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Julius Cezaris kartą pasakė 

Romos diktatoriui Sullai, kuris, 
pirm patapsiant diktatorium, 
buvo įsiskverbęs į tūlą valdišką 
vietą: “Gerai darai vadinda- 

Amas šitą tarnybą sava, nes tu 
ją nusipirkai.”

Šiandien kapitalistiniam pa
saulyj 95 iš 100 valdininkai ga
li nerausdami vadintis savo tar
nybas “savomis,” nes visi per
kasi jas. Ryškiausių pavyzdžių 
turime New Yorke—šitam ka
pitalizmo metropolyj: jau kelio
lika valdininkų — tame skaičiu
je keletas teisėjų — pasirodė 
aiškiais žulikais. Buvęs teisė
jas Ewaldas “tik” 10,000 dole
rių užsimokėjo už savo vietą. 
Jei būtų pasiknista apie kiek
vieną teisėją ir valdininką, pa
aiškėtų tas pats. Bet tie patys, 
ką knisasi, nėra geresni.

Brazilijoj Sukilimai 
ir Kovos Nesiliauja

žuvimas Britų dirižablio R- 
101 tai nėra pirma ir paskutinė 
oro nelaimė. Jau visa eilė 

y pirmtakūnų nuėjo R-101 keliais. 
Atsiminkim tik “Shenandoah,” 

s “Roma,” “Italia,” Dixmude, 
’ R-24, ZR-2, etc., etc. Bet kiek

viena oro nelaimė, deja, nepa
mokina orlaivių budavotojiĮ ir 
kėravotojų: kuomažiausiai at
sižiūrint į pavojų, tie oro mil
žinai leidžiami darban, nepai
sant, kas bus. Pasėka: nelai
mė, destrukcija.

Iš Brazilijos tiesioginių 
žinių apie esamąją padėtį 
kol kas gaunama labai ma* 
žai. Bet iš Montevideo, U- 
ruguajaus, jų siunčiama 
špaltos. Viskas rodo, kad 
Brazilijoj verda didelių su
sirėmimų. Jau penki štatai 
(provincijos), sakoma, pėrė- 
ję sukilėlių pusėn.

Tieji sukilimai tai yra tę
sinys kitose Pietų Amerikos 
respublikose perversmų.Tai, 
pamatiniai, kova tarpe pa
saulio imperializmų. Angli
ja ir Amerika vyrauja tose 
šalyse.

Spėjama, kad tas pats ga
li būti ir Kuboje.

Sako, Išeisią po 7
Galionus Kiekvienam

piliečiaiSovietų Sąjungos 
taipgi statosi dirižablinio typo 
lėktuvus. Vienas nesenai j a U 
buvo bandytas: viskas gerai 
ėjo. Kitam, panašiam, kai vo
kiečių Graf Zeppelinas, renka- 

4, mos iš darbininkų aukos ir jis 
bus pastatytas neužilgo. Nie- 
kas neužtikrina, kad Sovietų 

‘ Sąjungos dirižablių nepatiks 
nelaimė, panašiai, kaip R-101. 
Vienas aišku: iki šiol Sovietų 
Sąjungoje buvo oro nelaimių 
mažiau, negu kapitalistinėse ša
lyse. Gi ten orlaiviai naudo
jami plačiau ir ilgesnėm kelio
nėm, nei, sakysim, tokioj An
glijoj, ar Amerikoj. Tai yra, 
pirm visko, todėl, kad Sovietų 
vyriausybė pirmiausiai paiso į 
darbininkų gyvybių apsaugoji
mą, bet ne į greitumo rekor
dą. ♦

WASHINGTON. — Blai- 
vybės biuras skelbia, kad 
iki 1930 metų pabaigos, per 
apskritus metus, Jungtinėse 
Valstijose bus pagaminta 
išviso 876,320,718 galionų 
nelegališkų svaiginančiųjų 
gėralų. Tai išeitų apie sep
tyni galionai ant kiekvieno 
J. V. gyventojo. Biuras 
skelbia, kad šitas nelegališ
kų gėralų kiekis sudaro 40 
nuoš. visų gėralų, pagamin
tų 1914 metais. * : ;

Šalę šito nelegališkpjo 
biznio, padirbama nemažai; 
legališko. Be to, nemažai 
alkoholinių gėralų įvežama 
iš kitų kraštų.

Ponų Lenkijoj Socialistas 
Socialistą Ryja

SOVIETĮJ SĄJUNGA GAVO DIDELĮ 
UŽSAKYMU MEDŽIO IŠ LIETUVOS 
PIRKLIU SU GALVANAUSKU PRIEKYJ

Pastarasis Buvo Atsilankęs Maskvoje ir Padarė Kontraktą;
Medis Bus Gabenamas per Latviją Gelžkeliu Klaipėdon 1

Čeką “Fordas” Įveda 
5 Dieną Darbo Savaitę

New Yorko socialistai jieško- 
si kankinių vainikų, štai šio
mis dienomis jie skelbėsi, kad 
jiem neleidžią Newburghe (N. 
Y.) laikyti savo mitingų prave
dimui agitacijos už valstijinius 
kandidatus į valdvietes. Perei
tą šeštadienį jie nuvyko ten ir. 
jau sakė darysią “revoliuciją,” 
net kalėjimu rizikuosią. Turbūt 
tie ponai susapnavo, kad ir jie 
kapitalistam yra pavojingi. 
Kaip greit nuvyko jie (Wald
man su Thomasu) į Newbųrghą, 
taip greit miesto majoras (re- 
p u b 1 i k o nas-kapitalistas) pa
reiškė: “draugai, eikit į mies
to rotušę ir sakykit savo pra
kalbą. ' Aš . taipgi pritariu so- 
socialistų ’ principam.” Visi 
“draugai” nuėjo ten ir kalbėjo 
“darbininkišką” prakalbą, ku
riai miesto majoras katutes pld- 

• ‘ jo. Vadinasi, kankinių' Vaini
kas nepavyko užsidėti. O be- 
partyviam darbininkam akis 
tas turėtų atidaryti gan pla- 

i čiai. Jie privalėtų žinoti, jog 
šiandien tik Komunistų Parti
ja teatstovauja darbininkus.

VARŠAVA. — Pilsudskio 
valdžia suareštavo Joną 
Kwapinskį, seimo narį ir 
žymų socialistų šulą. Jis 
kaltinamas ėjime prieš “esa
mąją (Pilsudskio) tvarką.”

Spalių 4 d. N. Y. “Timeso” 
korespondentas Du r a n t y 
pranešė savo laikraščiui be- 
vieliniu telegramų žinią, 
kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė padarė kontraktą 
su Lietuvos pirkliais del me
džio. Į Maskvą tuo klausi
mu atsilankė Lietuvos pirk
lių grupė, vadovaujama bu
vusio premjero Galvanaus
ko. Einant padarytuoju 
kontraktu, Lietuva dabar 
būsianti pilnai aprūpinta 
medžiu, kurio jinai stoka vo 

| delei nenormališkų apysto- 
vų su Lenkija.

Nemunu, kuris prasideda 
Sovietiniam Minske, aišku, 
Sovietų vyriausybė negali 
pristatyti Klaipėda; medžio, 
kaip būdavo seniau, laike 
caristinio režimo. Negalima 
todėl, kad dalis Nemuno 
randasi Lenkų teritorijoj. 
Sovietų vyriausybės su Len
kija santykiai yra perpras
ti, kad dabar galėjus> pa
naudoti Nemuną sįelių siun
timui į Klaipėdą.

Lietuvos Geležinkeliais
Norėdama kiek tik išga

lint užsidirbti, Latvija daro 
didelius nusileidimus Sovie
tam, leisdama jos prekes 
pasiekti Klaipėdą gan priei- 
namom išlygom, šitame at
sitikime Lietuvos geležinke
liai apsiėmė pristatyti medį 
į Klaipėdą dar pigiau, nei 
Latvijos. Todėl tasai medis 
žiemos metu, kada yra už
šalęs Leningrado uostas, 
bus gabenamas geležinke
liais per Latviją. Atšilus 
uostui, medžias bus gabena
mas tiesiai iš Leningrado į 
Klaipėdą. '

Tarptautinis ' svarbumas 
šito kontrakto veriasi tame, 
kad Lenkijos medžiui už
duodamas didelis smūgis. 
Lenkija negali savo medžio 
iškišti į pasaulį, esant Ne
munui padalintam tar p e 
Lietuvos ir Lenkijos. Pri
statyti jai medis į Dancigą 
sausžemiu — perdaug lėšuo- 
ja.

Tačiaus \ Galvanaus kas, 
būdamas Maskvoje, padarė 
spaudai pareiškimą, kuria
me viliamasi, ' jog “tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos ryšiai 
pagerėsią ir gal bus Nemu
nas galima naudoti plukdy
mui medžio Klaipėdos lent
pjūvėm.”

Nepaisant, kaip bus, vie
nas liekasi aišku, kad»Sovie- 
tų Sąjunga padariusi kon
traktą su Lietuvos pirkliais 
delei medžio, užgriauna 
dar vieną kraštą saVo žalia
jai medžiagai, kurią ji par
duoda, idant gavus daugiau 
pinigų mašinom ir fabri
kam; pravedimui ’ - penkerių 
metipplano į keturis wtuą.'

Vienais Draugas;Gavo r 
3,000 Piliečių Parašų
MILWAUKEE,, Wis. — 

Drg. J. Johnson, vietinis 
Kompartijos ■=narys, gavo 
3,000 piliečių parašų delei 
padėjimo ant balsavimo są
rašo komunistų kandidatų.

Mūsų Vajininku Uždaviniai Šią Savaitę
Šią savaitę daugelis mūsų skaitytojų ir draugų lan

kysis po darbininkų gyvenamuosius namus, rinkdami 
“Laisvei” prenumeratorius. Mes štai ką turime paste
bėti visiem mūsų vajininkam: < •' i . j ■ 1

1. i Einant į skubąs pas darbininkus, reikia būti;šar
vuotam literatūrą. Skatinti darbininkus užsisakyti 
dienraštį. Jei kuris atsisako, pasiūlyti jam knygučių, 
brošiūyąičįų, kuriąs skaitydamas,. jjs ąripa ji vėliau 
pataps mūsų spauddš >ne tik skaitytojais, bet \ plątįhį 
tojais.1 ' ' t '■ . ■ j. j • f į,

2. Reikia tolydžio ’ verbuoti juos' :ir«•

Taigi, taigi, pilietis Galva
nauskas nuvyko į Maskvą ir 
ten nupirko daug medžio. Me
džio—Lietuvai, kuri iki šiol di
džiavosi turėjimu tiek daug 
miškų pardavimui. Fašistai iš- 
pOstijo Lietuvos miškus, o da
bar vietiniam gyventojam me
dis reikia pirkti.

Lietuva perka IŠ Sovietų Są
jungos: medį, mašinas, anglies. 
Ką ji gali parduoti Sovietų Są- 

< jungai?! Nieko gero. Greit;fa
šistai privarys šalį prie galu- 
tino bankroto.

. z. Keikia toiyazio verbuoti juos ir- į aiudjjxji / /iš
aiškinti, kas yra ALDLP, koki josios uždaviniai; ko
kius darbus ji nudirbo ir kokius pasibrėžusi nudirbti. 
Paimti darbininko antrašą ir priduoti vietinei ALDLD 
kuopai, kuri turėtų vėliau su juo susižinoti ir jįpara- 
ginti prisidėti prie mūsų organizacijų. ' > , - ,

3. ’ Reikia5 tolydžįo aiškinti darbininkams rolė Ame
rikos Komunįstų Partijos ir kodėl darbininkai turi ją, 
remti. Jei asmuo, su kuriuo mūsų vajininkas turi rei
kalo, yra pilietis, raginti jį balsuoti už , Komunistę 
Partijos kandidatus šiais rinkimais.

4. Šią savaitę ypačiai reikia raginti visus piliečius
darbininkus, kad jie užsiregistruotų balsavimui, idant 
paskui galėtų balsuoti. A " z ‘ G

Mūsų vaj in inkai, musu veikėjai privalo dalykus imti 
plačiai ir pamatiniai.. l^Iūsų agitacija privalo būti su- 
rišta su visu revoliuciniu darbininkų judėjimu, su jų 
kovomis. Tik tuome.t gausime apčiuopiamų. rezultatų/

Kiekvienas darbininkas V ir darbininkė, kiekvieną^ 
“Laisvės” skaitytpjaę, raginamas gauti mažiausią! po 
vieną “’J.. "L*; w

Pradekit darbą' dabar,1 tuojaus! g

zes skaityt,Ojas, raginamas 
prenumeratorių dienraščiui; •> 
dėkit darbą'dabar.’tuoiaus! '' !i i

P R AG A.-- Čekoslovakijos 
čeverykų išdirbimo magna
tas, Tamas Bata, kurį kai 
kas vadina Čekošlovakijos 
‘“Fordų” (todėl, kad jis mo
ka darbininkus prispausti 
prie darbo, išnaudoti ir pa
starieji vis mano, kad tai" 
daroma jų labui), nutarė 
įvesti visoj industrijoj pen
kių dienų darbo savaitę.

Bet Čekoslovakijoj yra 
įstatymas, kuris reikalauja 
dirbti 48 valandas į savaitę 
arba 8 vai. į dieną, todėl 
Bata nori savo darbininkus 
priversti dirbti 9į vai. į die
ną ir šeštadieniais nedirbti 
visiškai.

(Pasirodo, kad darbinin
kam iš to nebus jokio pa
lengvinimo, o jie darbo pa
darys nemažiau, kaip šešiom 
dienom. Taigi kapitalistui 
tik naudos bus ir tolydžio 
jis apgaus darbininkus, nu- 
siduodamas jų draugu. — 
Red.) ’

Hooveris Bostone
BOSTONAS. — Pereitą 

pirmadienį čionai atvyko 
prezidentas Hooveris, kuris 
sakė prakalbą legioninkams 
K, fedeiteišinams. ‘

MONTEVIDEO, Uruguay. 
—Iš Brazilijos pranešama, 
kad ten neramumai , smar
kiai auga. Ypačiai jie* jau
čiami provincijoj Rid Gran
de de Sul. Iš ten daugybė 
braziliečių pabėgo į Uru- 
guajaus teritoriją, nes ver
da mūšiai.

H

Darbininkai Visų Šalių*

Jus Nieko Nepralaimėsite* Tik

tėžius, o Išlaimesite Pasaulį I

/ < .

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII
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DIRIŽABLIS R-101, ANGLIJOS ORO 
MILŽINAS, SUSMUKO LIEPSNOSE

UŽPULTAS SMARKIOS AUDROS
Apie 50 Asmeny Supleškėjo Nelaimėje; Išlikę Pasakoja 

Apie Tragišką Likimą Didžiausio Pasaulyj Oro LaiVo
BEAUVAIS, Francija.—Iš šeštadienio į sekmadienį, 

naktį, apie 2:30 vai., supleškėjo lekiąs į Indiją Anglijos’ 
oro milžinas, dirižablis R-101. Šis dirižablis buvo di- 1 
džiausiąs pasaulyj ir lėšavo Anglijos valdžiai milionus 
dolerių pabudavoti.

Su dirižabliu supleškėjo tarpe 47-50 asmenų—pasažie- 
ęių ir orlaivio įgulos. Tarpe kitų randasi patys gabiau
sieji Britanijos aviacijos ekspertai, orlaivininkai ir in
žinieriai. Be to, žuvo ir artimas MacDonaldo bičiulis, pr- 
laivininkystės ministeris lordas Thomsonas. 
gHHXjhu,.

Kodėl Jis Supleškėjo?
Oficialaus išaiškinimo supleškėjimo priežasties kol kas 

neduota. Bet neoficialiai skelbiama, kad dirižablis R-101 
perdaug buvo prikrautas. Tik> vieno aliejaus gabenosi 
25 tonus. Be to, važiavo nemažai žmonių ir kitokių 
daiktų gabenta. O lietus ėmė smarkiai pilti. Kadangi 
dirižablis labai platus, todėl lietus sudarė nepaprastą 
svorį ir jį smogė vis prie žemės. Didelis vėjas ir audra 
mankštė orlaivį, vis slėgdamas žemyn. Sakoma, jo už
pakalis buvo pakliudęs kalną, kurių šitoj Francijos dhlyj 
yra nemažai, ir tas sugadino dirižablid lygsvarą.

Antrasis orlaivio kėravotojas H. J. Leach bandęs pa
kelti, nes matė, kad orlaivis- pavojingai žemai stovi, ta
čiaus motorai neveikė, orlaivio nepakėlė. <

Pagaliaus orlaivio “nosis” žėrė į nedidelį kalnelį ir 
tas pagimdė eksplioziją. Urnai milžinas paskendo lieps
nose ir krito žemyn, kai kokia skala ugninio dausisko z 
kūno.

