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* Iš Lietuvos į Afriką
Iškeliavo Net 4,949

KAUNAS. — Pietų Afri
kos sąjungos vidaus reikalų 
ministerijos paskelbta sta
tistika, emigrantų iš Lietu
vos per laikotarpį nuo 1924 
metų iki 1928 metų atvyko 
šitoks skaičius: 1924 metais 
— 552, 1925 metais — 878, 
1926 metais—1,018, 1927 m. 
—1,152, 1928 m.—1,349. Per 
tą patį laikotarpį iš Pietų 
Afrikos Lietuvos emigrantų 
išvyko: 1924 m.—27, 1925— 

4 21, 1926 — 26, 1927 — 40 ir

Afrikos sąjungos emigrantų 
skaičiaus atžvilgiu ateiviai 
iš Lietuvos užima pirmą 
vietą; po to seka, pagal pa
silikusių skaičių: ateiviai iš 
Vokietijos, Lenkijos, Olan
dijos, Latvijos, Rusijos,
Graikijos, Pietų Slavijos,'
Jungtinių Valstijų, Italijos, 
Šveicarijos, Vengrijos ir tt. 
Į Pietų Afriką Lietuvoj gi
musių žydų emigravo: 1924 
metais-—458, 1925 m. — 853, 
1926 m.—945, 1927 m.—1,- 
068 ir 1928 m.—1,309. Skai-] 
tant, kad kiekvieno iš Lietu
vos emigravusio kelionė, 
mažiausiai, atsiėjo 50 svarų 
sterlingų, ir pridėjus prie to 
keleivių parodytas sumas 
įvažiuojant, vienais 1928 m. 
iš Lietuvos buvo išvežta 5,-’ 
149,440 litų.

40 Jūreivių Suimta 
del Maišto Šarvuotlaivy j
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Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers* Daily)
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Atjaunintojas Chirurgas 
Pats Nenori Gyventi

BERLYNAS. — Dr. P. 
Schmidt, mokinys Vokie
tijos žymaus atjaunintojo 
chirurgo, daktaro E. Stei
nach, nusižudė. Jis turė
jo 38 metu amžiaus. Raš- 
telyj pasakė savo drau
gam, kad jis nemato rei
kalo gyventi, nepaisant, 
kąp. ne vienam pats yra 
prailginęs amžių. Sako
ma, Schmidt buvo labai 
persidirbęs, pavargęs. Jis 
daugeliui padarė labai 
svarbių operacijų.

Ūkininką Padėjimas
Lietuvoj Pablogėja

KAUNAS. — Kviečių kai
noms krintant pasaulinėje 
rinkoje, kviečiai pinga ir 
Lietuvoj. Vietoj 15—17 li
tų Vilkavišky už kviečių 
centnerį moka vos 9—10 Ii-

Dar blogiau su linais, nes 
vakarų Europoj prasidėjo 
linų pramonės krizis, kuris 
yra vienas iš didžiausių. 
Krizį iššaukė bolševikai, ku
rie savo linais ir žemiausia 
kaina užvertė tas rinkas. 
Del to linų kainos pradėjo 
kristi ir Lietuvoj.

■■ s

Nelaimė, Vokietijoj
DRESDEN, Vokietija. —

- LONDONAS. — “Rimta 
padėtis” susidarė britų šar- 
vuotlaivyj, “Revenge,” esa- 

%-mame Viduržeminės jūros
#• prieplaukoj, Golfe Juan.

Pasak “Daily Heraldo,” 
keturiasdešimta jūreivių ta-1
po suareštuota, o 50 ir*, rvi i- n 
pasiliko Nice mieste. Jūrei- Mta Didele UH) 
viai nebuvo pasitenkinę duo
damu maistu ir žiauria dis
ciplina ir todėl jie pradėjo 
nerymastauti, bruzdėti.

Tiesa, laivyno departmen- Pereitą pirmadienį čionai 
tas skelbia, būk žinios apie susidaužė lėktuvas D-1930, 
sukilimus ir pasipriešinimus su kuriuo žuvo šeši pasa- 
jūreivių yra nesąmonė. Bet žieriai ir du lėktuvo įgulos 
retą rasi, katras tikėtų tam. nariai.

Bedarbis Siūlo Mokslininkam Savo Gyvybę;
Nesusipratę Darbininkai Nemoka Kovoti

NEW BRITAIN, Conn.—B. 
L. Thomson, gyvenąs po No. 
24 Market St., spalių 2 d. pri
siuntė laišką vienam vietinių 
laikraščių, kuriame jisai pa
reiškė, kad, negaunant darbo, 
jis nematąs daugiau reikalo 
gyventi, todėl siūlosi, kad jo kū
ną paimtų mokslininkai del me- 
dikalio tyrinėjimo.

Šis darbininkas ant tiek yra 
nualintas bedarbes, kad jau 
netekęs vilties gauti. darbo, 
įpuolęs į didžįausią nusiminimą 
ir nebežinodamas būdų, -kaip 
vesti kovą už gavimą darbo bei 

* maisto delei palaikymo savyje 
T gyvybės, sumanė per spaudą 

pasisiūlyti save tam, kuris ga
lėtų jo gyvybę pasiimti, kad 

z ) jam daugiau nereikėtų rūpintis 
savo likimu. >

Daug, labai daug yra darbi
ninkų, kurie aptemdyti religijos 
monais ir nesupranta, kaip ga
lima išsikovoti duonos kąsnį del 
palaikymo gyvybės. Reikia ti
kėtis, kad ši auka irgi to pa
ties paliesta.

Bedarbių Skaičius Auga
Bedarbių skaičius šiame mies

te auga. Dabartiniu laiku prl- 
skaitoma į 8,000. Susipratusių 
darbininkų pareiga išsijudinti 
daugiau į darbą, į organizatyvį 

♦darbą. Lietuviai turi dirbti 
daugiau, turi įieškoti “Laisvei” 
ir “Vilniai” naujų skaitytojų ir 

k ALtlLD naujų narių. Taip pat 
T reikalas dalyvauti tarptauti-
^jtniame darbininkų judėjime,

kaip prakalbose, demonstracijo
se ir kur tik galima.

Kuomet kapitalistai valdo mi- 
lionus ir bilionus dolerių, o dar
bininkam prisieina siūlyt savo 
kūną, kad kas paimtų ir iš
spaustų gyvastį, tai supraskime, 
kad tik organizuota kova prieš 
šį supuvusį surėdymą galima 
bedarbių būvis pagerinti, reika
laujant priimti socialės apdrau- 
dos bilių, kurį patiekė Komu
nistų Partija. ‘ ?

Spalių 3 d. komunistai laikė 
prakalbas’ gatvėje. Prakalbos- 
buvo dideles ir kalbėtojai geri.; 
šiais valstijos-rinkimais girdi
si daug darbinipkų kalbantis, 
kad jie balsuos už komunistų 
kandidatus.

Reporteris

Bilbao Streikieriai 
Sakoma, Grįžta Darban

MADRIDAS. — Iš Bilbao 
gauta žinių, kad streikieriai 
jau grįžta darban? Grįžta, 
palikdami keletą apverstų 
tramvajų, sulaužytų gatvių 
lempų ir kraujuotų gątvių.

Pereitą sekmadienį .strei
kieriai Bilbao mieste turėjo 
didelį susikirtimą sų milici
ja. / Vienas asmuo tapo, už
muštas. ir vienas labai pa
vojingai sužeistas.

t
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Islaimėsite Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

80,000 SUKILĖLIŲ KAREIVIŲ JAU 
ŽYGIUOJA ANT RIO DE JANEIRO,

BRAZILIJOJ, PAIMTI SAU VALDŽIA
Bankai Uždarė Savo Duris, Bijodami Nupuolimo Pinigų Ver

tybės; Revoliucionieriai, Sakoma, Jau Kontroliuoją Pen
kias Valstijas
MONTEVIDEO, Uruguai. 

’—Gauti daviniai iš Brazili
jos skelbia, kad 80,000 su
kilėlių iš pietinių Brazilijos 
valstijų žygiuoja ant Rio de 
Janeiro, kėsindamiesi nu
versti esamą Julio Prestes 
valdžią, kuri yra palanki 
Britanijos imperialistams.

Šita armija susideda iš 
pėstininkų, kavalerijos ir 
artilerijos ir, sakoma, yra 
gerai apginkluota, kas su
daro esamai valdžiai didelį 
pavojų.

Iš valdžios gautas įsaky- liucionieriai yra remiami A- 
mas uždaryti visus Rio de
Janeiro ir Sao Paulo miestų mus naujai valdžiai vietą, 
bankus, kad nepažeidus pi- amerikiečiai tikisi laimėti 
nigų vertybės. didelių koncesijų. Panašiai

Minas Gareas valstija jau buvo ir Argentinoj.—Red.)

| pilnai kontroliuojama revo
liucionierių. Paranoj taip
gi, sakoma, revoliucionieriai 
yra laimėtojais. Jei taip, 
tai jiems nėra sunku pasiek
ti Rio de Janeiro—sostinę 
šalies, kur randasi federalės 
valdžios ofisai.

