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Bedieviška Religija.
Pažangos Neprietelius.
Atsilankęs Gigante.
10 Metų Nuo Jono Reedo 

Mirties.
Rašo P etniška

Garsiojo anglų gamtininko 
Tamo Huxley anūkas, Julius 
Huxley, ėmė įkalbinėti žmonėm 
reikalingumą “bedieviškos tiky
bos“. Andai jis kalbėdama^ 
Londone tatai dėstinėjo, tikin

ėdamas klausovus, jog žmonės 
turį impulsą garbinti ką tokio 

* nesuprantamo, nepaprasto. Jo 
išmanymu, dievas kaipo tokis, 
nėra reikalingas, 
sieiti ir be jo.

Galima ap-

Keista, ar ne? 
(bedievio) anūkas, 
mas gamtininku < 
biologas), betgi nori būtinai ką 
nors garbinti. Tegul jis grįžta 
prie garbinimo perkūno, lietu
viško dievo. Keblumas tik ta
me, kad ir čia bus dievas. O 
gal norėtų pasekti montvidinius 
vaidylas Chicagoje? Pastarieji 
garbina kiaules ir meitėlius. 
Tik bloga, kad jie nesulaukia 
kitų pasekėjų apart LSS pas- 
tarlokų Chicagos North Sidėj.

Gamtininko 
pats būda- 

(Julius yra

» Kada įvairias tikybas tveria 
pašlemėkai Montvidai arba 

vzjiem panašūs, tai žmogus žinai, 
' kad turi reikalą su kvailiais.

Bet kuomet turįs pretenzijų 
mokslininku vadintis asmuo bu- 
davoja religijas, tai nežiūrint 
ar tos religijos dieviškos ar be
dieviškos, jų autorius apsišvie
tusių žmonių supratime pasilie
ka dideliu neprietelium pažan
gos ir mokslo.

x Andai amerikoniško liberalų 
savaitraščipA'The Nation” ko
respondentas Mr. Fischer lankė
si Sovietų Sąjungoj valstybi
niuose ūkiuose. Jis, tarpe kit- 
ko, užsuko ir Gigante, milžiniš
kam sovkoze, esamam pietinėj 

k SSSR dalyj. Tasai ūkis, kaip 
i jau žinoma, užima 220,000 hek

tarų, iš kurių 113,OOQ hektarų 
šiemet buvo apdirbta, šito ūkio 
pridabotojas negali kitaip tin
kamai pridaboti viso darbo, kai 
tik su orlaivio pagelba.

Gigante dirba 3,541 darbinin
kas. Naudojama 220 traktorių, 
230 kombainų (sujungtų maši
nų, kurios pjauna ir kulia ja
vus). Mašinerija lėšavo apie 
7,000,000 rublių, o budinkai — 
darbininkų gyvenimui ir gyvu
lių tvartai—16,000,000 rublių. 
Išviso gyventojų turi 17,000. 
Turi savo teatrus, mokyklas ir | 
leidžia dienraštį.

Panašus šitam yra sovkozas 
“Kupranugaris”, kuris taipgi 

f turi dienraštį. Darbin. tedirba 
tik astuonias valandas į dieną. 
Jų gyvenimas panašus į miesto. 
Jie pilniausiai pasitenkinę ir 
apielinkės valstiečiai su pavydu 
žiūri į jų buitį.

Tas pats rašytojas pažymi, 
kad šiaurinio Kaukazo kazokai, 
kurių vaikai carizmo laikais bū
davo naudojami\-šaudymui ir 
mušimui revoliucinių darbinin
kų, smarkiai žengia pirmyn su 
Sovietų Sąjungos revoliuciniu 
proletariatu. 60 nuoš. visų ka
zokų '■ jau perėjo į. kolektyvius 
ūkius. - Jie supranta discipliną 
ir ją moka palaįkti savo tarpe.
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Šiemet sukanka dešimts metų 
niMb mirties Jono Reedo, žy
maus Amerikos revoliucionie
riaus, kurio kūnas ilsisi Krem- 
faus sienoje, nes jis numirė 
sovietų Sąjungoj. Reedas mi- 
ęs, bet jo darbai ne: šiandien 
*»iau negu kada nors jo “De

ts dienų, kurios sukratė pa- 
V’, knyga yra skaitoma.

as gimė Oregon valstijoj 
’Jioj šeimoj. Harvardo 

uo auklėtinis. IŠsykio 
’istas, bet laike Rusų 

, patapo bolševiku 
iki mirties, šitų 
i as girdėjo Reedo 

ą Bostone apie 
•. Tai buvo be- 

*, kuomet Ree- 
. Rusijos.
gerbė Joną

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

No. 237 Telephone, Stagg 3878

Nauja Stebukladarė, Kuri 
Gydo net Gydytojus

PORT OF SPAIN, Trini
dad, Vakarų Indijos.— Gau
ta žinių iš Britų Guianos, 
kad ten atsirado nauja ste
bukladarė. Tūla Amelija 
Sealy pasiskelbė “galinti iš
gydyti” visus gydytojų nepa
gydomus žmones “dieviškais 
vaistais”, t. y. stebuklais^ 
žmonės kalba, kad pas ją lan
kosi net patys gydytojai ir 
kunigai, maldaudami pagydy
ti juos. Gi jinai pagydžiu.si 
jau nemažą skaičių žmonių. 
Tarpe jų buvę vienas paraly- 
tikas, vienas neregys ir tūla 
kurčia moteriškė.

(Apie stebuklingus gydy
mus ir visus su tuo surištus 
apgaudinėjimus “Laisvės” 
skaitytojai gali gauti daug 
medžiagos knygutėje “Ar 
Stebuklai Pagydo?”. Gauna
ma “Laisvėje”. Kaina tik 15 
centų už kopiją).

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PERSIJOJ

TEHERAN, Persija. — 
Netoli Damzvendo, minera
linių šulinių srityj, pereitą 
savaitę įvyko žemės drebė
jimas, kuris padarė didelių 
nuostolių.

SUDEGĖ MOTERIŠKĖ

WASHINGTON.— Iški- 
lūs apartmentiniam name 
gaisrui (Chapin gatvėj), su
degė Jessie Cammaęk, 75 
metų amžiaus senmergė.

Kubos Kongreso Rūmai 
Saugojama 
Kariuomenės

HAVANA.— Diktatorius 
Machado sušaukė nepapras
tą šalies kongreso sesiją ir 
pareikalavo priimti nepa
prastą nutarimą, panaiki
nantį konstitucijos garan
tuojamas piliečiams teises 
iki lapkričio pirmai dienai. 
Per tą laiką jis mano val
dyt šalį, kaip jam patiks.

Spėjama, kad kongreso 
atstovų didžiuma sutiks su 
tuo ir tokis padavadijimas 
bus priimtas. Bet neramu
mo šalyj tuomi nebus gali
ma išnaikinti. Kuomet kon
gresas susirinko, tai visi rū
mai tapo apstatyti tirštomis 
eilėmis ginkluotų kareivių. 
Bijomasi sukibimo,

T

Pakorė Jauną Žmogžu- 
duką Northcott

SAN QUENTIN, Cal. — 
Čionai pereitą ketvirtadienį 
tapo pakartas jaunas žmog
žudys, Gordon Stewart 
Northcott. Jis buvo riu- 
smerktas mirti del nužudy
mo trijų vaikinų. Eidamas 
į kartuves, jaunuolis sudri
bo. Kuomet kunigas bandė 
kalbėti poterius, tai einąs 
mirti jaunuolis šaukė: “Ga
ną jau, liaukis!”
---------------------------------------_i----------
ninkai gerbdami mirusį rėvdliu- 
cionierių išleido speciali nume
rį “The New Masses”, paauko-
tą paminėjimui šitų liQdnu su- 

niai daili- kaktuvių.

v.

Darbininkai .Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį! O
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PIETĮ! DARBININKAI JAU PRADEDA 
SISTEMATINGĄ KOVĄ PRIEŠ T£ 

ŽVĖRIŠKĄ LYNČIAVIMĄ NEGRU
/

Lapkričio 9 d. Įvyks Visu Pietinių Valstijų Darbininkų Orga
nizacijų Atstovų Konferencija; Joje Turi Dalyvauti Balt- 
veidžiai ir Juodveidžiai >

. CHATTANOOGA, Tennes- darbo 
see.— Amerikos Negrų Dar- švietos kliubaį 
bininkų Kongreso laikinasis ; savo delegatus^ 
komitetas išleido pareiški
mą į visas pietinių valstijų 
darbin. organizacijas, šauk
damas į konferenciją, kuri 
įvyks šitam mieste lapkr. 9 
d. Konferencija įvyks Odd 
Fellows svetainėje, 124 E.
9th St.

Šita' konferencija reikš 
nepaprastai daug juodvei- 
džiam darbininkam, kurie 
visomis pusėmis yra lyn- 
čiuojami ir persekiojami tik 
todėl, kad drįsta kovoti už 
pagerinimą savo buities.

Šaukiamos visos darbinin
kų organizacijos savišalpos,

unijos, kultūros ir ap- 
prisiųsti

Komitetas pareiškia, kad 
nuo pradžios 1930 metų jau 
yra nulynčiuota 36 juodvei
džiai darbininkai. Pietų 
dvarponiai ir fabrikantai 
pasirįžo lynčiuoti juos, kur 
tik pasirodys stoją prieš 
išnaudotojus kovoti.

Konferencijos šaukėjai 
pareiškia, kad lynčiavimo 
nekaltų juodveidžių nebus 
kitaip galima sulaikyti, kaip 
tik didele, ir vieningą;— 
juodveidžių ir baltveidžių 
darbininkų—kova.

Pačioj konferencijoj bus 
išdirbti visi detalumai.

Kiekvienas Skaitytojas * 
Turi Pagalvoti ir Dirbti

į '

Tegul kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ptisimeria sekan
tį : Jeigu tūkstančiai dien
raščio skaitytojų gautų laik
raščiui tik po vieną naują 
prenumeratorių, tai mūs laik
raštis padvigubintų savo cir
kuliaciją, Tai reikštų “Lais
vės” sustiprinimą dvigubai. 
Tai reikštų darbininkiškai 
idėjai, revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui milžinišką 
pasitarnavimą. Tai reikštų 
pakėlimą darbininkiškos ap- 
švietos ant daug aukštesnio 
laipsnio. Ir, svarbiausia, tai 
reikštų mūsų dienraščio su
stiprinimą taip, kad jis ga
lėtų būti padarytas turinin
gesnių ir geresniu visais 
žvilgsniais.

Iš menkučio visų 
skaitytojų darbo, 
milžiniškų vaisių, 
visus skaitytojus:

mūsų 
gautum 

Kviečiam 
pasidar- 

buokit šį mėnesį; gaukit po
vieną, “Laisvei’ ’ prenumercb- 
torių!

TARPTAUTINĖ KON
FERENCIJA

Ispanijos Valdžia Pasiuntė Kariuomenę į Banda- 
loną Žudyti Streikierius; Neramumai Plečiasi
MADRIDAS.— Barcelona 

mieste ir apielinkėje verda 
dideli neramumai, .Nors Is
panijos valdžia sako, ;ka<Į 
tai nėra nieko-panašaus, ta- 
čiaus pasiuntimas- kariuo
menės į Bandalona (netoli 
(Barcelonos) tuos pasaky
mus sumuša.

Laikraštis “La Nacion” 
skelbia, kad Barcelonoj ta
po suimta du i komunistai

veikėjai, Hellos. Gomez ir 
Miro.. Jie esą turį ryšių su 
plačiu organizuotu komu
nistiniu revoliuciniu, judėji
mu, -kuriam valdžia priešin
ga ir pasiryžusi į išnaikinti 
“iš pat šaknų”. Tuoj bus 
paskelbta karo . stovis visoj 
Barcelonos srityj; Bandalo- 
noj streikuoja aštuoni šim
tai metalistų. Jų streiko 
kriušinimui valdžia ir daro 
pastangas.

WASHINGTON.— Spalių 
d. šitam mieste prasidės 

šeštoji tarptautinė kelių 
konferencija. Dalyvaus at
stovai iš daugelio šalių. Bus 
nadojama keturios kalbos: 
anglų, francūzų, vokiečių ir 
ispanų.
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Pasivogė Orlaivį, bet 
Pasikėlę Užsimušė

Wisconsine Komunistai Nusmerkė Kalėjimai),
Pastatė Kandidatus

MILWAUKEE, Wis,—Ši
to j valstijoj Komunistų 
Partija padėjo oficialiai sa
vo kandidatus ant balsavi
mo sąrašo. Surinkta pilie
čių parašų del gubernato
riaus ir kitų valstijinių įs
taigų kandidatų. Lokali
niai kandidatai dar ne -vi
sur gavo pakankamą skai
čių, todėl Partijos nariai 
darbuojasi, kad kuo veikiau
siai .pririnkus parašų pa
kankamą skaičių.

Fred Basset Blair yra 
kandidatu į gubernatorius. 
Jis dabar, sėdį kalėjime del 
vadovavimo Jbedafbių L de
monstracijos kovo;.6 d,) 

r į, • •. i,, į 4, j

Clark Tapo Paskirtas 
Ambasadorium 
Meksikoje

' WASHINGTON.— J. Re- 
uben Clark, iš Salt Lake Ci
ty, tapo paskirtas1 ambasa
dorium į Meksiką, vietoj 
buvusiojo Morrow.

Trejetą Hitleriečių

PĘAINFIELD, N. J. — 
JohiQKohlier, 20 metų am
žiaus, ir Thomas Davis, 17 
metų amžiaus (abu iš New 
Yorko) pasivogė seną, neti
kusį orlaivį ir juo išsikėlė 
arti 100 pėdų į orą. Orlai
vis smuko žemyn ir abu vai- 
kogaliai užsimušė.

SOVIETU VYRIAUSYBE STEIGIA , j:
ORO KELIĄ TARPE MASKVOS IR 

TOLIMOJO WELLAND, ALASKOJĘ j
p

Tai Bus Ilgiausias Oro Kelias Pasaulyj; Užimsiąs Apie 8,000 
Mylią; Darbininkai Budavoja Didelį Dirižablį—Tokį Kai ’ 
Graf Zeppelin -
MASKVA.—Kaipo pasėka vystymo penRerių metų pla- ' 

no, Sovietų vyriausybė yra pasirįžusi sekamais metais 
pravesti orlaivių lekiojimą tarpe Maskvos ir Welland, 
Alaskos. Tai bus ilgiausias oro kelias pasaulyj,-apimąs 
net 8,000 mylių. Lėktuvai skraidžios- per Omską, Irkuts
ką ir Chabarovską.

Miestas Nikolajevskas, stovįs ant Amūro upės, bus pa
darytas orlaivių centru ir ten įsteigta didelė stotis. Jis 
sujungs rytinį Sibirą su Sachalinu, Kamčatka ir pačiais 
šiauriais. Dalinas šito didelio darbo pradėjimas bus se
kamą gruodžio mėnesį. Vėliau po biskelio plėsis, iki pa
sieks pasibrėžto plano.

Orlaiviai bus naudojami Junkerio typo, su triųij moto; 
rais, kurie visi gaminti Sovietų Sąjungoj. Jie pritaikyti 
prie žieminio darbo.

Kitas orlaivių centras ir didelė stotis bus Taškente, • 
Cen tralinė j Azijoj.

Nesenai atsilankiusis vokiečių dirižablis Graf Zeppe
lin sukėlė Sovietų Sąjungos piliečiuose nepaprastą susi
domėjimą dirižabliais. Norima kuoveikiausiai pabūda
vote tokio pat typo oro milžinas kai “Graf Zeppelinas.” 
“Pravda”, Raudonosios Armijos organas, “Gazieta” ir 
kiti laikraščiai agituoja darbininkus aukoti po kelias ka
peikas įsteigimui tokio oro milžino, kuris, neabejotina, ir 
bus įsteigtas.

“Pravda” šiomis dienomis paskelbė kablegramą iš Igor- 
kos, esamos ant Jenisei upės žiočių, kad ten- tapo įkurta 
medžio apdirbimo fabrikas, kuriame dirba jau 4,000 dar
bininkų. Dar statoma nauji tos rūšies fabrikai. Greį- » 
tu laiku miestelis susidės iš kokios 20,000 gyventojų. , (

Pereitais matais į tą miestelį atsilankė 26 laivai, kurie 
išgabeno medį. Igorkos piliečiaLdarbininkai prašo So
vietų vyriausybės leisti jiem pakeisti savo miestelio-var
dą į Prąvdą. Veikiausiai, kad Sovietų centralinė vyriau
sybė tatai greit užgirs.
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Norima Padaryt Teismą 
Palaikymui Priespaudos

Duos Dideles Aliejaus 
Koncesijas Kapitalistam

•«<
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LEIPCIGAS.— Bavarijos 
aukščiausias • teismas nu
smerkė tris hitleriečius fa
šistus karininkus 18-kai mė
nesių tvirtovės. ’Jais yra: 
Hans Friedrich 11 Wendt, 
Hans Ludien, ir Richard 
Scheringer. Kaltinami or
ganizavime kariuomenėje 
fašistinių branduolių ir ruo
šime kareivių kovai prieš 
esamą tvarką. / i r; <

Du Negrai Nužudyti ■ 
'lj Elektros irKedėje 

CHICAGO, in.-M- Du neg- 
rai tapo nužudyti ( elektros 
kėdėj; pereitą penktąclienį.) 
Jais buvo- Lafo’n, Fisher ir 
Leonard Shadow. 1 .Abu fbu- 
vo husmerktirniirti del nu
žudymo banko sargo, sausio 
mėnesį, 1929. Jiedu, sako-, 
ma, bandę banką apvogti.

TOKIO. — Atsistatydino 
Japonijos laivyno ministe- 
ris. admirolas Takeši Tara
se. Jo vieton paskirtas ba-’ w v 
ronas Kijokazu Abo.; ; Itatūros.