Visą laiką dirižablis ties Francija lėkė, sakortia, labai 
žemai—tik apie 400-500 pėdų.

Visai tuoj prieš eksploziją, pasažieriai, kuriais buvo L. 
augšti ir garbingi žmonėsį pavalgė vakarienę ir rūkė iš
didžiai cigarus (kas'dirižabliuose iki šiol būdavo uždraus- ' 
ta). 'Išsidūkę ir nusiteikę, apie mirtį visai nepaisydami, 
jie sugulė, laukdami šviesaus rytojaus.

Dabar dirižablio R-101 grobai guli netoli šito, miesto.
O 47 žuvusiųjų lavęnai surinkti ir sudėti į grabus. Aš- f < 
tuoni asmenys išliko gyvi, bet tik trys yrą nelabai pavo
jingai sužeisti; kiti gal mirs.

liepsnojant dirižabliui, pribuvo Beauvaiso ugniage
siai ir kitokia pagelba, bet ji jau dalinai buvo pervėlyva. 
Liepsnos savo darbą jau buvo atlikę.

LONDONAS.—Visoj Britanijoj jaučiamas nepaprastas 
sujudimas delei žuvimo tokio milžino, kai R-101. Lau
kiama žuvusiųjų lavonų, kurie veikiausiai bus pargaben
ti kariniu laivu palaidojimui.

WASHINGTON. — Jungtinių Valstijų admirolas Wil- 
liam A. Moffet sako, kad jei dirižablis R-101* būtų nau
dojęs helium gazą, o ne hydrogeną, tai nebūtų ta nelaimė 
ištikusi. Helium, mat, yra neužsidegantis ir neeksplo- 
duojantis, nors sunkesnis už hydrogeną. Bet heliumo 
Britanija neturi. Heliumo randasi pąkankamaj tik 
Jungtinėse Valstijose, iš kur jis uždrausta išgabenti už- 
sieniuosna.

Draugė Anna Burlak Sakys Prakalbas 
Naujojoj Anglijoj; Darbininkai, Lankykitės!

Draugė Ona Burlak,. kuri 
laukia nuteisimo mirt elek
tros kėdėj Atlanta, Ga., da
bar važinėja su prakalbom 
Mass, valstijoj. Sekamose 
vietose jinai kalbės:

Norwoode, 3 7 Chapel 
Court svetainėj, 8 d. spalių 
mėnesio, vakare.

Woonsocket, R. L, spalių 
9, vakare. ■ ; , •

Providence, R.-« I., spalių 
10 d./ vakare, r 1757, West
minster Avenue įsvetainėj.į

Ėostone, /. i spalių > |ljį(, cį.: 
Sbtith Station i(geležinkeĮi(). 
stoty j) demonstracija pasL. 
tikiriitiil draugės Burlak,., 
Po į>ietų ii1 vakare, masi
nis \tnitingas : Tremont 
Temple svetainėje;

Brocktohe-Montelk>j,> spa
lių' 12 d., 'vakare, Rietuvių 
Svetainė}'^prakalbos. ; ,r ,

Wbrcesteryj, spaliu ? 1? d., 
vakare.

Draugai danb in inkai ! 
Lankykitės ,į draugės Bur
lak prakalbas, r Tai jauna, 
gabi kalbėtoją/ ir veikėja. 
Jinai, drauge - su; kitais še
šiais darbinihkais,. buvo ąur 
imta Atlantos mieste ir ap
kaltinta Pragulime prie; ,sp- 
kilifno.” Jai įgręsią mirtis 
sulyg to įstatynio, katras

buvo išleistas dar prieš civi
lį karą Jungtinėse Valstijo
se.

Protestuokit prieš Atlan
tos reakcionierius, prieš tąjį 
pasikėsinimą. Reikalaukit 
paleisti iš kalėjimų šimtus 
kitų politinių kalinių.

Prakalbas rengia, Tarp? 
tautinio Darbininkų Apsigy
nimo Bostono distriktas. e

Suareštavo Draugą W.
Murdoch del Streiko

. DANVILLE, Va.—čionūi 
audinyčių baronų įsakymu 
tapo suareštuotas Naciona- 
lės Tekstiliečių Darbininkų 
Unijos organizatorius, Wil
liam Murdocfy. Suareštuor 
tas del lapelių išdalinimo 
tarpe streikuojančių 4,000 
audėjų ir verpėjų. Lape
liuose buvo išaiškinta kapi
talistų pasimojimas darbi
ninkam mažinti algas ir Fe
deracijos vadų, parsidaviš- 
kumas. Lapelius dalino pa
tys streikieriai, beį, kadan
gi jie Išleisti kovingos uni
jos, tai organizatorius Mųrr 
doch tapo suimtas. i , j.

f

1

Anglijos ir Airijos 
Gyventojų Paaugintas

,LONDONAS. — Pereitais 
metais Anglijoš ir Airijos 
gyventojų skaičius paaugo 
IIOįOOO.į Dabar abiejų kraš
tų gyventojai sudaro 48,- 
684,000 asmenis.,;; , ? 1

Sekamais metais bus’ pa
darytas’visuotinas gyvento
jų surašinėjimas.: ,

Šiandien Itali-

Vulkanas Sulaikė
Orlaivį nuo Ištyrimo

TEHERAN, Persija.—Ari^.,^ 
dai Persijos vienoj dalyj iš- 1 
tiko žemės drebėjimas. (Vy- • 
riausybė pasiuntė orlaivį 
aplankyti nukentėjusią sri
tį. TaČįąus orlaivis sugrįžo, 
nes negalėjęs perskristi per 
verdantį ugniakalnį Dama- 
vandą. Pastarasis garga
liuoja lava ir, sakoma, daug 
nuostolių gyventojam 
daręs.

pnSamdo Bedarbius prie 
Taisymo Italijos Keliu
ROMA

joj prie viešų darbų samdo
ma virš 400,000 darbininkų. 
Ąpie 142,000 dirba prie tai
symo kelių; Mažiausiai pu
sę algų jiem išmoka centra- 
lihė valdžia. Tai daroma 
tikslų, kad sumažinus be
darbių skaičių, kuris Italijoj 
yrą labai didelis ir grūmoja 
fašistų viešpątavihiui. ima?!

• * ’ ■'' ? } J ’ * I Ik.
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Fordas Vėl Tiešija 
Amerikos Darbininkus

DETROITAS.' — 
vietinė, raštinė išleido pa
reiškimų, analyzuojantį eko- 
noniinę padėtį. Pasak jo, 
pastarasis metų 4>er.tainis 
bus daug geresnis: “darbai 
padidės ir1 biznis atsigaus.” 
Kelintu syk tas yra kartoja-
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BEKYLANT LYNČ1AVIMŲ BANGAI
Vo- 

kelti

Susipratę darbininkai negali pakęst, kad negrai darbo 
žmonės būtų lynčTūojami, tai yra, kariami, gyvi ant lau
žų deginami bei policijos šaudomi. Tom žudynėm turi 
būt užkirstas kelias. Bet lynčiavimus sustabdyti tegali 
tiktai vieningas .baltųjų darbininkių su negrais jproletarais 
veikimas prieš kukluksinius juodspalvių žudytojus. Ir 
ta kova prieš lynčiuotojus .yra yįenas iš pamatinių obal- 
sių Amerikos Komunistų ‘Partįjos dabartinėje rinkimų 
kampanijoje. ’ ,, ,, H :,,,,,, ,

Šiemet Jungtinėse Valstijose nųlynčiuota jau 29 negrai 
darbininkai bei skurdžiai farmeriai. Tai beveik trečia 
tiek, kaip ištisais 1929 metais. Negrų žudymai, vadinasi, 
smarkiai eina daugyn. Paprasčiausias tų žmogžudžių 
prasimanymas ir pasiteisinimas, tai kad tas ar kitas ne
gras “užpuolęs žaginti” baltą moterį arba merginą. Bet 
ištikrųjų kukluksai nežiūri kaičios; jiem reikia tik prie
kabės.

North Carolinoj vieną negrą farmos darbininką, pav.; 
areštavo, būk kad jis pavogęs arklį, ko jis ištikro nebuvo 
padaręs. Kukluksai įkalbėjo tūlai pusgalvei mergaitei.; 
kad jinai sakytų, būk tas negras užpuolęs ją žaginti 
tokiu ir tokiu laiku. Tuo būtent laiku jam bedirbant su 
kitais kaliniais, baltieji piktadariai jį pasigrobė' ir pako
rė. Ant rytojaus pats kalėjimo viršininkas liudijo, kad 
tas negras buvo jo paties akyse drauge su kitais areštan- 
tais tuo laiku, kada minėta niekše tvirtino, būk jis ją už
puolęs. Vadinasi, visai nekaltai pakartas.

Rugsėjo 27 d., baltieji niekšai Thomasvillėj, Ga., nu- 
lynčiavo negrą Lacy Mitchells už tai, kad jis teisme pa
liudijo, kaip du apsimaskav'ę baltieji užpuolė žagint baltą 
mergaitę. Spalio 1 d. kukluksai laisvai įėjo į kalėjimą, 
pasigriebė jauną jųodspalvį darbininką J. W. Clarką ir 
pakorė. * ■■

Policija, kalėjimų sargybiniai ir kiti valdininkai beveik 
visuomet palengvina kukluksams tokius žudynių darbus.

Lynčiuotojų Tikslas <
Kodėl taip didėja lynciavimų skaičius, ypač pietinėse 

valstijose? Priežastis ir tikslas jų štai kame. Fabrikan
tai ir žemės savininkai šiais krizio laikais vis skaudžiau 
Raudoja negrus ir baltuosius darbo žmones. Pasunkė
to išnaudojimas verčia juos bruzdėti prieš savo bosus. 
Etosai bijo, kad taip lupąrpj baltieji darbininkai ir vargin
oji farmeriai nesivienyCU*su dar labiau engiamais juod
agalviais darbininkais ir "ūkininkėliais. Bosų kukluksai, 

- todėl, pramano visokius kaltinimus apie “negrų nedoru
mą, gyvuliškumą,” kad sukelt ir palaikyt baltųjų rąnk- 

, /Reinių neapykantą prieš juododžius; sulig tų (prasima- 
nymų ir karia bei gyvus degina negrus, kad pabrežt ne
būtus negrų “prasižengimus” arba tariamus jų “žvėriš
kus apetitus.”

Nežiūrint visų kurstymų, tačiaus, ne tiek patys baltieji 
darbininkai ir dirbantieji farmeriai terorizuoja nearus, 
bet daugiausia bosai, jų advokatai, biznieriai, daktarai 
ir kiti išnaudotojams tarnaujanti bjaurybės. Jų gi" pri
tarėjais yra ir pačių negrų dvasiškiai, kurie pasakoja, 
būk “gerų juodukų nieks nelynčiuoja.”

“Socialistai” Irgi Lynčiuotojų Pakalikai
Negrų darbininkų galabinimas eina ne tik pietinėse 

valstijose, bet ir “civilizuotoje” šiaurėje ir rytuose. New 
Yorke pirm kelių mėnesių policija užmušė negrą drg. 
Levy’laike mitingo ant gatvių kampo. Rugsėjo 20 d. po- 
licmanas Chicągoj nušovė negrą bedarbį Mitchell ‘Gray, 
bejieškant jam darbo. Darbuojasi lynčiuotojai Indianoj 
ir kitur. Ir demokratų ir repiiblikohų -’partijos į tas 
žmogžudystes žiūri, kaip į kokią legalę įstaigą. Netoli 
nuo jų nusiritę ir “socialistai.” New Yorko “socialistų” 
didlapis “Forward” juk paskutinėmis savaitėmis taipgi
prapliupo, kad “baltai moteriškei niekur nesą saugu būti 
arti negro,” “kad negrės namų tarnautojos esančios abel- 
nai vagiles,” ir tt. F ’* ’
tojąms, pateisinimas negrų žudymo?

Apsigynimas nuo Lynčiuotojų
Iš visų partijų viena Komunistų Partija grumiasi prieš 

lynčiavimus. Tik* jinai tepabrėžia įbūtitią, reikalą baltųjų 
darbininkų glūdžiausios vienybės sti jniniomis negrų 
darbo žmonių, nes tiktai per sujungtas krūvon pajėgas 
visų tfujtų ir spalvų darbininku' tegalima bus sėkmingai 
kovoti už darbininkų ir bedarbių reifcalhs prieš išnaudo
tojus. O tuojautinei atspirčiai prieš'kraugerius lynčiuo
tojus Komunistų Partija organizuoja darbininkų apsigy- 
tyimo būrius, susidedančius iš baltųjų ir juodspalvių dar
bininkų. Spėka prieš spėką—tiktai su tokiu argumentu 
buk priversti skaitytis kukluksiniai žudeikos.

« vi Arasizmas Austrijoj
Socialfasistas Grig a i t i s 

“Naujienose” dejuoja:
Po fašistų laimėjimo 

kietijos rinkimuose ėmė
galvas juodasis gaivalas ir ki
tose šalyse. Austrijoje jau 
susidarė valdžia, kurion įeina 
ne tik pralotas Ig. Seipelis, 
bet ir fašistų “Heimwehfo” 
atstovai.
Kaip Vokietijoj, taip ir 

Austrijoj socialfašistai pa
deda įsigalėti fašistams. 
Nei Austrijoj, nei Vokieti
joj socialdemokratai neveda' 
kovos prieš fašizmą, kaip 
Vokietijos, taip ir Austrijos 
socialfašistai būdami val
džioj ant kiekvieno žingsnio 
persekioja komunistus, ban
do uždrausti komunistų de
monstracijas. Gi fašistams 
suteikia pilniausią laisvę. 
Tuo būdu jie sudaro bendrą 
frontą su fašistais prieš re
voliucinius darbininkus.

O kaip Lietuvoj—ar soci
alfašistai su liaudininkais 
nepasitarnavo fašis tams? 
Juk jie įėję į. valdžią galėjo 
suvaldyti fašistinius gaiva
lus, bet to nedarė?, ir kuo
met fašistai nusprendė už
griebti galią, tai ponai soci
alfašistai ir jų sėbrai liau
dininkai be jokio pasiprieši
nimo leido fašistams patapti 
Lietuvos valdonais, nors 
apie fašistų rengiamą per
versmą išanksto žinojo. 1

Taigi, kuomet sakome, 
kad socialfašistai visur 
sitąrnauja fašistams, 
meį šakome teisybę. <• 
j , . _—;

gąątingai pripažįsta, kad 
bolševizmu gali užsikrėsti 
katalikai darbininkai, ir sa
ko, kad jų yra f užduotis 
“kreipti katalikų darbininkų 
dėmesio į reikalą apsaugoti 
save ir savo šeimynas nuo 
gręsiančio pavojaus?’

Darbininkams bolševizmas 
nėra pavojus. Bet bolševiz 
mas yra didelis pavojus pil
vūzams ; dievo agentams, ku
rie rojiškai gyvena, mulkin
dami tampius žmonelius re
liginiais ‘bĮurtaisj | Į i <

ĮDOMUMAI

pa
tai

. Lietuvos klerikalų, jauni
mo Į organizacijos “Ateiti
ninkų?; himne sakę*;
Lietuyą Dievas apveizdi ir gina, 
Amžiais suvargusios jos

neapleis, 
Ateičiai dvasios galiūnus

gamina 
Vesdamas juos stebuklingais

’ . keliais.
Matomai, smetonin i a m s 

fašistams tie “stebuklingi 
keliai” nepatiko. Mat, kle
rikalinių fašistų klika nau
dojo tą organizaciją vary
mui savo politikos prieš 
smetoninius fašistus, kad 
patiems užimti vietas da
bartinių darbo žmonių en
gėjų ir išnaudotojų. Ir, kaip 
Amerikos klerikalai dejuo
ja, tautininkų valdžia užda
rė tą organizaciją, nepaisy
dama nei dievo “apveizdos,” 
nei “stebuklingųjų kelių.”

TAISYKLĖS MUŠA 
RAŠYTOJO GABUMUS

Kad mokyklose perdaug mo
kina sausų taisyklių, kaip vai
kai turi rašyt straipsniukus ir 
apsakymėlius, tai tomis taisyk
lėmis mokytojai sumažina mo
kinių gabumus raštiškai iš
reikšti savo patyrimus, mintis, 
jausmus ir įsivaizdinimus? Jog 
taip yra, tai patyrė Columbijos 
Universiteto Mokytojų Kolegi
jos profesoriusx Jean Betzneris.