Išviso revoliucionieriai sa
kosi kontroliuoją penkias 
valstijas. Apie penkios vals
tijos greit pereisiančios į jų 
rankas.

(Iš patikimų šaltinių skel
biama, kad dabartiniai revo-

Atsako Amerikos Farmeriy 
Tarybos Pirmininkui
MASKVA. — Pereitą 

pirmadienį “Izviesti ja’’ 
savo editoriale atsakė į 
Amerikos farmerių tary
bos pirmininko Legge pa
reiškimą, būk Sovietai 
perką daug Sovietų vals
tietijai mašinerijų. Ne tik 
kad jų nėra perdaug, sako 
laikraštis, bet toli perma- 
ža. Sovietai pasiryžę 
pirkti mašinų kuodau- 
giausiai, nes kolektyviai 
ūkiai to reikalauja, sako 
laikraštis.

Viena Duobė Visiem Žu- 
vusiem Dirižablyj R-101

merikos imperialistų.

Ką Turi Daryti Tie Piliečiai, Kurie Pametė Savo 
Popieras, arba Kurie Pirmu Kart Balsuoja?

Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos komitetas 
šaukia visus J. V. .darbinin
kus piliečius dabar ręgis- 
truotiš, kad galėjus balsuoti 
lapkričio 4 d.

New Yorko valstijoj re
gistracija piliečių tęsiasi 
nuo pirmadienio iki šešta
dieniui. Kiekvieno precink- 
to piliečiai darbininkai turi 
surasti registracijos vietą 
ir ten užsiregistruoti.

Massachusetts vals t i j o j 
paskutinė užsiregistravi m o 
diena bus spalių mėn. 15 d?

• Kitose valstijose laikas 
skirtingesnis. Apie tai rei
kia pasiteirauti ant vietos.

New Yorko valstijoj kiek
vienas pilietis, kuris balsuo
ja dar pirmu sykiu, į turi 
pereiti taip vadinamą “lite
racy test” (raštiškumo eg
zaminą), kuris atliekamas 
liaudies arba vidutinėse mo
kyklose, vakarais. Tasai 
“egzaminas” labai lengvas 
ir kiekvienas darbininkas 
gali jį pereiti.1

Einant užsiregistruoti, 
naturalizuoti piliečiai, pir
mu sykiu balsuoją,' turi nu
sinešti savo pilietinęp popįe-, 
ras. Jeį jie savo, popjeras’ 
būtų pametę — tesikreipia 
kuoveikiausiai į vietinį fėdė- 
ralinį budinką (Post Office) 
ir gauna kopiją. i

Čiagimiai darbininkai, ei
ną pirmu kartu užsiregis
truoti, privalo neštis gimi
mo metriką, arba mokyklos 
diplomą. • ’

Registruokitės! Nelauki
te paskutinės dienos. Išnau
dokite balsavimus darbinin
kų judėjimo propagandai; 
stiprinimui revoliucinio dar
bininkų judėjimo!
, Jei jūs neužsiregistruosit, 
tai buržuaziniai politikieriai 
jūsų vardu gali užregistruo
ti kokį kitą asmenį ir nu
balsuoti. f / * i ' :

■ Užsiregistravę — balsuo
kit už savo .partijąr—Komu
nistų Parti j ^lapkričio 4 d. 
balsavimuose.

Tekstilės Baronai Išme
tė iš Namy Streikieri

DANVILLE, Va. — Dan 
River Cotton Mills kompa
nija, kurios fabrikų audėjai 
(4,000 skaičiuj) išėjo strei- 
kan, ir laikosi kovos lauke 
ištvermingai, pradėjo kovą 

i prieš darbininkus kitais bū
dais: ėmė mėtyti juoš iš gy
venamųjų namų. Viena 
darbininko-audėjo šeimyna 
jau išmesta. Tai J. O. Mor- 
risono, staklių taisytojo 
(loomfixer), kuris išdirbo 6 
metus šitos kompanijos fa
brikuose.

Morrison pirmutinis sYbjo 
į uniją ir šaukė darbininkus 
organizuotis prieš žemas al
gas, ilgas valandas\ir, ben
drai, prieš nepakeičiamas 
darbo sąlygas. 9

Kompanijos paša m d y t i 
bernai išmetė iš kompaničnų 
namų visus Mbrrisono bal
dus į gatvę. Po kiek.Jaiko 
jie buvo perkraustyti ■ į ki-( 
tus kambarius. ' i iv/ i .

Prieš- streiku o; j a n č i u s 
tekstiliečiūs yra išduota in-> 
džionkšinas {drausme)* .Fe- 
derėišinų unija įritėjo į' teis-, 
mabutį ir prašė teisėją iš
mesti indžionkšiną.

Fišei J V. Komunistai
Jau Esą Nepavojingi

SAN FRANCISCO, Cal.- 
Atsilankiusis čionai Hamil
ton Fish, tyrinėtojas Ame
rikos , kdmunistinio judėji
mo, jau pareiškė, kad “ko
munistai Amerikai nesą pa
vojingi.” Ar senai tas pąts 
Fišė plepėjo, kąd Komunis
tų Partija reikia padaryti 
nelegale?

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia planuoja “labai de
mokratišką” žygį: palaidoti 
visus kritusius dirižablyj 
R-101 vienoj duobėj, kuri 
bus iškasta netoli tos vie
tos, iš kur dirižablis perei
tą šeštadienį išlėkė. Tas 
“demokratiškumas” daro
mas todėl, kad negalima pa
žinti žuvusiųjų lavonų. 
Liepsnos juos taip sunaiki
no, jog nežinia kuris lavo
nas yra lordo ir kuris “pa
prasto’’ darbininko.
. Spėjama, kad greitu laiku 
bus paskirta tyrinėjimo ko-, 
misija, kuri tirs priežastis, 
privedusias dirižablį ’ prie 
nelaimės. Iki šiol tūli vai
dininkai ir buvo atsilankę j 
nelaimės vietą ir tyrinėjo, 
bet savo nuomonės išreikšti 
bijosi: “tai padarysime ty
rinėjimo procese,” pareiškia 
jie. <

Yra pakviestas*! išreikšti 
savo nuomonę ir žymus vo
kiečių Graf Zeppelino kėra- 
votojas, Hugo Eckener. Jo 
nuomonė gali pagelbėti iš
rišti tą painią ir sunkią ne
laimes priežastį.

Vienas dalykas stebina 
tyrinėtojus: dirižablio griu
vėsiuose rasta moteriškės 
batukas. Iš kur jis atsira
do? Kas jį čion atnešė? 
Juk dirižablyj nebuvo nė 
vienos moteriškės pasažie- 
rės. Yra daug spėjimų, 
Vienas iš jų tai spėjimas, 
būk moteriškė galėjo vykti 
dirižabliu kaip slapukas.

Galutiniai 'daviniai skel
bia, ,kad išviso žuvo 47 as
menys.
• ‘i ■ ■ 1 > • j (i .; j
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VILKIUKAS ’ PASMERK

TAS SUŠAUDYT
KAUNAS, -n Kariuome

nės teismas sprendė šaulių 
sąjungos tarnautojo šaulio 
Stepo Vilkicko, gus. pulk, 
atst. vyr. 1. J. Kavaliausko , 
ir Vaitkevičiaus bylą, kurioj 
jie kaltinamu šnipinėję, lenkų 
naudai. x

Teismui pirmini n k a v o 
gen. Šniukšta, kaltino gener. 
Vymeris.

Teisiamuosius gynė 
valiauską

Ka
valiauską —% prof. Stankevi
čius ir Kodochauskag, Vil- 
kicką — Zarinas. 9į va
kare kariuomenės teismas 
paskelbė sprendimą:' Vilkic- 
ką sušaudyt, Kavaliauską irJ VA I O L4OCV viVj AkG V cULXC

' i '(Vaitkevičių išteisint,

MUSŲ VAJAUS DARBUOTOJAI JAU 
ĮSISMAGINA PRIE DIDELIO IR LABAI

SVARBAUS APŠVIETOS DARBO
Bet Pavieniai Draugai Dienraščio Skaitytojai Dar Neganėti

nai Pasirodė, kaip Turi Pasirodyti; Geras Žygis Padaryta 
Detroite i -
Dienraščio vajaus darbuotojai—tūzai—jau įsismagino 

prie darbo. Gauta visa eilė naujų prenumeratų ir paža- 
dų (prenumeratorių skaičius telpa kitoj vietoj). Bet pa
vieniai skaitytojai dar iki šiol nepasirodė savo darbštu
mo. Labai mažai ateina nuo jų. Todėl dar kartą ragi
name visus mūsų dienraščio skaitytojus padirbėti, kad 
bent po vieną naują “Laisvei” prenumeratorių gautumėt 
šį mėnesį, tuojau! Žinokit, draugai, kad gyvename,be
darbės laiku: darbininkų klasės kovų aštrėjimo laiko
tarpiu, kuomet darbininkiško dienraščio skaitymas ir 
supažindinimas plačių darbininkų masių yra nepaprastai 
svarbiu dalyku.

