Būryje kareivių blaškėsi gelžkelio sargas.

—Broliai, aš nekaltaš!’ ■ ■
Kareiviai, tartum hegirdėdatni jo malda- 

vimo,-savo'dirbo ir tarėsi.11 ' 1 ;> •
—Broliai^ aš nekaltas! — vėl teisinosi 

sargas. ,; ’ i ; i -

—Ir nutilk, tu, velnieL Iki gyvo kaulo 
atsiėdę jis. • Tik kirsiu per galvų šautuvo 
kambliu, taį nutilsi!—Ir kareivis užsimojo.

—Sušalau aš, broliai, kad taip apsirengti, 
—nusiskundė sargas.

Kareivis, kuris tik buvo užsimojęs ant jo 
su šautuvu, nusiėmė savo ploščių ir davė 
sargui apsisupti. Kiti du kareiviai' dirbo 
prie telegrafo stulpo, taisydami jo pako
rimui kilpą.

—Nu, ką, Ivanov, pabandyk, gal bus ge
ra? '

Kareivis užšoko ant stovinčio prie stul
po uzlaniuko, nusitvėrė rankomis už kil
pos, patraukė, pamieravo.

—Nu, tai gerai, pririšk tvirtai.
—Gatava!
Kareivis nušoko nuo uzlaniuko. ~

ėjo prie sėdinčio ant žemės sargo. Paėmė 
už rankų ir paragino:

—Nu, bus gana staugti, kelkis!
—Lipk ant uzlaniuko... Nu, ką žabalie

ji, kaip aklas šunytis, štai kur uzlaniukas.
-^Tuojaus, broliai, apsirengsiu, nes suša

lau aš.
i) Sargas įkišo kairę ranką į ploščių* ir nie- 

aTkufUu?;*; negalėjo surasti dešiniąją. Kareivis 
’ pagelbėjo jam apsirengti. Sargas apsivil

ko kiek siauroku kareivio ploščiumi,; pasi
ėmė rankomis už telegrafo stulpo, ‘įadčjo

ALDLD 43 kuopa rengia pra
kalbas, kurios įvyks 5 dieną 
spalių menesio, sekmadienį, 7 
valandą vakare, 325 E. Market 
St. Nors iki šiol buvo garsina
ma, kad kalbas draugas Bim
ba, -'bet pastaruoju laiku suži
nojome, kad drg. A. Bimba ne
gales pribūti delei svarbių prie
žasčių, todėl į • jo vietą atvyks 
drg. B. Krasauskas, kuris čia 
kalbės’ pirmu kartu. Taipgi dai
nuos vietinis Aido Choras,' kuris 
dabartiniu laiku labai gražiai 
dainuouja. . Įžanga visiems vel
tui. ' j . i; ,

Todėl visi, draugai darbinin
kai, nepraleiskite šitų prakal
bų; ’visi atsilankykite, nes jūs, 
draugai, žinote/ kad dabar dar
bininkų padėtis yra labai sunki: 
siaučia didžiausia bedarbe viso
se • kapitalistinėse šalyse; eina 
prisirengimai prie naujų impe
rialistinių karų;i nuolatinis dir
bančiųjų darbininkų algų kapo
jimas ir skubinimo sistemos 
vykdymas—vienu žodžiu, nuola
tinis- darbininkų gyvenimo sąly
gų bloginimas. Todėl, darbi
ninkai, ateikite į šias prakal
bas, kur jūs sužinosite priežas
tis to blogėjimo sąlygų ir ką 
darbininkai turi daryti, kad 
pagerinti savo gyvenimo būvį.

ALDLD 43 Kp. Org.

RIVERSIDE,: N. J.
A.L.D.L.D. 142-fos Kuopos

VAKARIENE SU ŠOKIAIS
• 1 I .

i pasitikimui
Drg. A. Urbonienės, 

kuri atvažiuoja iš Lietuvos
Vakarienė bus Subatoj

11 d. Spalio (October), 1930
Svetainėje

FAIRVIEW IR ADAMS STS.

Visi vietos ir apielinkės lie
tuviai, įsitčmykit dieną ir at- 
silankykit, nes bus proga išgir
sti daug naujienų1 iš Lietuvos; 
taipgi pasivalgius ir išsigėrus 
bus galima smagiai pasišokti 
prie geros muzikos. Durys 
bus. atdaros- 7 vai. vakare. Pel
nas-nuo vakarienės eis Tarp. 
Darb.: Apsigynimui.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Bell Phone, Poplar '^545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCUIzA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

I Of Laisvė published daily except 
. Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook- 

Dll pn- | lyn, N. Y., for October 1st, 1930.
- - State of New York 

County of tKirtgs ss.
Before ine^^otary Public in and 

for the Statė arid county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is. the business manager of 
the Laisvė and that the following 
is to the, best of his knowledge and 
belief, i a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper,, the circulatiqn), etc., of the 
aforesriid" publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the. Act ofsį ^ugust £4? 1912, em
bodied! in section 411, Postal Laws?

_ , ... - „ _ • - ' 3r r®‘-dešinę koją ant uzlaniuko.įparūjd Užkelti it to 4 4 ■-4 kaJu?, . lU/^That hfemes ^idjWd.rSsries j J ;
hers, editor, rhanagmg I Spaliokairę;1 bet atsisuko į kareivius' ir ‘paprašė !

—Broliai, pagelbėkit, nusilpau, aš visaip
Du pagelbėjo sargui užlipti ant uzlahiu- 

ko. Vienas užšoko ant jo greta su sargu, 
uždėjo jam ant kaklo kilpą ir užtraukė. 
Sargas pajuto ant savo kaklo kilpą, suju
dėjo, pradėjo kraipyti galvą. Rankomis 
nusitvėrė už greta stovinčio kareivio ir su
nko :

—Broliai!
Kareivis piktai atstūmė jį, nušoko ant 

žemės, staigiai išlupo, iš po sargo kojų uz- 
laniuką... Būrelyje kareivių kas tai sun
kiai atsiduso, o kitas dantimis sugriežė.

Dešimts minučių pasirodė kapitonui am
žium.

—Ok, ar greitai nudvės tas velnias?— 
nerimavo kapitonas. /

—Dar negalima nuleisti, ponas kapito-, er°°jįseįhNkjrin

. —Ne, kaip prieš dievą sakau tiesą... 
—Reiškia, patys sukilėliai išgriovė? 
Sargas nusiėmė nuo galvos kepurę, nu

sišluostė rankove sukaitusį veidą ir nusi
ginusiai teisinosi:—Nieko nemačiau, jūsų i 
Tblagorodija,” tiesą sakau, kaip dievui...) 