Šimtams berniukų ir mergai
čių nuo 5 iki 8 metų amžiaus 
jis davė papasakoti apie įvai
rius dalykėlius, atsitikimus bei 
išsvajotas istori jukes. Vaikų 
pasakojimus žodis žodin nura
šė stenografai, greitraščio žino
vai. Jeigu vaikas paskui no
rėjo ką' žodžiais pataisyti, tai 
jo pataisymas irgi buvo nura
šomas ir įdedamas į tinkamą 
pasakojin^o vietą. Tokių pasa
kojimų buvo nukopijuota-1,500.

Paskui profesorius Betzneris 
paėmė tokį skaičių rašinėlių^ 
kuriuos sulig taisyklių buvo* 
klasėse arba, namie parašu’vai
kai ir > mergaitės nuo "8 iki' 12 ‘ 
metų .amžiausį>ir jų straipsrtiu-. 
kai ir pasakaitės buvo prastes
ni, ne tokie gyvi" ir ne tokie 
vaizdingi, kaip-anų trimis: ketu
riais metais jaunesnių vaikučių, 
kurie ne patys rašė, bet steno- 
grafams papasakojo.

O argi tai nėra pritarimas lynčiuo-| gjj0 Bolševizmu 
npcrni Minvmn f J ’ ......

Teorija ir Praktika Santikyj su Negrais
t................... “ ■ ' '

į

’Bendro išreiškimo vienybės su negrais darbininkais neužten
ka.. Žmogus gali teorijoj priimti Komunistų Partijos nusista
tymą visiškos draugijinės lygybės su negrais, ir tuo pačiu laiku 
šalintįs juodspalvių darbiniūkij arba praktikoje parodyti jiems 
pricšingunty, kaip kad jau buvo matyt tarp lietuvių bent ke
liuose miestuose. Joks> komunistinis darbininkas negali nau
doti tokio dvigubo saiko, kad vienas dalykas teorijoj, o kitas 
praktikoj. Susirinkimuose, pramogose, or^ar/izacijose, visur nc- 
giri • darbininkas bei darbininkė turi būt ge^biabia lygiai, kaip

Neužsikrėstų Katalikai 
Darbininkai z

Rugsėjo 23-24 dienomis 
Šo. 'Bostone > įvyko kunigų 
suorganizuotos k.a t ą 1 į Lų 
darbininkų mulkinimui ‘ br- 
ganizacijos, “Lietuvių Dar
bininkų .Sąjungos,” 15-tas 
seimas. Kadangi visa Ame
rikos kapitalistų klasė dreba 
prieš bolševizmą, tai lietu
viški parazitai, “dūšių ga
nytojai,” jų “širdužės” gas- 
padinės ir tamsūs dievo 
agentų pasekėjai tame sei
me vardan dievo “visagalio” 
priėmė rezoliuciją ir prakei
kė bolševizmą, kaipo “vergi
ją darbo žmonėms.” Toj re
zoliucijoj klerikalų vadai iš-

10 bei 12 metų mokinys ame- 
Irikinėse mokyklose" jau turi 
įkaltas į galvą tūlas taisykles, 
sulig kurių stengiasi, atlikti sa
vo raštiškus darbelius; o pen
kių, sakysim, iki 10 metų am
žiaus, berniukui bei' mergaitei 
tokios taisyklės būna mažne ne
žinomos arba negirdėtos. Ta- 
čiaus mažesniųjų'apsakymėliai 
išeina interesingesni; jie nėra 
tokie dirbtini; jų ' nesuvaržo 
baimė, kad neperžepgt kur kom
pozicijos (sudėjimb) taisyklių.

Bet tegul skaitytojas nedaro 
išvados, kad rašant visiškai ne
reikią susitvarkyt minčių. Ra
šyme reikalinga yra visų pirma 
žinoti, ką pats nori pasakyti, 
prie kokio tikslo vedi. Tikslą 
iš anksto nusistačius, geriau 
susitvarkys medžiaga, taip kad 
vienas dalykas turės ryšio su 
kitu, vienas plauks iš kito, ir 
prieis prie tikslingos užbaigos. 

; Nereikia manyt, kad ir vai
kutis, pasakodamas, eina be jo
kio plano. į • ?:■ SHHt?

Nors jis veįkiąusia.nieko ne
žino apie planą, tačiaus pas jį 
galvbje būna išsidirbęs natūra
liai, “savaimę’’ pasakojimas>- 
kurį Jjis jbųš pįs vienas daug 
kartų permąstę^ arba kitiems 
pasakodamas pakartojęs.

O kada 1 inokykloj taišyklės 
būna perdaug griežtos, siąuroą 
bei mechaniškos^ tai jos dažnai 
sutrukdo jaunutį ?pąsąkotbjąj

Kuomet darbininkas' bal
suoja už republikonų, demo
kratų ar socialistų kandida
tus, jis remia savo priešus. 
Darbininkai, balsuokite už 
savo partijos; Kopiuiųštų 
Partijos, kandidatus.

ir baltasis. Kas nežiūri į negrą darbininką, kaip į lygų klasinį 
draugą, tas sąmoningai ar nesąmoningai 'padedą: terįotojams' 
negrų ir priešams visos darbininkų klabės. i ~ P.
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Lietuvos fašistinės vai-1 auksą Amerikai sumoka, maži-j 
džios organas “Lietuvos Ai
das” rugsėjo 17 d. laidoj to- 
kiuo antgalviu patalpino 
straipsnį apie Amerikos 
Jungtines Valstijas.

Straipsnio autorius, tūlas 
Aim, analizuoja ekonominę 
padėtį Jungtinėse Valstijo
se.

Auksu springstančioj ša/ 
ly, kurioj “gyvena beveik 
trečdalis mušu tautos,” kaip 
sako tas fasistas, užėjo blo-, 
gi laikais i Lietuvos fašistai 
svarbiausia susirūpino, kad 
Amerikai gręsia bolševizmo 
pavojus. Tai jau ne pirnlas 
straipsnis pasirodo “Lietu
vos Aide” tuo klausimu.

Įdomu, kad net Lietuvos 
fašistai pripažįsta, jog pa
sauly tvirčiausias kapitaliz
mas pradeda braškėti. “Gir
di, i

Prieš keletą dar metų visas 
pasaulis nurodinėjo į Ameri
kos Jungtines Valstybes, kaip 
į kokį stebuklą, kur ekonomi
ne gerove, turtai ir gyvenimo 
patogumai augo, kaip ant mie-- 
Hy. ;

. Taip, į Amerikos kapita
lizmą buvo žiūroma, kaip į 
'galingiausią visam pasauly. 
Bet, anot fašisto Aim, tam 
pačiam “Liet. Aide”:

Neseniai čia buvo atpasako
tas vieno įžymaus vokiečių 
žurnalisto straipsnis, kuriame 
jis pastebi, kad šiandien jau 
Amerikos J. V. vadinamos ne 
stebuklų, o milžinu su molio 
kojomis. ' Kalbama, Įcąd dau
giau Amerikoj. nebestais vis 
aukštesnių ir aukštesnių' dan
goraižių, nebelies industrijos, 
bet dirbs tam‘tikruose nusisto- 
vėjusiuose rėmuose, Amerika 
pasidarys partašesnė į 'Euro
pą.
Ir fašistai klausia: i
Bet kurio gi galo tai Ame

rikai šiandien reikia, kas jai 
pasidarė? Aukso šalis ir dar 
negerai! Pas mus tai nuosta
bu, tiesiog nesuprantama. Bet, 
pasirodo, ir auksas'' ne visada 
gerai. Juo galima paspringti.
Ir fašistai pripažįsta, kad 

visas blogumas tame, jog 
kapitalistinė sistema prilipo 
liepto galą. Girdi,

Kapitalistinėj sant v a r k o j 
gerovės pamatas yra tinkama 
vertybių apyvarta. Svarbu, 
kad ta apyvarta būtų kuo di
desnė ir apimtų kuo didesnius 
plotus. Tačiau visuotinis ne
turtas daugumoje pasaulio ša
lių Amerikos turimų vertybių 
apyvartos plotą nuolatos siau
rina ir siaurina. Išvežimas iš 
Amerikos katastrofingai mažė
ja. Įvežti iš kitur Amerika- 
nenori, jai nereikia ir ji ap
sitvėrė’ be galo aukšta muitų 
sienai Šitas apsitvėrimas dar 
labiau mažina išvežimą, nes, 

r jei Amerika iš kitų-neperka, 
i tai ir kiti principialiai iš A- 
; mėriko.s nenori pirkti. 1 Prėky- 
! ba' mat1 'abipusiškas veikšihaš.' 
: Kas1 neperka“, tam sunku' ir, 
; parduoti. Ameriką buvo pri- 
i versta'1 prdtekčiniais muitdis 
ginti ‘savo vidaus rinką nuox 

: kitū' konkūrencijds, -bet vengT 
Į: dama vieno blogumo, susidūrė 
M su kitu: stagnacijų vis didėja.

Beveik visos Europos vals
tybės sėdi Amerikos J. V. ki
šenėj, t. y., joms prasiskolinu
sios. Vieniį ''p'roc^ntiį; uz pa- 

; skolas per tris mėnesius į New 
Yorko bankus įplaukė ^daugiau, 
kaip tmjs šimtai milionų dale- 
riiį aukso.

Kur tą auksą dėti? 1
Keistas klausimas mums, 

Jbet labai aktualus Amerikoj. 
, Tas auksas guli ,seifuosę , ir 
i (nustoja kapitalo vardo/kapita- 
pią .suįrąnfąnt šių dienų, pras
ime, nes /jis nedaro apyvartos, 
-jiir neneša procentų. Tuo auk- 
fsu kaip tik. Ąmęrika ir springs
ta. ^es t tie, kraštai, kurie tą

Pas gamintoją yra daug pre
kių, kurių jis neturi kur dėti. 
Anoj pusėj yra minios, ku
rioms tos prekės yra būtinai 
reikalingos, bet jos neturi už 
ką jų pirkti.
Ir tas fąšistas primena A- 

merikos kapitalizmui pasa
kiško karaliaus Mido liki
mą: ,

Visur, vadinasi, kapitalo ir 
produkcijos perteklius. Ame
rika dabar primena graikų 
padavime minimą karalių Mi- 
dą, kuris mirė badu ant auk
so, nes dievai už. jo gobšumą 
nubaudė,jį taip, kad visa, ką 
jis paliesdavo,t virto auksu...
TRčiaus mano, ^kad Ame

rikos kapitalizmas dar ko- 
kiuo tai “stebuklingu” būdu 
galės išsigelbėti nuo žlugi
mo: ' • ' ' -•

Žinoma, vis dėlto yra vilties, 
kad Amerika ras kokį lataką 
tinkamai nubėgti ją užplūdu
siam auksui ir būdą labiau 
sutaikinti su gyvenimo tempu 
ir tuo būdu išvengs galimos 
katastrofos, kuri sukrėstų visą 
pasaulį.
Koks jis naivus tas Lie

tuvos fašistų “teoretikas.” 
Jis mano, kad auksui kiek 
nutekėjus iš Amerikos kapi
talizmo kūno Amerika iš
vengs “galimos katastro
fos.”

Kapitalistinė sistema ne 
tik Amerikoj, bet ir visose 
pramoninėse šalyse pasiekė 
tą laipsnį, kad ji nebegali 
patenkinti didžiumos žmo
nių reikalus. Toj sistemoj 
anarchiškas produktų gami
nimas ir paskaidymas suda
ro bedarbę, skurdą, vargą ir 
badą milionams darbo žmo
nių,; ir.; Juo t toliau, f tuo la
biau (ypatingai šeštoj daly j 
pasaulio darbininkams bū
davo j ant naują gyvenimą, 
socializmą) kapitalist i n i s 
pasaulis žengia į prapultį. 
Pats kapitalizmas kasa sau 
duobę, kaip sako Marksas. 
Taigi, nei aukso nuleidimas, 
nei fašistinės diktatūros ne
išgelbės kapitalistinės siste
mos. Ji baigia atgyventi 
savo dienas ir ji turi žlugti. 
Bet kad pagreitinti tos be
protiškos sistemos žlugimą, 

šių tos kovos priemonių, bet I darbininkai tūri organizuo
ji pavartoti buvo tik paban
dyta ir neišdrįsta, nes iš kitos 
pusės tie santykiai Amerikai 
būtinai reikalingi, kadangi jab 
svarbu rinka, šiuo atžvilgiu 
Amerika tuos santykius turėtų 
stengtis net. išplėsti. Irgi 'už
burtas ratas. Sako, kad ple
čiant santykius su Sovietais; 
duodahia vis daugiau galimu- 
mų' komunistų propagandai, 
bet. iš antros ’pusės tuo pačiu 
didinama rinka, mažinama ne- 
darbas ir mažinama-tai pačiai 

,, propagandai dirva... Galima 
įsivaizduoti, kokia kebli vy
riausybės padėtis...

A Stęįętiną fašištiįv kad 
pažanga pramonėj; = stumia 
kapitalistinę sistemą į ‘žlu
gimą: ; / (

O to nędarbo ir skurdo 
priežąstįs esąųti per didelė... 
pąžanga, Vis nauji technikos 
išradimai' t tobulina gyvenimo 
sąlygas,. lengvina , ,,w 
dįhrbą. Rodos — puikus daly
kas. Bet visa bėda, kad prie . . .. , , , ,
toq nažamnU temno nesuskum- P^lbai ir kas kiek išgalėtos pažangos tempo nesuskum |damas sudėj()me

Aukojo šie draugai: L. An
dri Cinas $1; F. Praškevičius ir
J. Orio po 50c; A. Svezauskas,
K. Matakas, J. Cielkis, J. Juo
doms, A* Barštis, J. Piontka,
L. Svežauskas, A. Karpavičius, 
V. Urbanavičius, M. Masaliū- 
nas, Z. Kavaliauskas, J. Urbo
nas, M. Zaparackas ir F. Ja
kubauskas po 25c. Viso $5.50.

Visiems Rukojtįsiems tariu 
širdingą ačiū: < < • ’.

’ • i !A. SYdžfeUftkas. *

nesavo perkamąją galią, ma-1 
žiną rinką Amerikos gami
niams. Ir keistas dalykas: 
reguliarūs procentų mokėji-1 
mas paprastai didina kreditin-' 
gumą, o čia atvirkščiai — už
muša galimybę daugiau kre- 
dituotis, nes anie kraštai, mo
kėdami procentus už senas 
skola's, nebeturi jėgų daugiau 
skolintis. Sumokėti procentai 
lieka seifuose niekieno nebeju- 
'dinami, niekieno “neįkanda
mi,’’ guli pavadinti “laisvu 

i auksu.” ' To '“laisvo aukso”' 
klausimas ' panašus' į užburtą 
ratų. Kitose šąlyse jo‘stinga. 
Jei jis ten būtų, tos šalys “pirk
tų Aniėrikds gaminus, išjudin
tų' rinką iš stagnacijos, suma
žėtų nedarbas. Bet ne gi imsi 
ir atiduosi dabar toms šalims 
auksą do vartai. . . Tai jau ge
riau atiduoti prekes.. . Bet 
juk iš tokio biznio duonos ne
valgysi ...

Neracionalus pasaulio turtų 
padalinimas Tarp įvairių kraš
tų yra viena iš svarbiausių 
Amerikos krizio priežasčių.
Kaipo rėmėjas kapitalisti

nės sistemos, jis negali su
prasti, kad pati kapitalisti
nė sistema, paremta ant iš
naudojimo, ant privatinio 
pelno, yra priežastis skurdo. 
Jis sako:

Irgi keista, net labai keista, 
kad turtingiausia pasaulio ša
lis turi daugiausia bedarbių. 
Optimistai skaito bedarbių 
penkis, o pesimistai net septy-* 
nis paliovus.'' Tikras dalykas, 
kad penki milionai šeimynų, 
apie 25 milionai žmonių, gyve
na prie pačios egzistencijos 
minimumo ribos, t. y.,, vos ne 
vos galus su galais suveda, o 
apie 4 milionus šeimynų (apie 
20 .milionų žmonių) yra jau 
žemiau tos ribos ir galai su- 

1 vesti Jiems jau yra nebepasie- 
r kiamas imenąs, '■ ■

Bet kas baisiausia Lietu
vos, fašistams, tai kad Ame
rikoj plečiasi bolševizmas, o 
ypatingai dabartinių laiku 
bolševizmui gera dirva A- 
merikoj. Girdi,

Todėl; nenuostabu, kad Ame
rikos J. V. komunistinė propa
ganda randa gerą dirvą ir gre
sia nemažu pavojum. Tačiau 
Amerika yra bejėgė kovoj su 
ta propaganda. Juk šiaip ar 
taip, o prekybos santykių su 
Sovietais nutraukimas buvo 
laikomas, kaip viena svarbiau-

tis į revoliucines organizaci
jas, turi sudaryti tvirtas re
voliucines darbo unijas, iš- 
budavoti galingas masines 
komunistų partijas, kurioms 
vadovaujant bus nušluota 
kapitalistinė sistema nuo že
mės kamuolio ir įsteigta 
darbo žmonių tvarka Sovie
tų formoj. |

J. Siurba,

WILMERDING, PA.