Žemiau telpa draugo detroitiečio džiuginantis laiškas. 
Detroitas yra tas miestas, kuriame smarkiai išsiplatinę 
abu mūsų dienraščiai—“Laisvė” ir “Vilnis” ir todėl de- 
troitiečiai abiėjais lygiai rūpinasi, kaip ir privalo susipra
tę darbininkai.

Štai ką rašo d. Detroito Žvalgas.
DETROIT,uMich.—Iš visų kolonijų girdisi atbalsiai, kad visur 

organizuojama darbuotojai į vajaus darbą. Tai pagirtinas dar
bas. Nors pas mus, Detroite, jau nuo senai, o ypatingai pasta
ruoju laiku, siaučia didelė bedarbė ir tas daug apsunkins va
jaus darbą, bet nežiūrint to, mūsų draugės ir draugai yra pa
siryžę tiek dirbti, idant palaikyti Detroito gerą vardą. Iš pra
nešimų matyt, kad visos kitos kolonijos pasirenka vįeną kitą 
iš mūsų dienraščių ir jam darbuojasi. Visai kitaip yra pas mus, 
Detroite: mes esame patriotai abiejų dienraščių—kaip “Laisvės,” 
taip ir “Vilnies”—ir todėl pas mus darbas eina lygiai del abiejų 
dienraščių, šeštadieny  j, 27 d. rugsėjo, Draugijų, Svetainėj įvyko 
vajininkų susirinkimas, čia buvo kalbėta, diskusdota, kokiu bū
du daugiausia būtų galima prasidarbuoti vajuose. Pasirodė pas 
visus viena nuomonė, kad tik Visiems dirbant ir daug dirbant 
vajai bus pasekmingi, čia ant vietos užsiregistravo 23 dr
ir draugės į vajų darbą. Reikia pasakyti, kad užsiregistravusių 
tarpe randasi jau tame darbe gerai patyrusių, kaip va: Litvinie- 
nė, Vasiliauskas, ūsaitis, Gevdltauskas, Jakštų s, Jonikis, Alvinas^ 
Astrauskiene ir kiti, kurių pavardžių neatmenu. Nėra abejo
nės, kad užsiregistravę- vajininkai dirbs. Bet dirbsime ir mes 
kiekvienas ir kiekviena “Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojai ir ■ 
ALDLD nariai, nes tik taip visi dirbdami turėsime geras pa
sekmes. Taipgi šitame susirinkime susitarta su draugais Ham- 
tramcko dirbti šituose vajuose bendrai; todėl jūs, vajininkai, 
įsitėmy.kite, kad gavę iš Detroito arba iš Hamtramcko skaityto-', 
jus kvituotumėte Detroito bendro komiteto vardu.

Detroito Žvalgas.

Hooveris Sakė Prakalbą Bostone - Darbininką 
Kalbėtojai Jahi Atsakys Masiniam Mitinge

BOSTONAS. — Pereitą tadienį, spalių 9 d., vakare, 
pirmadienį' čionai lankėsi Franklin Uni'on Hali, Ber- 

Jis keley St, Bostone. Visi dar
bininkai raginami dalyvau-, 
ti prakalbose ir išgirsti 
nuomonę komunistinių kal
bėtojų tuo klausimu. Įžan
ga veltui. i ;•

prezidentas Hooveris. 
kalbėjo Amerikos Legionui 
(fašistų organizacijai) ir 
vėliau kitą prakalbą sakė 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijai, kurios sesi
jos tęsiasi čionai.

Abiėjais atvejais. Hoove- 
riš tįešijo klausovus, būk 
geri laikai- “greit ateisią,” 
būk ekonominis krizis iš-: 
nyks ir užviešpataus šalyje 
gerbūvis. Per' abi jo pra
kalbas atsargiai>; pravesta 
mintis, būk tik republikonų 
partija išgelbėsianti šalį.

Apie tuos republikonų ad- 
i ministracijos graftus,1 kurie 
yra atliekami ryšyj su ati
davimu aliejaus kompani
jom milžiniškų aliejaus šal
tinių, Hooveris neprisiminė. 
Neprisiminė ir apie reika
lingumą bedarbiams socialės 
apdraudos.

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga? todėl, ruošia Bostone 
masinį mitingą, kuriame 
kalbėtojai atsakyš Hoovė
rini, Amerikos legioninkams 
ir federeišinų vadams. Ma
išinis mitingas įvyks ketvir-

Chicago, III. — Advokatas, 
ir kapitalistas Thomas Da- J 
vies Jones' padovanojo tū
lom kapitalistinėm' mokslo 
ir labdarybės įstaigom 
$500,000. ;

Policija Išdraskė A. L 
D. L D. Kp. Prakalbas

WILKĘS-BARRE, Pa.— 
čionai spalių 5 d. ALDLD 
vietinė kuopa ruošė d. Kra
sauskui prakalbas, bet poli
cija jas išardė. Kuopa nu
sitarė eiti pas miesto majo
rą ir reikalauti leidimo ki
tom prakalbom. Jei neduo
tų—vistiek rengti sekamą 
sekmadienį.

Daugiau negii aišku, kdd 
prakalbas įskundė lietuviški 
judošiai. Reporteris.

I
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APŽVALGA
Klerikalai Susirūpinę del 
Mūšy Judėjimo Tvirtumo

Bedarbių Apsigynimas nuo Mėtymų iš 
Namų į Gatves

Kunigų organas “Drau
gas” No. 233 dejuoja, kad 
lietuvių bolševistinis judėji
mas yra tvirtas ir kad tas 
judėjimas daug jieiųs truk
do mulkinime lietuvių dar
bininkų ne tik religiniais 
burtais, bet ir visokiais “pa
triotiniais” obalsiais. Dievo 
agentams ypatingai skauda 
širdį, kad' mes išleidžiame 
du komunistinius dienraš- 
čius. j . , Į i' Į l |

Bolševikų judėjimas mūsų 
tarpe dar vis tebeturi tam ti
kros reikšmės, jie vis• dar pa
jėgia du savo dieniniu šlamš
tu išleisti.
Klerikalų šlamštas vadina 

mūsų dienraščius šlamštais. 
Jie labai siunta ant mūsų 
spaudos, nes mūsų spauda 
kenkia jų kupčiavojimui iš
svajotu dievu, nes iųūsų 
spauda numaskuoja klerika
lų bjaurią prieš-darbininkiš- 
ką politiką. Jeigu jie galė
tų, tai perkūną užleistų ant 
mūsų judėjimo, kad jį su
naikinti. Bet jie negali mū
sų judėjimui pakenkti. To
dėl pasitenkina vien dejavi
mu:

Gaila, kad ir jų judėjimas 
ir spauda pasilaiko kai kurių 
nesusipratusių žmonių smalsu
mu, t. y. rėmimu jų pramogų, 
parengimų; jų. spauda .pasilai
ko taipgi del to, kad ją pare
mia biznieriai ir profesionalai 
sąvo skelbimais, paremia ne
susipratę darbininkai savo cen
tais. ■ ,
Matėte, /‘dūšių ganytojų” 

organas vadiųą “nęsųsippa-.
4-nnn /In vlAimnlriin 

kurie -.remia darbininkų re
voliucinį .judėjimą. Jų ma
nymu, yra susipratę darbi
ninkai, kurie seka “Draugą” 
ir tiki į pasakišką dievą, 
dangų, peklą ir velnius. To
kis darbininkų “susiprati
mas” “Draugui” naudingas, 
nes tokie darbininkai, tikė
dami į religinius burtus, 
būna nuolankiais tarnais 
išnaudotojų kapitalistų; jie 
svajoja apie “dangaus kara
lystę”; jie taip kunigų apa
kinti, sumulkinti, kad nesu
pranta reikalo kovoti už sa
vo būvio pagerinimą, nesu
pranta reikalo kovoti už nu
vertimą kapitalistinės siste
mos ir įsteigimą geresnės 
tvarkos, nes jie, kunigų su- 
mulkinti, tiki po mirties 
“geriau gyventi.” Bet mūsų 
judėjimą remianti darbinin
kai yra atsikratę nuo reli
ginių burtų; jie yra klasi
niai susipratę darbininkai; 
jie; remia; mūsų vedamą ko
vą? prieš išnaudotojus ir vi
sokius dievų kurčius.