-’■—Pakarti! — negarsiai tarė pulkininkas 
ir pastatė lempą. Apsisuko ir nuėjo.
į" '—Jūsų “blagorodija”!—puolėsi sargas 
paskui pulkininką. : |;

Jį-Sš užpakalio kelios tvirtos' rankos nu- 
Lvęre. •. i. tetrj

-^-Broliai, turiu keturis-Vaikelius, susimy
lėkite!—Sargįas blaškėsj kareivių rankose, 
verkė,’kaip riiažafcj1 nuskriaustas khidikiš. 
[Pagalios*nutilo, suklupo ant žemės’tarė 
begarsiai: — Aš pasėdėsiu, aš, pavargau, 
broliai jūs mano. ’1 ?' s : ’

Oficierius, tylomis stovėjęs prie kareivių,'

ne.
—Galima už kojų patraukti,—kas tai pa

tarė tamsumoje.
—Eik ir patrauk! — prisakė kapitonas 

tam, kuris patarė.
Prie stulpo priėjo neaugštas'kreivomis 

kojomis kareivis, paėmė pakartąjį už ko
jų ir visu savo sunkumu pasikorė ant jų.

—Dabar jau galima nuimti, ponas kapi
tone,-*-ir kareivis atsitraukė. - . i

^Nuleiskite greičiau!
Kapitonui f rodėsi,; kad tvilką daro per

daug povąli'ąi. Pagriebė gdlintį * yzląniu- 
kią, pasistatė prie stulpo. Kas tai iš ką-<> 
reivių užšoko ant jo, apčiupinėjo ant virs 
vęsjnjazgą. . į J
,Nieko negalima padaryti, ręikia nu

pjauti, pOnas kapitone, virvė labai užsi
tempė. ! ' i ' ■'

—Peilį, duokite peilį!—raktelėjo'kapito-
MiAcieįius, ijfiuinia unc naicmų,. __ -i velniai knc iš iifa turite nei-staigiai kaip pabudo. Patraukė peciąįs, ap-1 £? '> ’ ve al> kas 1S ^us tu e Pe

aianVn iv* nnhSnrn agorai TSin i nPininrin va. H ’ . . .sisuko ir nubėgo atgal. Įėjo į oficięrių va
goną ir atsisėdo ant pirmesnės vietos.

—Nu, kas ten?
—Kas su jumis, oficieriau, kad 'taip vei-5 

das persimainė?
Visi išvertė akis į oficięrių. Tas vos ati

darė lūpas ir tarė: »
—Nie-kai... Ten žmogų karia

1-1-ias... Bė-giai buvo išgriauti...
—Nu, ir velnias su juom, lai karia. Ka-. 

pitonai, jūsų bankas, kad loska.
s —Aš praleisiu dabar savo, banko eilę, aš 
tuojaus sugrįšiu. — Ir kapitonas pasikėlė 
nuo kėdės ant nieko nežiūrėdamas.^ Po- 
yaliai jis eidamas išėjo iš vagono. Išėjo į 
prievagonį ir pasiskubino, greitai nusileido

. Ke-

—Štai, ponas kapitone, štai! ,
Kapitonas ištraukė iš karėivio peilį, leng

vai užšoko ant uzlaniuko, nusitvėrė kaire 
ranka už virvės ir dešine i pjovė. Kūnus 
pakartojo nukrito ant žemės. Kapitonas 
nušoko ant žemės, pasilenkė ant lavono, 
siira-do virvę, nusipjovė jos ketvirtą dalį 
pėdos, greitai įsikišo ją kišeniun, numetė 
pęilį ir nusiskubino atgal į vagoną.

Kada pribėgo prie savo vagono ir ųžsį; 
lipė trepais, išsitraukė skepetaitę ir nusi
šluostė sukaitusią kaktą, pastovėjo trupu
tėlį. Nuėjo į savo kambarį, išsiėmė visus 
valdišku pinigus ir nuėjo pas lošėjus.

(Daugiau bus) ■'

St.', Brooklyn'
Editor, William Rhodes, '>46 Ten 

Eyck St., Brooklyn, N. Y. < .
Managing Editor, William Rhodes, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y<
Business Manager, Frank Buck, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
2. That the owner is: (If owned 

by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names ąnd 
addressses of stockholders owning or

. holding one per tent or more of to- 
! tai amount of stock. If not. owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be givert. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., 
President, Roy Mizara, 38 Stagg St.,

, Joseph Kairys, 68 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities arę: y .
(If there are none, so statė.) Kazys i klausyti dainų ir pasižiūrėti gražių 
Palsis, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y. . '■”!■>.: .r .7

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if ahyI’’contain not) ortly t^e 

ders as' 1 
of the company .... 
where the stockholder... 6^..ječųrįl^ 
holder appear upon ttfeį 'bbWs'J<ęf 
the company as trustee loir Įų 
other, fiduciary relation, "čHė iriame 
of > the person or corporation for 
Whom, such trustee is acting, is gi
ven f 'also.1! that the said two para
graphs contain statehiehts’ embračihg 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstkces and condi
tions . under which stockholders antį 
security holders who. do not,, appear 
.upon the books of the company as 
trustees, hold stock, and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and .this .affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpp-. 
ration has any interest difect' or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by. him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation gold or distributed, through 
tne mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 11,- 
140. (This information is required 
from daily publications only.)

‘ . FRANK BUCK,
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 25th day of September, 1980.

(Seal) > v ,
JOSEPH LeVANDA, 

' Notary Public.
commission expiręs March 30,

"of the publishers, editor, Managing I Spalio 5 d., nedėlios vakare, 7:30 
ejlįtor, and business nianagėr arė: Yal- 4>ųs d. L. Pruseikos prakalbos 

j svetainėje aiit Vernor 
Highway. Rengia 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. 
Prūseikos prakalbos, 9219 Russel ■ St., 
rusų kooperatyvio restarano 'svetai
nėje 7:30 vai. vakare. Rengia A.L. 
D.L.D. 188 kp., Hamtramcko.

Kviečiam visus lankyti šias pra
kalbas. Rengėjai.

(233-234)

GREAT NECK, N. Y.

MOVING PICTURES, KONCERTAS 
IR BALIUS

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo Kuopa rengia linksmą vakarą, 
kuris įvyks šeštadienį, 4> d. spalio( 
(October), 1930, Straukaus Svetainė
je, 139 Steamboat Rd., Great Neck, 

__________N. Y. Prasidės 8-tą vai. vakare. 
Šecretary-Treasur- Tai dar r>irmą kartą Great Necke 

bus rodomi darbininkiški judomi pa
veikslai. Kon^Ytinę programos da
lį išpildys J. Lilija Kavaliauskaitė, 
is Brooklyno, ir kiti žymūs artistai. 
Bus trumpa ir įdomi prelekcija, ku
rią išpildys prelegentas iš Brooklyno.

Ateikite išgirsti prelekciją, pasi- 

jųdžių. Įžanga suaugusiems 35c, 
vaikams 10c.