26 d. rugsėjo Lietuvos Sū
nų Draugyste fprejo surengus ’t> 
vakarienę. Vakarienė’ buvo 
puiki ir smagi. Bevekarieniau- 
dami, besilinksmindami prisi
minėm ir mūsų .draugus kovo- J 
tojus už darbininkų klasės rei- 
kalus patekusius į kalėjimus, 
'kenčiančius badą ir .kankini
mą. Sumanėm parinkti aukų

ba, prisitaikinti gyvenimas.' 
Nąųjį išradimai gerina darbo 
sąlygas ir ... gamina bedar
bius. . Vienas tiktai išradi
mas automatiškai vagonų du
rims uždaryti atėmė darbą 
7.0,000 New Yorko požeminių 
geležinkelių konduktorių, ku- 

z rį^.p^rgiga būdavę tas, duris 
ūždarmėti. Tas pats, dėdąsi 
ir’kitoje srityse. Tuo būdu 

; gamyba auga/o perkamoji ga
lia* hiąž&ja. iGftmintoją nuo 
•vartotojo ima. skirti' bedugnė.
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Kai-: kurie tikėjosi,

Spalio 1 d., 7-tą vai. vaka-

k’’i- F-ii-' ■

■į/./KILLSį RAiLN.r -. • • > A. LU L VlJNAS

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

Šiais metais Komunistų 
Partija surengė keletą demon
stracijų ir turėjo geru pasek-

Kaip ilgai* galėtumėt jūs palaikyti savo darbą—klek jūs galėtum?^ ( 
uždirbti, jeigu būtumėt aklas? Daugelis turį keblumų—ir jų uždarbiai 
sumažėją iš priežasties netinkamo regėjimo, kuris galima pataisyt tin
kamais akiniais.

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, 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

ukchter & co.'« 
BERRY ANO SOUTH FIFTH STS. ‘įj 
! BROOKLYN, N.Y ’ <

- < £

• '.LJi • K UJjf', l4v£*• •

jti savo susivienijimą ir užvesti 
bylą už atgavimą įmokėtų pi
nigų, kas jau* ir yra, daloma.

Pd prakalbų tęsta diskusijos 
įvy- ir statyta kalbėtojui klausimai.

Nors buvo įvairių pažvalgų
Rugsėjo 28 d. Detroite 

ko net trejos prakalbos Susi-j 
vienijimo klausimu. Teko da- narių, tačiaus diskusuota rim- 
lyvauti tik dvejose, ir ką gir- tai ir į klausimus kalbėtojas, 
dėjau) noriu pranešti ir kitų drg. Bacevičius, atsakė labai 
kolonijų S.L.A. nariams. aiškiai.

352-ra kuopa surengė pra- Kiek teko patėmyti abejose 
kalbas advokatui K. Gugiui iš ’ prakalbose, didžiuma publi- 
Chicagos. Apart Gugio kal-'kos buvo komunistams prita- 
bėjo ir vietinis advokatas Uv- ariantieji. Fašistų Detroite ne- 
ick-Unikauskas, dr. Sim-šimo- j daug ; nors ekstriniai jiems pa- 
liūnas, 
čiūnas 
Kauno

Puslapis Trečias

i Seno Vinco Prakalbu 
Maršrutas

Spalių Menesį
19 spalių- po pietų, New Yor

ke, vakare Maspethe..
20 spalių, vakare, Central 

Brooklyne.
21 d. 212 kuopa Bayonne, 

J., vakare.
22 d. 54 k p., Elizabeth, N. 

vakare.
23 d. 165 kp., Linden, N- 

vakare.
24 d. 136 kp., Harrison, N. J., 

vakare.
25 d. 77 kp., Cliffside, N, J., 

; vakare.
26 d., 84 kp., Paterson, N, J.,

po pietų; vakare 5 kp., New
ark, N. J. ‘ '

27 d. 1 kp., Brobklyn, N. :Y.,
j vakare. •. i • : >
I 28 d. j 185 kp.„ East Now

Aš tik tiek pasakau, kad tailyor]< vakare, 
yra bjauriausia melagystėj 

įrėmęs akis į lubas pie- kokios tik gali dasileisti tokis y. 
i” paveikslus, laikraštinis prostitutas, kaip1 

Vitaitis.

graborius Milton-Mil-Įdeda, bet jų iš viso tik pusė 
ir buvęs kandidatas į tuzino. Fašistai, nujausdami 
policmeisterį, F. Motu- savo pražūtį, griebiasi šlykš

čiausių priemonių.
Iš visų kalbėtojų mizerniau-! “Tėvynėj” Vitaitis rašo apie: 

isiu atrodė Gugis. Jis, mat, ži- S.L.A. 21-mos kuopos iždiniu-Į 
no, kad jo dienos prie Sus. ką drg. P. Smalstį, būk jis ra- 
sandvičių jau suskaitytos. Fa- šęs gegužiniam centrui, kad 
šistai, sil ■ policijos pagelba iš- jo duokles priimtų ir t. t. Apie 
taškę iš Susivienijimo visus su- tai pats drg. Smalstys duos j 
sipratusius darbininkus, leng- pareiškimą per mūsų spaudą.' 
vai apsįdirbs su social fašistais.

Gugis kalbėjo tikrai “poe
tiškai,” 
šė “puikiausius” paveikslus, 
ką Susivienijimas galėtų nu
veikti. Pavyzdžiui: įsteigti 
našlaičiams prieglaudą, kaip 
kad yra Mooseheart, Ill.; į- 
steigti seneliams prieglaudos 
namą Michigan valstijoj; tam 
tikslui esą jau ir žemė paža
dėta veltui; suteikti $200,000 
paskolą Lietuvos valdžiai; kas 
metai pasiųsti į Lietuvą būrį 
jaunuolių, kad jie pamatytų

Y ne tik Lietuvos gamtos grožy
bes, “bet ir pačią Lietuvos šir-

29 d. 72 kp., Great Neck, N 
, vakare.
30 d. 55

Y., vakare,
31 d. 231 

j Y., vakare.
Lapkričio Mėnesi

1 d. lapkričio) 147 kp., South 
; Brooklyn, N. Y., vakare.

Komunistų Partijos Veikimas 2 d., 2 vai., Yonkers, N. Y.; 
vakare Hillside, N. J.

3d. 235 kp., Freehold, N. J.

WORCESTER, MASS
------ i--------

Dabar, esą, to visko negali
ma įvykinti, nes visas laikas, 
esą, sueikvojama gynimuisi 
nuo bolševikų. Viena byla ką 
tik užsibaigusi Chicagoj, tuoj 
kita byla užvedama Pennsyl- 
vanijoj. Būsią dar ir daugiau 
bylų, ir p. Gugis nesitiki, kad,^ac^®®^’ 
į dvejus metus Susivienijimas 
ateitų į normales vėžes.

Kad gauti nariuose daugiau 
“simpatijos,” < 
ir “mūčelninku” persistatė 
“Tik įsivaizdinkite,” sako, j 
“dirbam iždininkystės darbą

Iratūros. Daug parduota “Dai
ly Workerio,” komunistų pro
gramos ir rinkimų kampanijos 
^platformos. Bet gaila, kad 
lietuviai darbininkai mažai i re, Lietuvių Darbininkiškų or- 
ėmė dalyvumo visose demonst- Į ganizacijų kambariuose, She- 

, ypatingai Pirmos 
Rugsėjo demonstracijoj prie 
miesto rotušės, o reikia žinoti, 
kad tą dieną visi darbininkai 

GugiYsave "net nedirbo ir galėjo dalyvauti o 
vienok labai mažai mačiau lie
tuvių darbininkų.

šitas apsileidimas ar nesu- 
^abudu’su moteie,''o'kaiP'kada Pratimas lietuvių darbininkų 

dar ir mergina reikia pasisam- Juretų but prašalintas hkvi- 
b dyti/ Laiškų’gaunam daugy- duotas’ nes tai be galo kenks- 
T bę, tamsta. Neišmokėjai na-l™lnSas darbininkų judėjimui, 

nui visos paselpos, o jis, ta
mista, už 50 centų vagim išva
dina. Arba, tamista, parašai 
nariui mandagų laišką, ir žiū
rėk, už kiek laiko laiškas grįž-j 
ta su prierašu: ‘Tu žmogužu-Į

Mes turime suprasti, kad dar
bininkai tiktai bendrai veik
dami ir kovodami tegali at
siekti savo tikslus. Komunis
tai neatstovauja pavienių tau
tų darbininkų, o visus bend- 

dy, tamista,’ ir dar su raudonu J 
rašalu, tamista.” i

Išklausęs tų visų Gugio 
“smūtkų” dabar ir pats neži
nau, kas fašistinėj pildomojoj i 
taryboj yra iždininku: Gugis, 
Gugienė ar toji mergina, 1 
Gugis samdo? . ,

Nedyvai, kad ir p. Uvick 
pasakė, jog “kaltininkų,” kurie . . 
padarė “klaidą” skolindami 
Susivienijimo pinigus, “neran-; 
da.” Kur čia surasi, kaltinin-|~ 

fkai kaltininkų negali surasti.
Uvickas žadėjo, kaip tik pa

siseks kaltininkai sučiupti, tuoj 
galvas nupjauti; taip ir parodė 
pirštu sau po gerkle. Bet 
Uviękas meluoja. Jis kaltinin
kus žino taip gerai, jei ne ge
riau dar, kaip ir mes.

Kuomet Chicagoj ėjo Susi
vienijimo seimas ir buvo svars
toma Devenio paskola, (ne 
seimo .posėdyj, bet “darbuoto
jų“ kokuse), tai “kaltininkas”

todėl ir visus parengimus ar 
• demonstracijas turi lankyti vi- 

'• sų tautų darbininkai, nes tai 
• -jjų visų bendras reikalas.

Dabar Worcestery laike rjn- 
kimų kampanijos yra rengiami 

1 kiekvieną sekmadienį, ė-tą va- 
i vakarais, mitingai—

prakalbos palei miesto rotušę, 
todėl visi darbininkai privąlė- 
tų lankyti tas prakalbas, iš ko 
galima daug pasimokinti ir su
sipažinti su kovos eiga ne tik 
čia, bet ir visame pasaulyje.

Taipgi Worcesterio darbi
ninkai neturi pamiršti, kad 
Komunistų Partijos yra išsta
tyti du kandidatai: draugas 
Max Learner į J. V. senatorius 
ir drg. Harry J. Cantor į Mass, 
valstijos gubernatorius. Taigi, 
visi darbininkai privalo bal
suoti už komunistų kandida
tus. Jūs žinote,’ draugai dar
bininkai, kad jūs, balsuodaiYii 
už komunistų kandidatus, sy-

ant grindų atsigulęs. Reikėjo 
Uvickui tik griebti peilį ir 
“pjauti.” Arba kaip su ta Bo
stono paskolą, kurią Uvicko 
draugas p. Bagočius buvo su

paisęs, ir kuri tame į pačiame 
kokuse buvo svarstoma? s

Uvickas savo kalboj, be kit- 
ko, pasakė, kad pildomoji ta- 

4 ryba iŠ gaunamų algų negali 
pragyventi, bet turi verstis vi
sokiais būdais.

Nei vienas iš kalbėtojų ne
prisiminė apie užpuolimą ant 
S.L.A. seimo ir išmetimą dele
gatų su policijos pagelba.

Vienas narys užklausė Gu
gio: “Del kokios priežasties 
Seimas buvo suskaldytas? 
Gugis atsakė: “Nežinau.”

21-mos kuopos prakalbose 
kalbėjo drg. M. Bacevičius iš 
Chicanos. Jis savo kalboj nu
piešė tuos visus įvykius, kurie 
įvyko Chicagos seime ir nuro
dė tas priežastis, kurios prie 
to privedė, padarydamas išva- 

< dą, kad darbininkam neliko 
J kitokios išeities, kaip tik tver-

prieš imperialistinius karus ir 
prieš visą kapitalistinę siste
mą—skurdo ir išnaudojimo ir 
priespaudos surėdymą., j Todėl 
4-tą dieną lapkričio visi bal
suokite už komunistus.

Dar turiu pranešt lietuviams 
darbininkams, kad 12-tą dieną 
spalio, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St., antrą valandą po 
pietų (sekmadienį), kalbės 
augščiau minėti komunistų 
kandidatai, todėl visi lietuviai 
darbininkai susirinkite, nes 
tai artinasi rinkimų diena ir 
jūs susipažinsite su Komunis
tų Partijos platforma ir žino
site, ką Komunistų Partija 
mano daryti del dąrbininkų 
klasės. y

Worcesterietia.

nandoah, Pa., įvyko A.L.D.L. 
D. IX Apskričio ir S.L.D.A. 6 
Rajono bendras komitetų po
sėdis. Posėdis A buvo skaitlin
gas nariais. Posėdį atidarė 
drg. S. Reikauskas ir, paaiš
kinęs susirinkimo • svarbą,' pa
kvietė sekretorių K. Rušinskie- 
nę skaityti protokolą. Priė
mus protokolą, eita prie komi
teto ir įvairių komisijų rapor-

.
Iš įvairių komiteto narių 

pranešimų paaiškėjo, kaid mi
nėt i apskričiai, ypatingai jų 
komitetas, veikia gyvai, dir
ba sutartinai ir stengiasi viso
se darbų srityse dalyvauti ir 
vadovauti.

Iš nutarimų verta pažymėti 
šiuos:

Nutarta trumpoje ateityje 
šioje apielinkėje bent keliose 
vietose surengti ) tarptautinį 
koncerto maršrutą. Pelnas, 
jei koks bus nuo tokio paren
gimo, bus skiriamas pusiau: 
50 nuošimčių naujai organi
zuojamai angliakasių unijai, o 
likusi dalis apskričiams pu
siau.

Laike Seno Vųico prakalbų 
maršruto, kuris įvyks lapkri
čio mėnesį, nutarta vieną gra
žią dieną turėti visų šios apie- 
linkės darbininkiškų organiza
cijų narių, “Laisvės” skaityto
jų ir simpatikų pasikalbėji
mą. Tokis draugų pasikalbė
jimas turės būti Shenandoah, 
Pa., kaipo centre šios apielin- 
kės.

Lietuvių chorvedžių užpil
dymui vakancijos apskrityje, 
nutarė ir išrinko komisiją, ku
ri tuomi pasirūpintų (Ką tas 
reiškia ?—Red.).

Drg, K. Arminas iš,.komi
teto rezignavo, Iš ąlternątų ;įi 
jo vietą nuskirta drg. Mqtuza; 
iš Shenandoah, Pa. , . , ; . . j

Sekantis komiteto posėdis 
nutarta laikyti 5 d. lapkričio, 
7-tą vai. vakare, Central Stu
dijoj,* 321 E. Centre St., Ma- 
hanoy City, Pa.

Dalyvavęs.

BINGHAMTON, N. Y. švetairiėje-. ’ ' Kalbėjo 'clrg.' ‘jįf; 
žaldokas i apie? dabartinę be
darbę, siaučiaii'čią; Amerikoj ir 
kitose šalyse. Jis- savo kalboj 
išdėstė-, bedarbių ,priežastis, 
kodėl jos pasikartoją ir tt. Ra
gino darbininkus organizuotis 
į darbininkiškas organizacijas, 
į Komunistų Partiją, į Adatos 
Darbininkų Industrinę Uniją ir 
kitas darbininkiškas organįza- 

Paskui kalbėjo N. T. L 
protokolų raštininkė 

Rothman, ragindama 
igrupėn pereiti; kviečiami da- ikriaučiuš prigulėti į niinėtą u- 
lyvauti surinkime. Bus svar- niją.
būs pranešimai apie organiza-i jos surinkta $4.56., 
cijos padėtį!