“Draugas”* jtoliaųs 
ja, kadi nįųsų| j jų 
daug jiems pakenkė mulki
nimui lietuvių darbininkų 
monarchu Vytautu. Girdi;

Mes ruošiame Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties su
kaktuves, norėdami pagerbti 
atmintį to savo tautos didvy
rio, ’‘kuris tiek daug Lietuvai

Iš greitųjų veiksmų, rodos, nėra svarbesnio, kaip ap
gynimas- bedarbių ir jų šeimynų ,nuo išmetynpj į gatvę 
del neūžsimokėjimo už kambarius.1 iMiėstė žmogus be’’pa
stogės vasarą ir tai į dieną kitą pavitsta į “bomą,” į at
matą. Jis iš visur vejamas; visi jo Šalinasi; policija gi 
neleidžia jam užsnūsti nei miesto (soduose (parkuose),— 
nors imk ir lįsk gyvhfe; į ’žethįp Otčia? dabar artinasi žie
ma. Jau šimtai tūkstančių didmiesčiuose kenčia nuo 
šiurpių rudens naktų, be jokios prieglaudos., Žiemai gi 
atėjus, sunku ir įsivaizduoti kančias bedarbių ir bena
mių su šeimynomis. Tūkstančiai jų bus nusmerkti mir
čiai nuo šalčio, sujungto su badavimu,—jeigu bedarbiai 
su dirbančiais neiškovos greitosios pagelbos bedarbiams 
iš vietinių valdžios iždų ir iš kapitalistų kišenių, pinigais 
trūkstančių.

Pirmoji tai Detroito Bedarbių Taryba padarė pradžią; 
apgynė kėlias bedarbių šeimynas nuo išmetimo į gatvę, 
arba tikriaus pasakius, su kraustė jąsias atgal į kamba
rius ir 'pastatė savo sargybinius, apsigynimo būrius, kad 
stot į mūšį, jeigu policiniai savininkų bernai ateis vėl, 
sulig kapitalistinio teismo patvarkymo, drabstyti į gatvę 
tąsias nelaimingas kapitalizmo aukas.

Viduryj pereitos savaitės taip padarė ir New Yorko 
Bedarbių Taryba, sukraustydama atgal į kambarius vie- 
#ą negrę bedarbę su dviem mergaitėm. Šičia bedarbiai 
irgi-pastatė savo sargybą. Jau beveik savaitė nuo to lai
ko praėjo, bet namo savininkė su policija dar nedrįsta 

. antru kartu išgrūst laukan minimą bedarbę,
Panašų apsigynimo darbą prieš bedarbių mėtymą pra

deda ir J<itų miestų darbininkai, vadovaujami Komunis
tų Partijos ir Darbo Unijų. Vienybės Lygos narių. Bet 
kol kas tatai yra dar tik lašas jūroje. Minėtina, jog per 
paskutinius dvyliką mėnesių Didžiajame New Yorke iš
mėtyta iš pastogių 150,000 bedarbių bei jų šeimynų. Chį- 
cagoj paskutiniais laikais išdrebia į gatvę apie 2,000 kas 
savaite.

Kąd užkirsti kelią toms savininkų niekšystėms, reikia 
ne tokio judėjimo, kaip iki šiol. Tas apsigynimo judėji
mas Įturi būt tūkstantį kartų paplatintas ir pasmarkin
tas,, tikrai masiniu padarytas. Mis tokiu galima būtų 
padaryki, ieigu visi bedarbiai, cĮ su jais ir dirbantieji __
stos,j bendrąsias Bedarbių^rybas ir suorganizuos tin-(tuįiaią’., tuos darbininkus 
kąnMs apsigynimo būrius. " ' * i ' ' , ‘ •

Retai kam darbininkai parodo tokios užuojautos, kaip 
išmatai iš buto bedarbio šeimynai. Ta žinia perbėga per 
kelis blokus aplinkui. Daugelį darbininkų nudiegia min
tis, kad neužilgo ir jie patys gali būt panašiai išspirti lau
kan, nes dabartiniu krizio momentu beveik niekam dar
bas neužtikrintas. Čia desėtkai, gal šimtai bedarbių gy
vena jau paskutinį mėnesį arba paskutinę savaitę sulig 
apsimokėtos nuomos (rendos). Todėl kiekvienas išmeti
mas padaro sujudimą aplinkiniuose darbininkuose ir be
darbiuose. Ir jie rodo didelio pritarimo, kada Bedarbių 
Taryba kur sukrausto atgal į kambarius išmestus 
bedarbius ir pastato savo pikieto sargybą. Tokius kai
mynus būna gana lengva įtraukti į apsigynimo sargybą.

IŠ antros pusės gi, namų savininkai ir kiti buržujai la
bai bijo to judėjimo. Jie supranta, jog, mėtant bedarbius 
į gatvę, yra griebiama darbininkams už labai skaudžios 
vietos; jog tuomi pasipiktina šimtai bei tūkstančiai kitų 
žmonių, tatai matydami. Savininkai permato darbinin
kų galią, kad tik darbininkai išsijudintų. Jie todėl prisi
vengia perdaug erzinti bedarbius ir darbininkus; taigi 
savininkai netaip jau greitai puolasi antru kartu bedar
bių šeimyną išmest iš buto, po to kai Ją sukrausto atgal 
•Ęedąrbių Tarybęs nariai ir pastato savo sargybą.

New Yorke yra virš pusės miliono bedarbių, kuriems 
gręsia išmėtymas iš namų. Ir ką savininkai galėtų jiems 
padaryti, jeigu jie organizuotai stotų į kovą prieš tuos 
mėtymus? 'Įlęsa, Didysis New Yorkas turi apie 20,000 
policijos^ o ir tai ^kiekvienam policistui atsieitų po-apie 
trejetas desėtkų bedarbių. Bet bedarbiai galėtų gaut 
veiklaus parėmimo iš šimtų tūkstančių dirbančiųjų.

Kč reikia; tai tik geros masinės orgąnikącuos.. Bedar
bis beturi -wenas Jsau kampe tūnoti j ar^‘pašalyje kur 
dantįs kalenti. Žinomiausia jam vietą prjyalo būti;Ėe-{ 
■darbių Tarybos centras arba jų susirįūkftnų vieta (pay.j 
New Yoi^ce, ’.Manhattan Lyceum, 66 Eįšt‘4tH St.). • :' • 

Tuojaus pasigelbeti bedarbiai'tegalės tiktai organizuo
tomis. pajėgomis, kuomet kiekvienas iš jų ,tarpo vyras'ir 
moteris bus savo vietoje kaip kovotojai. Su bedarbiais 
turi į bendrąsias tarybas vienytis.ir visi dirbantieji, ku
rie, beje, nėra taip. suvargę, išsekę ir todėl turi daugiau 
energijos, nekaip bedarbiai.

'Atsispyrimas prie mėtymus iš namų tai, žinoma, dar 
ąnaiptoLne viskas, nors jisai'yra taip skubus ir svarbus 
dalykas. Idant pamatingiau ir pastoviau aprūpint be: 
darbių reikalus, turi būt išvystyta daug-milioninių be
darbių ir dirbančiųjų minių kova už tuojautinę paramą 
,bedarbiams iš miestų ir valstijų iždų ir viesulinga kam
panija ųž valdišką apdraudą visiems bedarbiams Jungti-

Valstijose, be jokių įmokėjimų į apdraudos fondus 
iįdarbininkį. Tokios apdraudos, su bent $25 pensijos į 
rtvaitę kiekvienam, su bedarbių paliuosavimu nuo mo- 
Jgįjlmo už kambarius, reikalauja vien tiktai Komūnistų 
JlįHlja ir Darbo, Unijų Vienybės Lygū, kuomet visos 
«wtuazinės partijos, tame skaičiuje ir ^šocjalistąį”, vien 
flfe Sunvuddegiauja ir monija darbininkus, vęidiųajniš-

nusipelnė,- jo,s garbę ir galy
bę aukštai iškėlę. Bolševikai 
—gi išėjo ir prieš Vytautą,, jį 
bjauriai šmeiždami ir niekin
dami, ir prieš jo sukaktuvių 
paminėjimą. Jie viską daro, 
kad sutrukdyti paminėjimo iš
kilmes, kad kuodaugiausia ne
susipratusių žmonių suklaidin
ti.
Taip, klerikalams nepatin

ka, kad mes nurodome, kas 
buvo tas mąųabchas Vytau
tas, tas žemaičių skerdikas, 
kuris,ugpim ir kardu vertė 
Lietuvos žmones pųiįųiti ka
talikų tikėjimui, kuris i tris 
kartus‘buvo užrašęs'Lietuva 
Lenkijos ponams.