Fašistinės Jungtuvės
ROM A.—Bulgarijos kara

lius Boris, kurio viešpatavi
mas remiasi durtuvais 'ir 
šautuvais, tuokiasi su Itali
jos karaliaus dukterim Gio
vanna. Tuomi norima tamp
riau sujungti .abiejų, šalių 

‘kruvinosios fašistinės dik-

IHMM

Socialistai Susitarė
; BERLYNAS.— Vokieti- 
jos socialistų partijos reich
stago frakcija turėjo savo 
susirinkimą. Nutarė ne
pulti Brueningo valdžios 
reichstage, bet leisti jai 
veikti. Galimas daiktas, kad 
socialistai nusitars įeiti ir 
pačion valdžion. Jie pirma 
nori apsižiūrėti, kaip daly
kai susitvarkyš pirmose 
reichstago sesijose. ■ ■ '■ 1

LONDONAS.— Britani
jos imperijos konferencijo
je, kurios posėdžiai dabar 
tęsiasi šitam mieste, kelia
ma klausimas Britanijos im
perijos aukščiausio teismo. 
Norima įsteigti teismas, ku
riame rastų atstovybę kai- 
kurios dominijos. Taski 
teismas turėtų rišti visus 
nesusipratimus .imperijos vi
duje.

(Tai gudrus būdas Brita
nijos imperialistų palaikyti 
ilgiau Indiją ir .kitus kraš
tus pavergime.
teismas, aišku, visuomet nu-

BOGOTA, Colombija. — 
Šita šalis turi milžiniškus 
aliejaus šaltinius. t Iki šiol 
vis nebuvo susitaikyta del 
išdavimo jų svetimiem • ka
pitalistam. Bet šiuo tarnu

jau turįs paruošęs įstatymo 
projektą, kuriuo einanį alie
jaus šaltiniai bus išduoda
mi kitom valstybėm. Įsta
tymas spėjama bus priim
tas greit.

i-.

18-ka Darbininku 
Laukia Deportacijos

)

. SAN FRANCISCb, CalA- 
Kaipo pasėka vietinių reak
cininkų Komunistų Partijos 
puolimo, 18-ka sveturgimių1 
darbininkų yra suareštuota 
ir perduota į imigrącijos 
rankas. Jie bus ištremti, 
jei*, galingasis Jungtinių 
Valstijų proletariatas ne
tars savo protesto, pareika
laudamas paliuosuoti juos.

. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gina suimtuo
sius! ir kviečia darbininkus 
pądėti jam moraliai ir ma
terialiai.

ion
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kuris tapo šioiųis

NEW YORK.—Visam pa
saulyj žydų esama 15,050,- 
000. Jungtinėsė Valstijose 
jų- yra 4,228,000, iš kurių 
New Yorke randasi. 1,765,-

Nes tokis Australija Ištraukia. ^suomet nu- J
spręstų Anglijos imperialis- Savo Atstovą iš 1 V.
tų naudai.-—Red.)

Kongresas Suteikė 
Mačadui Neribotą
Galią -

J

Vėlesnes ži-< HAVANA.
nios jau sako, kad Kubos 
kongresas suteikė preziden
tui ’Machado nepaprastą ga
lią valdyti šalį iki lapkričio 
1 d. Vadinasi, panaikino 
konstitucija garantuojamas 
teises. Machado galės val
dyti kaip tik jis norės.

■■ i ■■ ■■ i ..u. 4 7 • **''

MELBOURNE, Aųstrali-' „ 
ja.— Iki- šiol Australiją C 
Jungtinėse Valstijose atsto
vavo Herbert Brookes, kd-' 
ris nesenai pasitraukė dš tos 
vietos. Federalė vyriausy
bė nusprendė šiuo tarpu į 
Brookes vietą kito atstovo 
nesiųsti. Tai esą daroma 
taupybos tikslais. •

Žydu Esama 15,050,000

IšTRĖMĖ J. V. PILIETĮ
MEXICO CITY. — De

šimts metų išgyvenusį Tam
pico mlieste Jungtinių Vals- 000. Taip sako žydų kalen- 
tijų, pilietį Meksikos vyriau- dorins, j— x---
sybė ėmė ir ištrėmė 
ko, neskelbiama,! ,

Del dienomis išleistas New Yor
ke.
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Kuomet Kinkos Dreba Buržuazijos 
Galvočiams ir Dvasiniams Vadams

Buržuazijos galvočiai ir dvasiniai vadai bijosi galin
čios kilti iš dabartinio krizio revoliuejos.

N. Tįmes spalio 3 d. išspausdino savo specialio po- 
litihio rašytojo korespondenciją iš Ženevos, kad pramo
nes, finansų ir lauko ūkio krizis grūmoja revoliucija vi
sad eilei Balkanų šalių ir valstybėlių rytinėje Europoje. 
Vokietija įžengia į. revoliucinį laikotarpį.,

Italijos fašistinis .diktatorius Mussolini, pripažindamas 
didelį savo šalies dalykų pablogėjimą pramonėje ir žem
dirbystėje, pareiškė pereitą ketvirtadienį, kad reikią ap
sistot galvojus apie karą su Franci j a. Italijoj tokia kri
tiška bedarbiams ir dirbantiems padėtis, kad karo pa
skelbimas galėtų pražudyt visą dabartinę tvarką (bur
žuaziją), kaip kad sako pats Mussolini.—Bet iš to dar 
nereikia spręst, kad nesirengiama karam t

Tą pačią dieną Columbijos Universiteto prezidentas 
N. M. Butler, New Yorke, kalbėdamas studentams, nu
rodė, kad jeigu šiandieninis surėdymas neaprūpins mi- 
lionus žmonių darbais arba duona, tai gali atsitikt kapi
talizmui labai blogai ir šioje “gerbūvio” šalyje, Jungti
nėse Valstijose.

Kiek pirmiau per radio kalbėdamas, tas storžievis bur
žuazijos ganytojas Butleris, krūpčiojo iš baimės prieš 
komunistinio judėjimo skleidimąsi, ypač laikydamas gal
voje Sovietų Sąjungos pasisekimus. Jis sakė:

“Francūzų revoliucija, kuri buvo tiktai kūdikio 
žaidimas palyginant su Rusijos revoliucija, greitai 
su savo intaka pasiekė tolimiausius žemės užkam
pius. Nėra, rodos, tikresnio dalyko, kaip šitas,— 

« kad pasekminga Rusijos revoliucija komunisti- 
; . hiais pagrindais ir principais padarys tą patį.” 
■Toks pareiškimas didžiausio pasaulyje universiteto 

galvos atrodys “naujiena” daugeliui žmonių, kurie buvo 
lįųkę "tiktai ranka numoti į teisingus komunistų nurody
mas to, kas ateina ir kas yra neišvengiama. Bet juo la
biau turės nusistebėti klerikalų “Draugas,” kuris andai 
užjtikrino, kad bolševikai galį laimėti “gal tik Chinijoj”, 
beįt ne Amerikoj; o “Catholic News” (Katalikų Naujie
noje), rugsėjo 27.d., skyriuje “Sursum Corda”, rašo pau- 
liMas kunigas James M. Gillis: 1

IL

“Kiekvienas, kuW* nuduoda esąs komunizmo 
‘priešas, geriau padarytų, kad neišeikvotų visos 
energijos, atakuodamas Sovietų tvarką. Geriau 
tegul jis pasilieka truputį energijos apvalymui ka
pitalizmo nuo jo despotiškų, feodališkų ir aristo
kratiškų palinkimų...... (kur) keletas žmonių yra
viešpačiais, o visi kiti baudžiauninkais; jeigu ka
pitalizmas savyje išvysto blogiausios rūšies aris- 1 1 • • I • I 1 1 • • • •• •• •. 1

Badas Gręsia del 130,000 
Farmeriy ir Jy Šeimynų

Ipfrmlnistų Partijos sa
vaitinis laikraštis “Southern 
Worker”, išleidžiamas pie
tinėse valstijose (Birming
ham, Ala.), spalių 4 d. lai
doj paduoda sekamą žinią:

MONTGOMERY, Ala.— F. 
W. Gist, . Alabamos valstijos 
agrikultūros department© vir

šininkas, pripažįsta, kad dąu- 
giau kaip pusė biednųjų ir 
randauninkų farmerių . ir jų 
šeimynų susilauks bado pabai
goj šio sezono.

Suvirš 130,000 vyrų, mote
rų ir vaikų liks be-pinigų, be 
maisto iš priežasties .kaitros ir 
žemų kainų ant farmų pro
duktų, sako tas viršininkas. 
Alabama valstijoj yra 50,000 
randauninkų farmerių. -—
Ne geresnė biednųjų far

merių padėtis ir kitose pie
tinėse valstijose. Ekonomi
nis krizis paliečia visus A- 
merikos darbo žmones, vi
są biednuomenę, miestų dar
bininkus, ūkių darbininkus 
ir biednuosius farmerius.

Milionai darbo žmonių tu
ri badauti ir skursti pasau
lio turtingiausioj šaly del to, 
kad perdaug visko priga
minta.

Kapitalistinė sistema stu? 
mia darbo žmones į dar blo
gesnį gyvenimą.

Už tai darbininkai viso
kiais būdais turi kovoti už 
tos sistemos nuvertimą. 
Orgamzuokitės į . revoliuci
nas darbo unijas, stokite į 
Komunistų Partiją. Kovo
kite . už apdraudą.. bedar
biams, už sutrumipinimą 
darbo valandų, prieš algų 
nukapojimą. Remkif Ko
munistų Partijos vedamą 
kovą. Šiuose rinkimuose 
balsuokite už komunistų 
kandidatus.

Ir Klerikalai Pripažįsta, 
Kad Velniava 
“Tėvynėj” Lietuvoj

Amerikos klerikaliniai 
“patriotai”, kurie visą laiką 
apgaudinėjo tamsesnius A- 
merikos lietuvius visokiais 
obalsiais apie “tėvynę” Lie
tuvą, deklamavo, kaip pui
ku ir malonu gyventi bur
žuazinėj Lietuvoj, kalbėjo 
apie Lietuvos rojų ir parda
vinėjo visokių .korporacijų 
šėrus, kad* “pakelti” Lietu
vą pramoniniai ant “augš-; 
čiauęio laipsnio”, dą'bar jau 
pripažįsta, kad tikra velnia
va Lietuvoj. Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo 
organas “Garsas” No. 40 
štai ką dabar sako apie Lie-

SLA fašistiniai valdonai at
silygina savo frentams. Social- 
fašistas G. J. Stungis pereitam 
SLA seime • (Chicagoj), .kaipo 
seimo rengimo komisijos pirmi
ninkas, su policijos ir mušeikų 
pagelba mėtė iš Lietuvių Audi
torijos pažangiuosius SLA dele
gatus. Už tai dabar fašistinė 
SLA Pild. Taryba suteikė jam 
$3,000 paskolą.

Fašistas Vitaitis jau per, ke
lis “Tėvynės” numerius sau
kia: “Bolševikų burbulas spro
go.”; Ir jis vėl bando pasako
ti, būk bolševikai “prakišę” Su
sivienijime. Tas “burbulas” 
dar i daugelį kartų sprogs “Tė
vynėj”. Bet del to fašistų ir 
socialfašistų kančios nesumažės 
Susivienijime. k

;Ką Southbostonrečiai Vei
kia ir Ką Veiks? -

tokratiją, turto aristokratiją, ir jeigu jis greitu C1 . .. 4<I L n £ i : 
laiku nepasiliuosuoja nuo tų blogumų, tai komu- įkaitykite Labor Deteniler

n

Amerikos lietuviai, sugryžę 
iš Lietuvos po vasaros atosto
gų, beveik visi pripažysta, 
kad Lietuvos vidaus gyvenime 
jaučiama kas tai labai tvan
kaus, slegiamo. Gyvenama ry- 

- tojaus viltimi, būtinų atmainų 
įvykimu. Valdžios žmonės, 
neišskiriant ir taip vadinamų 
“tautos vadų”, apstatyti žval
gais 
niais.
dyt. Teroras prieš juos eina 
didyn.

O kuomet tie “tautos va
dai” (Smetona kruvinasis 
su savo saika) 1926 metais

Grigaitis “Naujienų” No. 229 
sako, kad ponas Valaitis prieš 
gausiant “džiabą” “Vienybėj” 
“prašė darbo pas kitą redakto
rių, kurį jisai dabar nuolatos 
piemeniškai terlioja.” O tas 
“kitas redaktorius# yra niekas 
kitas, kaip tik. socialfašistas 
Grigaitis.

.Jeigu Grigaitis būtųs davęs 
“džiabą” fašistui Valančiui, tai 
pastarasis tą socialfašistą ne 
tik neterliotų, bet garbintų ne 
mažiau už patį Smetoną kruvi
nąjį.

ir ginkluotais sargybi- 
Jie bijo laisvai pasiro-

trizmas nušluos kapitalizmą nuo žemes veido.”
V; * ‘ *

Tokią išvadą padaro vienas iš gabiausių klerikalinių 
rašytojų, kun. Gillis, “Catholic World” žurnalo redakto
rius., Tačiaus, veltui jis leidžia dūmus į akis, iš antros 
pusės; bergždžiai jis graudena kapitalistus ir suvedžioja 
savo skaitytojus, būk kapitalizmas galįs pasitaisyti, ir 
tuomi išvengti bolševistinčs revoliucijos. “Pasitaisymą” 
daro negalimą pati anarchiškoji kapitalizmo prigimtis. 
Jokioj kitoj šalyje kapitalizmas nesugeba pasitaisyti; ne
pasitaisys jis nei Amerikoj. Kapitalizmui, todėl, prieš 
akis stovi neišvengiamas likimas, kuris Rusijoj nušlavė 
carizmą ir kapitalizmą.

Linkui to tikslo Amerikos Komunistų Partija ir veda 
šios šalies proletariatą. Kovodama už tuojautinę para
mą milionams bedarbių iš valdžios ir. kapitalistų kišenių, 
grumdamasi už bedarbių apdraudos įstatymų išleidimą, 
už ’7 valandų darbo dieną, 5 dienų darbo', savaitę ir kt., 
Kopiunistų Partija per tąsias kovas organizuoja, mikli
ną ;irr,ųžą:rtavbja darbo minias būsimam paskutiniam 

1 mūŠitii ir už kapitalistų viešpatavimo nugriovimą. Ji 
yra vienatinė partija, kuri kaujasi už tuojautinius ir ga
lutinuosius darbininkijos reikalus.

Balsuokite už Komunistų Partijos • programą ii; jos 
kaįdidatus lapkričio 4 d.! t

arp-

{vairios Žinutės glis, nafta (aliejus), medžiai-jr 
kiti dalykai plaukia ir plaukia į 
užsienį, kad tas SSSR prekių 
užvertimas pasaulyj rinkos to- 
kis didelis, kad būk del to ki
tur bedarbė viešpatauja.

Nu, tai jeigu SSSR krašte 
taip viskas būtų buvę-išnaikin
ta per bolševikus, kaip kad per 
desėtką su viršum metų tvirti
no Grigaitis ir kiti-niekšai,, tai 
iš kur gi dabar SSSR atsirado 
tokis perviršis: grūdų, anglies, 
aliejaus ir tt., kuris taip, pa
saulio rinkas užvertė? Kaip 
pirmiau, taip ir dabar darbi
ninkų neprieteliai meluoją; ne 
SSSR prekes, \ o • kapitalistinė 

5O,OO0,Q0O ; bušelių ’ tvarka beddbbes pagimdo.
D. M.*1 Šolomsleas.

| At ,Ąepąi kapitalistinė, socia
li Hstinė ir kita darbininkų priešų 
e spauda rėkė, šaukė, putojo, kad 
t Sovietų Sąjungoje nieko nėra, 
I nieko nebeliko, kad ten viešpa- 
|.< ta uja didžiausia- suirutė, kad 
L pramonė stovi,- kad žmonės ba*
L dauja jr. vieni kitus ėda ir tt.
į O dabar toji spauda jau iŠ ki-
į. . tos pusės šaukia,- kad SSRS pa-

- dal® sutartį su Italija ten nu- 
f vešli 200,000 tonų grūdų, .kad 
L SSSR atgabeno. į Jungtines Val- 
Į stijaįs 5,000/000 Jbušelių kviečių ( 
t ip kld SSRS,. greitai gįės išga-! 
I ben# iki :i ~_. . iki i

į f gr.lįi į užsienį,, kad S$>SR an-
I į * > ‘ ;

Oficialis organas 
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo, “Labor Defender,” 
plačiai aprašo apie Komu
nistų Partijos rinkimų kam
paniją. Vedamajam straip
sny, užvardintam “1930 Mė
tų Rinkimai”, J. Louis Eng- 
dahl, generalis T. D* A. se
kretorius, išdėsto tos orga
nizacijos poziciją dabartinėj 
rinkimų kampanijoj.

Prie to laikrašty telpa 
svarbių straipsnių kitais 
klausimais, taipgi yra ir pa
veikslų iš darbininkų kovos 
lauko. Myra Page straips
nis apie lynčiavimus ir algų 
kapojimą; Robert W. Dunn 
straipsnis “Šiandieniniai Ą- 
merikos Valdonai”; Albėrt 
Moreau straipsnis “Lotynų 
Amerikos Suįiliiųai”.; Gene 
Hally straipsnis apie ateivių 
darbininkų kovą.
’ Taipgi teljia piešinių -žy
mių revoliucinių artistų.

Lietuviai darbininkai, 
rie tik galite angliškai skaL 
tyti, įsigykite “Labor De
fender/ x Tėvai tą Žurnalą 
nupirkite sąvo vaikams ir 
duokite paskaityti; prašy
kite, kad jums paskaitytų 
ir paaiškintų. ..

Labor Defender galite 
gauti pas Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo - skyrių 
literatūros platintojus arba 
parašant laišką'į* T. D. A. 
nacionalį ofisą: 80 East 11 
Stį Rdoių' 430, ‘ NdW- .York 
City: '

savo rankas, tai tas pats 
“Garsas” didžiausiu šauks
mu juos sveikino, kaip Lie
tuvos “išvaduotojus”. Da
bar tie “didvyriai” taip “.iš
vadavo” “tėvynę” Lietuvą, 
kad net bijo 'laisvai pasiro
dyti. . ; 1 ’ ! ■; 5 • P • ,1
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Taip, Lietuvos darbo žmo
nes nepakenčia budeliškos 
fašistų valdžios. Fašistai ir 
jų pagelbininkai klerikalai 
manė monarcho Vytauto 
garbinimu pakelti Smetonos 
valdžios įtaką Lietuvos žmo
nėse, bet ir tas nepavyko. 
Fašistinių valdonų įtaka ne 
tik neauga, bet, anot “‘Gar
so”, “teroras prieš juos ei
na didyn.” Ir ateis laikas, 
kada7 Lietuvos kruvinųjų 
fašistų, valdžia bus1 sukriu- 
šinta; bus sukriušinti sme
toniniai fašistai ir klerika
liniai fašistai; ateis laikas, 
kada Lietuvos pavergtieji 
darbo žmonės paims galią į 
savo rankas.