’Fin. Sekr.
S. Jasilionis

į “J--------- --- ' ■ ,'h

S.L.A. 50 Knopps, Nariams

S.L.A. 50 kp. narių grupės, 
(einančios su naująja Pild. 
Taryba, išrinkta seime, Melda- 
žio svetainėje) mėnesinis susi
rinkimas įvyks ateinantį antra- 

j dieni, 7 d. spalio, Lietuvių sve
tainės mažesniamjame kamba
ry, 7:30 vai. vakare. Visi na-jcijas. 
riai, kurie mūsų grupėn esate ;W. L 
jsusirašę ir kurie norite mūsųjFanny 

___ ____ ~ __'____ L...’ „ Y.’_____________ 2 ,1 „ Irvinu/^

[Vietos kriaučių ; pądėtis 
bai bloga.
kad pasitaisys, bet tai' tuščia 
viltis, nes vis eina blogyn, o 
ne g^ryn. Amalgameitų unija 
jau susmuko. Taipgi patirta, 
kad eina iš biznio Sonnenborn 
kriaučių firma, kuri Baltimo- 
rėje skaitėsi didžiausia ir ant 
kurios Amalgameitai turi pil
ną kontrolę. Gal Amalgamei
tų viršininkai dar sykį bandys 
tą firmą atlaikyti, šioj firmoj 
visi darbininkai prievarta tu
rėjo pirkti Šerus, jeigu norėjo 
dirbti firmoj. Buvo įvesta 
taip vadinama “čekof” siste
ma. Nepaisant, kiek kas už
dirbdavo, bet unijai palikda
vo iš darbininkų uždarbio po 
$2.

Amalgameitų unijos virši
ninkai matydami, kad minima 
firma gali likviduoti savo biz
nį, o tuomet jau ir vietiniams 
viršininkėliams bus riestai, iš 
generalės raštinės atsiuntė net 
šešis organizatorius, kad orga
nizuotų į uniją kitas dirbtuves^ 
kurios dar nepriklau-so prie li
nijos. Pirmiausiai griebėsi or
ganizuoti Goldmano . dirbtuvę, 
kurioj dirba keli šimtai darbi
ninkų, kurių tarpe yra nema
žai ir lietuvių darbininkų. 
Susirinko visas organizatorių 
štabas, išrinko iš visų tautų 
tam tikrus komitetus, į kuriuos į 
įeina ir šeši • lietuviai.! ■ Tie ko-< 
mitetai turi vaikštinėti po stri
bas, ir kalbinti darbininkus'ra
šytis į Amalgameitų uniją. 
Kiek teko patirti, tai organic 
žavimo darbe neturi pasiseki
mo.

Pradėjus Amalgameitų or
ganizatoriams darbuotis Gold
mano dirbtuvėje, darbdaviai 
paleido iš darbo 150 darbinin- 
kų' kurių tarpe yra ir keli lie
tuviai. Kai kurie darbininkai 
užklausė, ar ilgam laikui juos 
atleidžia iš darbo, tai darbda
viai atsakė, kad ant trijų mė
nesių. Vadinasi, tuos darbi
ninkus visiškai paleido iš dar
bo.

Kriaučiams darbininkams 
nėra kitokios išeities, kaip tik 
rašytis į N. T. L W. U. ir ko
voti už savo reikalus. Šios unijos 
vadai neparduos darbininkų 
reikalų, bet tikrai gins jų rei
kalus.

Aukų del minėtos uni- 
Aukoto- 

■jams širdingai ačiū ■ už aukas.
Antru atveju drg. M. žaldo

kas kalbėjo apie Susivienijimą 
Lietuvių' Amerikoj ii* apie1 įvy
kusį seimą Chichgoj. ' Toliausi 
Įkalbėjo apie “Laisvės” ir Ame
rikos Lietuvių DarŲipinkų Li
teratūros Draugijos yaj.us. Pa
liete ir vietines kuopas, prisi
mindamas’ ir apie ’ Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo !&1O- 
pą.i Ragino; visus,' kurid dar 
nepriklauso, prie šių kuopų, ra
šytis į jas. I Ragino dąugįau 
darbuotis 'del darbininkų la
bo, mesti į šąlį visus ypatiš- 
kumus ir tt.

Susirinkime išpildė įstojhno 
blankas į N. T. I. W. U. trys 
darbininkai. Kurie išpildėte 
blankas, tai būkite susirinki
me, kuris įvyks 10 d. spalių,

Milijonai 
Jūsų I 

pačių žmonių kalba | 
nčra kito tiokio linimento, ku; S 
ris veiktu, taip ūmai, taip pa^ Jn 
tenkinančiai: kaip PAIN - EX- uj 
PELLEKIS. Jie naudoja jį nuo jg 

. Peršalimų, Skausmų, Krutinėję,
Galvos Skaudėjimų, Pečių Geli- 
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin- 
gūsių Sąnarių, Išsinarinimų, Nu-. ' & 

. simušimų, Reumatiškų Skausmų, , 
’ Neuralgijos ir t. t. * Ir greitai jie , ■ 
susilaukia neįkainuojamos pa- g 
galbos. ’ '5^

Tik persitikrinkite, kad gauųa- 
te tikrąjį. INKARO vaisbazenklia ‘ S 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoje ( j| 
Savo turiniu brangi it įdomi kny> ' w 
gutė yra įdedama su kiekviena « 
PAIN-EXPELLERIO bonka. n

Parsiduoda ;visose vaistinėse; • Jg 
Kaina ;3$įir, ją centų b<>hka; ? I W

Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis darbininkas turi ra
ginti piliečius darbininkus 
balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus.

Klaidų Atitaisymas
“Laisvės” num. 231 tilpo au

kotojų pavardės į S. L. A. Ap
sigynimo Fondą, bet kai kurių 
labai iškraipytos. Pasakyta— 
M. Grolis, vietoj M. Grudis 
$1; N. Navalinskas, vietoj N. 
Navalinskaitė 50c; Brolęika, 
vietoj Proleika 50c; A? 'Ven
cius, vietoj A. Valinčiuš 25c

Už tai meldžiu atleisti.
J. K. Navalinskiene.

vakare, 9 S, G^eęn sl.‘, ant An
trų lubų, šioj vietoj unija lai- . 
ko siTsirinkimųš' 'kiekvieną 
penktadienį.

F. S. Klishis,
A.L.D.L.D. 25 Kp. Koresp.
NUO RED. —' Suširihkimų 

vieta buvo pažymėta .“9 • S. 
Ggrene st.” Spėjame, khd tai 
Green St., todėl taip ir patai
sėme. Korespondentai turėtų 
stengtis pavardes ir gatvių var
dus rašyti Yrie- kaip jiems nusi- 
girsta iš tarmės, bet kaip ra-j 
šosi ■■ i SKAITYKITE “LAISVĘ*

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

; 1 Įvairių šaltų gėri-» 
. mų,( Ice < Cream,; taip 
pat'ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat-. 
rams, ‘vestuvėms, I 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra-

1 ž ijo. s (maudynės 
(swimming , pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
nardavimu namų ir 

' žemių. Mūsų pa- 
• tarnavimas prielan

kus.

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas į tris dalis t ’

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planui 
kaip surasti sugedimus; kaip išardilus 
statyti. Tas viskas mokinama kiekviena ata- 
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalinglM* 
šia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Boto* 
riu.
Pabaigę m tisų mokyklos kursų, turite pilnų 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojame Udo> 
nius ir diplomų. Mokiname grynai BatuylB* 
kai ir angliškai. Kaina prieinama vtaisnpa. 

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*. Ato*« 
kito apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 Iki 9 vai., nedeld. nuo 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14tla Street

BelU Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
G R A BURI US- UNDERTAK ER

228 Second Avenue

tebalzaaiuoja Ir laidoja numiruzlaa 
viaokių kapinių. Norintieji goriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūuliKio 
valandoje Šaukitės pns mane. Pas mane 
J alite gauti lotus nnt visokių kapinių kun- 

oriauslosa vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

New York, N. Y*

Pušyno Gvaiždikas.

C'

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Ant 
pa-

Rugsėjo 29 d. įvyko pra
kalbos, kurias surengė A. L. 
D. L. D. 25 kuopa, lietuvių

LIETUVIS GRABOKIUS 
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavime 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nubudimo valandoje 

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
Bell ________________ Oregon 1186
Keystone Main 1417

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

WORKING WOMAN,

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

ang|ų kalboje komunistinis moterų ląikraštis, kuris 
kovoje su milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš

Vienatinis 
dalyvauja 
bošus ir bošų valdžią.

< ;
Darbininkes Moterys! J 
Budavokite Jį

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite! ?

50c už metusi ’ Siųskite visus straipsnius, aukas

NAME

CITY

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.

ADDRESS

__ STATĘ

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 

. gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnes Ligų, Galvo» 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerkli* 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudi ji- 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš tuma 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Motenj buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmis. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
KainėS prieinamos.

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

DR. ZIN S 110 EAST 16 th ST. N. Y. 
lęcialistas Jap 2S Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.; 
VALANDOM. • A. M. ikii P. M. Negilioj • A. M. iki 4 P. M.



. Antraxioms, Spalių 7, 1930

VEIDO GRAŽUMAS

151

Street or Awnue

State

MALONŪS RŪKYTGreičiausiais garlaiviais

IR

ne tik Brooklyne,

Ha, ha, ha! Juokitės, pil- Rugsėjis, 1930.

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

Vardas_______
No. ir gatvė—
Miestas ir valst.

151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

. Aš, žemiaus pasirašęš, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonAft 
man prisiųsti, URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

i Vairdas

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. UAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

Siųsdami pinigus su tavo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAN PHARMACY
METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. X

• x(i62 Broadway
Rezidencija: 13 3rd Street

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

. > PER CHERBOURG — 
6 PER BREMEN

kėlia’ujant'iš Lietuvos ir į

“Raudonąjį Artoją’?

St. 
121

ŠV. ROKO DRAUGIJA, : ?

ĮGleridaĮe

norintieji ge
ri a u si o PA
TARNAVIMO IR 
Už ŽEMĄ KAI
NĄ, NULIŪDI
MO VALANDOJ 
ŠAUKITR8 PAS j

NO._ę —

Miestas

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBeJAJ 
m DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Juos Išdirba

STANLEY PAUL

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvu 4 Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

, arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York. /

\0IEHOS ANT VANDENYNO

Brazilijoj, Uruguay-
e šalyse, už 

revoliuciniais/ įvykiais

is Ketvirtas

GEORGĖ NOBILETTI

SENAS VINCAS
255

In-

228

LIETUVIS GRABORIUS

nedė-
JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

131

TAI TIE ŠVELNŪS

CIGARAI
VARDU

Ar Skaitai

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

Nai

A.

St.

St..

• t MELDŽIAS VISVIENA

Iš aukštybių jis laukia maloų^s,

144
300

būkite 
Komi- 
238-40

MONTELLO,I MASS.
Valdyba: ,J 

V* ^Gęjlusevičius, į

1035 Spring Garden Street 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigartią 
taipgi ir per paštą išsiuntinėja
mo, kaipo užsakymus (orderius).

I
vus susiėmę... Padidinti! .0 kaip tu ją 

. padidinsi? Ką tu parodysi apdraudos 

. kompanijai, norėdamas padidinti apdrau- 

. dą? Ar tau padidins apdraudą, kad tu 
i naują vinį į supuvusią adveriją įkalsi, 

J žvirblius iš plyšių išvaikysi, žiurkes ištrū- 
čysi ar ką? Ha, ha, ha... kreiziau, tu 
kreiziau!” tiešijosi storkaklis. ,

“Ko tu čia dabar įš žmogaus nelaimės 
juokiesi, kaip durnas?!” subarė jį Baltraus 
draugas. -• _ - •' . >- . . • ; > •

“Na, ir ko man verkti? Apskutd tautie
tis bolševiką, tai jubkiš į)ilVą 's'usiėmęfs..... 
Ir kytra višta uodegą įsidilgirią—ha, ha,; 
ha.” Pasitiešijo ,ir nuėjo .kyątodain^š prie 
savo darbo storkaklis. . . ■ >

Cukernės švilpukas sustaugė. Naktiniai1 
darbininkai metė darbus ir galvatrūkčiais, 
tarsi vejami ar lenktyniuodąmi, bėgo iš 
savo darbaviečių, grūdosi < per cukernės 
vartus ir skubinosi namų link. Gi dieni
niai, pasilsėję, atgavę energiją; stojo prie 
mašinų ir pradėjo kimšti medegą į jų ne
prisotinamas gerkles. Baltrus pradėjo 
dirbti labai nenoromis ir dirbo, tarsi ne su 
savo rankomis. Visokios mintys, tarytum 
jūros bangos, šumijo Baltraus galvoj,' ver
tėsi viena per kitą, ragožiavosi—ošė. Jo 
ausyse kuždėjo vieni ir tie patys žodžiai:

“Apsipirkai, Baltruti, apsipirkai.”
“Žydams lietuviai stubas nuperka. Stu

bos kyla, kaip ant mielių. Užaugs vaikai, 
pradės dirbti ir nei nėjusi, kaip išmokėsi.”

“Ha, ha, ha! ' Kreiziau tu, kreiziau.”
Taip jam po valiukais bedirbant, atėjo 

lenkas boselis ir įkirto:
“Girdėjau, kad stubą apsipirkai, Bal-

(Tąsa)
Elektrikine lempute pasišviesdamas, nu

lipo laiptais į skiepą. Laiptai supuvę, su
šmėžavo kelios žiurkės ir sulindo į sutrū
kusių sienų plyšius, iš kurių byra smėlis. 
Dirsteli į kitą galą skiepo, jo akys atsimuša 
į klaną vandens, kuris čiurlena iš prarūdi
jusios vandens “paipos.”

Šitokių ir kitokių staiga į jo galvą susi- 
. kuopusių minčių lydimas, mūsų Baltrus, 
žemyn galvą nulenkęs, užlipo geležiniais 
cukernės laiptais ant trečio augšto, atsisė
do ant tuščios bačkos ir užsimąstė. Maši
nų ūžimas, diržų čiūžėjimas, garo šnypšti
mas ir kitas dirbtuvės triukšmas iššaukė 
Baltraus ausyse žodžius:

“Oi tu, durniau, durniau! Sukišai į tą 
laužą paskutinius centus ir ką tu pradė
tum, jei susirgtum ar netektum" darbo? Ar 
tas sukirmijusias sienas grauši?”

“Paaugs vaikai, pradės dirbti, doleris 
prie dolerio, susidarys šimtas ir nei nėju
si, kaip išsimokėsi,” atsimušė į jo ausis va
karykšti agento žodžiai.

Taip jam bemąstant, juokaudami ir vie
nas kitą per kriukį betraukdami, užlipo 
tais pačiais laiptais stambūs, petingi sun
kaus darbo milžinai, Baltraus bendradar
biai lietuviai. Pastebėję Baltrų nusiminu- j 
sį, vienas tuoj pasveikino:

“Geras rytas, B ai trati. Kibą iš vakaro 
čia sėdi? Kumpanu manai likti ar ką?”

“Pati iškriušo nabagą,” krimstelėjo kitas 
storu sprandu ir mažiuke galva vyras. 
' “Nesijauti kaip reikiant?” uždėjęs ran

ką ant Baltraus peties, užjaučiančiai pasi
teiravo kitas jo artimiausias ir rimtas 
draugas._ ’ . i tratų ar taip?”

“Už lūpos perdaug buvai užpylęs ar I Baltrus tik linktelėjo galva ir priversti- 
kas?’’>krimstelėjo kitas, didele nosia, pail-jnai šyptelėjo. Jis norėjo dar ką tai bose- 
gaveidis, apkarpytais ūsais jo bendras. liui sakyti, bet tas pasiskubino ir drikste-

Baltrus norėjo pradėti kalbėti, bet ne-i Įėjo:
žinojo iš kur ir kaip. Jis mėtė savo pla- “Tai ir gerai. Dabar ščyriau dirbsi ir 
čias, mėlynas akis ant savo draugų .veidų | švelnesnis paliksi.” Nusikvatojo ir nuėjo, 
įyg pagelbos norėdamas maldauti, tik ne- ■ Ilgai tie žodžiai: “Ščyriaū dirbsi ir švel- 
žinodamas_prie kurio kreiptis. Galiaus at- nesnis paliksi,” kuteno Baltraus ausį. Ga- 
sistojo, įdėbe savo akis J geriausio savo(- liaus Jis dasiprotėjo, ką tai reiškia. Reiš- iVivm n ir I nvvi i n ic’Lnm mriri ttai rl h t -v» I 11 _ X    * *      _ * * ... 1  IT

Draiigijy Adresai, Kdrios 
Tpri “Laisvę”! už Organą

< Aušros Draugijos
ELIZABETH, N. J.

' 1 ‘ Valdybos Adresai:
Pirm, B. Budris, 415 Franklin
Vice-Pirm. S. .Rinkevičius,

Clark PI. ' *
Prot. Rašt, B. Barkauskis, 

Pine St.
Fin. Rašt. A. Grigutis, 2122 

galls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V.; Paulauskas, 

Clark PI.
Iždo Globėjai: D. Kalnetienč,

S. Park St.; J. Krakauskas,
First ■ St. i i

Organo; Rašt. J. Kentrus, 201 E. 
Westfield Ave., Rbselle Park, N. J.

Maršalka J. Kiceiha, 259 Broad
way. ■

Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą ketvergą, po No. 269- 
271 Second St.