Kuomet 'klerikalai taip 
siunta ant mūsų judėjimo, 
kuomet jie kelia riksmą 
prieš mūsų spaudą ir agi
tuoja lietuvius darbininkus 
mesti iš namų mūsų laikraš
čius, tai mes turime žinoti, 
kad mūsų spauda yra dide
lis smūgis kunigų bizniui. 
Mes turime dar smarkiau 
veikti, kad savo spaudą pla-

Kuomet dabar eina “Lais
vės” ir “Vilnies” vajus, 
dirbkimė smarkiau. Steng- 
kimės aplankyti šimtus ka
talikų darbininkų, kurie dar 
vis tiki kunigų religiniams 
burtams, ir užrašykime 
jiems mūsų darbininkiškus, 
klasinę sąmonę skiepi j an- 
čius dienraščius.

Draugai, smarkiau veski-- 
me kovą prieš klerikalizmų, 
prieš kapitalizmą, už darbi
ninkų pasiliųosavimą ,iš« re
liginių burtų ir iš kapitalis
tinės vergijos. ■' • • ■

Apw rarmcnuS1- \ <■•
Drg. Prūseika, kuris1 ne

senai lankėsi Michigan vals
tijoj su prakalbomis ir su
sidūrė su farmeriais, “Vil
ny” rašo:

Pernai už gerą karvę Tnokė- 
jo nuo 125 iki 150 dolerių. 
Šiemet moka nuo 40 iki 60.

Pernai už. svarą karvės mo
kėjo nuo 5 iki 6 centų, o šie
met daugiausia iki 3 centų.

O miestuose mėsa neatpigo. 
Reiškia, kad mėsos trustas, 
gelžkeliai ir perkupčiai viską' 
suryja.

Kviečių bušelis pernai davė 
$1.10, o šiemet tai ir 75 cen
tus sunku gauti. Rugių buše
lis pernai kaštavo apie dolerį, 
o šiemet 50-55 centai.

Duona, tačiaus, miestuose 
neatpigo.

Pienas taippat daug piges
nis, bet ne miestuose.

Už Šimtą svarų obuolių per
nai farmerys gaudavo du do
leriu, o šiemet tik pusę tiek.

Farmeriams sunku. Įplau
kos sumažėjo. Taksos, tačiaus, 
nei kiek nesumažėjo, o dar pa
didėjo.
Reiškia, ekonomitiis krizis 

skaudžiai ‘palięčia .įy^ąrme-' 
ritis. TūkstąhŽiai' biednųjų i

Aišku, kaip diena, kad 
farmeriams kitos išeities 
nėra, kaip tik kartu su 
miestų darbininkais kovoti 
už panaikinmią kapitalisti
nės sistemos.

Farmeriai ir miestų dar
bininkai/ J’emkite Komunis-

.... ■■ ■ ............. j f , Į ■Tt.'.'.'.:.... u* S j ■ 
kais pleperiavimais. Bet kad priverst valdančiąją kla
sę įvykdyt komunistų reikalavimus, tam reikia didžiau
sios paramos iš darbo minių pusės. Ta mūsų revoliucinei 
Partijai parama turi pasireikšti įvairiausiais^būdais: sto
jant į bedarbių ip dirbančiųjų masines demonstracijas 
(kaip kad, pa v., Clevelande prieš. prezidentą Hoo- 
vėrį), su reikalavimais darbo-arba algos; organizuojantis 
į didžiules bedarbių tarybas, dedantis J, Barto < Unijų 
Vienybės'Lygą, rašantis į Komunistų Pąrtijį įp atiduo-Į 
dant savo balsus už KomUnfstų, Partijos kandidatus bal- 
savimo dienoj,, lapkričio 4,

■■ • ■ Į " ' ........     _

tų Partijos vedamą, kovą už 
darbininkų ir biednųjų far- 
merių būvio pagerinimą: už 
apdraudą bedarbiams, už 
sutrumpinimą darbo, valan
dų, už sumažinimą farmė- 
riams taksų ir tt.

Biednieji farmeriai turi 
organizuotis į kovingą far- 
merių organizaciją — Jung
tinę Farmerių Lygą.

ĮDOMUMĄ!
PROTIŠKAS DARBAS 
IR MAISTO DAUGIS 

: f i : i i ,
Žmonės nuo ;senai suprantą, 

jog- dirbančiam fizinį :bei rankų 
darbą reikia . daugiau maisto, 
negu khygVėdŽiūi, rįŠytbjui bei 
kitam protiniam darbininkui. 
Dabar tą tiesą moksliniai įrodo 
Daktaras Fn G. Benedict, ku
ris darė tyrinėjimus su Carne
gie Instituto .studentais Bosto
ne. Jis atrado, jog tarnaitė, 
šluostydama stalus bei kėdės 
profesoriaus kambaryje, per 
penkias minutes išeikvoja dau
giau energijos, kuriai palaikyti 
reikia maisto, negu .profesorius 
per ištisą valandą sunkiausio 
galvojimo.

Kiek “maistinės energijos,” 
jeigu taip galima išsireikšti, yra 
prie katro darbo išeikvojama, 
tatai išmieruoja su pagelba tani 
tikro moksliško prietaiso. Kuo 
daugiau spėkos eikvojasi, tuo 
daugiau žmogus paima į savo 
plaučius oxygeno (deguonies) 
ir tuo daugiau iš plaučių iš
kvėpuoja angliarūgšties (car
bon dioxide).

Kada tyrinėjami studentai 
darė sunkius galvoj, be rašymo 
skaitliavimus, tai jie tiktai ke
turiais procentais daugiau spė
kos išeikvojo, nęgu visiškai nie
ko nbvėikdami. ‘ Bedirbant gal
va, studentų širdies tvaksėji
mas padaugėjo penkiais :tvak- 
telėjibiais per minulę; o Vienin
telei tarp jų buvusiai studentei 
prisidėjo 12 tvaktelejimų per tą 
protiŠkd darbo' miliutu

! Kiek pačfahi’'-'protb 1 darbui 
reikia, tai “prof; Benedict ap
skaito, kad užtektų vieno “py- 
naco” maisto į valandą.

Bet klaida būtų manyti, kad 
rašytojas arba knygvedis, todėl, 
galėtų gyventi keliais pynacais 
per dieną. Nes pusėtinai mais
to reikia palaikymui kūno ma
šinerijos net, kada žmogus vi
siškai nieko nedirba. Reikalin
ga yra maistas kaipo kuras šir
dies plakimui, alsavimui, kraujo 
cirkuliacijai (apli.nktakai), ner
vų veikimui, įvairių savaime 
nusidėvinčių kūno celių (narve
lių) atsinaujinimui bei ataugi- 
mui; net girdėjimas, trukšmas, 
regėjimas savaime eikvoja kūno 
energiją, kuri turi .būti atnau
jinama maistu. Pa v., jeigu pa
imsime kad ir tokį žmogų, ku
ris nieko nedirba. Jeigu jis 
sustos visiškai valgęs per kelias 
dienas, tai pamatysime, kad per 
dieną vidutiniai jo kūnas pra
randa svarą iki pusąntrb s.varb, 
nors jis tuo laiku ir gertų van
dens, kiek nori. "Vadinasi, vien 
tiktai kūno palaikymui tame pa
čiame stovyje, be jokio darbo 
reikėtų bent svaras iki pusantro 
svaro maisto vidutinio tirštumo.

Tačiaus, nėra nei kalbos, jog 
sunkiai, fiziškai dirbančiam 
darbinihkui reikia kur kas dau-

BALTIMORE, MD.
Atidarymas Naujo Komunistų 

Partijos Centro
Baltimorės Komunistų Parti

ja rengia parengimą atidary
mui naujo centro. Parengimas 
atsibus spalių 12 d., po num. 
9 S. Greene St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Bus puiki programa. 
Kalbės djstrikto organizatorius 
drg. Gardos. Prie to bus mu
zikos ir dainų. Darbininkai 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
yęltup. y Komunistas.

KAUNAS. — Iš Paryžiaus 
praųęšarųa, kad ten suimtas 
tūląs Klėjnensas Jackevi
čius, Lietuvos pilietis. Kal- 
tiųhmas 'nužudyme Stepono 
Čarneckio. >

... ........ .................................. y, ......