' Kviečia Rengimo Komisija.
... (233-235)

/ ------—,---- --------- -—
dėrs, if ahy{’’Contain notj orily the PATERSON, N. J. 
list of sto«kh°Jders and sędurity hįol- H .
ders as'they appear upoų i,the Jbjp^ks < > ,įA.LD.L-P. ; 84-tos kuopos svarbus 
of the company but» al sb į iri (daįęk I šūsįrinĮkiihiąš ųs ,nędė hoj, -5'. roa ho, 
whprn th a stnekhnldpr . Jeriiritv Bakanaųsko svetainėj, .lQ-tą ry

te. . Vįsi iriaririį hralonėkit atsplririkyti, 
yrą svarbių reikalu aptarti.^ įBus. pri
tikti ir aTkalbąrhf planai, ką ' Įr 
kaip turėsime dirbti, kad ‘ spaudos ir 
organizacijos vajus būtų sekniingas. 
Tat nepamirškit atsilankyti.

; J . , . Valdyba.
(233-234)

— J ............ ..............  -

ROJAUS VEIDO GROŽY
BĖS LAŠAI ir naujaij išras
tas Muilas tik už viėhą do
lerį ! ši nuolaida tikjant 30 
dienų. . 
sučėdysit $1.25.

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_______
No. ir gatvė----
Miestas ir valst.

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 

t Philadelphia, Pa. ' ’

Sulig reikalavipio, šiuos cigarus 
taipgi ir, per paštą išsiuntinėja- 
rite, kaipo užsakymus' KorderHia).

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victiola Radiolos
GEORGE M ASU JONI S

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ J
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIAI, AUTO- 
PIANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI <

111,1........................   . ................................. ............... .. . . i,,.-,-.
y *■ Li ”1

------- -—' H’ -,----->---------------------r
. . . . . V -

Jau Trys Metai, Kai Argentinos —
. .. Lietuviai Darbipinkai Leidžia

Savo Savajtihj Laikraštj

“RYTOJUS”
Jis pilnas "žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų gy
venimą; telpa daug grdžių ėiliaraščių 
ir beletristikos; iliustruotas ir ant 
gražios popieros Spausdinamas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi- . 
ninkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipažins su 
savo klasSs brolių reikalais tolimoj 
Pietų Amerikoj,

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—__$3; Pusei___ $1.501 *
Pinigus siųskitė American Express c$ 
money orderiais, juofc išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso. ’’

‘‘RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

VW'ROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKUS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kurioje galima, pifkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu ku> kitur'dabartiniu< Įsuku.

> j A; M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU Ą^E. ir 5046 CHENE DETROIT, M1GH*

MALONŪS RŪKYT

k 
it

F < J/flr

Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kltabas, 
1 269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū

muose, nuo senai su pasigžržjimu, JOHN’S Ciga- 
į rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnes lietuvi8- 
| kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni
I riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa- 

daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 

j A kur rūkymai yra, užlaikomi, visur reika^mM^ 
viršpaminStais vardais Cigarų. Ant parelkavimo 
visur Amerikoje išsiuntinSjam per paSt*. Ad
resuoki: ' < • 1

******

(My 
1932.)

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
rfl DIVISION AVENUE, BROOKLYN, IN. Y.

-U*— 
5h



Reporteris.

Ar ga-

//

I

1

M

Reikia pasakyti, kad

skirtingai, skaito

5*1

I R
GERKLĖS PLĖVIŲ

Ai, fcemiaus pasirašęs, siunčiu VIENA DOLERĮ, už kuri malonittit 
man prisiųsti URBAN’S CQLD POWDERS ir URBONĄ, su 
mals, kaip vartoti. - 57 r

Var<|as

No»—~—

Miestas

į Ketvirtadien., Spalių 2, 1930
W # —- ■ --- 1 : - -___________ ;_________________

BALTIMORES DARBININKŲ ŽINIOS
Kokius Laikraščius Darbinin

kai Privalo Skaityti
duokles palaikymui savęs šiltose 
vietose ir daugiau pasitarnavus 
bosams, jie įvedė check-off 
sistemą, po prievarta verčia 
darbininkus priklausyti bosų 
unijoj ir mokėti jiems duokles, 
arba, kitaip sakant, reakcionie
riai su bosais atima iš darbi
ninkų uždarbį savo naudai. O 
darbininkams kapoja uždarbį iri 
blogina darbo sąlygas. Ar gali 
darbininkai priklausyti tokioj 
unijoj, kuri po prievarta ati
ma iš darbininkų uždarbį pa
vidale duoklių, leidžia kapoti al
gas, bloginti darbo sąlygas? 
Aišku, kad ne. Kurie priklau
so, tai tik po prievarta, bijoda
mi pavarymo iš darbo.

Kiek laiko atgal čia buvo A. 
Jankauskas, kaipo ACWU orga
nizatorius. Jis čia būdamas 
daug žalos pridarė. Visokiais 
žulikiškais būdais pravarinėda- 
vo darbininkus nuo darbo. Da
bar Jankauskas negali nei pa
sirodyti Baltimorėj — darbinin
kai jį grūstų visu smarkumu iš 
čia kur pipirai auga. Jankaus
kas, apgaudinėdamas Komunis
tų Partiją, daug demoralizaci
jos pasėjo, kol likosi sugautu. 
Kaip greit tapo sugautas, taip 

pirmiau Waterbury dirbtuvių greit pašalintas iš komunistinių 
bosai dar nevarydavę nuo dar- eilių. Reikia pasakyti, kad 
bo darbininkų, kurie protauja daugelį.pepilnai sąmoningų dar- 

skirtingus bininkų. pavyko Jankauskui su- 
laikraščius, bet dabar jau ta- klaidinti,’kurie nepermatė, kad

y tai darą. Bet tas A.“Piliečio” 
šnipo labai aiškus pareiškimas 
ir kiekvienas aiškiai supras, 
kad’ “Pilietis” yra išdavikas. 
Jis sako, kad amerikonams fa
brikantams esą nesunku suras
ti rądikalus darbininkus, nes 
jie skaitą “Laisvę.” Ir toliau 
tęsia: “O tas labai daug pa
lengvina amerikonams darb
daviams patirti ir sužinoti, ku
ris iš jo; samdininkų priklauso 
ir remia’komunistus, tą tuojau 
ir atleidžia iš darbo. Pirmiau

, to dar nedarydavo, bet dabar 
!jau pradėjo tą darbą. Jau ke- 
’ liA tokius atleido.” ' Vadinas, 
pirmiau kompanija dar neturė-

•jo šnipo A.- “Piliečio,” dabar
Y ‘jau’ ji ttitr, pastarasis dirba'iš- 

’ si|iĮ<^š> ir/ išdavinėta •darbinin
kus, ir pasekmėje to, kelis at
leido. Ir “Amerikos, Pilietis”

i atvirai pasisako, kad jau pra- 
. dėjo tą darbą—išdavinėti dar
bininkus. Ir mažas vaikas su-

į pVąs,. kad amerikonas, nemo
kantis lietuvių kalbos, nieko 
negali žinoti, kas yra rašoma 
“Laisvėj,” ir kas ją skaito ar 
neskaito. O A. “Pilietis,” su
šnipinėjęs kitaip manančius 
darbininkus, išduoda, melagin
gai skundžia bosams, kad pra
šalinus darbininką iš darbo. 
Tas gaivalas mano išgąsdinti 
darbininkus, kad jie neskaity
tų savo klasės laikraščio “Lais
vės,” o skaitytų šnipų laikraš- 

r tį “K.” Būk drąsus, kad tu 
neišgąsdinsi. Ne tik skaitys 
savo klasės laikraštį, bęt ir 
platins jį, ir ves dar aštresnę 
kovą prieš* vjsus išnaudotojus 
ir išnaudotojų agentus.