Vokietijos Komunistų Partija 
reichstago rinkimuose ne tik 
Berlyne gavo daugiau balsų (vi
so 738,989), negu bile kita par
tija, bet taipgi .patapo tvirčiau
sia partija žemesniajam Reine, 
Halle-Merseburg. Vokietijoj 
Komunistų Partijos įtaka auga.

Amerikos darbininkai turi 
sekt) Vokietijos darbininkus — 
turi balsuoti už komunistų kan
didatus sekamuose rinkimuose, 
nes tik Komunistų Partija ko
voja už darbininkų reikalus.

Statistikos, kurias paskelbė 
Vengrijos darbo unijų taryba, 
parodo, kad bedarbė padidėjo 
ant 10 nuošimčių rugpjūčio mė
nesį? Bedarbių skaičius pasi- 
dvigubino į metus laiko. Prie 
namų, statymo daybai labai su
mažėjo: 47 nuošimčiai darbi
ninkų, organizuotų į darbo uni
jas, neturi darbo. Metalo pra
monėj bedarbė padidėjo ant 85 
nuošimčių per vienus metus.

Iš to galima suprasti, kokis 
didelis bedarbių skurdas Ven
grijoj, kad Gyor mieste 1500 
bedarbių darbininkų atsikreipė 
prie valdžios, prašydami leidi
mo ubagauti.

Bedarbė didėja ir kitose ka
pitalistinėse šalyse Europoj.

Dienraščio “Laisves” Vajus 
šiais metais laiku susitvąrkė- 

me del rinkimo prenumįeratų 
“Laisvei” ir galima manyti, 
kad šiais metais pasidarbuosime 
daugiau negū kad esame kada 
nors pasidarbavę. Geras būrys 
draugų pasižadėjo dirbti. Kiti 
jau leidosi į darbą. Draugas 
žiurinskas jau gavo naują skai
tytoją. Draugas Maksvitis jau 
pradėjo darbuotis, tik paskuti
niu laiku jo nemačiau ir nete
ko sužinoti, kokias pasekmes jis 
turi. Atrodo, kad d. Maksvitis 
bus vienas iš gabiausių prenu
meratų rinkėjų.

Mūsų “Laisvės” skaitytojai, 
savo susirinkime 25 d. rugsėjo, 
išdirbo sekančius planus daly- 
vavimųų .vajuje: Visi gauti 
nauji skaitytojai eis per išrink
to komiteto rankas ir bus skel
biami ; Bostono kreditui. Komi
tetas taipgi tvarkys kiekvieno 

"ivajininko atskirai gautus skai
tytojus ir,' mažiausiai, sykį ant 
savaitės paskelbs per “Laisvę” 
kiek ir kuris vajininkas jau 
yra gavęs naujų skaitytojų. Už
sibaigus vajui, jei Bostonas 
gautų dovaną, tai ta dovana bus 
atiduota vienam, ar dviem 
vajininksms daugiausiai gavu- 
siem naujų skaitytojų.

Dabar visi draugai ir drau
gės ruošia listus nužiūrimų

Lais
vės”, bet galėtų ją skaityti. Ki
ti draugai, kurie turi automobi- 

! liūs, pasirengę vežioti tuos

; 5 ---------------------1l (i

Visi piliečiai darbininkai, 
užsiregistruokite ir balsuo
kite už komunistų kandida
tus. . '

Turtingiausioj šalyj pasaulyj 
—Jungtinėse Valstijose — irgi 
milionai žmonių skursta del be
darbės.

Del to kiekvienas darbininkas 
turi pagalvoti: ar neverta stoti 
į revoliucinių darbininkų judė
jimą darbuotis del kapitalisti
nės sistemos nuvertimo ir įstei
gimo' darbininkų tvarkos.

Raudonajai Rinkimą Kampanijai Labai 
U ; Reikalinga Pinigy f

Didžio'slos" korporacijos, kapitalistai, spekuliantai, profesio-' 
nalai, fabrikantęįiąi, visi aukoja del,trijų kapitalistų partijų: 
dęmokrątm renublįkpnų ir “socialistų”* t 1 t

MllięnuS- doleThr ’tos .'partijoms^išleidžia suvedžiojimui darbia 
ninku, apg^yįgi<jiiį k'dd jie balsuotų už >.kapitalistu s ir ka
pitalistų tarnus.'' Komunistų Partija, darbininkų klasės par
tija, negali išvystyti savo veikimo; dabartiniuose rinkimuose 
be aukų iš' darbininkų. Be' tokių aukų raudonoji rinkimų 

. kampanija' negali būt išvystyta į reikšmingą revoliucinę ftla- 
įsių kbvą. : f

Draugai/darbininkai! Raudonajai rinkimų kampanijai la
ibai reikalinga 'pinigų. Jūs turite paaukoti tam tikslui kiek 
išgalite. Pagelbėkite vesti komunistinę apšvietą tarp dai’bi- 
ninku , masių, . pagelbėkite Ęomunistų Partijai vesti kovą už 
gynimą Sovietų Sąjungos, už apdraudą bedarbiams, prieš lyn- 
čiąvimą negrų idarbininkų, prieš algų nukapojimą, prieš sku- 
binimo sistemą,. už 7 valandų darbo dieną.

Kiek .galite. paaukokite ir maukas tuojaūs siųskite New Yor- 
ko valstijos Rinkimų JCampąnijos Komitetui,' 50 E. 13fli St., 
New York City? Visos tokios auko£ bus paskelbtos spaudoj.

Parinkite atikų t^rp- darbininkų dirbtuvėse, krautuvėse, ofi
suose,'namuose ir! tt..

New YorJęo ' Valstijos yRinĮcirn^ -KaAnp^ijos Komitetu.

Vokietijoj vienas dienraš
čių paskelbė, kad Rymo ka
talikų. bažnyčios galva ir 
Kristaus įpėdinis atsišaukė 
į ; visų “civilizuotų” šalių 
valdžias, kviesdamas jas ko
voti prieš Sovietų Sąjungą. 
Tas išgveręs senis kviečia 
sudaryti bendrą frontą 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
pradpti kovą., Liepia di
džiausią domę. kreipti į tas 
vietas, kurios darbininkais 
apgyventos. Ten reikią va
ryti didžiausią agitaciją 
prieš komunizmą bei bolše- 
vjzmą; pataria įsteigti “mo
ralybės lygą,” kuri turėtų 
dąębuotis tarpe darbininkų. 
Šios lygos mariai dirbtuvėse, 
.privalo turėti speciales pri
vilegijas ir t. p. Visi laik
raščiai : 1 privalą talpinti 
prieškomunistinius paveiks
lus ir straipsnius.

Toliaus popiežius reika
lauja, kad visų šalių mies
tuose būtų įsteigti komitetai 
iš įvairių tikybų žmonių ir 
tie komitetai turės varyti 
prieškomunistinį darbą.

Bet tokiam darbui reika- žmonių, kurie neskaito 
linga didelė suma pinigų, 
reikėsią sukelti daug mili-L. . x.
onų. Todėl dievo tarnas- pa- draUgUS p0 vįSą Bostoną ir po 
taria valdžioms stačiai pa-! visas jo apielinkes. Atrodo, kad 
reikalauti nuo bankininkų ir darbas pradėtas gerai, tik rei- 
stambių piniguočių, kad jie 
tuoj aus sudėtų reikalingą 
pinigų sumą kovai prieš ko
munizmą.

Bet ir čia dar ne viskas. 
Popiežius nurodo, kad So
vietų Sąjunga jau ganėtinai 
įsigalėjus, todėl čia su agi
tacija nieko nepadaryki. Su- 
kriušinimui Sovietų Sąjun
gos dievo tarnas mato tik 
vieną kelią—karą. O kad 
prisirengus, prie tokio karo, 
popiežius kviečia sušaukti 
visų kapitalistinių šalių 
konferenciją,’ kuri 
sianti visus planus.

Tai matote, prie ko eina 
dievo tarnas. Jis užsimanė 
naujo kraujo, naujų aukų. 
Neužtenka jam didžiojo pa
saulinio karo, neužtenka 
jam tų desėtkų milionų iš
žudytų žmonių, neužtenka 
jam tų visų baisenybių, jis, 
kaipo dievo tarnas, kviečia 
prie naujų skerdynių!

Iš to visko matome, kad 
popiežius netiki į dievą. Juk 
jis skaitosi dievo tarnas— 
Kristaus įpėdinis. Jis sako, 
kad dievas visagalis ir tei
singas. Tai kodėl popiežius 
nepasimeldžia prie dievo ir 
kodėl -dievas neišnaikina tų 
bolševikų bei komunistų, jei
gu jie tokie baisūs ir pavo
jingi? , Bet jis kviečia ka
pitalistines šalis griebtis 
ginklo ir juomi naikinti ko
munistus. Jis kviečia visas 
kapitalistines šalis sudaryti 
bendrą frondą ir ginkluota 
jėga užpulti Sovietų Sąjun
gą

Tas išpurtęs ridikas turė
tų neužmiršti, kąd laike di
džiojo pasaulinio karo ke
lių karalių bėi imperatorių 
karūhėiš huo galvų nusirito, 
o Rusijoj pet ir caro galva 
sykiu su karūna. Jeigu da
bar iškiltų kitas pasaulinis 
karas, tai-kartais galėtų ir 
popiežiaus karūna nuo gal
vos nusiristi...

švencioniškis.

Darbininkų Varga!
Kovos i , • j

Kaip visur, taip ir či 
čia didelė bedarbė. D( 
kų būriai vaikščioja g 
nuo vienos dirbtuvės pri 
nuo vieno darbo .biuro pi 
o darbo kaip nėra, tai 
Juk ir negalima surasti 
nėra, bet žmonės, bado 
m i, kol kojas pavelka, \ 
ko, tikėdamiesi surasti, 
mirti nei vienas nenori 
pratimo dar vis neturi, 
^’organizuoti ir griežtai 
ocalauti iš valdžios darb 
/ duonos.

Tie, kurie dirba, taipg 
po 2-3 dienas savaitėj, 
būdu; ir dirbantiems pi 
pusbadžiai gyventi, yp 
su šeimynomis. Draugi 
bininkai, rūpinkimės dai 
nors. . . Dirbantiems alj 
poja, kitiems visai darb 
—kuo tolyn, vis blogyn 
gyn!

Čia streikuoja jau antį 
nuo vežikai ir tarnauto 
džiųjų viešbučių; streik; 
A. D. F., bet jau aišku 
A.D.F. vadovauja, tai su 
kėtis, kad laimėtų,
unijos vadai išveda į • 
ne laimėjimui, o pralairn 
ir nupuldymui ūpo. Jaul 
užpildytos vietos strd 
'streiklaužiais, kadangi Al 
vadai “nori” laimėti strd 

ykovos, ramiu būdu, tai J 
duoti kompanijoms bei I 
prisisamdyti skebų ir lad 
kol skebai padvės, bedii 
ir pašauks atgal streikid 
darbą. Arba pasišaukta 
džios žmones, kad sufl 
streikierius su bosais, 
tis taip jau daroma ir si 
streiku. Miesto majorai 
skyręs komisiją šutai 
streikierių su bosais, į 
įeisią kunigai ir bankierfl 
aišku, kad streikas bus j 
mėtas, jeigu darbininkai^ 
duos komisijos valiai.

Darbininkai turi spręs 
■^tys savo reikalus ir stotu 

L Čių darbininkų vadovau 
T unijas*—į Darbo Unijiį 

bes Lygą ir kitas unijai 
rioms vadovauja Darbo 
Vienybės Lyga.

A. Neveraw

nei

išdirb-

kia jis varyti neatlaidžiai pir
myn.

Visas surinktas prenumera
tas perduokite P. Traupiui ar 
A. Taražkai, 39 Old Harbor St., 
So. Boston, Mass. Panedėliais, 
seredomis ir pėtnyčiomis (va
karais) A. Taraška galima ma
tyti po numeriu 376 Broadway, 
So. Boston ir tenai perduoti 
prenumeratas.

Špąudos Koncertas
Visos So. Bostono kuopos ir 

choras bendrai rengia koncer
tą darbininkų spaūdos naudai. 
Visas pelnas uždirbtas iš kon
certo bus padalintas po lygią 
dalį tarpe šių laikraščių: “Lai
svė,” “Vilnis,”. “Daily Worker” 
ir “Darbin. Balsas.” Šį koncer
tą turi paremti ne tik Bostono, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų 
darbininkai.

Programa šiam koncertui yra 
prirengta puiki, joje dalyvaus 
veik visi dirbtuves darbininkai, 
kurie per pasišventimą ir pasi
ryžimą išsilavino dainavimo bei. 
vartojimo muzikalių instrumen
tų.

Koncertas įvyks nedėlios va
kare, 19 d. spalio, Lietuvių sve
tainėj, So. Bostone.
Rengiamasi Sulošti Teatrą 

“Mes ir Jie”
ALDLD. ir LDSA. kuopos 

bendrai rengiasi susimokinti te
atrą “Mes ir Jie” ir kaip gali
ma greičiau sulošti jį. Teatras 
paimtai iš Rusijos revoliucijos 
laikų. Jį tinkamai susimokinus 
ir prirengus scenerijas galiifia 
tikėtis gražaus vaizdo.

Pirma Vakarienė
LDSA.’ 13 kuopa rengia šau

nią vakarienę, kuri' įvyks nedė
lioję, 12'd. spalio. ' ši vakarie
nė bus dar pirma šiafne sezone 
ir atrodo> kad ji bus turtinga 
gerais valgiais ir puikia pro
grama. Rengėjas darbuojasi 
energingai; . : ' ‘ '

“Laisves^ Ręp,
■ , „ ——■■■. . ..... , f

Prastoj Sveikatos Pa
dėtyje Tasai Simsone

BETHLEHEM, PA.

t

Balsuokite prieš bedarbę, 
prieš i algų nukapojimą — 
balsuokite už! Komunistų 
Partijos kandidatus.

T . i * * . !

PEKINAS.— Anglų 
dininkas Simson, kr 
mečiai andai pašovė 
si r labai prastoj s 
Manoma, kad jis ; 
bus paralyžiuotas 
žiu. Nankingo 
gailestauja šit? 
siprašo Britų 
limas daiktai 
gui teks brr

27 d. rugsėjo, 8 valand 
kare, 511-13 Atlantic St., 
lehemiečiai turėjo progos 
džiaugti iš Sovietų Respd 
įgabentais judžiais “Three 
radęs and an Invention.” 
ma šito judžio L R. A. ( 
tautinė Raudonoji pagelba 
dė judį iš mūsų aukso 
Gastonijos streiko, kaip

* tarai netekę kantrybės, 
’ vėršiams paskelbė kovą ii 

kokių aplinkybių mobi 
jaunas spėkas kovai, 
draugai matėte “Trys Dn 
ir Išradimas” judį Sovkin 
gamintą Sovietų Respull 
tai matėt, kaip tasai nu 
buržujukas dėjo visas sa\i 
stangas pastoti kelią tam 
dimui.

Dabar, skaitydami “Nl 
nas”, “Tėvynę” ar kitą 
viską buržuazinį šlamštą, 
dit, kad bolševikai sušaud 
ir tiek “žmonių.” Tai 
mes suprasime, kokius su 
mus “mūsų” fašistiniai r 
toriai apraudoju. O mes, 

^tetarai, laukiam tos valu 
nušluos visus tokius ‘ 
nuo žemės kamuolio.

28 d. rugsėjo rodė kitą 
l)r

^Bostoniečiai, kurie tiktai g 
^fcvyko j Bcthlehemą. Ka 

Pas mus jau nedirba p 
penkis mėnesius.

'f ehemiečiai. negalime 
Vklasiniu susipratimu,
Ridami nesilankom į j 

parengimus. Ta 
Arų, draugai.

W
the Old Siberia. 

, kurie

kinesių pradedi;
Btau šlubuoti.
^.spalių prasi
ELnraščių “j 

ir Ame:

W raugai, 
Vpasida

'V to
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didelio negali j sudaryti, 
nėra daug lietuvių ir sy- 
nėra kam veikti. Bet drau- 
pasižada kuopelę palaiky-
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PHILADELPHIJA JAU PIRMOJE VIETOJE! 
REZULTATAI TOKIE:

didelė bedąrbė. Darbinin- 
būriai vaikščioja gatvėmis 
vienos dirbtuvės prie kitos, 
vieno darbo .biuro prie kito,

uitomobi-
oti tuos

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

te
jia šau- 
:s nedė- 
/akarie- 
: sezone 
urtinga 
ia pro- 
•buojasi

i. Komi- 
kiekvieno 
dus skai- 

sykįant

IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave.. Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y. t

F. Klishis, Baltimore, Md.................
M. Zilionienė, Minersville, Pa..........
M. Deltuviene, Minersville, Pa..........
A. Arbačauskas, Minersville, Pa.. . .
N. Adomaityte, Detroit, Mich..........

Novickas, Whitman, W. Va........
Balčiūnas, Bayonne, N. J.............
Malinauskas, Toronto, Canada. . .

ti. Kiti
Draugas

Nemalonu priminti draugam, dienraščio 
skaitytojam, kad mūsų prašymą gauti po vie
ną naują skaitytoją labai maža dalelė draugų 
teišpildė.

Bostono apielinkės, išskiriant d. Šimaitį, 
kol kas tik pažadus girdime. O jau labai lai
kas kalbėti ne žodžiais, bet numeriais.

r dviem 
ai gavu-

Yorker” 
ko nee r- 

Bostono, 
kolonijų

caitytojai, 
. rugsėjo, 
nūs daly
si gauti

nu me ratų 
manyti, 

irbuosime 
ime kada 
ras būrys

A.L.D.L.D. II Apskritis New Yorko 
apielinkės .................................