DŽIAUGIASI PROGRESU
Jungtinių Valstijų sosti- ' tarnaus visai žmonijai, o ne 

nėję Washingtone yra spe- turtuolių< saujai, kaip kad 
cialė įstaiga, kuri neva rū- dabar yra. Tuomet dirbtu- 
pinasi žmonių sveikata. Ne- vėse statys naujas mašinas, 
labai senai ta komisija pa- kad darbo valandas trum- 
skelbė savo raportą. Ji nu- pinus, o ne todėl, kad dalį 
rodo, kad pastaruoju laiku darbininkų iš dirbtuvių iš- 
žmonių gyvenimas, viduti- metus, o likusius privertus 
niai, pailgėjęs net visa de-| 
šimčia metų. Pavyzdžiui, 
kurie gimė 1890 metais, tų‘

sunkiau dirbti..
Mokslas ir progresas la

bai geras daiktas, bet da-^ŽiUS.nid™T,iai rT bal'tiniu l^ku jis labai blo- 
48 u? 50 metų. Bet kune o.nco .
gimė vėliau, begiu paskuti-' 
nių dvidešimties, metų, tie 
vidutiniai galėsią gyventi 
nemaniau 58 metų. Paskui; 
r'aporte 
mokslas atliko savo darbą— 
pailgino žmoniiį gyvenimą. 
Mokslo pagelba ir patys 
žmonės moka švariau ir 
sveikiau užsilaikyti. Progre
sas daug gero žmonijai duo
dąs. Dar toliaū nurodoma 
visa eilė ligų, nuo kurių ap
sisaugo jam a čiepijimais bei 
tam tikrais į troškimais, žo
džiu, garbinamas progresas. 
Žinoma, neužmirštama pa
sigirti ir tos įstaigos nuo- I-* •

gose rankose. /
švenČioniškis.

nurodoma,; I kad j LAWRENCE, MASS.

Darbą 

spalių 
turime

Mūsų Vajai; Stokime į

Jau ir vėl sulaukėm 
mėnesio, laike kurio 
mūsų spaudos praplėtimo va
jų. Kitų miestų draugai jau 
dvi savaitės, kaip pradėjo dar
buotis, bet mes, lawrencieciai, 
dar nepradėjom. (Kurie sako, 
bedarbė, nieko nebus—tą min
tį meskime į šalį.) Taigi lai
kas ir mums pradėti.

Sulaukėm spalių mėnesio, 
bet tik su daug sunkesnėm ap
linkybėm, nekaip • praeitais 
mėnesiais. Siaučia didelė be
darbė ir vis eina didyn. Po
ra savaičių atgal iš Printwork 
paleido net 150 darbiniu. Tas 
tiesa, sunkūs laikai, bedarbė. 
Tai jeigu bedarbė, tai jau tu
rime ir sėdėt rankas sudėjus. 
Visai ne. Jeigu nedirba, tai 
žmonės turi daugiau laiko 
skaityti. Ir tuomi draugai tu
ri daugiau laiko darbuotis del 
draugijų. Nekuriu draugų yra 
išsireiškimas :'nedirbu, tai nei 
neturiu noro darbuotis ir skai
tyti laikraščius. Tai dabar tų 
draugų išeina atbula mintis. 
Kai dirba, tai sako, neturiu 
laiko, dirbu per savaitę dirb
tuvėj, o, subatoj ir nedėlioj no
riu pasilsėti bei kur išvažiuoti. 
O d^ar, kąį nedirba,, taLne-

Kad mokslas ir progresas 
daug gero atnešė žmonijai, 
to niekas neginčys. Bet prie 
kapitalistinės tvarkos tas 
pats mokslas ir progresas 
nemažai darbo žmonėms ir 
bledies suteikė. Vienok ta 
įstaiga apie tai neprisimena 
nei puse lūpų. Mat, ji rūpi
nasi žmonių sveikatos reika
lais, o jdar.bininkai, papras
tai, neskaitomi ; žmonėmis, 
juos skaito kokia tai gauja, 
kuri daugiau nieko nežinan
ti, kaip tik kelti neramumą, 
maištus.

Mokšlas ‘didelėj1 didžiu-

,tvarkos, tarnauja ne-darbo JTri įor.°Jr,enęrgijos darbuo- C _ • i V v. t) * tis. Tai kada tiems draugams
Inoj,' prie' kūpifaįištinės

žmonėms, bet turčiams. Prie 
geresnių gydytojų darbinin
kas prieiti negali, nes jie 
labai brahgūs. Jeigu su
randami kokie nors nauji 
gydymo būdai tokių ligų, 
kurios skaitomos neišgydo
momis, tai vėl tie būdai pri
einami tik turtuoliams, nes 
juos keli gydytojai ar tam 
tikros kompanijos paima į 
savo rankas ir 
plačiai vartoti. Amerikoj 
Žymesni gydytojai tampa 
turčiais, savo profesiją pa
verčia pelningu bizniu. Apie 
tai valstybinė įstaiga nei 
puse lūpų neprasitaria.

Dar toliau. Didelis pro
gresas padarytas ir techni
koj. Kur pirmiaus dirbo 
keli desėtkai darbininkų, da
bar tokius darbus atlieka 
vienas darbininkas su nau
jai išrastomis mašinomis. 
Bet ar tokis progresas, to
kie išradimai pagerino abel- 
nai darbininkų būvį? Atbu
lai—dar pablogipb. Vienas 
darbininkas^ kuine buvo lai- 
hiihg^niu', * JpaŠilikęsį'tprįie 
mašijiįps sųnkiaųV sku
biau‘dirbtų o kitus'darbda
viai išmetė iš darbo. Juk 
dabartiniu laiku, kada Jung
tinėse Valstijose progresas 
pasiekė, augščiąusį laipsnį, 
kada tečhųika visus stebina, 
tai . bedarbių' - skaičius jau 
pasiekė) aštuonis niilionus. 
Apie tai minima įstaiga ir
gi nieko neprisimena.

Taip; progresu kapitalisti
nėse šalyse1 gali, džiaugtis 
tik turtingoji • klasė, o - he 
darbę įmonių, klasė. Tįk 
tada darbo žmonės galės vi
su progresu, visais mokslo 
nuopelnais tinkamai pasi
naudoti, kada patys pataps 
šalies’ • valdonais.-' Tuomet 
mokslas ir Jo visį nųępęlnai

tingesniu;

bus laikas ir energija?
Draugės ir draugai, meski

me tas mintis į šalį ir stokime 
prie darbo. > Tai yra brangus 
laikas spalių mėnuo. Stokime 
prie darbo. Jau visiems gerai 
yra žinoma iš praeities mūsų 
vajaus mėnuo, laikė kurio 
yra nupiginti mūsų laikraščiąi 
ant vieno dolerio, k. t., “Lais
vė’ ’ir “Vilnis.” Taipgi turi
me nepamiršti ir J. V. Komu- 

neleidžia nistų Partijęs organą “Daily
i Worker.”

Kas link A. L. D. L. D., tai 
ir j on pigiau galima įstoti. Į- 
stojantis naujas narys yra pa- 
liųosuojamas nuo įstojimo mo- 
kesties, užsimokės tik $1.50 
metinę mokestį ir gaus visas 
išleistas šių metų knygas. Tai 
gera proga naujiems nariams 
šiemet prisirašyti prie Drau
gijos.

Svarbus A. L. D. L. D. 37 
Kuopos Susirinkimas

Todėl yra šaukiamas A. L. 
D. L. D. 37 kuopos narių ir 
sykiu “Laisvės” skaitytojų su
sirinkimas, kuris įvyks trečia-,, 
dienį, spalių 8 d., 7 vai. vaka
re, L. U. K. kambaryje. Bus 
išduodama Ą. L. D. L. D. VII 
Apskričio konferencijos rapor
tas. . - - »-

Draugai, kurie dar esate ųž 
šiuos metuš^iĮdū^shrfokėję, tai 

keti,' nefc jau baigiasi šie me
tai. Katrie užsimokėjo, tai 
jau gavo abi knygas. Tuojau 
išeis ir trečia.

Todėl šiame susirinkime bū
tinai tunte dalyvauti visi na
riai, nes daug turime svarbių 
reikalu. >' .

Beje, yra rengiamos prakal
bos, kurios įvyks spalių 26- d., 
7 vai. vakare, kliubo svetainė
je, 41 Berkeley St. Kalbės 
drg. A. Bimba, i M. S:

jau ‘būtinas ręjkalas užsįmo-

Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis darbininkas turi ra
ginti pijiečius c|arbininkus 
balsuoti; už KnntUrustų Par- 
tijosi kandidatus.



Užlaiko LINKSMIAUSIĄ i UŽEIGĄ ELIZAĘETHE

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Trečiadienis, Spalių 8,; 1930 ‘ ■

Vajus A. L D. L, D. VII Apskričio Ribose

iš So.

MONTREAL, KANADA
Mass

A.L.D.L.D. VII Apskr. Org. |Judžj,u<>se (movies) 11 d. spa- I i 11 kJ I r za I r\ Cj t t nr o t vi n i n \ / m

I
BINGHAMTON, N. Y

Menininkai Imasi Veikimo

WATERBURY, CONN.