Kas , dar buvo nepersitikri
nęs, kAd “Keleivio” social-fa- 
šistinio lapo bendradarbiai yra 
šnipais, tai dabar pats A.

• “Pilietis” pertikrina visus. 
Darbiriinkai turėtų šalintis nuo 

, tokių'niekšų ir tos spaudos, ku
priai jie-bendradarbiauja. f 

Baltimorietis.

AIDU turi gana di- darbininkai būtų gerai organi
zuoti. Jei kas laukia šito kri- 

q zio praeinant, tas daug klysta, 
darbininkų^ ' dirba ; Hooverio pasakos, kad bus vėl

Potepis Penftu

Kiek teko patirti, tai Balti- 
morėje yra nemažai social-fa- 
šistų gazietos “Keleivio” skai
tytojų. Darbininkai jo nepre
numeruoja, o tik perkasi vie
ną kartą į savaitę. Kas liečia 
pirkimo, tai nieko negalima sa
kyti. Bet reikia ve kas pasa
kyti tiems darbininkams, ;ku- 

.rie skaito tą gazietą: Socialfa- 
aistai jau atvirai pasižymėjo 

/išdavystėmis darbininkų kla
sės reikalų. Ranka rankon ei
na su visais ACWU reakcio
nieriais, pilnai sutinka su bo
sų nusistatymu kapojime algų, 
bloginime darbo sąlygų darbi
ninkams. H,et ji* dar toliau va
žiuoja socialfašistai. Jiems; 
bendradarbiaujanti korespon
dentai pasirodo esą šnipais.
Tūlas A.“Pilietis” rašo kores

pondenciją- iš Waterbury, 
Conn., ir telpa “Keleivio” No. 
37. “Pilietis” atvirai pasisa
ko, kad jis išdavinėja tuos 
darbininkus dirbtuvėse, kurie 
kitaip mano, negu šnipas “Pi
lietis” ir bosai. Jis sako, kad

į i f • —* į i i L
1 ; ,Hl /

' BALTIMORE, MD.
• ORGANIZUOKI^ ADATOS i

• INDUSTRINĘ DARBO 
UNIJĄ

Esamoji unija jau atgyveno 
savo amžį, nors jis- buvo trum
pas. Per tą trumpą laiką 
ACWU reakcionieriai daug pa
sitarnavo bosams visokiais bū
dais, daUg pardavysčių ir iš
davysčių suvaidino kruvinose 
kovose darbininkų su išnaudo
tojais. Dabar jau adatos in
dustrijos darbininkai gerai ži
no, kad ACWU yra niekas dau
giau, kaip tik bosų unija ir jų 
reikalus gina, o ne darbininkų. Į 
Darbininkai bėga nuo bosų uni-j 
jos, kaip nuo kokio amaro. Tad; 
bosams ir ACWU reakcionie
riams likosi tik viena išeitis, 
tai griebtis žiauriausių metodų,' 
■kad pasilaikius dar ant darbi
ninkų sprando ir ėmus iš jų

mokesčiu. Vienok dar nesisku
bina organizuotis į AIDU. Ko
dėl? Viena priežastis bus ta, 
kad daug .kartų darbininkai bu
vo suvilti ACWU vadų. Ir be
būnant jiems organizuotais, bu
vo ir yra kapojamos algos ir 
bloginamos darbo sąlygos. Tad 
darbininkai įpuola į nusimini
mą. Toki.s darbininkų suprati
mas yra klaidingas. Nei vienas 
darbininkas nei: darbininkė ne
gali laukti, kad kas juos suor
ganizuotų į uniją, kol patys ne- 
siorganizuos. Niekas negalės iš
kovoti geresnes' darbo sąlygas 
ir didėšnį uždarbį, kaip tik pa
tys darbininkai. Needle Trades 
Workers Industrial Union (A- 
datos Darbų Industrinė Unija) 
yra suorganizuota pačių dar
bininkų ant revoliucinių pama
tų ir ji nei vienoj kovoj ne- 
parsidavė išnaudotojams; ji jau 
parodė savo karingumą u ž 
darbininkų klasės reikalus ir 
nutraukė maską nuo senosios 
unijos reakcionierių. Tad dar
bininkai turi be skirtumo rasių 
ir įsitikinimų skubiai organi- 

Jankauskas dirba reakcionierių ■ zuotis į AIDU ir pos jos direk- 
naudai, prisidengęs komunisto tyva vesti kovą prieš algų kapo-> 
vardu, iki tapo pašalintu iš jjmą ir bloginimą darbo sąlygų. 
Partijos. Apie jo darbus teks Gal daugelis darbininkų pa- 

! statys sau šį klausimą:
Ii dabartiniam industrijos kri- 

: zyj iškovoti geresnes darbo są
lygas; ir didesnes algas? AIDU 
atsako vienu žodžiu—galima. Ir 
ilgai kovoti nereikėtų, jei tik

minėjau. . 
delį lėkalą suorganizavusi, bet! 
palyginamai dar tik maža da-! 
lėlė darbininkų priklauso 
tūkstančiai i 
adatos industrijoj ir ųeturi uni
jos. Darbininkų algų kapoji
mas eina visu smarkumu ir 
darbo sąlygos bloginamos. Nei 
vieno minėtos industrijos dar
bininko nerasi, kad jis ar ji bū
tų pasitenkinę sąlygomis ir už- blogins darbo sąlygas ir kapoš 

algas, jei darbininkai leis tatai 
bosams daryti. Viskam būna 
galas, bus galas ir stūmimui 
darbininkų į didesnį vargą ir 
skurdą. Tie darbininkai, ku
rie laukia nesiorganizuodami į 
AIDU, ir stovi nuošaliai, ma-' 
nydami, kad sąlygos savaime! 
pagerės, labai klysta. N’e tik, I 
kad nepagerės, bet vis eis blo
gyn ir darbininkus diena iš die
nos stumte stums į vis didesnį 
skurdą ir vargą. Tad ■ neatidė
liokime rytojui1, i j Kiekvienoj 
dirbtuvėj organizuokime AIDU, 
arba komitetus, ir veskime 
griežtą kovą prieš algų kapoji
mą, prieš, bloginimą darbo są
lygų. Kiek teko sužinoti, tai 
lietuvių darbininkų dirba apie 
3,000 šioj industrijoj. Gerai 
susiorganizavus bent pusei mi
nėto skaičiaus, labai lengvai 
galimą būtų suorganizuoti visus 
Baltimorės adatos darbininkus 
į trumpą laiką ir sulaikyti algų 
kapojimą. ; |

■ Platesnių informacijų kreip
kitės į NTWIU raštinę, 9 S. 
Greene St., Baltimore, Md.