A.L.D.L.D. 9-tas Apskritis, Shenap- 
doah apielinkės ......... .. 10^2

J. Gabužis, Binghamton. ......... 4>
P. Kupris, Baltimore, Md . ............  . ; 3
J. Šimaitis, Montello, Mass ............. 2x/2
Po vieną ir.porą naujų skaitytojų paskuti

nėmis dienomis prisiuntė šie draugai:
J. Chepukaitis, Waterbury, Conn. . .

CLEVELAND,' OHIO

k mes jis

* ^pirmadienis, Spalių 6, 1930

ta

mumc 
i p i u i

medeliais, 
n is (va- 
lima ma- 
roadway, 
perduoti

kuopos

iip gali-

Kep

Pa

Darbininkų Vargai ir 
Kovos

Kaip visur, taip ir Čia siau
čia 
kų 
nuo 
nuo
o darbo kaip nėra, taip nėra. 
tJuk ir negalima surasti tą, ko 
nėra, bet žmonės, bado verčia
mi, kol kojas pavelka, vis jieš
ko, tikėdamiesi surasti,—badu 
mirti nei vienas nenori, o su
pratimo dar vis neturi, kad su

siorganizuoti ir griežtai parei- Į 
skalauti iš valdžios darbo arba 
t duonos.

Tie, kurie dirba, taipgi 
po 2-3 dienas savaitėj, 
būdu, ir dirbantiems prisieina i 
pusbadžiai gyventi, ypatingai 
su šeimynomis. Draugai dar
bininkai, rūpinkimės daryti ką Į 
nors. . . Dirbantiems algas ka- : 
poja, kitiems visai darbo nėra. 
—kuo tolyn, vis blogyn ir blo
gyn !

Čia streikuoja jau antras me
nuo vežikai ir tarnautojai di
džiųjų viešbučių; streiką veda 
A. D. F., bet jau aišku, jeigu i 
A.D.F. vadovauja, tai sunku ti-1 
kėtis, kad laimėtų, nes šitos I 
unijos vadai išveda į streiką 
ne laimėjimui, o pralaimėjimui 
ir nupuldymui ūpo. Jau dabar' 
užpildytas vietos streikierių i 
streiklaužiais, kadangi A. D. F. 
vadai “nori” laimėti streiką be 

rkovos, ramiu būdu, tai reiškia 
duoti kompanijoms bei bosams 
prisisamdyti skebų ir laukti pa-1 
kol skebai padvės, bedirbdami • 
ir pašauks atgal streikierius į ! 
darbą. Arba pasišaukti vai- j 
džios žmones, kad sutaikytų 
streikierius su bosais. Girdė-' 
tis taip jau daroma ir su šiuo 
streiku. Miesto majoras pa
skyręs komisiją sutaikymui 
streikierių su bosais, į kurią 
įeisią kunigai ir bankieriai, tai 
aišku, kad streikas bus pralai
mėtas, jeigu darbininkai pasi
duos komisijos valia’.

Darbininkai turi spręsti pa-; 
tys savo reikalus ir stoti į pa-' 
čių darbininkų vadovaujamas 
unijas—į Darbo Unijų Vieny- j 
bes Lygą ir kitas unijas, ku-' 
rioms vadovauja Darbo Unijų 
Vienyl>es Lyga.

A. Never aus kas.

27 d. rugsėjo, 8 valandą va
kare, 511-13 Atlantic St., beth- 
lehemiečiai turėjo progos pasi
džiaugti iš Sovietų Respublikos 
įgabentais judžiais “Three com
rades and an Invention.” Pir
ma šito judžio I. R. A. (Tarp
tautinė Raudonoji pagelba) ro
dė judį iš mūsų aukso šalies 
Gastonijos streiko, kaip prole
tarai netekę kantrybės, aukso

* veršiams paskelbė kovą ir prie 
kokių aplinkybių mobilizavo 
jaunas spėkas kovai. Kurie 
draugai matėte “Trys Draugai 
ir Išradimas” judį Sovkino pa
gamintą Sovietų Respublikoj, 
tai matėt, kaip tasai nususęs 
bUržujukas dėjo visas savo pa
stangas pastoti kelią tam išra
dimui.

Dabar, skaitydami “Naujie- 
naę”, “Tėvynę” ar kitą lietu
višką buržuazinį šlamštą, gir
dit, kad bolševikai sušaudė tiek 
ir tiek “žmonių.” Tai dal>ar' 
mes suprasime, kokius sutvėri
mus “mūsų” fašistiniai redak
toriai apraudoju. O mes, pro
letarai, laukiam tos valandos, 
kada nušluos visus tokius “žmo- 
les’’'nuo žemės kamuolio.

28 d. rugsėjo rodė kitą judį 
Tn the Old Siberia.” Draugai 
istoniečiai, kurie tiktai galėjo 
vykę į Bethlehemą. Kai kū

pąs mus jau nedirba po su-
penkis mėnesius. Mes, 
ehemiečiai, negalime pasi-, 
klasiniu susipratimu, nes 
Mami nesilankom į tarp- 

• parengimus. Tas 
-y, draugai.

n Steel Works, 
f nešiu pradeda 
.au šlubuoti.

^spalių prasideda 
mraščių “Lais- 

ir Amerikos 
nkų Literatū- 
Iraugai, ne- 
\pasidarbuo-

Puslapis Trečias ”

B.

A.L.D.L.D. VI APSKRIČIO 
KUOPOMS

Draugal, jau visai nedaug 
laiko iki apskričio metiniam 
suvažiavimui, kuris bus 19 die
ną spalio (October), 1930 m., 
Chester, Pa., Lietuvių Kliubo 
name, 339 .E. 4th St. ir Upland 
kampas. Pradžia kaip 
vai. ryto.

Dar nedaugelis kuopų 
nešė apie išrinkimą savo 
gatų. Draugai, jeigu 
kuopos nebus reguliario
rinkimo, tai sekretoriai priva
lote sušaukti nepaprastą susi
rinkimą, ir išrinkite delegatus 
I taip, kaip jums buvo nurody
ta laiškais.

Agitacijos mėnesis* už gavi
mą naujų narių į .draugiją ir 
už platinimą organo “Laisvės’,’ 
ir taipgi darbininkų dienraš
čio “Vilnies.” Kiekvienas 
draugas ir draugė privalo pa
sidarbuoti, kad gavus naujų 
narių į A.L.D.L.D., ir kad ga
vus skaitytojų del mūsų dien
raščių. . Naujus narius pri
imant per agitacijos mėnesį, 
jie yra pagal A.L.D.L.D. Cent
ro Komiteto nutarimo paliuo- 
suojami nuo įstojimo mokes
čių, tai yrą, kas 
agitacijos mėnesio, 
pys 50c.

Mūsų laikraščiai 
nupiginti: į metus 
jau geriausia proga
nes be laikraščio darbininko 
gyvenimas yra tamsus. Lai
kraštis tai mūsų akys klasių 
kovoje ir geriausis draugas.

Šiais metais, mes A.L.D.L.D. 
VI Apskričio komiteto nariai, 
laike agitacijos mėnesio neren
giame prakalbų maršruto, mes 
rengiamės vėl turėti maršrutą

(su teatrėliu ir koncertine pro
grama ir prakalbomis kiek ve-1 
liau, kuris tęsis per visą žie-j 
mos sezoną. Kaip jau drau-j 
gams žinoma, mes pereitą žie
mą turėjom tokį maršrutą ir jis 
buvo daug naudingesnis, negu 
vien tik prakalbų. Bet nereik 
padėt darbą į šalį ir prakalbų 
rengimo,—kuopos gali rengti 
jas pačios arba reikalauti iš 
apskričio, kad surengtume ten, 
kur prakalbos 
ir numatomos 
joms.

Mes turime 
paskaitų apie
kurios kuopos dar pereitą žie
mą neturėjo surengusios tų pa
skaitų, tai ręngkite dabar, Į 
oras jau atvėsta ir turi būti 
rengiami darbininkiški paren
gimai. Kuri kuopa reikalaus 
paskaitos, tuojaus pasiųsiu 
jai. < '

Draugai, žiemąi artinantis, 
reikia pradėti kurti klasines' 
mokyklas, kaip del A.L.D.L.D.; 
narių, taip ir del taip darbi
ninkų. Reikia pradėti lavini
mosi darbą, atminkite, drau
gai, kad negalima sėkmingai 
kovoti neturint platesnio kla
sinio, teorinio supratimo; teori
ja ir praktika neatidalinami 
dalykai.—viena kitą papildo'! 
“be teisingos teorijos, negali 
būti geros praktikos,”—moki
no Leninas. Jeigu pati kuopa 
savo spėkų neturės tam, kaip 
geriau sutvarkyti klasinį lavi
nimosi darbą, tai apskričio 
komitetas visad pribus į pa
gelba, itik reikia, kad mums 
praneštumėt, kas jums reika
linga.

Skaitykit ir užsienio draugų 
spaudą: “Komunistą,” Lietu
vos1 Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto organą, kuris turi

gerų teorinių raštų ir pląčiai 
teikia žinių ne, tik apie L.K.P. 
veikimą, bet ir abelriai apič 
komunistinį judėjimą. Skaity
kite Tilžės “Balsą,” kuris išei
na du kartus į menesį, tai dar
bininkų ir kaimo biednuome- 
nės laikraštis ;į taipgi reik skai
tyti “Raudonasis t Artojas” iš 
Baltarusijos ir “Rytojus” iš 
Argentinos, pirmasis teikia ži
nių iš B.S.S.R. apie sovietinius 
ūkius ir S.S.R.S. statybos dar
bą, antrasis—apie Pietų Ame
rikoj gyvenančius lietuvius 
darbininkus if t. t.

I t • •

Draupgai, kaip kitur, taip ir 
mūsų apskrityje yra pastebi
mi šie nukrypimai ir apsileidi
mai : raštininkai neatsako \į 
apskričio raštininko reikalavi
mus; mano; kam rašyti, “įie- 
svarbu.” Tai' yra baisiai ne-: 
geras i elgęsis; tiesa,, pas( mus 
yra draugų, kurie . lab(ai punk- 
tuališkai dirba, bet mažuma 
jų yra. 1 1

'' * . 1 ' ' 1 . ..Antra, abelnaj matosi apsi
leidimo ir puolimo dvasioj ar
ba apsipratimo ir darbininkų 
reikalams pašvenčiamas tik;at
liekamas laikas nuo savo as
mens reikalų; kaip kurie drau
gai geriau praleidžia laiką su 
pasivažinėjimais, pasivaikščio
jimais, vieton kad platinus mū
sų spaudą, pietus darbininkų 
tarpe įtaką, auklėjus kuopas, 
stiprinus mūsų judėjimą. Kaip 
kurie draugai, pradeda į ju
dėjimą žiūrėti, kaip į kito rei
kalą, o ne į bendrą visų dar
bininkų reikalą. Tokis elgęsis 
negeras^ ir turi kiekvienas 
draugas atsiminti, kad darbi
ninkų judėjimas, tai yra ko
munistinis judėjimas, kurį re
mia A.L.D.L.D., yra visų mūsų 
reikalus ginantis judėjimas,— 
bendras visos darbininkų kla
sės judėjimas, ir todėl mes,, 
kurie jau pasiliuosavom iš pro
tinės vergijos, turim plėsti pa- 
siliuosavimo mintį tarpe savo 
klasės narių—kitų darbininkų 
kuoplačiaūsiai.

Vietomis apsireiškia vaidų, 
ypatingai pastebimas baisus 
bijojimas savikritikos. Jeigu 
jau draugas paraše ikorespom 
denciją ir nepagyrė gana ar? 
ba pasakė žodį kitą kritikos, 
tai jau pfhsideda 'kreivas žiiU 
rėjimas ir vienų ant kitų užsi
puolimai., Toki dalykai peik-* 
tini. Mes turim žinoti, kad vi
si padarom klaidų, ir t jeigu 
mes jas padarom, o kiti drau
gai nurodo, tai neturim pykti, 
o stengtis jas taisyti; tas, kas 
mano, kad jis nedaro klaidų, 
jau vien tuom manymu labai 
save klaidina. Savikritika tu
ri būti ne slopinama, o plečia
ma, bet ji turi eiti ta vaga, 
kad ne “nakinus” vieną ar ki
tą draugą, bet ta vaga, kad 
stiprinus judėjimą, kad iškė
lus klaidas, kurios padarytos 
ir kad jos nebūtų vėl kartoja
mos.

Draugai, važiuodami'į aps
kričio konferenciją, turi atsi
vežti kuodaugiausiai gerų su
manymų. Pačioj konvencijoj 
atvažiavę neturi save varžyti, 
bet atvirai pasakyti, kur buvo 
padarytos klaidos iš komiteto 
pusės ir kur yra daromos klai
dos pačių kuopų ir narių.

Atkreipiu visų draugų aty- 
dą, kad mano antrašas yra 
naujas ir meldžiu jį įsitemyti, 
kaip kad apąčioj .paduotas.

A.L.D.L.D. VI Apškr: 'Susi
siekimo į ’ Sekretorius D. M. 
šolomskas, 1116 Jackson St., 
Easton, Pa.

A.L.D.LJ). PIRMO APSKRI
ČIO DARBUOTI

Mūsų didysis 'darbas visai 
artinasi. Ar mes, visi prisi
rengę gavimui naujų narių į 
A.L^D.L.D. organizaciją? A't- 
rbtfo, kad ne visi. Daugelis 
kuopų visai nekėlė klausimo 
vajaus mėnesio. Kodėl 'taip 
yra, aš nežinau. Suprantama, 
kad viešpatauja apsileidimas.

Rockford, III. —A.L.D.L.D. 
29 kp. stovi ant kojų. Ji pri
sirengus prie vajauš. Rengia 
prakalbas d. L. Pruseikai. Jbs 
įvyks pabaigoj spalio ar pra
džioj lapkričio mėnesio. Spau
dos vajus irgi prirengtas. Jau 
draugai jieško naujų skaįtyto- 
jų “Vilniai” ir “Laisvei.”

Da tjiriu priminti, kad A.L.

DX.D. 29 kp. paaukavo $5.00 
Apskfi'čiūi ir u^sirpokėjo duo
kles ’į Apskritį! po 5 centus 
nuo nario.

Beloit, Wis. — Kaimynas 
Rockford, turėtų 'atgaivinti A. 
L. D. L. D. kuopą, čia drau
gai rockfordiečiai ’ turėtų prisi
dėti prie Beloito kuopos at
gaivinimo. Beloite randasi se
nų mūsų veikėjų—Tomulis, 
Kavaliauskas ir kiti draugai 
dar gyvena ant vietos ir jų 
pareiga pradėti darbą. Da
bar yra niūsų vajaus mėnuo, 
kur' bus nesunku gaūti naujų 
narių į A. L. D. L. D. kuopas, 
nes Centro Komitętas nupigi
no mokėstį įstojimo nuo nau
jų narių—vietoj $2 reikia už
simokėti tik $1.50 į metus. TAi 
didelis palengvinimas del nau 
jų narių gavimo į kuopą.

Waukegan, III.—y-A.^L* D
■D. 140 kuopa yra nutarus su
rengti prakalbas' ant. 19 d. 
spalių drg. L. PrūseikAį' ar J. 
šarkiūnui, bet to dar neužten
ka. Rėikia rūpintis ir gavi
mu naujų narių į organizaciją. 
Kol kas pas waukeganiecius 
nepasirodo prisirengimo prie 
vajaus, ne rinkimo naujų “Vil
niai” irz “Laisvei” skaitytojų. 
Būtinai aldiečiams reikia stip
rinti organizaciją ir spaudą.

South Bend, Ind.—A. L. D. 
L. D. 35 kuoįia veikia. Nese
nai ji paaukojo $10.25 Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui ir nutarė surengti pra
kalbas vajaus mėnesį drg. L. 
Prūseikai ir, be abejonės, kad 
jų reikalavimas bus išpildytas, 
tiktai vėliaus, negu reikalau
ja.

Gary, Ind.—A. L. D. L. D. 
123 kuopa reikalauja iš jap- 
skričio paramos surengimui 
prakalbų su programa. Ap
skritys rūpinasi ir greitoj at
eity bus pranešta kuopai. 
Kuopa stovi gerai. Visi 
seni nariai užsimokėję ir dar 
gavę naujų narių į kuopą. Tai 
geros pasekmės veikimo, kad 
g.ariečiai atlaiko senas pozici
jas ir dar į naujas įeina.

Moline, Ill.-tA. Ė. D. L. D 
64 kuopa užsimokėjo J kpskri- 
,tį metines.duokles, bet plates
nių informacijų nesuteikė, kas 
yra veikiama vajaus .mėpesį 
gavime naujų narių į organi
zaciją ir naujų skaitytojų 
“Vilniai” 'ir “Laisvei.” Nejau
gi Molinės draugai praleistų 
pro šalį revoliucinių darbinin
kų jėgų stiprinimą? Teks pa
matyti vėliaus aldiečius.

Cedar Rapids, Iowa.—A. L. 
D. L. D. 206 kuopos sekreto
rė M. Blažaitienė rašo apskri
čiui, kad ji atgaivino kuopą 
dar birželio mėnesį, bet veiki
mo 
nes 
kiu 
gai 
ti.

Chicagos ir apielinkės A. L. 
D. L. D. kiiopų veikimas stovi 
neblogai. čia visur laikomi 
susirinkimai reguliariai, išski
riant porą kuopų—45 ir 154, 
pas kurias yra apsileidimo.

Draugai veikėjai ir vajinin- 
kai turėtų stovėti ant kojų 
prie darbo visoj Chicago j ir 
apielinkėse, nes laikas bran
gus dabartiniu momentu/ kada 
bedarbė viešpatauja, komu
nistinis judėjimas stiprėja, ir 
mes, lietuviai darbininkai, • ne
turime nuo jo, atsilikti.

Todėl, kas gayi,me- naujų 
narių į A. L. D. L. D. kuępas, 
kas gavime naujų “Vilniai” ir 
“Laišvei0 skaitytojų—visi dar
bą pradėkime šiandien.''