Posėdis

Rugsėjo 28 d. abudu apskri-

A. LUTVINASJO

Aušros

Cambridge,

J. KAVALIAUSKAS

ir

ir, 
visi

it 
I

Dorchester, 
ir kiti vieti-

se-
nu-

Tad, draugai ir 
darbo' visi I

J. Grybas.

gia A. L. D. L; D.j 20 kuopa.
Krasauskas į , iš 

Visi Binghamtono

lių, Sokolovna Svetainėje. Vei
kalo vardas—“Dešimts Dienų, 
Kurios Sudrebino Pasaulį.” 
šis veikalas svarbu pamatyti 
kievienam darbininkui!

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

kreiptis prie manęs. > . ><.

Įvairių 'šaltų gėri
mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, Nat
riams, vestuvėms, 
spor.to parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra-1 
žios maudynės 
(swijnming pool).

Lutwin’s Hall - yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabefcho, bet 
ir kitų, miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Reąp 

..Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa- 
tarnavimas prielan
kus.

būrys ir pašalinių 
. svečių. Diena nors

i A. LU1Y1JNAS

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

A. L. P. Kliubė Išvažiavimas

5 d. spalių buvo A. L. P. 
Kliubo išvažiavimas J. Strolio’ 

Išvažiavime dalyva- 
'dys visos Massachusetts meni-Yo ne tik patys kliubiečiai, bet

Puslapis* Trečias ♦

IŠ LIETUVOS
• I . : • ' ■ ■ •

KAUNAS'.—Kauno fašis
tų (tautininkų) skyrius iš
metė iš savo tarpo ' 88 na
rius. Veikiausiai jie 1 buvo 
Voldemaro pasekėjai.

naujoj svetainėj, už Lake Wood 
ežero. Tai bus paskutinė Va
karienė atsisveikinimui su lau
kų. parengimais. Todėl visus 
vietos ir apielinkių lietuvius 
kviečiame dalyvauti, nes laiką 
linksmai praleisite. Įžanga ne
brangi, tik vienas doleris.

Choro Korespondentė.

Tel,, Juniper 6776

J. WANNA, JRVajaus Mėnesio Veikimas .drg. A. Bimba; koncertą pil- ifarmoje.
Ij„. ____ nr , , , “ ■ ~ 4-41

Vajaus mėnesio prakalbų ir , : . . , . v. . . i. x • i U, ninkai: worcesterieciai, law-koncertu maršrutas eis sekan-__ . . TI , • c -ov .t - rencieciai, Hudsono ir So. Bos-
ciai ‘ . Tono menininkai. So. Bostone

12 d. spalių (October) Lew- bus dužiausias koncertas iš vi- 
iston, Me., 2 vai. dieną. Sy

12 d. spalių Rumford, Me., . , . ,, , ! ' / Dar yra keturios kolonijos,:
/ va . va are. _ iį§ kurių dar hieko negirdėjau

Į Maine valstiją kalbėtojas Tai yra šios: Haverhill, Mass, 
važiuos drg. A. Taraška ir šie 
artistai dainininkai: Adelė: 
Mickevičiūtė iš ^/larlboro, 
Mass.; H. Niukiūtė iš Boston,! 
Mass., ir Ig. Kubiliūnas 

^Boston, Mass.
12 d. spalių Lowell, 

■•prakalbos ir koncertas 
dieną. Kalbės drg. J. 
tas: koncertą pildys M. Parų-' 
liūtė, J. Sabaliauskds 
Jablonskiūtė-Meškienė, 
Worcester, Mass.

19 d. spalių Brighton,
2 vai. dieną, kalbės drg. J. 1 
Galgauskas iš Norwood, Mass., ■ 
ir Staliulionis iŠ Worcester, ; 
Mass. Koncertą pildys M. Pa-1 
ruliūtė, J. Sabaliauskas ir M. 
Meškienė, visi iš Worcester, 
Mass.

26 d. spalių Nashua, N. II., 
2 vai. dieną kalbės drg. A. 
Bimba iš Brooklyn, N. Y.; 
koncertą pildys Naujosios An
glijos garsiosios duetistės sese-j 
rys Pauliukoniūtės, O. Balčiu-i

4 naitė ir Petrukevičius, smuiki
ninkas, artistai iš Lawrence, 

y Mass.
26 d. spalių Lawrence, i 

Mass., 7:30 vai. vakare, kai-1 
bes drg. A. Bimba; koncertui 
pildys seserys Pauliukoniūtės,' 
O. Balčiūnaitė, Petrukevičius 
ir kiti vietiniai scenos daly-! 
viai.

26 d. spalių Hudson, Mass.,! 
7* vai. vakare, kalbės drg. J.! 
Karsonas iš Lowell, Mass. Dai
lės dalį pildys A. M. Mickevi
čiūtė iš Marlboro, > Mass,; iš 
Norwoodo Izabelė Jarmulavi- 
čiūtė, O. Kručiūtė ir Hudsono 
menininkai.

31 d. spalių Worcester, I 
^Mass., 7:30 vai. vakare kalbėsi 

v drg. A. Bimba; koncertą pil- 
' dys žymesnieji solistai, kaip 

tai, Paruliūtė, Sabaliauskas, ir 
visas garsusis Aido Choras, 
vadovaujamas M. Meškienės.

1 d. lapkričio (November) 
Norwood, Mass., kalbės drg. 
A. Bjmba iš Brooklyn, N. Y.; t 
koncertą pildys seserys . Pau-1 
liukoniūtės, O. Balčiūnaitė ir 
Petrukevičius, visi iš Law
rence, Mass., ir vietiniai meni
ninkai ir Eva Sideriūtė iš Hud
son, Mass.

1 d. lapkričio Bridgewater, 
Mass., bus prakalba ir koncer
tą pildys Adelė M. Mickevi
čiūtė iš Marlboro, Mass.; Ig. 
Kubiliūnas iš S. Boston, Mass., 
H. Niukiūtė iš 
Mass.; M. Krauch

2 d. lapkričio
Mass., kalbės J. Skliutas ir Ju- 
sius 2 vai. dieną; koncertą pil
dys M. Paruliūtė. J. Sabaliaus
kas ir M. Meškienė, visi iš 
Worcester, Mass., ir vietiniai.

2 d. lapkr. Montello, Mass.,
2 v. dieną kalbės d. A. Birpba; 
koncertą pildys, seserys Pau
liukoniūtės, Eva Sideriūtė, Ig. 
Kubiliūnas, A. M. Mickevičiū
tė, H. Niukiūtė, O. Balčiūnaitė, 
Petrukevičius ir vietiniai meni- 

. ninkai. ■ • 1 1 :
2 d. lapkričio So. Boston, 

Mass., 7:30 vai. vakare kalbės

gerokas 
žmonių, 
buvo šaltoka, vienok pasisma
ginimui nepakenkė. Kurie da
lyvavo, tie šiuomi išvažiavimu, 
girdėt, pasiganėdino. šokius 

Įgrojo A. Mainionis. Surengi
amo komisijoj darbavosi A. Pa- 

Stoughton, Mass.; W. Lynn, “ K. Dzidulionis.
Mass., ir Gardner, Mass. i Kalbės B. Krasauskas

Draugai.tų keturių kolonijų, . ■ . .. T J, .. .
nepraleiskite vajaus mėnesio <’• PenkUchenm
visai tylomis; turit šj bei tą Yak,are> V’emV1U , fevetalne,e’ 

[surengti, taipgi turit atlankyti Wks4 Tn T°S’n "TT,,™"' 
Lsavo kolonijos kiekvieną dar- U _ T 
bininka ir .pakalbinti, kad už'-!"-aBrooklyno.

į ir apielinkės lietuviai’ kviečia
mi atsilankyti' i

‘ ' Į I ‘ ’ f :
“Dešimts Dienų,( Kurios Sudre

bino Pasaulį”

Proletarinio rašytojo John 
Reed’b'pasduliniai garsus vei
kalas, piešiąs Rusijos proleta
rinę revoliuciją, bus rodomas

Mass.
2 vai. rį
C< i i • j

Įsirašytų mūsų dienraščius 
‘^".“Laisvę” bei “Vilnį,” taipgi 

• J i “Darbininkių Balsą.” Jei dar 
” ;neišsijudinot prie taip svar

baus darbo, tai dabar prade
nkite judintis. Senųjų priežo
dis sako: “Gėriau vėliau, ne- 
igu niekad.” 
:draugės, prie

Teatro kuopa ilgoką laiką 
nieko neveikė; net ir susirinki
mų neturėjo. 24 d. rugsėjo 
kuopos susirinkimas buvo 

’ Įšauktas laiškeliais. Susirinki
mas, nors ir neskaitlingas, į- 

- [vyko. Kuopa nutarė susivie
nyti su Aušros Choru ir suda

lyti vieną menininkų organiza- 
’ciją—A. L. P. M. Sąjungos 
i vienetą.

Kuopa iš savo iždo paauko- 
“Daily Workeriui” $5.

Aušros Chorą Mokins E.