LIET; SUNŲ IR DUKTERŲ DR-JA 
, ( i . GRAND RAPIDS, MIŲH., 

Valdybos Adresai:
Pirm. K. JakiiriaVičius, 1564 Turn

ed Avė. i < J * '■ '
j i Vice-Pirm. A. Kareckas, 730 Na- 
soų ,St.. N ,.w r ' . i
Nutarimų ’ Rašt .K .Rasikas, R. R. 9, 
Box 117 .' -■ ■ ■ j.

Turtų1 Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Aye.

Iždininkas A. Daukšas, 1131 Walk- j 
er Avė .

Kasos Globėjai: Ig. Medastavičius, 
1262 Front Ave.; J. Kripkūnienė, 
1529 Hamilton Ave.

Ligonitj Lankytojai: Ig. Ruzinskas, 
1414 Turner Ave.; J. VilkūnienS, 718 
Richmond St. '

Trustisai: I. Medustavi^ius, F. Ze- 
gunis, T. Rasikas, A. Lujus, A. Ja
saitis. . # 1

Revizijos Komisija: A. Senkus, 
K. Petriką, A. Krasnauskas.

Salės Valytojas F. Zegunis, 515 
Eleventh St.

Salės Parandavotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą utaminką, 
savam name,. 1057-63 Hamilton Ave.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ HARTFORD, CONN. 

Valdyba 1930 Metams
Pirmininkas P. Krikščius, 236 Park 

Terrace.
Pirmininko pagelb. O. Giraitienė, 431 

Summit St.
Protokolų Itaštininkas J. Kazlauskas, 

481 Hudson St.
Fin. 'Rašt. A. Giraičiūtė, 431 Sum

mit St.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 Hudson St. , , .
Susirinkimai atsibūna kas antrą ket- 
vergą ’ kiekvieno menesio, Labor Ly
ceum, 29 Lawrence St., Hartford; 
Conn., 7:30 vai. vakare.

^raugo raukšlėmis išbraižytą veidą ir, tar-' kia, jis už savo pinigus, nusipirko rętėžį pirm>
'Ji susimylėjimo maldaudamas, tarė: i prisirišo save prie cukęyn£$,< ir- savasties^ f ? st? i LT J

“Netn rpio boba bpdos. t.fli misinirko n n r*- J/Rncnlia zlov* rianrricm rrnlna cj-nLiafi H rtvip Vicc-Piiiri. M. Miškinis, 9 Burton St. 
Užrašų Rašt. J. Stoškus, 20 \ Faxon 
i 'St.' ■ ■'
Fin. Rašt. J. Stripinis, 49 Sawtell 

Ave.
Iždininkas T. Petrauskas, 29 Merton 

St.
Iždo Globėjai’: S. Petravicia, 162 

Melrose St. 
D. Vetkauskas, 33 Andover St.

Maršalka J. Pilipauskis, 19 Ames 
Si. Visi. IVĮontello, Mass. 
Susirinkimtls laiko ^irmą \ ’'.rėdą 

kiekvieno menesio.
S. Mačiulaitis- 57 Arthur St. •

. “Neturėjo boba bėdos, tai nusipirko par- Boselis dar daugiau galės spausti jį’ prie 
šiuką... Neturėjau rūpesties, tai nusipir- darbo, lipti jam ant kulnų, o jis, nenorė- 
kau ‘auzą’... Už savo pinigus nusipirkau damas darbo nustoti, turės dirbti dantis 
galybes rūpesčių, kurie jau neišsitenka' ma-: sukandęs.

j Šitokios tai karčios tulžies taurę išgėręs, 
žo- j mūsų Baltrus nulėkė mintimis į praeitį, 
yi-! Prisiminė, kaip jis, atitarnavęs caro ka

riuomenėj už sužeidimą karo su japonais 
gavęs švininį medalį, parvažiavo Lietuvon, 

i pasididžia\ o juom ir vėl turėjo eiti pas 
buožę tarnauti už berną. Vietoj to, jis su- 
sikrapštė reikalingą sumą pinigų kelionei, 
atvažiavo ’ Amerikon trisdešimts metų vy
ras, stojo prie darbo šioj cukernėj ir plėšia 
iki šiai dienai.

Per tuos septynioliką metų plėšdamas 
diena iš dienos, išliko iš darbo tik trejetą 
dienų, kai vedė, ir trejetą dienų, kai mirė 
vienas sūnus. Taupė centą prie cento ir 
'susitaupė tik du tūkstančius dolerių, šian
dien jis jau artinasi prie penkiasdešimts 
metų savo amžiaus. Jau pradeda nega
luoti: tai į strėnas, tai į rankas, tai į ko
jas įsimeta kokia kvaraba. Viduriai tan
kiai suįra. Iki šiol dar vis pagydo jį jo 
krupšti žmonelė: tai kamparu bei spiritu

• kito-1

no galvoj.”
Kaip tik Baltrus spėjo ištarti tuos 

džius, apspito jį jo draugai ir pasipylė 
sokie klausimai, kaip tai:

“Kurioj vietoj?”
“‘Kiek įmokėjai?”
“Kiek įnešei?”
“Nuo ko pirkai?”
Kada Baltrus pasakė, kokią stubą ir nuo 

ko pirko, jo draugai dirstelėjo viens ant 
kito, naiviai nusišypsojo, o jo geriausias 
draugas uždėjo ranką jam ant peties, at
siduso ir tarė:

“Apsipirkai, Baltruti, apsipirkai. Tame 
“bloke” stubos jau gal dviejų šimtų metų 
senumo. Už tokią krūvą pinigų gavai pil
ną galvą nepabaigtų rūpesčių ir krūvą 
griuvėsių. Tu ir visą uždarbį sukiši ir pra
žilsi betaisydamas ją.”

“Tai dar Kolumbo statytos stubos! Kad 
jau kokį mulkį toks lietuviškas bezmėnas 
apskutū, tai ne taip jau pikta. Bet tu, Bal
trau, juk jau nesi paskutinis mulkis. Šiek 
tiek apsidairęs žmogusr.ir daveisi apmauti 
tokiam lapsardokui!” “Stambų kirtį ant 
paskutinio žodžio uždėjęs, nusispjovė ir nu
ėjo toliaus jau minėtas ilganosis.

“Kad bolševiką tautietis apškuta, tai vi
sa tauta kazoką šoką—ha, ha, ha!” susi-

subrauko, tai ramunėlių, čiobrelių ar 
kįii šaknelių arbatėle vidurius pagydo.

(Tąsa bus)

kvatojo storasprandis ir mažagalvis pa- Rankas sunėręs meldžias kas dięną 
jotžarga. , , Protarpiais akys ašarom dregs,

“Koks čia iš manęs bolševikas? , Jeigu Alkanas jis. 
Būčiau bolševikas, tai nebūtų ir apskutęs, 
o dabar...” nedabaigęs atsakyti, užsprin
go Baltrus.

“Susikirtai, Baltruti, kaip mergelė su 
trečia beibe. Tiems laužams jau ir ap
draudos nuo ugnies^ kompanijos neduoda, 
arba kad ir duoda, tai tik tiek, kiek mort- 

.gičiaus užtrauki. Sudegtų, vaikine, t#i 
mortgieninko neprapuola, o tau... griuvė
siai. Tu, sakai, mokėjai keturis tūkstan
čius, du įmokėjai ir du mortgičiaus. Aš 
Statau savo pačią į laižybas, kad tas lau
žas tik ant dviejų tūkstančių dolerių ir ap
draustas,” trinktelėjo storkaklis.

“Taip... tik ant dviejų tūkstančių teap- 
draustas, bet... agentas sakė, kad ap- 
drauda galima i

- 'h
Bet meldžias visvi'ertąJ j *

Meldžias vis viena. “ Badų Įj^u mi^štąj i | 
tamsios bažnyčios mūrinė siena.;Ties tamsios bažnyčios mūrine siena. ,į 

Betgi praeiviai jojo nemato.\ ;.
Miršta iš bado, alkanas ’ vienas.

Nuolat vis prašo kokios malones, J 
Tarpais sukniubus žemę bučiuoja. . < 
Vėl rankas iškėlęs šaukias į dangų. 
Betgi tas veltui-—“dievas” tyčiojas.

Sunkiai jis įdirbo, prakaitą liejo, 
Visą amželį bažnyčiai tarnavo; 
.Kunigas jam, mat, “rojų” žadėjo 
Iki elgetos tarbas jis gavo.

Šiandien jis alksta, Tniršta iš bado, 
padidinti,” nedrąsiai, tarsi Trina bažnyčios paišinas sienas;

teiraudamasis, pabėrė kelis žodžius Bal- Tokią malonę iš “dievo” jis gavo: j ‘ • • •trus.
Padidinti!

Nei pažiūrėt nenori nei vienas!’
, St. Butkus

vičienė, 31 ,Clarence: St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Tarptautinis Darbininkų Apsigyni

mas šaukia masinį susirinkimą suba- 
toj, 11 spalių, Draugijų Svetainėj, 
ant Vernor Highway. Pradžia 7 
vai. vakare. Kalbės T. Antanoff ir 
P. Reymon. Draugai darbininkai! 
Visi būkite šiame susirinkime, išgir
site raportą apie tas baisenybes, ku
rias surengia darbininkams valdan
čioji klasė; kaip kankina ir terori
zuoja bedarbius ir abelnai kovojan
čius darbininkus. Tat visi 
šiame svarbiame susirinkime, 
tetas. į

PITTSBURGH, PA.
Tarptautinis koncertas bus 

liojį 12 spalių, Labor Lyceum svetai
nėj, 35 Miller St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Bus šauni programa. Visi 
lietuviai darbininkai kviečiami daly
vauti. Rengia Komunistų Partija.

238-9

TORONTO, CANADA
A. L. D. L. D. 162 kuopos ir T. 

D. A. 45 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 12 d. spalių mėnesio, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, po num. 
300 Bathurst., ukrainų darbininkų 
svetainėj. Nuolankiai esat kviečiami 
atsilankyti kaip nariai, taip ir paša
liniai—darbininkiško judėjimo simpa- 
tikai, nes reikės plačiai apsvarstyti 
apie “Vilnies” ir “Laisvės” metinį 
vajų ir kitus bėgamus dalykus. Už
baigus susirinkimą, bus svarbi pa
skaita, kurią skaitys drg. A. Mer
kis. Norintieji išgirsti—ateikit lai
ku. K p. sekr. S. L. 238-9

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, 
68 W. '10 

Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
128 W. 49th 

Finansų Sek. A. ArasimaviČius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis, 
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša, 
' 167 W. 20 St.

PITTSBUKGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS

i ) KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oręgųų

•;; , St., >Pittsburgh, Pa. j j '
Pirm. pagelbininkas J.į D(. Sliekas,; 

3121 .Elitoy Avė., Brentw6odį>iPitts-’ 
burgh, Pa. # J.

SekretoriUA. K. Sliekie|i3^^2i; fcl- 
roy Ave., Brentwood^ .pi^tstĮiir^h, 
1’ a.. '

Iždininkas J. Miliauskas, 626 Wood-, 
ward Ave., McKfeesi Rocksj j ( 

Finansų sekr. J. Urbonas/ 1723 Jane
St., S. S. Pittsburgh,, ;Ra<į f ; ' j ( ( ’

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, MOLINE, 
b ILLINOIS, ,. .. . ' 1

Valdyba 1930 Metams
.Pirm. A. Matu&evičia, 1003-*-25th St. 
Vięe-Pirm. K. Juškaj 325—4th Ave. 
Protokolų Sekr. ; A< ; Trepkus, 349— 

10th St.
>Fin. Sekr. K. Shlmkus, 136—86th ;St. 
džd. M. Milienė, 502—4th Avė.

v , Visi Mblirie, 'III.
Iždo Globėjai: J. Julius, Box, 48th 

,St. and 5th Avė., Moline, III.; 
M. Junaitis, 21fr—il7th Ave., East 
Moline, III.; Maršalka J. Kairia, 

2435—38rd St., Moline, III.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E; Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 

‘raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškiene, 36 
Lansdowne‘ St. p Iždininkei M. Klima-

NORWOOD, MASS.
Atydąi Pažangiųjų S. L. A. 

Kuopos Narių!
Draugai ir drauges! Pažangiųjų 

S. L. A. 131 kuopos narių susirinki
mas 8)d’, spalių (October) neįvyks iš 
priežasties rengiamų _ prakalbų, kur 
kalbės plačiai pagarsėjus darbininkų 
organizatore Ann Burlak. Todėl su
sirinkimas"' įvyks ketvirtadienį, 9 d. 
spalių (October), A. L. P. Bendroves 
svetainėj, 7:30 vai. vakare. Todėl 
visi S. L. A. 131 kuopos nariai ne 
tik patys ateikit, bet ir kitus pakal
binkite ateiti pasiklausyt tų labai 
svarbių prakalbų, kurios Įvyks finų 
svetainėj, 37 z Chapel Ct.; prakalbų 
pradžia 7:30 vai. vakare. Kuopos 
sekr. J. Grybas. 238-39 Kurių Jūs Pageidavote

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

Kaina po 10c ir Daugiau

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D

ELIZABETH, N. J.Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du

“RAUDONASIS ARTOJAS”
periodinihi nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistines statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 

, žemės pkio kolektyvizacija ’ ir 
i f į į , ' kąHtt šavaitę. į [ ; Į ! 
^kultūrinės revoliucijos . kelius.

Supažindina savo skaitytojus- su 
pasaulyje, o taipgi Su svarbiau- : 
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“Raudonasis artojas” ,
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

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

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

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj,
juj ar kitose ^šalyse, užprenume-

‘ visame
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.

“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijose galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS:

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

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. Sovetską j a No. 68, 
Red. Lit. Gaz. ;

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po platią

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. UŽ 75e ui 
baksa apsiginkluok nuo ««vn 
žino priešo 1

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avcnua 
(Kampa* Clermont Avav>«w) 
MASPETH, L. U N. Y.* 
Telephone, Juniper tTM

Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų 
25 centai už skrynutę

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

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit, 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:
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Dr. Kaškiaučiaus Knyga
ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI

Tai pirmutine knyga lietuvių kalboje šiuom taip svarbiu visiems
klausimu. Dr. KaškiauČius, populiariškas 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—

SVARBIOS KNYGOS
Aplaikėme iš Užsienio Labai Svarbių Knygų: 

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė 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 «

SKAITYKITE!

Antradienis, Spalių 7, 1930

LOWELL, MASS VIETOS ŽINIOS
DETROIT, MICH

*

■maHnantCMH

Sako

COBBIRVIN S
Atsižymėjęs Autorius

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

negu ižiopla tikėti į tokius nebū
tus daiktus, kad kapitalistų ber
nas rūpintųsi bedarbių likimu. 

Packardo Vergas.

Abidvi jos suimtos

Stengtis kuo daugiausia 
“Laisvei” 
skaitytojų, 
narių i A.

; darbininkų
desnes mokestis, jei visai nėpa- j 
leidžia, tai perkelia į kitą ū_ ' 
partmentą ir mokestį numuša 
ir vargšai nieko nesako. Nes'nimąsi bedarbiais,—tai daugiau

7
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. '<

ir “Vilniai” 
Taipgi ir 

L. D. L. D.

Žinios iš Mūsų Veikimo

Rugsėjo 21 d. A. L. D. L. D. 
44 kuopa turėjo mėnesinį su
sirinkimą, kuris buvo geras 
tuomi, kad ■ visi dalyvavusieji 
draugai ryžosi prie geresnio 
sezoninio veikimo. Ypač nu
tarta geriau veikti vajaus mė
nesį, 
gauti 
naujų 
naujų
44 kuopą.

Bet negana 
mo. Draugai

ras prakalbas išklausyti, bet ir 
koncertinė dalis programos 
bus žavėjanti. O įžanga bus 
dykai visiems. Todėl nepra
leiskite šios puikios progos nei 
vienas. Ne tik vietiniai, bet ir 
visa apielinkė privalo užsiin
teresuoti šiomis prakalbomis ir 
susirinkti kuoskaitlingiausia. 
Draugai darbininkai, rinkimės 
į masinius susirinkimus ir 
kime problemas, 
galėtume i 
sunku gyvenimą.

J. M.

Puslapis Penkias
........... ■ j 1 r-jurs

■............................ ■■■ ........... .ŽODIS NUO DR. MENDLOWTTZ

vien tik nutari-- 
nejuokais turi 

jkapie tą galvoti ir darbą dirb
ti. Jeigu tik savo pasiryžimą 

i pildysime, tai, be abejones, se
kančiais metais turėsime di
desnę armiją simpatikų darbi
ninkiškam judėjimui.