V. V. Vasys,; Sekr.
A.L.Ų.L.D. I Aps.. Pild. Kom.

VISI KALBĖTOJAI KAL- 
11, SAKO PROKURORAS

FH

MADRIDAS.—- Madrido 
srities' prokuroras pareiškė 
turįs surašęs, vardus visų 
kalbėtojų, sakiusių prakal
bas pereitą sekmadienį 
prieš monarchiją. Esą visi 
bus teisiami ir baudžiami, į 
nes jie reikalavę respubli- ; 
kos. i SKAITYKITE “LAISVĘ

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
* ’ ’ ♦’ * f- K '

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimu
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

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHS

Įvairių šaltų gėri
mų, Ice Čream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat- 
r a m s, vestuvėms, 
sporto parengi- 
nąapis ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
ži o s maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
plačiai žinoma ne 
tik Elizabeth©,' bet' 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams: . 1

i .Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa-, , 
tarnavimas prielan
kus.

ELIZABETH,

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinu | tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti suli* plant! 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius M* . 
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena atv* 
dentą nraktifikai. po priežiūra instruktdrty.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikaUnsMk 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu lota* 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pija* * 

progą pasinaudoti vienu iŠ dviejų amatų— 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lala* 
nlus ir diplomą. Mokiname grynai liatnyl*** 
kai Ir angliškai. Kaina prieinama visisnpa.

Mokytojui® yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atet* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. HUO 10 fld 2 P,M,

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampu 14th Street

Užtikrinu, kad mano patarna 
bus atatinkamiausias ir už prieinimi 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau: 

kręiptfe prie manęs.

NĖR
DAUGIAU
R AUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūsles netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduole dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZĮNS, jeigru kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galyoąvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir MėŠlažarnės Ligų, Galva® 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Garkite 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai joms 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų puvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgirtah mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmė*. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR Ii TYRIMAI DYKAI!
X-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—-Laboratorijos Bandymai *

DR. ZINS 110 EAST 16th ST. N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ava. ir Irving P!.;



SENAS VINCAS

Puslapis Ketvirtas

Daugel randas šiaudadūšių, 
Kurie iš lauko kovos 
Neša kudašių iš mūšių, 
Bėga iš darbo klesos.

Bet tankiausiai tok is brolis, 
Kurs nuo vilko bėg’ bailiai, 
Meškai į glėbį papuolęs, 
Susipranta pervėlai.

ŠIO SURĖDYMO AUKA LAWRENCE, MASS.
VISKO PO BISKĮ

w

’Pirmadienis, Spalių 6,Pirmadienis, Spalių;6, f 1930

PERKESIE, PA.

M

BINGHAMTON, NĮ Y.
A.L.D.L.D. 20-toS ! kuopos susirin

kimas bus ketverge, 9 spalio, Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų.

Sekr. P. Balčiūnas.
(236-237)

ISO. BOSTON, MASS, i
v L.D.S.A. ilS-tos kuopos susirinki

mas bus trečiadienį, 8 spalio (Oct.), 
Piliečių Kliubo svetainėje, 376 Broad
way. Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi
sos nares ateikit, yra svarbių reika
lų. K. Zinskienė.

(236-237)

narių kuopon ir tuo pačiu kar
tu gavimui naujų skaitytojų 
“Laisvei”, “Vilniai” ir “Darb. 
Balsui”. Yra viltis, kad pasek
mių bus, nes komisija susideda 
iš veiklių draugų ir pasiryžu
sių dirbti.

Civilis Teismas
Spalio 13 d. čia prasideda 

civiliai teismai ir tęsis dvi sa
vaites. Surašė' pažymėta ir 
dešimts Eastono draugų su fa
šistu Klova. Dalykas tame: 
P. Klova užsimanė gauti net 
$15,000 iš tų dešimties drau
gų neva už nuostolius, kuriuos 
“turėjo” pora metų atgal. 
Kaip jau yra žinoma, 1928 m. 
rugpjūčio 19 d. surengtame 
K. P. piknike P. Klova suren
gė pogromą—išvaikė pikniką, 
sumušdamas keletą draugų ir 
moterų ir pats per tą sumiši
mą, girtas būdamas, stalus be
vartydamas, ' kažkaip tapo 
“praskrečytas” galvon. Už sa
vaitės laiko ar kiek vėliau už
vedė ant syk du teismu—krimi- 
nalį ir civilį. Pirmame teis
me Klovos tikslas buvo sukišti

Mire Juozas Dryža
Rugsėjo 25 d., 1930, ph 

Philadelphijos progresyvi 
lietuviams žinomas, po ti 
pos . ligos, sulaukęs 60 ir 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo < 
zas Dryža.

Velionis gimęs Lieti 
1870 metais, Rubežninkų 
džiuj, Rūdiškių parapijos, 
liko sūnų Feliksą, brolį S 
cijušą, pusbrolį Kazim 
Philadelphijoj ir seselę Li 
voj, Velionis buvo lais 
Žmogus, tokiu ir mirė. F 
inetų atgal, iš tos pačios < 
flkajonių stubos ir į tas pa< 
Appiųes,' tapo palaidota 

npmona—Rozalija DryŽicnė.
! Velionis Juozas, gyven 
mas, Rygoj ir tarnaudamas 
traukinių kaipo konduktor 
dalyvavo 1905 metų revo 
oiniame judėjime ir, reakc 
paėmus viršų, viską palil 
su s^vo drauge vos paspn 
iš caro nagų ir atvažiavo 
savo pusbrolį Kazimierą D 
žą. į Philadelphiją. Vėli 
gavus darbą geležies liejyk 
Kocvilė, patinka jį nelaime 
žirklės nukerpa jam kc 
Kompanija, kaip su visais d 
bininkais “atsiteisia,” taip “ 
siteisė” ir su J. Dryža: dž 
korkinę koją ir darbą išstov 
ant vienos kojos 12-ką vai: 
dų per dieną.

Velionis, negalėdamas tol 
' kompanijos “geradėjyste” J 
<pinaudoti, grįžo Philadelpl 
Ljon, išsimokino fotograf 
amato, per metų eiles darė 
to pragyvenimą ir plačiai l 
vo žinomas progresyvei d 
bininkijai. Nebuvo to pan 
gimo ar prakalbų, kur nebu 
dalyvavę Dryžai ii- neaukd 
darbininkiškiems reikalą 
pagal išgalės, žodžiu saka 
Dryžų studija buvo visų p 
gresyvių svečių ir vietii 
draugų stotis. Buvo laU 
draugiški, nuoširdūs ir svet 
gi žmonės. Ypatingai Juoz 
buvo linksmo būdo, draugišk 
ir logiškąs žmogus ■ ir ture 

Jūrius draugų bei draugių.
Vėliau, fotografijų chemil 

V lai pradėjo kenkti vėlioj 
A Sveikatai ir prisiėjo j ieškoti i 

to gyvenimo šaltinio. Parį 
vė studiją ir nusipirko virži 
nėtoj apielinkėj farmukę. 
kelių metų rūpesčių, varj 
nedatekliaus visgi pajėgė i 
dėti po nauju gyvenimu tv 
tesnę papėdę ir įstatyti 
nimą Į vėžes, bet. . . I’oi 
tų atgal mirtis nuskii 
žmoną, o dabar ta pati vieši 
išplėšė iš mūsų tarpo ir Ji 
zą.

Velionis kaip Philadelphij 
taip ir ant farmų gyvendam 
savo draugiškumu įsigijo l 
rius draugų, ką liudijo ski 
lingas palydovų skaičius. 1 
dėjus karstą prie duobės, p 
kutinę atsisveikinimo prak 
bėlę pasakė S. Vincas. J; 
kalbant, per palydovu ir pa 
dovių veidus riedėjo tyro g 
lesČio ašaros.

Šiuos žodžius rašąs velio 
Dryžos širdingas draugas n 
to reikalo, vardan visų palvi 
vų, sūnaus Felikso, brolio St: 
cijušo ir pusbrolio 
ištarti Širdingiausią 
gams Rajoniams u 
gą prižiūrėjimą ve 
je ir draugišką priemim; 
palydovų.

Rugpjūčio 16 d. Liaudies 
.Choras turėjo draugišką pasi
linksminimą Maple Parke. Be
silinksmindami draugės ir drau
gai nepamiršo ir darbininkiškų 
reikalų ir parinko jiems aukų. 

' Aukojo: J. čiulada $1.20; J. 
■ Zablackas $1; J. Pečiulka 63c; 

J. šleivis, E. Vaitekūnienė ir 
P. Matulevičius po 50c. Viso 
su smulkiais surinkta $5. Cho
ras iš iždo pridėjo dar $5, kad 
padaryt dešimtinę. $5 paskirta 
TDA, o kitus $5 palikta nuo
žiūrai “Laisvės” redakcijos, ku
riai pasiųsta $10 čekis — ji gali 
paskirti tą penkinę ten, kur pi
nigai labiausiai reikalingi.

Tenka' pasigerėti tokiu cho
ristų veikihiU, kad greta savo 
pasilinksminimų 1 štatd ir sdvo* 
klasinius reikalus. ■ :

■ —0— ’ ■ ■
Dabar Liaudies Choras pra

dėjo mokintis draugo J. Bulau- 
kos išverstą lietuvių kalbon ope
retę “Čigonai Klajūnai,” I 
pereitą sezoną lošė Philadelphi- 
jos Lyra. Draugai philadelphie- 
čiai mums prisiuntė tik vieną 
kopiją šios operetės, todėl reikė
jo pąsidaryti jų daugiau. Ir 
Liaudies Choro pirmininkė dr- 
gė A. Lukauskaitė “taipraite- 
riu” padarė 12 knygučių. Drg. 
J. Pečiulka presu atspausdino 
visas dainas, o mokytojas M. 
Pauliukaitis sutaisė visas gai
das.

Draugės ir draugai choristai, 
stengkites lankytis į pamokas 

traukti daugiau jaunimo į 
Tėvai, kurie .turite pa

ko namą ant Sekind stryto už keturis tūks- augusių vaikų, leiskite juos į

vo. Turi susitaupęs du tūkstančiu—įmo
kėk. Ant kitų dviejų tūkstančių-ssavinin- 
kas duoda mortgičių. Įsigyk savo “pra- 
pertę” ir pinigas pinigą lai daro.

“Laikyti du tūkstančius dolerių banke tai 
toks pavojus, kaip sėdėti ant dinamito bač
kos. Bankas subankrutavo sir tavo kruvi
na procia žuvo! Į namą tuos pinigus įdė
jęs, tu esi užtikrintas, kad nei vagys pa
vogs, nei ugnyj sudegs. Gi už poros metų,, Vqs dienai brėkštant, tiršta, švininiai mė-

yna migla slėgė iš visų pusių siaurą ak- parduok namą, pasiimk dvigubus pinigus 
inenimis grįstą gatvelę. Iš vienos pusės ’ 1 ’ T" * .....
Stūksojo, tartum nusigandę, prie vienas an- i ponas, 
fro prisiglaudę, visokeriopos išvaizdos na
meliai. Kur-ne-kur, nei kiškiai medėjus 
pamatę, glūdėjo prie šaligatvio prisiglaudę 
lordu kai.

Kitoj pusėj gatvės, ką tai nykaus pri
mindama, tysojo augšta, bedarbių pečiais 
Įiuzulyta, raudonų plytų tvora, kuri dieną 
ir naktį, žiemą ir vasarą—saugoja cuker
nės savininko nuosavybę.

Tai iš vieniu, tai iš kitų durų išeina viso-

važiuok į Lietuvą, nusipirk dvarą ir bū]< 
. Kitas tegul tau dirba, ;o ne tu ki

tam. , L '' • 1
J j ■ i » •1 •

“Tik durniai ir neturinti nei cento kiše- 
niuj moka kitiems randas. Štai, kad ir 
šitas pats namas: dvylika metų atgal jo 
dabartinis savininkas žydas pirko jį tik už 
penkiolika šimtų dolerių. Šiandien be ke
turių'tūkstančių visai nešneka. O kiek tu, 
Baltruti, per dvyliką metų jam raudomis 
išmokėjai? Tris tūkstančius dolerių ma
žiausia! Tai kaip dykai ateina, Baltruti,

kurią je§imts draugų kalejiman, bet

Telephone, South Boston 2805-R
J. L. Pasakantis, O.D. LIETUVIS GRABORIUS

Optometras
Optikas

ir

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius, 
šiuo antrašu: 

\
447 Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS.

prisitaikyti 
kreipkitės

NORINTIEJI GE
RI AUSI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI- 
NĄ. N U L IODT- 
MO VALANDOJ 
AAVKJTM PAfli

GEORGE NOBILETTI

keriopos išvaizdos, tautos bei amžiaus mo- i l’inl,gai<( tam> kas„ moka gyventi, kas apsi- 
terys, pastato blokines su išmatomis, žvilg-jPel'^a pi’apei’tę.

“Namas ant pardavimo. Tu nepirksi, at
siras už tave kytresnis žydelis, įmokės kelis 

Gi tu, Baltrau, mo-

teria į abi puses gatvės, vėl grįžta į vidų
ir durų šlamštelėjimai palydi jas.

Visur nyki tykumą. Tik kur tai toli, to-! šimtelius ir namas jo.
Ii pasigirsta šiurpulingas laivo subliovimas, kėši jam randas ir nupirksi žydui namą! 
nusitęsia ir dingsta visą apielinkę slčgian- Ha, ha, ha! Fe... Net sarmata, kad Me
čioj migloj. tuviai žydams namus nuperka.

“Namai, Baltrau, kyla, kaip ant mielių, ir 
Štai: Jonas Čiželinskas du metai atgal pir- chorą.

Iš didesnes gatvės, niekeno nevaldomas, Į 
savo kasdieninę pareigą einąs, patkavoms 
į akmenis tauškydamas ir retkarčiais nusi- 
prunkšdamas — įtempė pieno butelių pri
krautą vežimą bėras arklys. Šaligatviu net 
pasikraipydamas, dratinę rėčkelę nešinąs, 
žingsniuoja stambus, petingas, kaulėto vei
do vyras. Jis statinėja pilnus pieno bute
lius ir rankioja tuščius, retkarčiais riktel- 
damas ant savo vergo arklio.

Paskui jį, bene pats pirmutinis, žings
niuoja cukernės link mūsų Baltrus. Jis 
jau septyniolikti metai, kaip kas rytas ir 
yakąras, vakaras, rytas—žingsniuoja šita 
gatvele. Jam kiekvienas daiktelis, kiekvie
nas pakilęs augščiau šaligatvyj akmenėlis, 
kiekvieno namelio laipteliai yra žinomi iš 
atminties. Jis ir užrištomis akimis nuves
tų kitą į cukernę, pasakytų, kurioj vietoj 
taip ir kurioj vietoj kitaip šaligatvis iš
grįstas. Pataikytų įeiti į kiekvieną prie 
šios gatvės esančią stubą ir pasakytų, koks 
jos numeris ar visai numerio prie durų 
nėra, žodžiu sakant, akys nueiti ir parei
ti iš*darbo Baltrui nebuvo reikalingos.

Jis ėjo iš lėto.

tančius, dabar gavo septynis tūkstančius, i chorih
“Birmonas žydas pirko namą už penkis į 

tūkstančius, įmokėjo tik tūkstantį, pardavė : 
už devynis tūkstančius.

“Rosembomas žydas pirko namą už še
šis tūkstančius, pardavė už vienuolika 
tūkstančių. Ir štai, visas listas tik žydai 
ir žydai, o lietuvis tik vienas. Nusipirk, 
Baltrau, pats sau namą, o ne randas mo
kėdamas nupirk žydui.”

Šitokiu saldliežuvavimu, kurstymu prieš 
žydus, agentas i apsuko mūsų Baltrui galvą, 
paklojo jis agentui savo pinigėlius, o agen
tas padavė jam išjnargytą popierėlę.

Todėl jis, nemigęs per visą naktį, visokių 
į minčių apniktas, bėga pats pirmutinis; į 
cukernę, kad susitikus kol darbas, prasidės 

į su kitais darbininkais, pasiteiravus pas 
juos, kaip pirkimo aktai darosi, kad agen
tas, nors ir lietuvis, neapskųstų jį.

Prie to dar, vakar vakare, kada jau na- 
;mas buvo nupirktas, atsigulęs pradėjo mis- 

Jo galvoje sukosi, tarsi lyti ir atsiminė, kad namo stogas jau kiau-

-0—
Rugpjūčio 17 d. buvo sureng- 

jtas piknikas Adatos Amatų 
I Darbininkų Unijos (NTWU).
Dainų ir muzikos programą iš
pildė Liaudies. Choras. Prakal
bas sakė J.' Krantz, J. Karsonas 
ir mergina kalbėtoja nuo 
NTWU. i .

Drg., J, T<rantz išdėstė' svąr- ! juodinus mūsų 
bą darbininkams prigulėti prie . dalykas sukasi

taipgi Jam akyse taip

kaip nesistengė ii’ kiek nepri- 
liejo prakaito prieš ir laike 
teismo, nieko nelaimėjo—ka
lėjimai! nepavyko draugus su
kišti.

Būsiančiame civiliame teis
me, veikiausia, “laimės” tiek, 
kiek ir kriminaliame. Juk 
Klova ir jo klika neturi jokių 
rimtų įrodymų prieš mūsų 
draugus, kaip neturėjo ir kri
minaliame teisme kaltume jo 
sužeidimo. Visas jų primeti
mas tai tik isteriškas šūkavi
mas : “komunistai, komunis
tai!” bet nieko tuomi nenu
gąsdino, tačiaus jo buvo ma
nyta, kad jei teisme tik pasa
kys, kad tas ir tas komunis
tas, tai tuoj aus ir bus visi už
daryti kalėjimai! mažiausiai 
ant trijų metų, bet nieko iš to 
neišėjo.