B. Darbininkas.

gerlaikis, “prosperity,” yra 
“bunk.” Racionalizacija ir 
skubinimo sistema milionus dar
bininkų išmetė į. bedarbių armi
ją ir dar meta ir mes. Mes 
dar iš darbų ir dar daugiau

BALTIMORE, MD
Baltimorės Darbininkų Atydai!

3-čią d. spalio, penktadienį, 
yra rengiamos didelės prakal
bos Komunistų Partijos, Lietu
vių svetainėj, 853 Hollins St. 
Kalbės žymus kalbėtojas drau
gas Richardas B. Moore, kan
didatas į kongresą. Visi dar
bininkai, būtinai eikite išgirst 
jo prakalbos.

Reporteris.

NEW JERSEY VALSTIJOS 
: DARBININKŲ ATYDAI!

Darbininkai, lankykite ko- 
rpunistų prakalbas, kurios yra 
rengiamos daugiausiai^ rinkimų 
klausimu. Prakalbos įvyks se
kamai :

2 d. spalio, Perth Amboy, 
308 Elm St.; 3 d. spalio, penk
tadienį, Newark, 93 Mercer 
St.; šeštadienį, 4 d. spalio, Pa
terson, Union, Hall, 205 Pater
son St.; sekmadienį, 5 d. spa
lio, Hackensack, N. J., Odd 
Fellows Hall, 1st ir High St., 
3-čią valandą po pietų. Visur 
kalbės geriausi kalbėtojai—* 
Komunistų Partijos kandida
tai.

DAILY WORKER
MORNING FREIHEIT

Bazaras
MADISON SQUARE GARDEN

49 th St J ir 8 th A ve. ’

Spalio-Oct, 2 3 4 5
Ketv. Penkt. ; $ešt. Sekm.'
; 50.c j j . |>Ocj $1.00 ;

visų 4^rių dienų $1.25<

atskirai pakalbėti.
Kiek laiko atgal, Baltimorėj 

kriaučių buvo apie 2,000 narių 
lietuvių lokale, o dabar tik ke
letas Jikogi ir tie tik po prie
varta priklauso, kaip augščiau

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave.. Brooklyn

1 '■

Get įausta Studija Rrooklyne'/ ' Ateikit Persit.ihnnti

Tikietas del i

Kuo greičiausia prįsiųskite strai'pshiiį, į>abverlčiniinQ 
ir apgarsinimų bazaro žurnalui į National Baząar Cofri- 
mittee, 30 Union Square, New York.' Laikas trumpis!- 
Pradėkite darbą tuojaus! - • : i . > > . ‘ - • • j . I

Bazarui Tikietus Galite Įsigyti šiose Vietose:
. ’ ‘ . i . > 1 j. i i’• i. 1 •. C !

; Bronx ( i
Bronx Coop. Restaurant, 2700 ‘

Bronx Park East. ; ' ) ■; ’
“No Tip” Barber Shop, 641 Al-’ 

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

Storę, 1310 Southern Blvd.
Mėssingers Restaurant, 1763

Southern Blvd., near 174th St.
Brownsville •» d

Goldstein’s Book Store, 413
Sutter Avenue. , pj

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

Brighton Beach
Perlmutter’s Restaurant, Brigh

ton Beach Ave., cor., Coney 
Island Avenue. ' ! f

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

Street.
Bręderman’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.
Harlem

Health Food Vegetarian Res
taurant, 1600 Madison Ave.

Jewish Workers Children’s
Schools, 143 E. 103rd St.

Esther’s Scientific Restaurant, 
, 1606 Madison Ave.

Coney Island
Cohen’s Delicatessen Store, 

Mermaid Ave., cor. W. 30 St. |'

r . r » ; Į

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”
Ji

F”.................  i ' . ..........................     1 "-1 ' J
1

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ ;
SM i i 1 . i Ii' ' *' j - ' * j j* * į" * į i i « 

.... Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiJ^nsJPirmiaus antrašas

buvo 271 Berry St. (Dabar mano antrašas: £1

:: 1

f:

O B

sako
BRIG. GENERAL

WALTER C.
MONTGOMERY

Baigęs Columbijos Universitetą, Medicinos Gydytojų ir 
Chirurgų Kolegiją, 28 metus buvęs instruktorium ir 
profesorių asistentu Cornell Medicinos Moky
kloje prie Cornell Universiteto, Nosies ir Gerklės 
ligų departmente. Inspektorius higienos, pulkininko 
laipsniu ir vėliau divizijos chirurgas 27 tam skyriuj 
Pasaulinėj Karėj, Francijoj. Apdovanotas (Jungt. Am. 
Vals) medaliu už atsižymėjimą ir Croix de Guerre su 
paltnom (Belgijos) ir kitais medaliais 
karėje Francijoj.

už tarnavimą

tai mokini- 
saugojime.

“Didžiausias medicinos triumfas, 
mas publikos svarbos sveikatos
Šituo atžvilgiu negaliu užtektinai svarbos 
priduot švelnių nosies ir gerkles plėvių saugo
jimui. Musų naudojimas Ultra Violet Ray 
‘Spraginti’ LUCKY STRIKE tabakas, mano 
nuomone, pagirtinas bandymas iš jūsų pusės 
suteikt didelei armijai Amerikos rūkytojų 
naujausių moksliškų išvedimų naudą."

• LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretass kurį J.us^kada, 
rūkėt, pagamintas iŠ puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TUOMET “JIE SPRAGINTI”. Visižino, 
kad karštis valo ir taip “SPRAGINIMAS” prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir koše- 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad ▼ __
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray.

It’s toasted”
Jūsų Gerkles Apsauga—Pries knltejlmus—prieš kosulį

Sutinkąs su savo politika publikąi įrodanti faktus, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė Brig. Gen. Walter C.;M°ntgpn j 1 _ V
jusiu asmenų raportus, kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusi Džiovinimo metodą. Tas pranešimas Brig. G ntgomeno yra 
šiam puslapy. J ,© 1930. The Amprię»n ToJjwo Co„ Mfr».

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

TeL: Midwood 6261

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matemėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

BIDŽIADSJA LIETUVIU AI’TIEKA
Ėas yra didžiausias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausi^ ? 
ligas Įvaro, bet ir ; grabą paguldo, Bet tie, kurią vartoja po -plačiu 
Ameriką pągarsšjusius , .

Urbo Lar Tabs Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) j <yra tai kanuolS prieš kitą amii-

w.7fc* 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų.
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avi 
(Kampu dammit 'A 
MASPETH, L. L, N. T. 
Telephone, Juniper 9TM

baksą apsiginkluok nuo savo am- 
iino p rieto J

151 Metropolitai) Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus bu savo adresu, užrašykite t

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

1 ........... ..
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Puslapis Šeštai ' Ketvirtadien., Spalių 2, 193^

VIETOS ŽINIOS
tai ir ten apsipras ir varys ne- 
blogespį šmugelį, kurio didžiu
ma eina, suprantama, ne į raš
tininkų kišenius, bet į į pačių 
magistratų-teisėjų.