Draugas Mikalopaš, rodosi, 
savo darbą jau pradėjo ir 
greitu laiku sužinosim, kokios 
pasekmės bus. Man sunku, 
kad aš negaliu toli nueiti, bet' 
vis tiek žadu Mikalopui nepa-, 
siduot. Kiti draugai irgi tą 
patį sako. Reiškia, pasidar
bavus visiems gerai, galima 
bus pakelti mūsų koloniją ant 
augštesnio laipsnio.

Korespondencijų Klausimas

Iki šiol mūsų A. L. D. L. D. 
kuopa neturėjo išsirinkus ko- 
respondentą ir veik jokios ži- i 
nutės nepasirodydavo laikraš- ( 
čiuose iš vietinio darbininkiško' 
judėjimo, nei iš darbaviečių; j 
rodosi, kad čia viskas gerai ir i 
nebūtų ką rašyti. < 
taip nėra. Pas mus taip jau ' 
siaučia baisi bedarbė; kas ry
tas prie dirbtuvių vartų eilės 
sustojusių suskurdusių bedar-i 
bių laukia beviltingos malonės 
iš kapitalistų. Tokie vaizdai 
kartojasi kas mielas rytas, tik 
skirtumas tame, kad su kiek-: 
vienu panedėlio rytu tos ne- ■ 
dirbančiųjų eilės vis didėja ir ' 
didėja. Mat, nedirbantieji m a- j 
no, kad daugiausia progų gau-. 
ti darbą galima pirmadienį. Į 

4 Todėl viršminėtais rytais prie 
kiekvienos darbavietės susida- 

T ro didžiausi pulkai suskurusių.
Tie nuolatiniai vaizdai sudaro 
baisiai liūdną įspūdį. Tai įspū
dis paimtas tik iš oyo pusės re
gyklos. Būtų gerai, kad drau
gai dirbantieji parašytų į laik
raščius, kokį įspūdį jie įgauna, 
kaip jie kenčia viduje prie 
pragariškos paskubos darbų, 
kur darbdaviai pasiryžę nu
plėšti jiems paskutinį kailį de
lei didesnio pelno.

Prostitucijos Lizdai 
Aparhnentiniuose Namuose

šokių svetainės New Yorke 
tarnauja, kaip vietos, kur iš
tvirkę vyrai gauna -merginas 
patenkinimui savo gašlumo. 
Nors viešų prostitucijos namų 
nėra, tačiaus paleistuvystės 
lizdų pilna. Jie daugiausia 
randasi “nekaltuose” apart- 
mentiniuose namuose.

Padarius kratą apartmenti- 
niame name, 65 W. 108th St., 
dabar policija surado vieną iš 
tokių'Urvų, nors jai yra žinomi 
desėtkai panašių įstaigų. Dvi 
mergaitės, Rita Tuohy ir Flor
ence Bader, raudodamos, poli
cijai aiškino, kaip jos buvo čia 
atviliotos, o paskui po užrak
tu laikomos, kaip baltosios 
vergės, kurias savininkė Patty 
Bantoniene vertė parsidavinė- 
ti vyrams. Su Bantoniene tam 

tacijos, ir Auto. Workers Unija ’ bizniui bosąvo ir Gladys Bu- 
šaukdavo darbininkus organi- norienė.

. ^uotis, bet šįmet didelė bedar- ir po $1,000 kaucijos laikomos
Skubimmo sistema Pa“ibė,'kaip tik, rodos, būtų gėrės- iki teismo.

jau senai lng dirva organizuoti darbinin- 
Tai bet kažin kodėl 

įveik nieko neveikia. . . _ 
sitaiko sueiti iš kitų departmen-1 tinju laiku> ]!urį tik sueini 
tų darbininkus, kurie nusiskun- irmas prakalbėjhnas: 
dzia, kad visai negalima nei i dirbi? 
vandens nueiti atsigerti, taip' 
reikia skubėti dirbti, o bosai vis į žiema.

7 ~ j (]ar s; •
• . darbo.

O "vienok 10 lki 20 nuošimčių. Ser";-;-1 
kurie turėjo di- j < V A-bUlo

gerai žino, kad tą darbą prara
dus, nors su mažiausiu mokes
čiu, kito nebus galima gauti.

Merginų irgi nepakenčiamos 
yra sąlygos. Dabartinių laiku, 
savaite atgal, pradėjo dirbti po 
8 valandas į dieną ir penkias 
dienas savaitėj. Merginos gau
na į Valandą 25 centus, o ku
rios įsidirbusios gauna iki 30

riš- j centų. Taigi ar galima nors 
kokiu būdu skurdžiai gyvenant pragyventi 

pagerinti šiandieninį Į su tokia užmokestim?
Aš dirbu tik vienas lietuvis, 

lenkų yra keliolika ir kitokių 
' tautų, dikčiai čia gimusių. Per 
1 pietus ar prieš pradedant dirb- 
' ti, suėję kalbamės, ir koj^įs,.su
pratimas tų vargšų yra, taTrei- 
kia apgailestauti: jokio supra
timo neturi apie klasių kovą ir 
apie dabartine bedarbę. Tik 
spėk išsitari; nors kiek teisin- 

' giaus apie bedarbes, tai pir- 
miausis tų vergų atsakymas— 

.esi bolševikas ir tt. Iš čia gi
musių daugiaus negalima ir no
rėti. Mes žinom, -kokią jie li
teratūrą skaito, tai tiek turi ir 
supratimo. «

Pereitais metais darbai ėjo 
geriau, tai būdavo daugiau agi-

Iš Dirbtuvės Packard Motor 
Car Company

Čia dalykai vis eina blogyn. 
Darbininkus atleidinėja, pasili
kusius verčia kuodaugiausia 
darbo padaryti. Packard Co. 
išdirba brangius automobilius ir 
milžiniškus pelnus daro, bet 
darbininkų išnaudojimas yra 
nežmoniškas,. nes darbininkai 
neorganizuoti. Detroitas, gali
ma sakyti, yra skebų miestas. 
Unijos, kurios ir buvo, dabar 
visai pakriko ir nelošia jokios 
rolės, 
ckard kompanijoj __  i
įvesta. Tas daug pagelbsti dar-1 ^us< 
bininkus išmesti į gatve." ~ 1

be- 
. Dabar- 

, tai i 
ar dar ■ 

ir kas bus ateinančią į 
žiemą? Tai ištikro, bus skurdi i 

._____  Fordas dar vis atleidi- j
ako, kad permažai padarai,ngja, jr ^h-ba po 3 dienas;; 
.. Mokestis nukapoja nuo ; kitos irgi taip. Miesto naujasis j 

nesnių ; majoras būk tai “aprūpinsiąs” | 
bedarbius. :■ Kapitalistų j

1 laikraščiai kasdieną rašo apie į 
1 j “geraširdį”- majorą ir jo rūpi-1

L R. T. Kompanija Žada 
Paleist Trečdalį Darbininkų

Interborough Rapid Transit 
požeminių gelžkelių kompani
jos direktoriai per savo susi
rinkimą kelios dienos atgal bu
vo nutarę paleisti iš darbo visą

trečdalį darbininkų, kurie dir
ba kompanijos mašinša^ese ir 
įvairiose taisymo darbų vieto
se. Bet Jaunųjų Komunistų 
Lyga sužinojo apie tą nutari
mą ir sukruto rengti dar dau
giau mitingų ties tomis vieto
mis, nurodydama, ką bosai ža
da savo darbininkams. Vienas 
iš tų mitingų įvyko pereitą šeš
tadienį prieš kompanijos dirb
tuvę ant 148th St. ir Lenox 
Ave., New Yorke. Boseliai ir 
kiti samdytojų įrankiai buvo 
pasiųsti išvaikyt mitingą; jie 
apipylė vandeniu kalbėtojus 
drg. B. Sclarą ir M. Goldber- 
gą, ir "grūmojo, užtraukti poli
ciją. Bet jiems vis tiek nepa
vyko mitingas išardyti. I. R. 
T. kompanijos darbininkai bu
vo šaukiami dėtis į revoliucinę 
Darbo Unijų Vienybės Lygą.

Beprotės Darbas
KAUNAS.— Iš Lazdūnų 

praneša, kad ten gyveno Ju
ze Puidokienė, kurią kar
tais ištikdavo priepuolis. 
Taip prieš kelias dienas ji 
vėl pradėjo dūkti ir, įsivaiz
davusi, kad ją užpuolė no
rėdami nužudyti vyrai, šo
ko iš lovos ir su peiliu už
puolė ' kitam kambary gulė
jusią Juzę Vaitiekaitę. Pir
mąsyk įdūrė į veidą, o kitą
syk į krūtinę. Išgirdę rėks
mą, subėgo kiti namiškiai ir 
beprotę suvaldė

Siuomi primenu savo draugams, jog aš vis dart 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H. B5ENDL0W1TZ
2220 Avenue J Brooklyn, N. Y.

TeL: Midwood 6261

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA

Tai trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymejimus 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 pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs..

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

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Kaina 25 centai.

MOTINA

Bus geras' 
pirmą syk

r
i

Taigi nedeldienį, 
2 vai. po pietų, I

84 Middlesex St.,

M"

■ ■ ■

Sutinkąs su savo politika faktų įrodymais publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Jrvirt S^Čbbb^iįttiAniškailiudyt ir perėiti frasižymėjusiu 
asmenų raportus, kurie liudijo LUCĖY STRIKES pagąfsžjusį-Spraginimo'Mėfbdą. p.' C6bb pranešimas įttatpirmynėiga.

i © 1930.'The'American Tobacco Co.. Mfrs.

I ii ii ■ii i illiU

A- 'fe 7.1'. & A-r- 4 ■ ' '• ■ L-. MiO

Kas Bus Spalių 12 Dieną?

Žieminio sezono veikimą 
paprastai mes pradedam su ; 
vajaus mėnesiu. Spalių mėnuo ' 
tai yra mūsų didžiausia dar- 

( buotė delei gavimo naujų na- 
V rių į mūsų darbininkiškas or

ganizacijas ir naujų skaityto
jų darbininkiškiems laikraš- 
čiams. Abelnai imant, tame 
laike mes sustiprinam savo 
darbininkišką judėjimą, atpil- 
dome kiek aptrupėjusias dalis 
ir taip žengiam pirmyn prie 
didesnių^ laimėjimų darbinin
kų labui, 
spalių 12 d 
po num.
Lowellyje, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos’ 44 4 kuopa rengia svar- 

» bias prakalbas su puikia kon-i 
certine programa, 
kalbėtojas, dar 
Lowellyje, drg. J. Skliutas iš j 

^Worcester, Mass. Jis pasakys' 
gerą prakalbą, kurią būtinai 
reikalinga girdėti kiekvienam į 
darbininkui, ypatingai šiame | 

f ' sunkaus gyvenimo momente, | 
kuris skaudžiai paliečia kiek- i 
vieną darbininką. Programą pil
dys irgi geri dainininkai ir mu
zikalus spėkos: d. J. Sabaliau
skas, geriausias solistas- Nau
josios Anglijos, ir draugė M. 
Paruliūtė, taipgi višų mylima! 
soprano, iŠ Worcester, Mass., 
Jiedu dainuos solo ir duetus. 
Pianu, lydės drg. Meškienė, di
džiulio Aido Choro vadovė, iš j 
Worcester, Mass. Drg. Emma 
GiceviČiūtė iš Bedford, Mass.,1 
dainuos solo, pati sau pritar
dama pianu, ir drg. V. Gurs- > 
kas iš Framingham, Mass., 
grieš solo ant smuikos.

Kaip matote, draugai darbi- j 
aipkai, ne tik svarbu bus

SiSenas slapyžodis—*Lai pirkėjas būna 

atsargus,9 pasidavė slapyžodžiui, ‘‘Pirkit 

saugume,9 ir šitas stebūklas pasidarė del 

išdirbyslės teisingumo, kuris characteri- 

zuoja kiekvieną puikų Amerikos pro

duktą. Įžymus pavyzdys moderniško 1 t

išdirbėjo norint nuolatos duoti publikai 

geriausią produktą, yra naudojimas Ultra 
Violet Ray ‘Spraginime9 LUCKY STRIKE 

tabaką. Bet, kuris gali tą procesą matyti 

kaip aš jį mačiau kuomet lankiau LUCKY 

STRIKE dirbtuvę. Tikrai puikus.

PRALOTAS OLŠAUSKAS
(LIETUVIŲ MACOCHAS)

Pirma laida jąu išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų ru.bujjj’

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi----- -
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona^ 

Jas ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė jr slėpė pra
loto (larbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kaš buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

APYSAKA “BADAS”
Puikus piešinys gyvųjų gyvenimo vaizdų. Aiškiame pavidale 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 militariai (žmonės kuo ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris."

Knygą 260 puslapių,
Audinio viršais dabar 50c.

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretas, kurį Jus-kada■ . * ■ \ 
rūkėt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus-TUOMET 4<JIĘ SPRAGINTI9 9. Visi žino,.
kad karštis valo ir taip “SPR A GINIMAS9 9 prašalina kenks
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS99 naudoja 
Ultra Violet Ray

Parašė V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki. 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* 1 
lai.

Knyga 152 puslapių.

It’s toasted 
su Gerkles Apsauga—Prieš knltejlmus—prieskosull w Į  -  - ■ - I '     r-r- — - - r ' 1 ■ -

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N, Y.
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Rengkimės į Tarpt. DarbVIETOS ŽINIOS Linksmą vakarėlįvakarėlį rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 'kuopa. Jis įvyks 
12 d. spalių (October), sek
madienį, “Laisvės” svetainėje; 
prasidės 5 vai.'po piet. Pro
gramą išpildys mūsų gabūs 
dainininkai solistai: J. L. Ka- 

, . ... . 'valiauskaitė, Velička, taipgi
. : trlus0’ besimokindami ,Ai()o choro . sekstetas,

organizacijų,: Raudonąja Damą —kantatą, 1^.^. Darbininkų Orkestrą,

Lietuvių Rinkimų Kampanijos Iš Aido Choro 
Susirinkimas Trečiadienį Metinio Koncerto

Trečiadienį, spalių 8 d., turi
sueiti 7 vai. vakare į “Laisvės” mokytoja B. šalinaitė padėjo 
svetainę delegatai nuo lietuvių įtiek 
darbininkiškų organizacijų, “Raudonąja Daina”—kantatą, Ir - 
kurie jau pirmiau buvo išrinkti arba kaip is karto buvo vadi- y A. Ą.... • i • i tt i- t l vadovybei jauno ir gabaus A.delei varymo rinkimų kampa- narna, Bandura. Ju pastangos J

Ne veltui Aido Choras su

delei varymo rinkimų kampa-;narna, Bandūrą.
nijos už Komunistų Partijos !apsivainikavo pilnu dailišku 
kandidatus ir už jos reikalavi- pasisekimu pereitą sekmadie- 
mus. • ;nį, laike Aido Choro metinio

Jau nei mėnesio neliko iki koncerto, Labor Lyceum sve- 
balsavimų dienai, kuri bus lap- tainėje, Brooklyne.
kričio 4. Reikia padaryti pri- 1 Prie tos ukrainiečio G. Davi- 
sirengimų, kad prieiti prie di-ldovskio kompozicijos buvo ša- 
džiausio skaičiaus lietuviškai linaitės rūpesniu pritaikyta 
kalbančių darbininkų, kad su
telkti juos balsavimui už vie
nintelę darbininkų klasės par
tiją, už komunistus. Yra įvai
rių tuojautinių praktikos dar
bų, kuriuos turime atlikti.

Rinkimai šiemet įvyks svar
besniu momentu, negu bile ka-(merikietiškai sakytum, 
da po pasaulinio karo. Juos teriškas. 
privalome išnaudoti darbiniu- kiai atliktas, 
kų reikalams. džiuoti, kad

rūpesniu 
lietuvių poetų dainos: Vardū- 
no, Jordaus Ario, Saulės Bro
lio ir Petrūškos, vienuolika iš
viso — visos darbininkiškos, 
dailiai sutaikytos, lyg<yiena iš 
kitos logiškai sekančios.) Susi- 
mokinimas buvo, kaip ^ad a-Į 

‘mas- 
Geras darbas pui- 

Yra ko pasidi- 
kų reikalams. džiuoti, kad darbininkiško

Kurie darbininkiški kliubai, choro pastangomis galima f>a- 
drairgijos bei kuopos neturėjo daryti tokį rekordą. O Šis pa
savo delegatų, yra kviečiami įsisekimas, be abejo, paakstins 
juos dabar prisiųsti. Bet į su
sirinkimą gali ateiti ne tik de
legatai, bet ir šiaip darbinin
kai, kurie interesuojasi politi
niais reikalais.

Rinkimų Kampanijos Ko m.