Dabar,
Klova lakstys, 
liudininkų, kad

i
A

VEIDO GRAŽUMAS

162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd1 Street

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

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Prųgresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutarti:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

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

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

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

‘Komuhistų1 ' Partijos, 
isyarbą Josios dalyvavimo rinkį- 
mtibse ir kvietė visus/darbinjnr. 
kus piliečius, atiduot. savo Hal
sus už Komunistų Partijos Sta
tomus kandidatus.
' Drg. J. Katsonas piešė bedar
bę ir jos priežastis. Tobulini
mas mašinerijoS šimtaiSMpętA. 
žmones iš darbo. Krizis vis di
dės su mašinerijos tobulinimosi. 
Jis pabarė lawrenciecius už ap
sileidimą. '

_ v z „ , v NTWU atstovė agitavo už
viesulą, vis naujos ir naujos mintys. Kitais,ras, ir kuomet jis anuosyk užlipęs apžiurę-1šią komunistinę uniją ir ragino 
rytais, Baltrus, eidamas į cukernę, nieko ne- jo, atrado, kad blekč visai sukirmijus 
galvojo, kaip tik tą, kokios šį vakarą drau- apie užlopymą nėra nei kalbos, 
gystės bus mitingas, kas bus svarstoma ir I 
ką jis sakys tame ar kitame klausime? 
Neišleisdavo iš minties ir vakarykščiai 
skaitytos “Laisvėj” apysakos, kuri taip jį 
užinteresavo, o gale puslapio buvo para
šyta — “Toliau bus.” Jis taip norėjo ži
noti, kaip ten toj apysakoj piešiamai ypa- 
tai atsitiks, kaip ten įvyks?

Šiandien tas viskas dingę jo mintyse. 
Dingo taip, kad rodos jis su tokiais daly-

įp i bedarbius organizuotis. 
Rinkta aukos. Vardai bus

I paskelbti “Daily Workeryj.” 
Paskui jis vėl prisiminė, jog du . metai į—o—

(atgal, kada popierninkai popieravo sienas, šis miestas dar gal nematė 
l4.:„i— --- - — ---- _• tokios bedarbės, kokia viešpa

tauja dabar. Dirbtuvės, tiesa, 
neuždarytos, dirba, bet ta pa
siutusi paskuba ir tobulinimas 
mašinerijos šimtais žmones iš
meta iš darbo. Kur seniau 
dirbdavo šimtas darbininkų, ten 
dabar tą patį darbą atlieka 35 
ar 25, o visi kiti padaryti be
darbiais. žmonės dejuoja, ai
manuoja. Bet dejonės nepagel
bės. Reikia organizuotis po 
darbininkiška vėliava ir kovot 

duo- '

aiškus dalykas, ve 
j ieškos kreivų 
tik teisme ap- 
draugus. čia 
apie pinigus.

ir rodosi, mir
ga doleriai—-$15,000! Jam 
net galvelė .svaigsta,<—ir ką su 
jais reikės daryti?

Iš kitos pusės, mūsų drau
gai šaltai žiūri į tą klausimą 
ir laukia, ką teismas pasakys, 
nes šioj pusėj teisybė ir pla
čioji visuomenė stovi su ap
skųstaisiais, ir dedamos pa
stangos, kad P. Klova laimė
tu lietuviška dūlią, 
matysime vėliau.

Vienas dalykas 
Klovos ir jo gengės 
las sunaikinti darbininkų ju
dėjimą Eastone, bet kaip pa
sirodo, tai patys sukrito ton 
duobėn, kurią mums iškasė.

V. Lienius.

Kaip bus,

Graf onol-Radiolos, Atwater-Kent Radios, Victr ola Radiolos
GEORGE MASILIONIS

377 Broadway South Boston, Mass.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 

LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ
LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” ROLIA1, AUTO-
P1ANAI, LIETUVIŠKI GRAFAFONŲ REKORDAI

'jis mate, kad tinkas visur suskirdęs, suai
žėjęs, kad balaniukės sukirmijusios ir jei
gu ne popiera, visas tinkas nubyrėtų nuo 
sienų bei lubų. Bemislydamas atsiminė, 
kad ir langinyčios supuvusios, kad pro du
rų adverijas ir langų rėmus žiemos laiku 
sniego pripusto į kambarius ir tik pasi- 
dČkavojant jo žmonelės darbštumui skylės 

kais jokio reikalo nebūtų turėjęs, arba, kad ; užkamšytos skarmalais.
ir turėjęs, tai labai senai ir tas viskas jau į Bggd;mas mintimis, atsiminė, kad de- 
uzrnnsta. Tų raugijų ir to ai i aseio jau . dan(. naują klijonkę ant virtuves grindų 
nei gyvų nėra ir jie su šio ryto Baltrum Į OTindvs n^ttūsi tain išsimvne. kad net kai- 
nieko jbendro neturi.

Šiandien Ęaltraus galva užimta visai 
nauju klausimu, klausimu, kuris nepalei- 
dzia Baltrų nei iš pėdos ir neduoda jo min
tims nei sekundos pailsio. Jis norėtų nu
sikratyti tas naujas mintis, bet neturi jie- 
gų. Jis apgalėtas, apveiktas ir lįkęs ver
gu naujų klapatų, naujų rūpesčių.

Vakar atėjo pas Baltrų auksaburnis Jo-
nas, agentas, ir įkalbėjo apsipirkti tą na- uiielą naktelę.

grindys matėsi taip išsimynę, kad net kal
neliai medžio palikę apie vinis; žodžiu sa-* 
kant—visur supuvę, viskas reikalauja tai
symo.

Vakar, kuomet agentas jam taip “gero” 
velydamas kalbėjo, jojo mintis nukrypo į 
pelną, pralobimą, dvarą Lietuvoje ir šituos 

i dalykus užmiršo.
Tokios tai mintys kamavo Baltrų per vi- 

______ ____ ___   ’ Jeigu jis ir užsnūdo 
mėlį, Sūriame Baltrus jau dvylikti metai i kiek, tai visokie sapnai lindo jam į akis— 
gyvena. Anot agento:_______________ V i tai durys išvirto, tai stogas įgriuvo, tai sie-

, T . na išvirto—viskas griuvo, linko, lūžo, tarsi
“Kvailas buvai, Baltruti, kvailas. Jeigu viesulai užėjus ar žemei drebant.

tu būtum turėjęs tiek proto, kiek šiandien; . u . .
tūri, ir jeigu tau gero velijantis žmogus .Z1® atsikėlė anksti ir, kaip savim nepasi- 
būtų pasakęs tiesą į akis, kad nebūk, Bal- tikėdamas, pradėjo egzaminuoti .pirkinį: 
trau, durnas ir apsipirk šį namelį—namelis į pirmiausia jis atsidarė langą, pakišo pirs- 
jaU bŪtų taVO fnc VIA l O n rri n vnL iv» nni- Izvn’i'nl'nlZin
. “Šiandien tu pats matai, kad tavo pini
gus už randas'turi name savininkas, o tu 
nieko neturi. Taigi dabar, kada jau tu 
ir pats matai, kad savo pinigus mėtei kaip 
į balą per dvyliką metų, nustok tai daręs, 
apsipirk namelį ir randos tegul už jį mo
ka. Mokėk į savo kišenių, o ne į žydo!

I “Ko čia tau bijoti ? Paaugs vaikai, pra
dės dirbti, parneš vienas dolerį, antras ir 

yščiosi po šimtelį ir namas ta-

; tai durys išvirto, tai stogas įgriuvo, tai sie
na išvirto—viskas griuvo, linko, lūžo, tarsi

I tus po langinyčia ir net krūptelėjo, kaip 
pro jo pirštus iš išpuvusios skylės išlėkė 
žvirblis ir jo pirštai palietė šiltus žvirb- 
lukus. Pajudino, viskas langas juda ir ga
lima išstumti. \

Uždarė langą ir padaužė kumščia į sie
ną. Už popieros nužažėjo sutrūnėjusio 
tinko šmoteliai ir visas sienos tinkas lium
puoja, rodosi, kad ji kvėpuotų, kaip mie
gančio žmogaus krūtinė.

(Tąsa bus) , , . ...

už reikalavimą darbo ar 
nos/ •. i J, '' i- ■»! f > '

Rugsėjo 15, d.. Liaudies Cho
ras laikė pamokas. Buvo. įduo
ta balsas NTWU atsilankiusiai 
organiząįęieiv >. f Jai '■ perbėgus 
šiandiepiųę- „.b.edąrbę ir unijos 
silpną piųigiųį stovį,' choras iš 
savo iždo1 paskyrė unijos reika
lams1 $10; jlfęi^kia., mūsų cho
ristai jaučiasi esą skriaudžia
mais' darbininkais ir todėl ne
atsisako paremti darbininkų 
kovas. * ’ • ■

1 V. K.

EASTON, PA.
Iš ALDLD. 113 Kp. Susirin

kimo \
Rugsėjo 14 d. įvyko kuopos 

susirinkimas. šį 
atsilankė nemažai 
ja narė prisirašė, 
pa turi, lygiai 50

Apart kitų tarimų, šiame su
sirinkime tapo išrinkta komisi
ja, kuri darbuosis laike agita|- 
cijos mėnesio* gavimui • naujų

kąrtą narių 
ir viena nau-

Dabar kųo- 
narių.

1

n

aiškus.— 
buvo tiks-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

YONKERS, N. Y.
A.L.D.L.D. 172-ros kuopos svarbus 

susirinkimas bus trečiadienį, 8 spalio, 
Ungarų svetainėj, 49 Jefferson St., 
8-tą vai. vakare. Visi nariai malo
nėkit ateiti, yra labai svarbių reika
lų aptarti. Bus pateikti ir apkalba
mi planai, kad spaudos^ ir organiza
cijos/ vajus būtų sėkmingas. Tat vi
si dalyvaukit.

Sekr. I. Karlonas
(236-237)

TAI TIE ŠVELNŪSCIGARAI
VARDU

Mandelo
Kurių Jūą Pageidavote

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

\ Kąina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntineja- 
me, kaipo užsakymus (orderius).

m

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 593i

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliu!

269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo 
muose, nuo se/iai su pasigėrėjimu, JOHN’S7G 
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės JF 
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesn' 
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi ra* 
daryti ir po vardu PETRO.

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

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBS
DIVISION AVENUE, ’

Kas Girdėt pas Farmėnus
Sąryšyj su J. Dryžos lai< 

tuvėmis, teko pasikalbėti 
tos apielinkės lietuviais farn
jjrtfis, kurių ten randasi ai 
iietoli 20 ūkininkų. Visi m 
Lkundžia sausa vasara, šici 
»cuždcrėjo, ganyklos nudž 
Lo ir pas kiekvieną stovi kl: 
Įhrnas—kuom šersimc k a r 
W? Tačiaus, man regis, k 

apielinkės ūkės visgi 1 
y mažiau palietė sausur 
ViNiūdžersės.
^ia, žiemužė ateina p 

wsti. Ant farmų ri; 
^Liujanti gyvulėliai, 

vaitos badauja
jų šeimynos.

M tarpu, kada 1 
^gyvulius ir dai 

ikos dykad 
taurėmis už j 

enimiai vo] 
jūriuose.
kės lietu 

goriau
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SVARBIOS KNYGOS
Aplaikeme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų:

' ' LIETUVOS EKONOMINE
GEOGRAFIJA

Paraše R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemes Ūkis; Pramonė 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

■v

PERKEStE, PJ
ŽODIS NUO- DR. MENDLOWITZ

Partijos

Bell Phone> Poplar 7545

GIIABORIUS-UNDERTAKER

A.LD.L.D. VII Apskričio Me-<| procesija
NUPIGINTA KAINA!

BUDAVOKITE! PLATINKITE!
pasiuskit

WORKING WOMAN

Radiolos
PRALOTAS OLŠAUSKAS

50c už’ metui.’

IENŲ.

MALONAUS PASIMATYMO

Lietuvos Darbininkės ir PoniutėsPHILADELPHIA, PA.
Iš v

5931

Kaina 25 centai.

151

Street or Avanw»

State...

UTO-
RDAI

jau ba- 
paramos

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite J j!

je ir draugišką priėmimą visų 
palydovų.

me, į darbus, o kurie nedir
bame, baramės, kam jie taip 
greitai važiuoja.

bosus ir bosų valdžią. 
, . <1 » •

Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

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

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų' laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje su milionu neg^ų ir baltųjų darbininkių prieš

Tai viena -iš geriausių M. Gorkio knygų, kurioj aiškiausiai vaizduo
jami darbininkų, vargai, papročiai, persekiojimai ir visos aplinkybes 
senosios,, caristinės Rusijos.

Tai viena iš geriausių apysakų lietuvių kalboj. Kaina apdarytos 
$1.50; neapdarytos $1.00. i * . i ’•

Trijų Šimtų Metų Sukaktuves
Šiemet sukako 300 metų nuo 

įsikūrimo šio miesto. Todėl,

• • i

šusiįnnkimas
930 m., 

Atidarius su-

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

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, M. ».

labaluamuoja ir laidoja nunsiru»in» ant 
viioldų kapinių. Norintieji Rupiausio pa
tarnavimo Ir u? žtnuij >ialiūdiKtu
valandoje iaukitra pun inuho. P».» m Ane 
galite gauti lotu* tint visokių kapinių kuo 
veriauaioap vietose ir už žetną kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

eidui gra
ft o j a u s 
Lašai su

Muilu.
lotam laiške 
iuo antrašu:

jratories
•ept. D

, Urban’s Cold Powders ’
(MILTELIUS NUO ŠAlįčIO) 

Jokių žalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsįginklūok nuo savo am
žino ' priedo I ‘

Aptiekorius

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
: _______ _____L______  ADDRĖSS—V_____ -___

Visų Čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS 
46 Ten Eyck Stteet,’ Brooklyn, N

IMPERATORIUS PASI
RAŠĖ'

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

Orderiuokite pundus del pardavinįo ir skleidimo!
■ Užsiprenumeruokite! !

Siųskite visus straipsnius, aukas

i -. J 
J’ 6102 Grand Avena® 

(Kumpai Clermont Avenue) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper STBff

Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kuri malonėkit 
man prisiusi;! URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nuvertu 
nikis, kaip’vartoti

Vardas i.

i Miestas .

» Kli
, savo 
[N’SJ 
Es 1> 
s

DIDŽIAUSIA UETUViy APTIEKA
Kas yTa didžiaUšias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsčjusius

Urbo Lax Tabs .
yra tai kanuoliS prieilkhį amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpėsčių ir sunkių ligų- 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS,
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Pirmadienis, Spalių 6, 1930 Puslapis Penktas

I, N 
□opos susirin- 
spalio, Lietu- 

nton St., 7:30 
ai ateikit, yra

P. Balčiūnas.
(236-237)

OrintiKJi gr
iausi O PA- 

k K N: AVIMO IR 
z ŽEMA KAI 

G. N U L 1C1H- 
o VALANDOJ 
kl KIT r.” PAS.

MASS. 
o:'f)4-w

GROŽY- 
ujai išras- 
vieną do- 

tik ant 30 
riskubinsit,

Mass.
U

Mirė Juozas Dryža t
Rugsėjo 25 d., 1930, plačiai 

Philadelphijos progresyviams 
lietuviams žinomas, po trum
pos ligos, sulaukęs 60 metų, 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo Juo
zas Dryža.

Velionis gimęs Lietuvoj, 
1870 metais, Rubežninkų so
džiuj, Rūdiškių parapijos. Pa
liko sūnų Feliksą, brolį Stak- 
cijušą, pusbrolį Kazimierą 
Philadelphijoj ir seselę Lietu
voj. Velionis buvo laisvas 
žmogus, tokiu ir mirė. Pora 
metų atgal, iš tos pačios drg. 

majonių stubos ir į tas pačias 
Aapines,’ tapo palaidota jo 
"rmona—Rozalija Dryžienė.

Velionis Juozas, gyvenda
mas Rygoj ir tarnaudamas ant 
traukinių kaipo konduktorius, 
dalyvavo 1905 metų revoliu
ciniame judėjime ir, reakcijai 
paėmus viršų, viską palikęs, 
su savo drauge vos paspruko 
iš caro nagų ir atvažiavo pas 
savo pusbrolį Kazimierą Dry
žą į Philadelphiją. Vėliau, 
gavus darbą geležies liejykloj 
Kocvilė, patinka jį nelaimė— 
žirklės nukerpa jam koją. 
Kompanija, kaip su visais dar
bininkais “atsiteisia,” taip “at
siteisė” ir su J. Dryža: davė 
korkinę koją ir darbą išstovėti 

,ant vienos kojos 12-ką valan
dų per dieną.

Velionis, negalėdamas tokia 
kompanijos “geradėjyste” pa

sinaudoti, grįžo Philadelphi- 
jon, išsimokino fotografijų 
amato, per metų eiles darė iš 
to pragyvenimą ir plačiai bu
vo žinomas progresyvei dar
bininkijai. Nebuvo to paren
gimo ar prakalbų, kur nebūtų 
dalyvavę Dryžai ir neaukavę 
darbininkiškiems r e i k a lams 
pagal išgalės, žodžiu sakant, 
Dryžų studija buvo visų pro
gresyvių svečių ir vietinių 
draugų stotis. Buvo labai 
draugiški, nuoširdūs ir svetin
gi žmonės. Ypatingai Juozas 
buvo linksmo būdo, draugiškas 
ir logiškas žmogus • ir turėjo 

^būrius draugų bei draugių.
Vėliau, fotografijų chemika- 

V lai pradėjo kenkti ,velionio 
sveikatai ir prisiėjo jieškotį.ki
to gyvenimo šaltinio. Parda
vė studiją ir nusipirko viršmi- 
nėtoj apielinkėj farmukę. Po 
kelių metų rūpesčių, vargo, 
nedatekliaus visgi pajėgė pa
dėti po nauju gyvenimu tvir
tesnę papėdę ir įstatyti gyve
nimą į vėžes, bet. . . Pora me
tų atgal mirtis nuskina jo 
žmoną, o dabar ta pati viešnia 
išplėšė iš mūsų tarpo ir Juo
zą.

Velionis kaip Philadebphijoj, 
taip ir ant farmų gyvendamas, 
savo draugiškumu įsigijo bū-;

prasikftsęs yra tai senas phila- 
delphriętis draugas J. Kuodis. 
Kaip farma, taip ir gyvasis in
ventorius pirmos klasės. Gibbs- 
towniečiai, sąryšyj su velionio 
Dryžos laidotuvėmis, užsuko 
pas draugus Kuodžius. Nė- 
kurie iš mūs buvome nesima
tę virš 20 metų. Sveikinamės, 
žiūrime vieni į kitus, apipilam 
vieni kitus klausimais ir žiūri
me, kad jau visų paausiai tai 
daugiau, tai mažiau širmuoja. 
Tai vis pirmesnių laikų veikė
jai, dailės bei scenos mylėto
jai ir teatrų lošėjai.