Atsidarė Daily Workerio 
Freiheito Bazaras •

Komunistų dienraščių Dai
ly Workerio ir Freiheit baza
ras, Madison Square Gardene, 
spalio 2 iki 5 d., yra neabejo
tinai svarbiausias šiuo laiku 
parehgimas New Yorke ir 
apiėlinkėje. Kiekviena darbi
ninkiška organizacija ir kiek
vieni pavienis susipratęs dar
bininkas turėtų rūpintis, kad 
bazaras būtų pasekmingas, 
kad per jį liktų reikiamai su
stiprinti du minimi didieji ko
munistiniai dienraščiai.

Draugijos, kliubai ir kuopos, 
paaukokite kiek iš iždo arba 
padarykite rinkliavas bazaro 
naudai; siųskite apmokamų 
pasveikinimų, aukokite nau
dingus daiktus, kuriuos galite 
priduoti “Laisvės” adresu, už
rašydami “T. Sherry.” Kiek
vienas vakarais turite atva
žiuoti į bazarą, kuris, be kitko, 
turi gerą muzikos, šokių ir ki
tų paįvairinimų programą.

Bazarninkas.

sto- 
gra-

Sulaikė “Grafą” Plaukų 
Stebuklingą Augintoją

Ellis Islande, ateivybės 
tyje. suturėjo Austrijos ‘
fa” R. K. R. de Klaudenstei- 
ną. Jis. Amerikon vyko dviem 
•tikslais. Vienas, tai pasipel- 
nyt iš tariamo savo išradimo 
į tris dienas užauginti plau
kus ant plikos galvos; kitas, 
tai apsivesti su juoduke mer
gaite, dukteria turtingo negro 
teisėjo Terellio, Washingtone, 
su kuria jis buvo susipažinęs 
Paryžiuje.
' Ateivybės inspektoriai tą 
asm'ehį suturėjo, nenorėdami 
tikėt, kad jis būtų tikras 
fas.

Į Amalgameitų Lygiečių 
Lietuvių Vakaruškas!

Šią subatą, 4 d. spalio, įvyk
sta vakaruškos “Laisvės” sve
tainėje, 7-tą vai. vakare, nau
dai kriaučių Lygos. Kovingie
ji kriaučiai vis dar energijos 
nepraranda, įvesdami kovą 
prieš išnaudotojus. Kadangi 
kovoj sykiu prieš darbdavius

■r-tr-rri."? ! 111 H ‘ ^'f r^r 
prakaitingesnio s k u b o t ūmo 
darbą.—Red.)

Lapašauskas, kaipo naujas 
turintis dirbtuvę, tai, stebuklų' 
negalima laukti, dirbinėja po 
truputį. Toj dirbtuvėj Belo- 
kovas darė, žiponų nuo 150 iki 
180, o dabar vos tepasiuva 
šimtą, tai yra labai menka 
produkcija, o mašinerija ir pa
ti dirbtuvė užlaikyti tiek pat 
apsieina, kaip pas Belokovą 
kad buvo. Nors pačios darbo 
kainos už štukas yra vidutinės, 
bet kuomet mažai žiponų siu
vasi, tai ir patys uždarbiai 
gana menki. (Nejaugi darbi
ninkams taip gaila boso ir jie

reikės šaukti dirbtuvės darbi
ninkų susiriAkimą ir galutinai 
išspręsti tuos dalykus.

(Pabaiga rytoj)
J. Buivydas,

54-to Skyr. Korespondentas.

SPORTAS

gra-

ir unijos carus jiems pristinga j turf rūpintis sumažiriti jam iš- finanon tad nn iv» vainain ai _

į''1’ "Tl" 1 f"
Telephone, Stagg Mil

’ - M ’

LORIMER RESTAURANT f 
Lietuvių Valgykla

namų

Pusgyvė Bedarbė su 
Kūdikiais Tarpdury]

Kelios dienos atgal 
savininkas išmetė iš namų už
neužsimokėjimą bedarbių An- 
gelonių šeimyną New Yorke. 
Užvakar policija rado pusgy
vę Angelonienę su dviem kū
dikiais viename tarpduryje 
38-čioj gatvėj prie 6th Avė. 
Jie buvo tris dienas nevalgę 
ir visiškai neturėjo kur mie
goti. Vyras, negalėdamas 
žiūrėti į savo šeimynos kan
čias, kažin kur dingęs.

Bet tokių atsitikimų dabar 
New Yorke yra šimtai, žiemą 
buš dar blogiau.
p Darbininkai, kovokite už 
valdišką'apdraudą bedar
biams 11 Balsuojate (už. Komu
nistų Partiją, tosios kovos va-

finansų, tad jie ir ruošia šį va
karėlį, kad pasidaryt dolerį 
kitą įplaukų, kad galėtų ir tę- 
liaus vesti kovą.

Kriaučiai turi karingą orga
nizaciją, tai skyrių Darbo Uni
jų Vienybės Lygos, kuri gru
miasi už darbininkų reikalus. 

. t , Dabartiniu laiku . randasi 
Jungt. Valstijoje apie virš as
tuoni milionai darbininkų, iš
mestų ant gatvės, be darbo. O 
kapitalistai rengiasi sutriuškin
ti visas kovojančias darbinin
kų ir bedarbių spėkas. Tai 
kas mums, darbininkams, lie
ka daryti ? Ogi, neprarandant 
energijos, vesti kovą prieš sku- 
binimo sistemą, prieš darbo 
mokesnio kapojimus, už dar
bo valandų sutrumpinimą ir 
už tuoj autinę valdišką para
mą bedarbiams, taipo pat už 
išleidimą bedarbių apdraudos 
įstatymo, šios gi kovos prie
kyje stovi Darbo Unijų Vieny
bės Lyga. Todėl visi turime 
'remti tą organizaciją visais

> būdais, kad būtų
, Finansi-

Raudonoji Daina— 
Nauja Daina

Naują giesmę, naują gaidą 
Jums tveriu,

Slėpiningą, tyrą jausmą 
Jon bėriu.

Lai bus daina, kai aušrelė, 
Raudona...

Nauju gaivumu atgims siela 
kiekvieno, kuris turės laimę at
einantį nedėldienį Aido koncer
te išgirst Raudonąją Dainą, ku
riai mūsų poetų eiles surinko- 
supynė ir jas apvilko ukrainų 
Bandūros širdį kutenančia me
lodija Aido vedėja šalinaitė.

Šiai metinei Aido iškilmei ar
tinantis, aidiečiai įtempė visas 
savo pastangų stygas, kad jų galimais' būdais, 
naujoji dama rankpelnio rūkuo- mūsų kova laimėta, 
tą ūpą prablaivytų ir pakeltų njam kriaučių Lygos sudrūtini- 
fciin Irti i n Tnlrin Tri + o dainei nio_ 1 ....... .... v. • •Įmui taigi lietuviai kriaučiai ir 

[rengia vakarėlį šį šeštadienį, 
spalio 4 d.