Sinkevičiuko.
Bus užkandžių ir minkštų 

gėrimų. Valgius prirengs 
mūsų draugės Marytė Vaiče- 
kauskiūtė, Bložiene ir Paukš
tienė. Taip sakant, bus namie 
virto ir kepto.

Tą dieną visi užsižymėkite į 
kalendorių, kad nepamirštu
mėte.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas daugiausia rūpinasi pa- 
gelba politiniams kaliniams, 

j kurie papuola į kalėjimą už 
darbininkų reikalus;, veda 

Įstreikierių bylas, gina kovoto
jus nuo deportavimo ir tt. Kas 
į mūsų pramogą atsilankys, 
vadinasi, parems brangią mū
sų klasei organizaciją.

Rengimo Komisija.
(238-9)

Drg. V. Dijakas 
Automobilio Sužeistas

vaSpalių 4 d., apie 6 vai.
kare, atsitiko drg. V. Dijakui 
nelaimė : einant skersai gatvės, 
liko automobilio sužeistas. 
Drg. V. Dijakas yra iždininkas 
A. L. D. L. D. 24 kuopos ir 
narys Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimo 87 kuopos. Gyvena 
po num. 217 Sand St., Cen
tral Brooklyne.

M. Renkevičiūte.

'aidiečius ir jų mokytoją prie 
sekančių didelių darbų. Kad 
ir į augštą tikslą taikydami, 
aidiečiai pataiko. Pagarba 
jiems už pasiryžimą, darbštu
mą ir tikslingą panaudojimą 
savo sugabumų.

“Raudonajai Dainai” gabiai 
pianu akompanavo pati mo
kytoja šalinaitė. Kantatai už
sibaigus, šalinaitė buvo 
'vanota dviem gyvų gėlių
kais.

Programa atsidarė su
!Choro pavyzdingu sudainavi- 
mu Internacionalo; po to sekė 

i“Vėzdelis”-“Dubinuška,” 
I choro dainavimui sutaisė 
šalinaitė.

Gerai dainavo tenoras
'Wasilevsky; pusėtinai—Stefan 
Kozakevich, baritonas. Pas
tarajam vietomis trūko gyvu
mo. Bet ir nedyvai—žmogus 
esąs bedarbis, suvargęs. Jų
dviejų duetai /paskui išėjo vi
sai vykusiai. . . . .

Margaret česnavičiūtė bliz
gančiai sudainavo kelias dai
nas, o publika į reikalavo vis 
daugiau ir daugiau. Jai a- 
kompanavo šalinaitė. Iš visų.

Drg. Pr. Razminas— 
Svečias iš Toli

Drg. Pranas Razminas iš 
oux City, Iowa, pereitą šešta
dienį aplankė 
gą. 
ten

Sl

apdo- 
vaini-

Aido

Tarpt Darb. Apsigynimo 17 
’Kuopos Susirinkimas Rytoj

‘ Rytoj, spalių 8 d., vakare, 
turi savo mėnesinį susirinkimą 
17 kuopa Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo, “Laisvės” 
svetainėj. Svarbu visiems na
riams susirinkti. Valdžia vis i pa,Vienių dainininkų, supranta- 
daugiau areštuoja ir teisia jma> česnavičiūtė geriausiai at- 
darbininkus už streikus, mitin--siliepe į publikos jausmus. Ga
gų®, demonstracijas; pradeda vo gyVų gėlių didelį bukietą, 
daugiau kovotojų skirti depor-i Lipšniai smuiku pagriežė M. 
tavimui iš Amerikos.
darbininkus apgina mūsų or
ganizacija, Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas. Nariai 
turi dalyvauti šiame susirinki
me ir del kitų svarbių dalykų, 
kaip kad rinkimų kampanija, 
panaujintas darbininkų veiki
mas ir tt.

Yra dar neužsimokėjusių. 
Ateikite, draugai, užsimokėt 

Komitetas.

Workers School Atsidaro 
Spalių 15 Dieną

Dauguma klasių Workers 
School (Darbininkų Mokyk
loj) prasidės spalių 15 d. 
Kiekviena klasė tęsis tris mė
nesius. Visi darbininkai, no
rintieji geriau susipažinti su 

(kovinguoju darbininkų judėji
mu ir prisirengti į atsakomin- 
gas tame judėjime vadovybės 
vietaš, yra raginami tuojaus 
užsiregistruoti į šią mokyklą, 
35 E. 12th St., New Yorke. Be 
kitų, kursų, čia ’bus mokinama 
anglų kalbos, prakalbų saky
mo, revoliucinio unijizmo, ko
munizmo pagrindų, marksiz
mo-leninizmo ir tt. Unijos ir 
kitos darbininkiškos organiza
cijos yra raginamos išrinkti 
tinkamus tam draugus ir pa
siųsti į Workers'School- klases.

Tuos Banevičiūtė iš Massachusetts. 
■— "j Rusė soprano Vera Belevič 
. - - pasirodė su stambiu, stipriu 

balsu ir gabiu dainavimu.
Programos pertraukoje pa

sakė prakalbiukę drg. E. But
kus, apie darbininkų judėjimo 
artimiausius reikalus, ypač 
sąryšyje su Komunistų Parti
jos rinkimų kampanija. Sulig 
jo paraginimo, koncerto daly
viai sumetė $40.11, kurių pu
sė eis Komunistų Partijos rin
kimų kampanijai, o kita pusė 
mūsų draugų angliškam laik
raščiui pietinėse valstijose.

Po $1 aukojo: V. Tamulai- 
tis, S. Cenkus, S. Masiulis, An
na Lukas, O. Lukauskienė, 
Geo. Norkus, Kukonis, J. Vai- 
ginis ir P. Kripaitis.; po 50c: 
F. Abekas, K. Jankaitis, O. Ci- 
bulskienė, M. Klimas, SJ Sas- 
na, A. Sieber, A. Velička ir 
J. Vinikaitis. Cliffside, N. J., 
gi paklojo $4 vienu kartu.

Publikosi buvo aštuonetas 
šimtų1. Nors apačioje dalis sė
dynių nebuvo užimta, bet ga
lerijoje buvo gana daug 
nių. Tačiaus, galima 
laukti daugiau- svečių, 
tiek. Skaitlingesniam 
mui, be abejo, daugiausia pa
kenkė bedarbė. Teko girdėt 
žmones kalbantis: Jeigu perei
tą savaitę būčiau negavęs dar
bo, būčiau negalėjęs nei kojos 
iškelti iš namų; buvau visiškai 
be darbo aštuonis bei devynis 
mėnesius. Be to, (kai kurie 
mano, kad nebuvo kaip rei
kiant koncertas nei išgarsin
tas. Bet tolimesnės kolonijos

Būrelis at
važiavo net iš Philadelphijos 
buvo nemažai pritariančių 
darbininkų iš New Jersey vals
tijos ir Grėat Necko.

Šokiams griežė Retikevičiū- 
tes orkestrą. , , , V. Rp.

zmo- 
buvo 
negu 
suėji-

Laisvės” įstai- 
Jis lankėsi Lietuvoje ir 

buvo nusivežęs automobi- 
Lietuvoje besisvečiuoda- 
susimylėjo ir apsivedė.mas

Sugrįžęs į Sioux City, žadėjo 
parašyti savo svečiavimosi ir 
kelionės po Lietuvą įspūdžius. 
■Trumpai pasakė tiek, jog bied- 
nuomenė ir jaunimas abelnai 
Smetonos valdžios neapkenčia. 
Jaunimas ir kareiviai maną, 
būk Voldemaras esąs geresnis 
už Smetoną, tačiaus už jį kau
tis jie neturį noro. Jų supra
timu, turėsiąs būt sukilimas, 
kuris riušluosiąs šmetonizmą, 
ale tas sukilimas būsiąs pada
rytai1 ne voldemariečių,' bet 
vargo nualintų žmonių. Bet

Jeigu Neužsiregistruosite, 
Negalėsite1 Balsuoti

Vakar prasidėjo ir tęsis 
iki šeštadienio registravimasis 
piliečių balsavimui lapkričio 4 
d. Kuris šią savaitę neužsire
gistruos, negalės balsuoti. Už- 
siregistruot reikia toj vietoj, 
kur ir balsuosi. ■

Eidamas užsiregistruot dar 
pirmą sykį balsavimui pilietis 
turi nusinešti “raštiškumo” 
(literacy) paliudijimą. Kas 
yra baigęs kokią mokyklą 
Amerikoje, užteks parodyti 
diplomą bei paliudijimą. Kiti 
gi pirmakarčiai balsuotojai tu
ri išlaikyti raštjškumo 'kvoti
mus. Vietinė' švietimo komisi
ja (Board of Education) pap
rastai paskiria, už-kelių diėnų 
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, 
kad galėtumėte balsuoti lap
kričio 4 d. ir savo balsus ąti-; 
duoti Komunistų Partijos kan
didatams.

Draugai, kalbinkite savo 
draugijį, kuopų, kliubų ir ki
tų organizacijų narius, kad už
siregistruotų ir balsuotų už 
komunistus. Gaukite iš įvairių 
narių, asmeninių draugų bei I 
pažįstamų žodį, kad jie bal
suos ne už ką kitą, o tik už | 
komunistus.

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
čių rinkimuose partijų, šitokių 
blankų nepildykite, o tuščias į 
dėžutę įmeskite. Tik užsiregi
struokite ir lapkričio 4 d. bal
suokite už Komunistų Partijos 
kandidatus, ir to užteks, kad 
jūsų balsai būtų legaliai.

KADA BUS REIKALAS
Atsiminkite mus, kada kraustotės, 

ir tuojaus telefonuokite. Perkraus- 
tysime arti ar toli ir už labai priei
namą kainą. J. Ambrose, 65 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 
10478. 238-40

REAL ESTATE: Namai, Žemė
DIDELIS PLOTAS ŽEMĖS
Little Neck, Queens County, lOOx- 

100. 5 lotai netoli Nassau Boule
vard, visi už $2,000. Tik $400 įmo
kėti, balansas 3 metų išmokėjimu. 
Irving Rosenberg, Room 1008, 225 
W. 34th St., New York City, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAŲ draugęs, laisvos nuo ti

kybinių burtų, mylinčios ramų 
ūkės gyvenimą.!. Aš esu vaikinas 32 
metų amžiaus, nerūkau ir svaiginan
čių gėrimų negeriu; myliu smagų gy
venimą, ypač literatūrą. Rašykit 
rimtai ir apsisvarstę. P. Kiškis, P. 
O., Erųsdąle, Ont./ Canada. 238-41
— r—t—---------—*------------  f
PAJIEŠKAŲ apsivedimui pasiturint

Čio vaikino arba našlio be vaikų, 
nuo 30 iki 40 metų amžiaus. Aš 
irgi esu pasiturinti. Nesenai čia 
pribuvus, neturiu pažinties. Mel
džiu atsišaukti ir. prisiųsti savo pad
velksią. R. M., 11351 Nagel St., 
Hamtramck, Mich. (237-241)

PARDAVIMAI
TIKRAI PROGA

SPORTAS
įtik labai susidraugavus teesą RISTYNĖS ! ’ . ' ■
galimu išgirsti kareivių ir bied- Trečiadienio vakare bus ris-galima išgirsti kareivių ir bied-
nųjų jaunuolių nuomonę prieš 'tynęs Ridgewood Grove. Tarp
parazitų tvarką. j kitų ristikų bus ir Andrius

i Kundrotą (Kandrot), seniau
siai žinomas lietuvių ristikas.Iš Kriaučių Lygos Vakarėlio

Spalių 4 d. buvo kriaučių 
lygięčių vakarėlis “Laisvės” 
svetainėje. Vakarėlio progra
mos smagiausią dalį išpildė 
Lyros Choro vyrų kvartetas, 
gražiai sudainuodamas pen
kias dainas, vadovaujant Reti- 
kevičiūtei. Įvedimus į tūlas 
dainas padarė Paražinskas ir 
Jakučionis.

Buvo rungtynės čekerninkų 
už čampionatą. ' Už visus 
smarkiausias lošikas čekeriais 
pasirodė iš Ridgewoodo Kasa- 
kaitis. Jis galutinai susikibo 
su Karalium ir jį Kasakaitis 
taip lengvai supliekė. Už tokį 
atsižymėjimą Kasakaitis gavo 
nuo rengimo komisijos dovanų 
aukso penkis dolerius ir vardą 
čekeęninko čampiono lietuvių 
tarpe.

Vakarėlis buvo gana links
mas ir vidutiniai skaitlingas. 
Galima tvirtinti, kad lygiečiai 
padarė keletą desėtkų doleriu 
pelno reikalams kovos 1 prieš 
bosus ir ; Amalgąmeitų unijos 
biurokratus. • !

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

IMPERIAL
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L. DUS. A. 1 kuopos susirinkimas 
įvyks -Ketvirtadienį, 9 d. spalių (Olc- 
tober), 7:30 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėj. Drauges kviečiamos skait
lingai atsilankyti ir nesiveluoti, nes 
po susirinkimo diskusuosime iš mū
sų lavinimosi skyriaus klausimą: 
“Ar komunistai priešingi visiems ka
rams?” Viena drauge pasakys įva
dą į diskusijas, bet diskusijose turi
me dalyvauti visos, tad rengkimės 
prie diskusijų. Kp. Organizatorė.

238-40

Parsiduoda labai puikus biznis, 
kurio galima gražiai pragyventi 
dar susitaupyti dolerį kitą, 
černe ir lunchroomis. 
namu arba be namq, 
nai žema, nes turiu 
Pardavimo priežastį' 
vietos.

129 Sįchuyler
Kearny, N. J

iš 
ir 

Yra bu- 
Parduosiu su

Kaina stebėti- 
greit parduot, 
patirsite ant

Avenue

PARSIDUODA kendž'ų Storas, biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 

Storo yra 3 kambariai. Kreipkitės 
po No. 117 Stagg St., Brooklyn, N, 
Y. (236-241)
PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 

lysas. Yra 17 kambarių, steam 
heat, viskas gerai įrengta. Galima 
daryti gerą biznį, nes visi kamba
riai išrandavoti. Gera proga, pasi- 
naudokit. Ch. Brown, 21 Liberty 
St., Brooklyn, N. Y. i (235-240)

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

staliorius būdavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kiieipkitęs 
pas mus. Mes ne tik budavpjam 
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

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemėyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

331 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

101-103 metų Seniai į 
Prieglaudos Namą

Į žydų prieglaudos namą 
paimti suvargę seniai, Ru

bin Mirsky, 103 metų amžiaus, ’neblogai atsiliepė, 
ir jo žmona Feigie, 101 metų, 
gyvenę po num. 365 S. 3rd St., 
Brooklyne. Būtų šiaip taip 
dar laisvai gyvenę, jeigu žmo
na nebūtų paskutiniu laiku ap
akusi.

li-

Kriaučius.
I ’ • s 7 '

————————

Šmugelninkų Katalogas
Rybinas Wise' ’ smerkia 

New Yorko demokratų val
džią, kaip pamišusį karnivalą 
bei cirką. Jis primena visą di
džiųjų šmugelninkų ir grafte- 
rių eilę, ypač teisėjus Vitalę, 
Mancuso, Vause, Martin, 
Ewald, Crater ir Bertini. Pas
tarasis, buvęs būtlegeris, kaip 
jau rašyta, nusipirko iš demo
kratų valdininkų teisėjo vietą 
už $100,000.

Bet graftas .nėra atskiria
mas nuo kapitalistinės tvarkos, 
kurią remia ir tas rabinas.

Balsuokite už komunistus.

14 Žmogžudysčiy
Kings paviete, Brooklype, 

šiuo laiku yra teismuose ketu
riolika bylų 'prieš žmogžudžius 
ir 20 įkąltinimų prieš pirmo 
laipsnio plėšikus.

MALONAUS PAŠIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jūs, 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,

M MOT. LAUKUS, Fotografas
į 214 Bedford Ave., Brooklyn
f I vi. Citecnnomt 9-7811

< ii’miiiva Sfuiliia Ktook’unc Atlikti i sitilirmti

' ‘t ' ‘ Telephone, Stagg

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

j LIETUVIS DENTISTAS 
221-S. 4thSt., Brooklyn, N. Y.
1

X-Spinduliu, Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBA ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja Ir 
numallavoja viso
kį u ■ ' paveikslui 
Ivairionaii « p a 1- 
romfa. Atpaujina 
aenua ir krajavua 
Ir sudaro au 
aaaerikoniSkaia.

TELEFONAS t 
TRIANGLE 1450
Kreipkitėa liūs 

adresui

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

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

Telephone? Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

. . (UNDERTAKER)

41® Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

030

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

Mes

65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Brooklyn, N. Y.
;Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

229 Bedford' Avenue • , *
Kamp. N. 4-tos gatvės-

Iškirpkit sj skelbimą, ir prįsiųskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
• (Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.
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