Draugai Kuodžiai širdingai 
mus priėmė. Kalboms nėra 
galo ir nei nepasijutome, kad 
jau rytai traukia pilkos nak
tužės užlaidą ir ateina dienu
žė ant scenos. Drg. Kuodis, 
atsiminęs “tylutukę” praeitį, 
užsirašo metams “Laisvę,” o 
drg. F. Kušleika džiaugiasi sa
vo pareigą atlikęs—gavęs vie
ną skaitytoją. Aš spaudžiu 
drg. Kuodžio dešinę ir įkertu: 
“Sveikas sugrįžusis, ‘sūnau 
palaidūne!’ ”

Atsisveikiname link ėdami. 
vieni antriems geriausios klo- j 
ties, sėdame į marabilius ir le
kiame Philadelphijos link, savaitė tarpe rugsėjo 21 ir 27 
kad prispetume, kurie dirba- bUy0 pašvęsta šio jubilėjaus 

apvaikščiojimui. Paroda tęsė
si ištisas astuonias dienas, 

i Veik visi žymiausieji miesto 
Į parkai buvo panaudoti vieno
kių ar kitokių ceremonijų atli
kimui. Bet pati “žymiausioji 

įvyko didžiuliame 
West Side Parke, kur kiekvie- 

>ną vakarą prisirinkdavo leng
vatikių žiopsotojų nuo 30,000 
iki 60,000 ypatų.

Įvairūs buržujai ir jų pa
samdyti agentai apsilaižydami 
rėžė spyčių po spyčiui, visaip 
Išgarbindami praeityje nuveik
tus (žinoma, kapitalistų nau- 
jdai) darbus. Apie pora šim
tų kunigų atlaikė pamaldas 
atviram ore, sakė pamokslus 
ir dievuliui dėkavojo, kad jis 
leido šiam didmiesčiui sulauk
ei trijų šimtų metų amžiaus.

Nors tie, atsiprašant, kalbė
tojai per ištisus aštuonis vaka
rus liežuviais plake tarsi bota
gais per vandenį, nors jie pri
pasakojo visokių būtų ir nebū
tų dalykų, tačiaus nė vienais 'iš 
jų nė žodeliu neužsimini apie 
pačius žymiausius praeities 
įvykius, būtent, kiek per tris 
šimtus metų darbininkų* žuvo 
arba liko amžinais koliekomis 
begaminant kapitalistams tur
tus; kiek praeityje įvyko eko
nominių streikų ir kiek dar
bininkų padėjo savo galvas to
se kovose arba šiaip skaudžiai 
nukentėjo nuo kapitalistų arba 
jų pastumdėlių valdininkėlių 
žiaurių rankų; kiek praeityje 
įvyko pramoninių krizių ir kiek 
darbininkų jų. pasekmėje išmi
rė nuo bado; kiek šeimynų liko 
išmesta iš kambarių del neturė
jimo kuom raudos užsimokėti. 
Pagalios, jie neužsiminė nė apie 
patį ryškiausi šių dienų įvykį— 
kiek šiame trijų šimtų metų 
amžiaus mieste yra bedarbių, 
kuriems su .kiekviena diena da
rosi vis juodesnė ir baisesnė 
ateitis, kuriem su kiekviena die
na darosi vis didesnis ir dides
nis bado pavojus, šito jie ne
pasakė. Mat, kapitalistams ir 
jų šuneliams tokie dalykai ne
svarbu, ir apie tokius “menkr 
niekius” jie nenori nė girdėt.

Šlėktos Sūnus.

mato augimui* nors valdančioji 
klase mažina skaičių bedarbių, 
bet pagaliaus ir ji pripažįsta, 
kad Suvienytose Valstijose yra 
.bedarbių virš septynių milionu 
ir daugybė iš jų turi 
dauti, o valdžia jokios 
neduoda; ir

Kadangi Komunistų
yra patiektas darbininkams 
Bedarbių bei Socialės Apdrau- 
dos bilius, reikalaujantis be
darbiams pašelpos iš valdžios,—

Todėl mes raginame narius 
remti tą bilių, skleisti tarpe 
darbininkų ir kartu remti Ko
munistų Partijos rinkimų kam
paniją ir visus politinius žy
gius. Tik eidami su Komunis
tų Partija galėsim išreikalauti 
bedarbiams pašelpos.

Rezoliucijų Komisija:
J. A. Samulėnas,
D. G. Jus sius,
P. J. Malinauskas.

Operetė “Pėpita” , bus lošiama 
ukrainų svetainėj, 849 N. 
Franklin St., Naujų Metų va
kare.

Operetė “Nebaigta Kova” 
bus lošiama bendro komiteto' 
naudai, todėl B.1 K. tegul iš
renka iš savo tarpo komisiją, 
kuri turės rūpintis visais tech
niškais darbais. '

Nutarta užkviesti visus se
nus dainininkus ir dainininkes, 
kurie per vasarą turėjo vaka- 
cijas, ir instruktuota valdyba, 
kad pasiųstų visiems laiškus 
arba ypatiškai visus matytų.

Taipgi Lyros Choras kvie
čia visus, kurie tik myli dailę, 
be skirtumo senus ir jaunus, 
stoti į Lyros Chpr.ą ir pagelbė
ti veikti, i kad Lyros, Choras 
galėtų pasiekti, augščiausį 
laipsnį, dailės srityje.. Tėvai, 
kurie turite jauninto.,,patarkime 
eiti prie Lyros .ęhoro ir lavin
tis naudingo darbo. Kada 
veiksim visi bendrai, ir organi
zuotai, galėsim daug ką nu
veikti ir visiems bus ant nau
dos.

Nutarta dalyvauti rengia
mame Priešfašistinio Komiteto 
koncerte ir prakalbose lapkri
čio 30 d., nedėlioj, po pietų, 
928 E. Moyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa. Yra apsi-l 
ėmęs’'kalbėtojas drg, A. Bim
ba. \Bus didelė muzikališka 
programa.

Lyros Choro Sekr.
F. Linkus.

TOKIO.— Japonijos im
peratorius Hirohito pasira
šė po Londono “nusiginkla
vimo” konferencijos nutari
mais.

tinėj Konferencijoj Išnešios 
Rezoliucijos

REZOLIUCIJA AGITACIJOS 
MĖNESIO KLAUSIMU

Kadangi spalio mėnesis yra 
mūsų vajaus mėnesis gavimui 
naujų narių į mūsų organiza
ciją ir mūsų laikraščiams nau- 
jį skaitytojų,

Todėl mes, susirinkę į ALD- 
LD VII Apskričio metinę kon
ferenciją, rugsėjo 28 d., 1930, 
So. Boston, Mass., raginame vi
sas kuopas ir narius, kad akty
viai veiktų agitacijos mėnesį.

Taipgi tariame suteikti auką 
šiems laikraščiams: “Laisvei”— 
$10, “Vilniai”—$10, ’‘Darbinin
kių Balsui”—$10, “Daily Work- 
eriui” — $10 ir ispanų kalba 
laikraščiui — $10. ‘
REZOLIUCIJA SUSIV. LIET.

AMERIKOJ KLAUSIMU
Kadangi vienatinės didžiau

sios fraternalės organizacijos 
SLA valandįs elementas — pild. 
taryba su prezidentu p. Gegu
žiu priešakyje, sandariečių ir 
socialistų fašistinės politikos 
užmačių besilaikydama, per me
tų eilę persekiojo visokiais bū
dais ir niekino pažangesnius

rius draugų, ka liudijo- skait- • narius, ypatingai komunistus ir 
lingas palydovų skaičius. Pa- i jiems pritariančius; nepriimdi- 
dėjus karstą prie duobės, pas- nėjo daugybės norinčių^ įstoti 
kutinę atsisveikinimo prakal- 
bėlę pasakė S. Vincas. Jam 
kalbant, per palydovų ir paly
dovių veidus riedėjo tyro gai
lesčio ašaros.

Šiuos žodžius rašąs velionio tori jo j, birželio 17 d
Dryžos širdingas draugas ma- policijos ir mušeikų pagelba iš- 
to reikalo, vardan visų palydo- mesdajna^yirš 200 delegatų ir 
vų, sūnaus Felikso, brolio Stak- 21 areštuodama ir nekurtuos 
cijušo ir pusbrolio Kazimiero i baisiai sumušdama tik todėl, 
ištarti širdingiausią ačiū drau-;kad opozicija reikalavo vieno 
gams Rajoniams už rūpestin-! delegato į mandatų komisiją, ir 
gą prižiūrėjimą velionio ligo-1 atlikusi kruviną puotą atlaikė 

j________ _ z-_

; norinčių įstoti 
sveikų ir dorų .žmonių į SLA tik 
del skirtingų politinių įsitikini
mų, o pagaliaus negirdėtu bru- 
tališkumu suskaldė SLA 36-tą 
Seimą Chicagoj, Lietuvių Audi- 

1930, su

NAME
STATECITYUŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

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

ŠitioŲi'i priffiėriū savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas

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

Tel.: Midwood 6261SKAITYKITE!;
KAS TAI YRA TROCKIZMAS?

PARAŠĖ A. BIMBA
Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be 
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite/ kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulj, jog jis buvęs augščiau 
Lonino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš 64 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!

(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nata- 
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

4 * * IS 41
Praloto Olšausko,. kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto 'darbus nuo parapijom). Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi;“* Podraug žingeidauja.pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni-, 
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
j tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

‘ Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutinė knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems 
klausimu. Dr. KaŠkiaučius, popullariškas straipsnių apie sveikatą ra
šytojas, yra visų mūsų laikraščių skaitytojų labai mylimas. Šioj 
knygoj jūs atrasite jį pačioj augštumoj, turtingume jo argumentų ir 
gražume lietuviškos kalbos.
Jeigu jūs įsigeriate del sveikatos, del smagumo, del “kompanijos,” 
del pamiršimo savo bėdų,—tai šioje knygoje surasite rezultatus, ko
kius jūs gausite.—žodžiu, čia surasite, kiek alkoholis kenkia žmogaus 
sveikatai ir kiek jis ir kada gero daro.
Knyga apdaryta geruose audimo apdaruose su visu prisiuntimu tiktai 
$1.00. Siųskite užsakymus sekančiai—

Girdėt pas Farmerius
Sąryšy j su J. Dryžos laido

tuvėmis, teko pasikalbėti su 
tos apie|inkės lietuviais farme- 
riais, kurių -ten randasi apie 
lėtoji 2Q ūkininkų. Visi nusi
skundžia sausa vasara, šienas 
eužderėjo, ganyklos nudžiū- 
o ir pas kiekvieną stovi klau
pias—kuom šersime karvu- 

? Tačiaus, man- regis, kad 
apielinkSs ūkės visgi kur 
mažiau palietė sausuma,’ 

* NiŪdžersės.
Akia, žiemužė ateina pik- 

isti. Ant farmų riau- 
aujanti gyvulėliai, o 

Vaitos badaujanti 
r jų šeimynos. Gi 

tarpu, kada ba- 
gyvulius ir darbo 
rikos dykaduo- 
taurėmis užsie- 

■>enimiai volio- 
ajūriuose. 
’kės lietuvių 
k geriausia

sauvalį seimą, pasilikdami tie 
patys ponai centraliniais urė
dais, o vėliau tuoj išleido įsaky
mą perorganizuot skaldant kuo
pas smurto keliu irgi su polici
jos pagelba,—

TodeLALDLD VII Apskričio 
delegatai savo . metinėj konfe
rencijoj, įvykusioj rugsėjo 28 
d., 1930, So. Boston, Mass., iš
reiškiame didžiausį pasmerki
mą buvusiai SLA pildomajai 
tarybai, kaipo didžiausiai riieka- 
dėjai darbininkų klasės žmonių.

Tuo pačiu kartu užgiriame 
opozicijos veikimą, tai yra iš
mestųjų delegatų atlaikyto sei
mo Meldažio Svetainėj išrink
tą Pild’. Tarybą ir * raginame 
vykinti gyvenimai! kuoveikiau- 
siai planus naujo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo ir kovo
ti už atėmimą iš gegužinių ponų 
proporcionalės dalies narių su
mokėtų pinigų per dešimtis me
tų.

BEDARBĖS KLAUSIMU 
REZOLIUCIJA

Kadangi „.bedarbių skaičius 
kasdien Vis auga ir galo nesi-

Lyros Choro Susirinkimo 
f ' 1

Lyros Choro 
įvyko rugsėjo 23 d 
Liaudies name, 
sirinkimą, perskaičius protoko
lą, prisirašė 4 nauji nariai. 
Valdybos raportai priimta su 
apkalbėjimu, nes rugpjūčio 29 
d. per praktikas buvo praša
linta 6 dainininkai iš choro, iš
buvę apie metus laiko chore, 
už tai, kad jie ateidavo vėlai, 
baigiantis praktikoms su tiks
lu pakenkti chorui, nes jie bu
vo nusistatę fašistuojanti tau- 
tininkėliai, ir nesiskaitė su 
Lyros Choro nustatyta linija. 
Todėl buvo paprašytai kad pa
sitrauktų iš dainininkų tarpo 
per praktikas. Choro dainų 
ir operetės komisija raporta
vo, kad turinti du veikalus ant 
rankų “Nebaigta Kova” ir 
“Pepita.” Po apkalbėjimui, 
nutarta lošti abudu veikalus.

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavydale skai

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasisekimo, 
čia nupiešta jo svajonės apie perteklių ir saldų gyvenimą. Nevyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimės ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip rriilitariai žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

Paraše V* Kapsukas
Joje aprašoma Lietuyos moterų veikimas nuo 1905. 
metų revoliucijos laikų ild šių dienų darbininkių vei*. 
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos. dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks- J

■ lai.
Knyga 152 puslapių.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

k



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

SPORTAS
J

Viena priežastis paduodama, jį®1 
kad Chnipolo pareikalavęs 20 F

pa-

New Yorko Žinios
Jūsų kuopos delegatai Aps-

PAJIĖŠKOJIMAI

Telephone: Stagg 440B

O3OESOI

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

Mes

10
15

suknelių 
vadai: Draisin, 
Dubinsky par- 
streikan narius 
Jie liepia tuo-

nepasigailėtų jūsų kolonijai 
kritikos už neveiklumą, bet

Aš 
Nesenai čia 

pažinties. Mel- 
prisiųsti savo pa- 
11351 Nagel St., 

(237-241)

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja vi*o- 
k i u s " paveikslu* 
(vairiom!* • p a 1- 
romia. Atnaujina 
lenui Ir krajavu* 
Ir sudaro *u 
amerikoniukais.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkis* i i u e 
adresui

JONAS STOKES
171 Bridge SL, C. Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU- apsivedimui pasiturin
čio vaikino arba našlio be vaikų, 

nuo 30 iki 40 metų amžiaus, 
irgi esu pasiturinti, 
pribuvus, neturiu 
džiu atsišaukti ir 
veikslą. R. M., 
Hamtramck, Mich.

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
lysas. Yra 17 kambarių, steam 

heat, viskas gerai įrengta. Galima 
daryti gerą biznį, peš visi kamba
riai išrandavoti. Gera proga, pasi- 
naudokit. Ch. Brown, 21 Liberty 
St., Brooklyn, N. Y. (235-240)

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 po pietą
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

PARDAVIMAI
PARSIDUC^DĄ keųdžių Storas, Jjiznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 
Storo yra 3 kambariui. Kreipkitės 
po No. 117 Stagg Št., Brooklyn,, N. 
Y. (236-Ž41)

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

staliorius budavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojnm 
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

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

komunistus. Gaukite iš įvairių vajaus kapitonas nuo kritikos 
narių, asmeninių draugų bei šiuom tarpu susilaiko, kuomet 
pažįstamų žodį, kad jie bal- draugai padarė ankstyvą gerą 
suos ne už ką kitą, o tik už pradžią, ir tik galime pridėti,

t

Puslapis neštas

VIETOS ŽINIOS
Šiandien Prasideda 
Balsuotojų Registracija

A.LD.LD. II Apskričio 
lajaus Kampelis

&r.

. , •

Pirmadienis/ Spalių 6, 1930

Negalėsite Balsuoti
Šiandien prasideda ir tęsis 

iki šeštadienio registravimas 
piliečių balsavimui lapkričio 4 
d. Kuris šią savaitę neužsire
gistruos, negalės balsuoti. Už-
siregistruot reikia toj vietoj, 
kut'ir balsuosi.

Eidamas užsiregistruot dar 
. pirmą sykį balsavimui pilietis 

nusinešti “raštiškumo” 
(literacy) paliūdijimą. Kas 
yra ; baigęs kokią mokyklą 
Amerikoje, užteks parodyti 
diplomą bei paliūdijimą. Kiti 
gi pirmakarčiai balsuotojai tu
ri išlaikyti raštiškumo kvoti
mus.

Pirma Savaitė Mūsų Darbo
Pirmutinė savaitė mūsų va

jaus nėra jau tokia naši, bet ir 
j nėra bloga. Mūsų visa eilė 
kuopų dar nėra dirbę jokio 

' konkrečio darbo gavimui “Lais
vei” skaitytojų ir ALDLD. na
rių. Bet dabar jau gauta1 11 
naujų skaitytojų ir 9 nauji A. 
L.D.L.D. nariai, ir tik per tris 
kuopas tiek narių gauta.

Newarko 5-ta kuopa nejuo
kais pradęda įsismaginti prie 
darbo. Drg. Kuntz su Dobiniu 
jau prisiuntė 3 skaitytojus' ir 
3 ALDLD. narius. Newarkas 
yra platus' miestas ir lietuvių 
gyventojų ten esą virš penkių 
tūkstančių; o tokia maža kvota

Vietinė švietimo komisi- Newarkui — penktai kuopai 
ją (Board of Education) pap- paskirta per II Apskritį 
rastai paskiria, už kelių dienų naujų ALDLD. 
pirm užsiregistravimo, tam tik
ras mokyklas, kuriose galima 
laikyti minimus kvotimus.
Kvotimai yra lengvi, taip kad 
kiekvienas gavęs pilietybės
popieras, gali juos išlaikyti.