Draugai ir draugės, kaip 
kriaučiai, taip ir kiti darbi
ninkai, visi susirinkime, nepai
sant, ar lys ar snigs, ir visi, bū
kime laiku. Tuomi mes tą or
ganizaciją pastiprinsime kovo
je prieš išnaudotojus ir unijos 
carus. . . . , . , . ,
' Įžanga tik 50c.’ H ' /' i '

; Sportelis.

Aukščiausios Prieglaudos 
L Am. 49 Kp. Susirinkimas 
! NEW YORK. — Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Am- 
ęrikoj 49-tos kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, 5 d. spa
lių, Astoria Hali, 62 E. 4th 
fijt.,’ New York, N. Y. Pradžia 
2^-rą vai. dieną. Visi nariai, 
ateikit ir užsimokėkit mokes
čius. , Atsiveskit ir naujų na
rių, nes dabar Draugijos va
jus ir nupiginta įstojimas vie
nu doleriu. Kurie gaus naują 
narį, tiem draugija duos 50c 
už kiekvieną.

Komitetas.

taip, kaip jokia kita daina nie
kad pirmiau.

Matant aidiečių šiai dainai 
atsidavimą, netenka abejot, kad, 
nors ir labai trumpu laiku iš
moktos, Raudonosios Dainos at
balsis ją girdėjusių lūpomis nu
skambės po New Yorko ir apie- 
linkės lietuvių kolonijas taip 
■skardžiai, kaip skamba pačios 
dainos žodžiai: , ( .

Ei, sugauskit, • suskambėkit, 
Jausmų stygų balsai.—Ei! 
Girios aidais skriskit, lėkit, 
Lyg audros didi gausmai. •

Pereitų metų Aido metinėj 
iškilmėj man už nerangumą te
ko klausytis programos i t 
kregždei įsikibusiam pastogėj. 
Šiuo sykiu tą vietelę palieku 
kitam tokiam neranguoliui, 
pats tikietą perku išanksto.

o

vie-

Pasišaukė Skersai Kelio, 
Kad Apiplėšti

Jamaicoj, ties Glendale, 
nas jaunas vyras iš automobi
lio pasišaukė J. Jenseną, gat- 
vekarių konduktorių, kuris 
stovėjo antroj pusėj gatvės. 
Konduktorius pamanė, kad 
automobilistas nori pasiklaust 
kelio. Bet kada priėjo prie 
mašinos, tai automobilistas at
kišo revolverį, išplėšė $25, nei 
neišlipdamas iš automobilio. 
Apsidirbęs nuvažiavo savais 
Keliais.

Būtlegeris Nusipirkęs Vietą 
Teisėjo už $100,000

Amadeo A. Bertini, pirm 
negu jis nusipirko teisėjo vietą 
iš augštųjų miesto politikierių, 
varė platų šmugelį degtine, 
vynu ir kitais alkoholiniais gė
rimais išvien Su Humbertu Fu- 
gazy. Jo paperkami blaivy
bės viršininkai leisdavo jam 
gauti apščiai degtinės iš val
diškų alkoholio sandėlių. To
kie tai yra nauji kaltinimai, 
statomi prieš teisėją Bertinį 
dabartiniame tardyme. Nuo 
pirmiau jis gi buvo kaltina
mas, kad $100,000 išleidęs nu
sipirkimui teisėjo vietos. Jau 
esą surandama pėdsakai, kaip 
jis už tą vietą išmokėjęs 76 
tūkstančius ‘dolerių. O jeigu 
tokias dideles sumas pinigų iš
moka už teisejij vietas įvairūs 
tamsūs elementai, tai galima 
suprasti, kaip pelningi yra tie 
teisėjų džiabai.

ser,

Mirties Suokalbis Prieš 
Brooklyno Gengsterių Vadą

Trys newyorkieciai gengste- 
riai kriminalistai, Dan Calla
han, Ben Block ir Harry Les- 

jaunuoliai, prisipažino,
kad jie buvo nusitarę ir tai
kėsi nužudyt galvą Brookly
no ' plėšikų, galvažudžių ir 
gengsterių šaikos. Tuom būtų 
atkeršiję už tai, kad brookly- 
niškiai gengsteriai išpėrė kai
lį newyorkiečiams to paties 
amato gaivalams. > •

Policija dar viešai neišduo
da vardą. Brooklyno 'gengste
rių galvos. i ■

Šj Vakarą S.LA. 83-čios 
Kuopos Susirinkimas

S.L.A. 83-čios kuopos susi
rinkimas bus Šį vakarą, ket
verge, 2 spalio (Oct.), “Lai
svės” svetainėje, 8-tą vai. va
kare. ’Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų aptarti. .

Sekr. J. Kairys.

Savaitė Kampanijos Prieš 
Negrą Lynčiavimą

Savaitė prieš negrų lynčia
vimą tęsis iki spalio 5 d., New 
Yorke, Brooklyne ię įkitose did
miesčio-dalyse. įvyksta desėt- 
kai mitingų ant gatvių kampų, 
kur negrai ir baltieji kalbėto
jai smerkia lynčiavimą ir šau
kia baltuosius ir negrus dar
bininkus į vienybę kovoj prieš 
fašistus 'ir kapitalistus. Veik
liai yra škleidžiamas žurnalas 
“Liberator,” leidžiamas Ame
rikos Negrų Darbininkų Kong
reso. ‘ Lietuviai darbininkai, 
kuom galėdami, turėtų prisi
dėti prie tos kampanijos.

Iš Kriaučių Susirinkimo

Žulikystės Magistratų
Teismuose

Devyniuose magistratųDevyniuose magistratų teis
muose New Yorke ir Brookly
ne tapo perrqainyti raštinin
kai. Jie klasUrodavo, knygas, 
nusukdavo didelę dalį pabau
dų, surenkamų iš automobilis
tų ; sumaklevodavo pensijas, 
kurias persiskytę su pačiomis 
vyrai turėdavd irtol^ėti buvu- 
sioiW skvO žmondms^ ar t. t. 

Gąršya atliks lai-į Perlaiti; į kitas vietas, tie- de
gas. < mo kratų jnašinop špykiai grei-

I^HIRTYS--LAIDOTUVES J
Ona Markūnas, 36 metų, 58- 

68 Maspeth Avė., Maspeth, L. 
L, mirė^ rugsėjo 29-tą; bus. lai
dota spalio 2 , d., Kalvarijos *     • v t 1 • v i •

(Tąsa)
K. Jankaičio Raportas

Mičiulis dabar dirba gerai, 
bet Turėjom apykaklių dėjikų 
streiką, .kuriems buvo numuš
ta darbo kaina;trys mėnesiai 
atgal. Trys mėnesiai .atgają 
pradžioj sezono, darbininkai 
nusileidę po pųscentį kitą nuo 
kavalko; dabar buvo, sumanę 
atgauti, bet, kuomet sustab-r 
džiau dirbtuvę, tai jie nei kal
bėti nenori, kad streikuoti iki 
atgaus tuos numuktus puscen-. 
čius. Kiek mes nesidiskusavo- 
me, bet jie vienbalsiai nubal
savo grįžti numuštomis kaino- 
įpis į darbą ir pasižadėjo, kad 
ateityje be unijos ofiso žinios 
atskirai neves derybų su darb
daviu.