Tais dalykais apsirūpinkite,

narių ir 
“Laisvei” skaitytojų.

Nepaisant, kad • draugai 
darėte gerą pradžią, bet netu
rite nuleisti rankų, neišpildžius 
jums paskirtos kvotos narių ir 
skaitytojų gavime. Jūsų aldie- 
čių armija yra graži ir jeigu 

kad galėtumėte balsuoti lap-' pusė narių gautų po vieną skai- 
kričio 4 d. ir savo balsus ati- tytoją, tad būtų dviguba jūsų 
duoti Komunistų Partijos kan-j miestui garbė kas del išpildymo 
didatams. paskirtos jums kvotos.

Draugai, kalbinkite savo kuopos delegatai Aps-
draugijų, kuopų, kliubų ir ki- kričiui davė instrukcijas, kad 
tų organizacijų narius, kad už
siregistruotų ir balsuotų už į 
komunistus. C 
narių, <

komunistus.
r Kai kur kapitalistinių parti
jų politikieriai, sėdintieji re
gistracijos vietose pakiša vadi
namąsias “enrollment” blan
kas, kuriose laike registravi
mosi klausiama, už katrą par
tiją, balsuosi. Jose yra išspaus
dinta vardai visų dalyvaujan- 

^ ėių jrinkimuose partijų, šitokių 
blankų nepildykite, o tuščias’ 'j 
dėžutę įmeskite. Tik užsiregi
struokite ir lapkričio 4 d. bal
suokite už Komunistų Partijos 
kandidatus, ir to užteks, kad 
jūsų balsai būtų legaliai.

Suknelių Siuvėjus Begėdiškai 
Parduoda Social-Mekleriai

Jau aikštėn išėjo, kaip bū
tent “socialistinės 
siuvėjų unijos 
Schlesinger ir 
duoda išvestus 
38-to lokalo.
jaus grįžti darban 450 darbi
ninkų ir darbininkių į Carne
gie siuvyklą New Yorke, ir 
štai kokiomis sąlygomis: dar
bininkams uždarbis neturi būt 
keliamas; jokios sutarties bo
sai neturi pasirašyti; iš dirbtu
vės darbininkų pirmininko tu
ri būt atimta ligšiolinės teisės. 
O slapta dar; minimi vadai su
sitarė su samdytojais, kad bū
tų galima “perorganizuoti” 
siuvyklą ir be atsakomybės 
paleidinėti bosams nepatinka
mus darbininkus.

Tai tokiomis sąlygomis “so
cialistiniai” vadai liepė nuimti 
visas iškabas, skelbiančias, 
kad eina streikas prieš tą siu
vyklą, ir sako, 'kad streikas, 
jau užbaigtas. Bet eiliniai 
streikieriai kitaip mano. Jie 
išsirinko didelį “šapos” komi
tetą ir pasiryžę paimti streiką 
į savo rankas ir tęsti kovą ne 
tiktai prieš bosus, bet ir prieš 
social-monelninkus, kurie taip 
begėdiškai išduoda reikalus 
savo unijos narių, kinkydami 
juos į dar sunkesnę priespau
dą ir išnaudojimą.

ISTORIJA ŠARKIO 
SUDILUSIŲ KUMŠTYNIŲ 
SU CAMPOLO

Lietuviški sporto /tėmytojai 
dar tebespėlioja, kodėl neįvy
ko Šarkio kumštynės su V. 
Campolo rugsėjo 25 d., Yan
kee Stadiume, New Yorke, 
ypač kodėl jiedu nesikumščią- 
vo spalių 3 d., Madison Square !įįa yra suspenduotas Camera. 
Gardene.

Kumštynių manadžeriai bu
vo paskelbę, kad 25 d. rugsė
jo atrodė lietingas oras,' todėl 
Šarkis su Campolo ’boksuosis 
Madison' Square Garden sve
tainėje pereitą penktadienį; 
bet nesikumŠČiavo. Kodėl ?

tos šarkio-Campolo , kumšty 
^lės.: Iš, ?žadėtų Šarkiui $100,- 
000 jis tegavo tiktai $5,000, 
kuriuos turėjo kaip rankpini
gius.
Šarkis Boksuosis su 
Primo Camera?

Dabar pranešama, kad Šar
kis susitaręs boksuotis su tuo 
didžiuoju drambliu Primo Car- 
nera, tik dar nežinia kur ir 
kada. Bet New Yorko valsti
joj jiedu negalėsią boksuotis.

Telephone, Stagg Bill

LORIMER RESTAURANT
Lietuvio Valgykla

VISOKIŲ RŪSIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykj 
.atsilankę persitikrinsit.—- Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N*
!Atletinė N. Y. valstijos komi
sija irgi buvo uždraudusi Šar
kiui Humščiuotis su Camera. 
Bet dabar Šarkis žadąs nepai
syti to patvarkymo komisijos, 
kuri, sulig jo supratimo, esanti 
jį nuskriaudusi santikyje su 
Smėlingu. Todėl .Carneros- 

!įšarkio kumštynes >! buriančios 
■kurioj -kitoj valstijoj. ;
'•‘■Taip daug maž dalykai stovi 
kas link Šarkio ir jo partnerių. 
Bet kodėl žmonės’turėtų taip 
labai interesuotis tuo gemblei- 
rišku, prigavingu (kapitąlistir 
hiu sportu, aš niekaip negaliu 
suirrfti į savo darbininkišką 
galvą. Kitas dalykas, tai ko
dėl darbininkiška publika ne
pradeda daugiau domėtis rau
donuoju sportu?

P. Darbininkas.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.
, X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
VALANDOS: ‘ '

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

procentų' daugiau įplaukų Už 
kumštynes po stogu vietoj at
viros arenos; del to, girdi, ne
susitarę, ir. kumštynės turėjo 
būt atšauktos.

Tikroji priežastis, tačiaus, 
bus ta, kad mažai kas tikietus 
pirko kaip į paskirtas rugsėjo 
25 d. kumštynes, taip ir į pas
kui nukeltas į spalių 3 d. Bok
suotis gi tuščioj arenoj arba j 
svetainėj—tai juoda akis ir 
smūgis per kišenių to sporto 
kapitalistams ir patiems kumš
tininkams; tai irgi/būtų pabrė
žimas fakto, kad kumštynės 
praranda vardą, nupuola pub
likos akyse. O tas nupuolimas 
paskutiniais laikais yra aiškiai 
matomas. Prie to privedė vi
sokie monai ir meklerystės 
pačiose kumštynėse, juokingi 
nuosprendžiai ir kiti skanda
lai. Ypač Šarkio kumštynės 
su Smėlingu paliko negardu 
skonį daugelio gomuryje. Kad 
Šarkis nėra amerikoniškos pu- . 
blikos mylimas, tatai jau ži
noma. Bet kad jis pasirodė . 
kur kas geresnis kumštininkas 
už Smėlingą, rodos, ir aklas 
galėjo matyti; o vis dėlto iš- < 
nešta nuosprendis, kad “lai
mėjo” Smėlingas, todėl kad ■ 
Šarkis jam peržemai į pilvą 
pliumptelėjęs. Gal taip ir bu- • 
vb, bęt niekas to nematė ap
art vieno teišėjo. Kada Smė
lingo manadžeris, Jacobs pirš
tais parodė “daug žadančius 
ženklus” kitiems dviem teisė
jams, tai ir-jie sdtiko su pir
muoju, kad Šarkis sulaužęs 
taisykles, ir todėl laimėjimas 
pripažįstamas šmelingui. Ja
cobs gi buvo savo meklerystė- 
mis iš pirmiau žinomas ir ke
lis kartus už tai suspenduotas; 
jis ir į pačias 'kumštynes at
ėjęs dar neturėjo oficialio lei
dimo būt manadžeriu Smėlin
go, ir tiktai čia pat arenoje 
ūmai buvo nuimtas, suspenda
vimas nuo Jacobso,- už keleto 
minučių pirm kumštynių.

Dempsey tuzinus sykių per-j 
žemai kirsdavo, laužydavo tai
sykles apsivartydamas, bet jis 
nebūdavo paskelbiamas už tai 
pralaimėtoju. Nes jis buvo 
geriausias promoteriam pinigų 
“aitvaras.”

Paprastai būna išanksto nu
tarta, katras turės laimėti. Su 
biznio išrokavimais, be abejo, 
buvo nutarta, kad ir kovoje su 
Šarkiu turi laimėti Smėlingas.

Tokie dalykai, šiaip ar taip, 
pamaži aikštėn? iškyla ir spor
to mėgėjai atšąla, iš visų pu
sių, matydami šulerystes., >

Grįžtant dabar prie šarkib' 
su Caihpolo, reikia pridėti prie' 
publikos “atšalimo” dar ir tą 
didelį faktą,’ k^d 'siaučia bai
si bedarbe New Yorke, ir tūk
stančiai sporto mėgėju neište
ko tų dvidolerimų bei penkdo- 
lerinių tikietams į kumštynes.

Šarkio manadžeriai buvo pa
skleidę gandus, kad Šarkis 
valgiu' apsinuodijęs, paskui, 
kad esąs supykęs, ir norėjęs 
sumušti laikraščių reporterius. 
Viso to tikslas buvo sukelt kal
bas ir susidomėjimą ir tuo bū
du sutraukt daugiau publikos. 
Bet vistiek nepavyko publiką 
įkaitinti. Taip ir liko atšauk-!

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Mirė drg. P. Mingilos Moteris

Antradienį, 30 rugsėjo, mirė 
P. Mingilos moteris. Jinai jau 
tūlas laikas atgal sirgo, ir jei
gu . būtų daktaro patvarkymų 
prisilaikius, kaip daktaras tvir
tina, būtų ilgai dar galėjus gy
venti. Tačiau,s, per nepaisymą 
jokių gyvenimo taisyklių dauge
lį be laiko ta nelaboji mirtis 
pasiima.

28 spalių nuvežta į ligonbutį 
ir tik išbuvus dvi dienas, Min- 
gilienė pasimirė, ir liko palai
dota Alyvų Kalno kapuose. 
Nuostabu ir tas, kad velionė 
mirštant prašė vaikų, kad ją 
palaidotų su bažnytinėmis ce
remonijomis, ką ir Išpildė jos 
vaikai1 ir gyvenimo draugas. 
Bet kuomet nuėjo pas kunigą 
šeštoką, kuris- nesenai sugrįžo 
iš Lietuvos, tai už savo patar
navimą pareikalavo $70, kuo
met svetimtautis kunigas tas ce- 
renlonijas atliko už pusę kainos. 
Well, dabar visi West Side lie
tuviai štai ką kalba. Girdi, mū
sų- šeštokas tankiai vyksta į 
Lietuvą ir tokiu būdu už įvai
rius savo patarnavimus plėšia 
iš lietuvių tiek, kiek tik gali.

Reporteriui nuvykus į šerme
nis, štai kas matosi. Kada at
silanko laisvų pažiūrų žmogus, 
jisai jokių poterių nebamba. 
Bet kuomet atsilanko parapi- 
jonka, tai meldžiasi atsiklau
pus žegnodamasi, kaip vasaros 
laiku pajūryj musias vaikyda
masi, ir kas keisčiausia, tai vai
kai, kurie lanko bažnytines mo
kyklas, tai ir tie išmokyti būt 
nuolankūs nežinomam dievui ir, 
poteriauja prie numirėlės.

Tdliaus, tos moterėlės, tokios 
dievotos, Mingilai nedaVė ra
mumo. Sutūpė apie grabą ir 
kalba savo melodiją, kad laido
tų katalikų.kapuose ir kad Aly
vų Kalno kapai nėra šventi. 
Bet Mingila atkirto sakydamas, 
gana, kad jau j oš ir vaikų no
rą išpildžiau, laidodamas su 
bažnytinėmis apeigomis; 1 tai 
nors turiu ją palaidoti laisvose 
kapinėse, ir jūsų kalbos į mane 
daugiau nieko nepeš. ' • r

Velionė paliko seserį, kuri 
gyvena Roohesteryj, N. Y.) bet 
jinai niirdama nepaliko sesers 
adreso, ir jeigu sesuo skaito 
“Laisvę” ir patėmys šią žinutę, 
tegul kreipiasi į P. Mingilą, 
169 Perry St., New York, N. Y.

Rep. ~

kad su minimais laimikiais 
‘nepasitenkintumėt, bet su pa
dvigubinta energija, j visu 
smarkumu eitumėt prie jūsų 
kolonijai pabrėžto tikslo.

Ne tik Newarkas skaitlingai 
apgyventas lietuvių darbinin
kų, bet ir priemiesčiai. Lietu
vių geras būrys gyvena South 
Orange, East Orange ir West 
Orange, ir jūs, draugai, turite 
padaryti abi ava ant visų prie
miesčių.

Nenuleiskite rankų ir neat- 
sidėkite tik ant vieno A.L.D.L. 
D. kuopos komiteto!

šis darbas yra svarbus ir 
reikalaujantis p a s i r y ž i mo. 
Newarkieciai, niekuomet pir
miau nebuvote organizuotai 
visi bendrai dirbę vajuje ga
vimui naujų skaitytojų, ir jūsų 
kolonija yra apžėlus , nenu
pjauta ir tik reikalauja gero 
ūkininko su gera dalge ar 
pjautuvu, kad, priėjus rugia
pjūtei, mokėtų tinkamai dirb
ti, o darbo vaisiai priklauso 
nuo sugabumų bei tinkamo va
do, ko pas jus netrūksta.

Harrisonas nieku iki šiol nė
ra dar pasirodęs, jau laikas 
jums, draugai, prie darbo!

Vajaus Kapitonas.

418 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Patarnauju visiem be skir
tumo. Tolumąs del manęs skir
tumo nedaro. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai. • • i

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Gubernatorius Nori Užstatyt 
Būsimus Bedarbių Uždarbius 

...z Ant Mortgičių Bankuose
New Yorko valstijos guber

natorius > Franklin Roosevelt, 
kalbėdamas Astor hotelyj gais
rininkų viršininkams, pripaži
no, kad šį mėnesį bedarbė dar 
didesnė, negu pirma. Sako, 
renčia bedarbiams pagelbėti, 
atsiliepti į įvairias labdaringas 
organizacijas. Bet gubernato
riaus siūloma vyriausia pagel- 
ba štai kame : bankininkai, esą, 
galėtų suplanuoti kokias be
darbiams paskolas; o kada 
laikai' pagerėtų, tai bedarbiai 
paskolas atmokėtų.

Ką reiškia toks receptas be
darbiams? Nagi, norima už
traukti ,mortgičius ant darbi
ninko ^Uždarbio ateityje. Už 
menką kokią paskolą paskui 

fe;/' b&nkininkai luptų darbininką 
iki gyvąm kauįui. Ir tiktai la
bai maža .dalis bedarbių gautų 
bent kiek pasiskolint iš jų. Nes 
bankininkas neduos paskolos, 
jeigu jis neturės gero užtikri
nimo, Q kokį užtikrinimą ga- 
H duoti benamis, becentis ir 
beduonis darbininkas?

Rooseveltas, norėdamas būt 
išrinktas vėl į gubernatorius, 
žvejodamasis dirbančiųjų ir 
bedarbių balsus, kelios dienos 
atgal . šnekėjo, kad valstijos 
seimas turės “ištirti” bedarbę 
ir pasižiūrėti, kas galima jų 
naudai padaryti. Dabar gi jis 
nei apie tai'jau neprisimena.

Norėdami gaut bent kokią 
pagejb^ bedarbėje, patys be
darbiai šu diroančiairiais turės 
ją išsikovoti.< Buržuazija iš 
savo “geros valios” jiems to 
niekad neduos.

Eikite su Komunistų Partija, 
kuri vi^u pasiryžimu kovoja už 
aprūpinimą bedarbių lėšomis 
kapitalistų ir, valstybės. Bal
nokite už ją lapkričio 4 d.l

Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta iš Grynų Žolių 
ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų
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Kaip is Prostitučių Pelnisi 
Policija ir Politikieriai

Apeliacijos teismo vyriau
sias advokatas I. J. Kresel 
New Yorke kalba “apie že
miausios rūšies graftą,” kurį 
mieste varinėja magistratų 
teismai išvien su policmanąis, 
žulikais advokatais ir kitais 
parazitais, pelnydamiesi iš per 
bedarbę padaugėjusių prosti
tučių, gatvėse parsidavinėjan
čių praeiviams. Kresel sako: 
policmanas areštuoja tokią ne
laimingą merginą 'ar moterį ne 
todėl, kad jis būtų priešingas 
prostitucijai, bet kad gaut iš 
jos arba per ją pinigų sau ir 
savo sėbrams. Vesdamas į 
kalėjimą, jis jai nurodo sau ar
timą advokatą. Advokatas at
silanko pas areštantę ir pasi
ima visus jos pinigus, jeigu ji 
turi. Jeigu jinai turi draugų 
bei giminių, tai tie latrai, kiek 
tik gali, išveržia iš jų pinigų, 
kol areštantė būna paleidžia
ma po kaucija. Kada, galų 
gale, ateina teismas, tai jis pa
prastai atlaikomas policijos 
stotyje anksti, kol nebūna pub
likos. Baltosios vergės čia bū
na paliuosuojamos. Teismiš- 
kai-pollcinė ir advokatų1' šaika 
paskui žilio, iš ko lupt nuo
latinius kyšius.

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas f * * '

( > Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 2017-12360-3514
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ba
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

Išbalzamuoja ir laidojd numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vęselijoms, 
krikštynbms ir pasivažinėjimams.

^^804^1

Telephone, Greenpoint 2820

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

949-959 Willoughby Ave.
. « Tel., Stagg 3842 j

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.
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MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave., Brooklyn

! el. (it eennot it V 7.8 31
( H-: KIU.SKI, SfllJlfcl /{| 1 >. A ictkt: I'ft 'utihrtriti

229 Bedford Avenue
Kamp. N. 4-tos gatvės

Iš^irpkit šį skelbimą ir, prisiųskit kartu su užsakymu.

Tek, 0783 Stagg

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y
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