(Matyt, Mičiulio darbi
ninkai yra nusivylę * pirmes- 
niais prakištai? streikais, kad 
nesutiko dabar ' streikuoti. 
Kam, pagaliaus, kelti centra- 
linę unijos, valdybą kaip ant 
šakės, būk jeigu kur su jos ži
nia kas daroma, tai gerai iš
einą ? Paprastai t su Hillmano 
ir kompanijos žinia bosai ka
poja uždarbius, ir įvedinėja vis

laidas? Kokia ten tvarka toje 
“soėialistinėję’? unijoje, kad 
darbininkas, turi galvatruk- 
čiauti, kad 'gaut bent vidutinį 
uždarbį ?—-R6 A.)'

Matulis turi darbo gana 
Ūikčiai ir darbininkai už štu
kas turi' vidutines darbo kai
nas, kurie", kiek patyrau, pasi
daro neblogas algas. Tai yra 

'geras ženklas iš Matulio, kai
po iš naujo ’kontraktoriaus, 
kad sugeba neblogai apmoka
mą darbą■ išsiimti. >

(Reiškia, darbininko gero
vė priklauso nuo samdytojo 
sugabumo ir gerumo!—Red.)

Palionis, nors tūlas laikas 
dirbo gerai, bet dabar, per žy
dų šventes, pradėjo darbo 
trūkti ir keli skyriai neišdirbo 
pilno laiko.

Šimaitis darbo turi ir dabar 
dirba neblogai. Buvo seniau 
nuėmęs keliems darbininkams 
nuo nustatytų darbo kainų 
užmokestį, bet darbininkai so- 
lidaringai išėjo į streiką ir cen- 

įtus atgavome. Buvo vienai dar
bininkei nepriskaitęs šimtą pa
siūtų rankovių, tą suradome, ir 
Šimaitis apmokėjo,. taip kad 
dabar viska^ eina geroje tvar
koje pas Šimaitį.

Šimėnas turi darbo užtekti
nai, bet ten vis už kavalkus 
tūli skyriai nepasitenkinę; tai

POŽĖLA PAGULDĖ N. Y. 
VALSTIJOS “ČAMPIONĄ”

Pereito pirmadienio ristynė- 
se, New Ridgewood Grove, 
Brooklyne, Karolis t’ožėla pa
guldė Tomą Marviną, sverian
tį.-205 svarus; pats Požėla svė
rė 190 svarų.

Marvinas buvo perstatytas 
kaipo New York,o valstijos 
sunkiasvorių .ris'tikų čampio- 
nas. Požėla nusišypsojo ir, 
kaib matome, gana greitai su
raitė tą čampibhą.

Šikatas prakaitavo 43 minu
tes ir 22 sekundas; kol nuvei
kė smarkų rusą Ivaną Vaktu- 
rovą. G. Calza patiesė G. Za
chariją į 20 minučių. Buvo 
ir daugiau gerų ristikų tą va
kar a. ’ ;v

VISOKIU RŪSIU 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.

i / f f ; > i v • < r « ■ » . “ft
Telefonas:* Stagg 9105 <• ♦

DR. A. PETRIKĄ
, (PETRICK) 

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

‘ VALANDOS:
‘Nuo 9 vai., ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus.

Jcks

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE-
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA geras fornišiuo- 

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

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

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

228-54

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso 
k i u ■ paveikslai 
Ivairiomii ■ p a 1- 
voaah. Atnaujina 
fenui Ir krajavui 
Ir b a d * r o iu 
amerikoniSkaii.

TELEFONAS!
TRIANGLE 1460

CreipMUi Sius 
adresai

JONAS STOKES
171 Bridge St., G Brooklyn. N. T.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

< IMPERIAL G 
BARBER4 COLLEGE

Mes Mokiname Barberiauti 
ir moterų plaukus kirpti. Pilnas 
kursas $25.1 Ateikite ir persitikrin
kite. pas mumils.' Lietuvis instrukto
rius.

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

' ' ' 217-42 1

Tel., Stagg 7057 «

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: \ '

Nuo 9 ryte iki 8 ‘j)o pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grarid Avė., Maspety, L, I, 
Tęl,: Juniper 6776

Telephone i Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS . 
(UNDERTAKER)

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

Įvyks Sekmadienį

5 Spalių-October, 1930
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 3:30 valandą į>o pietų

PROGRAMA
MME VERA BELERICH, Maskvos operos dainininkė. 

Dainuos pirmu sykiu lietuviams darbininkams Ameri
koje. ■ . i

STEFAN KOZAKEVICH, baritonas, rusų tautoje žinomas 
kaipo šeliapinaš. • . i v t ‘ ,

MARGARET E. ČESNAVIČIŪTĖ, sopranas, kuri - ūžimai 
pirmąją vietą Amerikoje* iš lietuvių• dainininkių. f-■ 

NICHOLAS WASILEVSKYi tenoras,'tai tas dainininkas, 
kuris publiką gali užlaikyti švefainėje per kelias va-

• ' ‘ landas įr ji vis dar šaukia, kad dainuotu.
M. E; BANEVIČIŪTĖ, pagarsėjusi smuikininkė, Massa

chusetts valstijoj; tai muzikos žvaigždė, kurios 
Brooklynas dar negirdėjo.

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

' . dėtą RAUDONĄJĄ DAINĄ—KANTATA, kuri, ga
lima sakyti, ne daina, bet trumpa opera, užimanti 
be perstojimo netoli pusę valandos. Ją dainuojant, 
klausytojus sužavėja ir pasidaro nepaprasta svetai- 

, nėję tyla, ir už sekundos kitos.vėl skardūs griaustinio 
balsai, šaukianti į kovą.

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

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

ŠOKIAMS ORKESTRĄ—RETIKEVIČIUTĖS
■ 1 ' “' Visus kviečia atsilankyti— '

: i aido' choras.

030

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumas <iel manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas . at
darau dieną ir naktį. Darfc 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. i

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

Mes

65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
* > ‘

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas ’ ‘ ’
229 Bedford Avenue * ! Brooklyn, N. Y.

! r - ’ ■; ; } j ’ !
Kairip! N. 4-4os gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

’ ' ’ * ‘ t J ' ’ r ’ I t ‘ f JIškirpkįt šį.skelbimą jr prisftjskit kartu su užsakymu.

Tel., .0783 Stagg

J. LeVANDA
I ’ ' • I

(Lęvandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

l • 5 , • ’ '« .p
107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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