Įvykusiame Aušros Choro 
susirinkime, 3 d', spalių, Teat
ro kuopos susivienijimas su 
choru priimtas. Nutarta grei
tu laiku pradėti laikyti daina-; 
vimo pamokas ir rengtis prie; 
koncerto. Chorą, mokinti pa
sižadėjo Elena Pagiegaliene.1 
Iš choro iždo paaukota “Daily 
Workeriui” $5.

Nutarta surengti 
IChoro vardu pasilinksminimą. 
'Pasilinksminimas įvyks 12 d. 
spalių, Lietuvių Svetainėje. Vi
si lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

Iš Vilijos ChPro Veikimo’ b
Tūlas laikas atgal mūsų 

chorą apleido trys geros daini
ninkės—O. Kentriūtė, L. Pre- 
kuckiūtė ir V. šeštokiūtė. Jos 
nuo pat mažens dalyvavo cho
re. Bet dabar turėjo apleisti 
chorą, nes išvažiavo į augštes- 
nę mokyklą. Šios draugės, at
silankiusios į paskutines choro 
pamokas, atsisveikino su vi
sais, išreikšdamos apgailesta
vimą, kad joms reikia apleisti 
chorą. Sykiu jos palinkėjo, 
kad jų vietas užimtų skaitlin- 
gesnis naujų darbininkių skai
čius. Bet tų draugių linkėji
mas nebuvo tuščias, nes mes 
jau gavome šešias naujas dai
nininkes. Choras dainavime ir
gi progresuoja., Rugsėjo 21 d. 
choras dainavo Southbury, A. 
L. D. L. D. 225 kuopos, pikni
ke, ir sudainavo labait gerai., 
Pasižymėjo ir 28 d. rugsėjo 
išvažiavime, nes ir tęn visus 
kitus chorus “subytino.”

Dabar choras rengia vaka
rienę, 11 d. spalių, vakare,

Rugsėjo 27 d. L.D.S.A. 12- 
ta kuopa buvo surengus šau
nią vakarienę. Gaspadinės bu
vo tinkamos; tik bėgiojo, tik 
lakstė ir tvarkė viską, kad tik 
patenkinus svečius. Jos tą ir 
atliko, i ' T

Publikos buvo gana daug. 
Manau, liks kiek ir pelno. 
> ■ • ■

Dainų Diena -

Rugsėjo &8-tą d-, toj pat vie
toj darbininkiški chorai būvo1 
.surengę Dainų Dieną uždary
mui vasarinio sezono. Dieną 
buvo graži. Publikos- buvo 
daug. Programą išpildė 3 
chorai, sudainuodami gana 
gražiai po keletą' dainelių.

Šiame piknike man geriau
sia patiko literatūra nukrau-' 
tas stalas. Buvo galima gaut 
visokių knygų ir brošiūrų. Ne
žinau, ar buvo kokios pasek
mės iš pardavinėjimo, bet su
tvarkymas labai puikiai atro
dė. Garbė Waterburio drau
gams ir draugėms už darbštu
mą. Taipgi L.D.S.A. 12-tos 
kuopos draugės pardavinėjo 
“Daily Worker” ir kitokią li
teratūrą ir atliko kitus darbus. 
Kitų kolonijų draugės turėtų 
pasekt jas.

ten pat ant vietos turėjo pasi
tarimo posėdį, kaip pasekmin- 
giau pasitikt ateinantį žieminį 
sezoną. III Apskričio organi
zatorius, draugas Strižauskąs, 
raportavo, jog prakalbų marš
rutas yra Įjau rengiamas. Ap
siėmęs kalbėt draugas Miza- 
ra. Tat visų kolonijų drau
gai ir draugės, kur tik yra 
mūsų kuopelės,' turim stengtis, 
kad prakalbos įvyktų ir būtų 
sėkmingos. Draugės?. įsigykite 
kuodaugiausia’ paskleidimui li
teratūros. Mes turim nepa
miršt gaut ir. “Laisvei” po 1 
ar 2 skaitytojus. Ir prie rinki
mų vajaus turim prisidėt kiek 
galint. Draugės, mes turim 
daugiau ir daugiau eit į Ko
munistų Partiją — tarptautinę 
dirvą. Tik tarptautiniai kovo
jant sąmoningi darbininkai

KAUNAS.—“Mūsų Laik-
” redaktorius Gylis

m&nd' Įjkši'liuo'sūbt4 iš ’ šios vAr- 
gų ir ^nelaimių gadynės. Taip, 
draugės šiajm Sezonui > mes tu
rim pa'sidąr^t planą kaipo ge
ros pro^resistės moterys. Vi
sos turim atlikt nors po ma
žą darbo dalį. • Pabaigoje 
zono pamatysim didelį 
veiktą darbą.

Mes Sutinkam <

VIII Rajono valdyba sutin
ka Centro užduotą darbą at- f^SClO 
likt, tai yra, surinkt $15 aukų:del nesilaikymo spaudos tai- 
del “Thę Working Woman” 
laikraštuko ir 10 naujų skaity
tojų. Rajono sekretorė, M. 
Vaitonaitė, padalino ' koloni
joms po tam tiktą dalį, tatai, 
draugės, kviečiu jus atlikt šį 
naudingą darbą. > , •

VIII Rajono. Organizatorė
O. Vilkaitė.

syklių nubaustas karo ko 
mandanto 200 litų. ' i SKAITYKITE “LAISVĘ

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

Įsikūrė Darbininkų Kliubas

Rugsėjo 21 d. čia įsikūrė ru
sų darbininkų kliubas; tapo 
užvardintas—Maksimo Gorkio 
Kliubas. šio kliubo tikslu bus 
suorganizuot Montrealo ir 
apielinkės rusus darbininkus, 
apšviesti juos ir supažindinti 
su daile, tveriant įvairius kul
tūros ratelius. Tvėrimo atsi
šaukimuose buvo skelbiama, 
jog į kliubą bus priimami 
įvairių pažvalgų darbininkai.

Iš susirinkimo, sušaukto ini
ciatyva minėto kliubo bolševi
kų grupės, teko patirti sveikos 
savikritikos. Kliubo kūrėjai ir 
dalyviai griežtai atmetė įsileis
ti organizacijon, ypač vadovy
bėm sąmoningai surambėjusį 
social-fašistinį elementą. Mo- 
narchistams irgi nebus ten vie
tos. šiaip visiems darbinin
kams į jį atdaros durys, neski
riant tikybos ir įsitikinimų. 
Kliubą vadovauja komunistai 
tai£>, kad ten socialfašištams 
nebus galima prikišt nosį prie 
jo vairo. Tai ne taip, kaip 
mūsų vargšė A.Ų.D.L.D. Mont- 
ęęąlo kuopa taip ilgai neįžen
gia į tikrąjį gyvą darbininkiš
ką progresą, nors visokių vais
tų būvo bandyta, bet viiskaš 
veltui nuėjo. 'Iš to . galima 
spręsti, kad kuopos progreso 
ratai yra užgulti sąmoningo so- 
cial-fašistinio tormozo, kurį 
galės nublokšt tik subrendusi 
bolševikiška spėka.

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimy
. i

Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 
girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su ................................................................Kasiniu automobiliu; dalius* j tris dalia:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti aullf planfl 
kaip surasti sugedimus,; kaip išardilti* iš
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną at» 
denta nraktiSkai. po priežiūra in«trukt6rfrj.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalingiaš- 
šia prie dabartinių automobilių.

S. VažinSJimas. Kaip pastoti ekspertą lof** 
riu.
Pabaigę m tisų mokyklos kursą, turite pllag 

progą pasinaudoti vienu i& dviejų amato— 
mechaniko arba ko f orio. Garantuojama lala- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai Uėtvyi** 
kai ir angliKkal. Kaina prieinama vlaiaąpa- 

Mokytojum yra žymus ekspertes L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. AM> 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. DUO 10 ild 2 P,M,

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas I4th Street

Nieko sensacijinio— 
nuolatinis populiarumas 
nėra tuo būdu laimimas

New York, N. T.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

. r» •
■ ■ <'Rell Pbonp. Poplar 7545

A. F. STANKUS
G RA BOR1U S- UNDERTAKER

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

VIENAS visuomet atsižymės!

MMHBIMoNN RBWffWMWMWI

i

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatykite patys. Jūs 

tada suprasite, ką tai 
reiškia “švelnesnis ir 

geresnis skonis.” Jums 
patiks Chesterfiėld ge
riau, negu by koks ki
tas cigaretas.

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTOJAS

(ibalzaaaoja Ir laidoja n u m iro sius 
rlaokly kapinių. NorlntUJI geriausio pa* 
tarnavimo Ir už Žemą kainą, nnllfidlmo 
valandoje AankitAa pa* mane. Pa* 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kno- 
rariausloee vietose Ir už žemą kalną.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Į930, Liggetts & Myers Tobbacco Co. Chesterfield
‘V i ' 1 • 2 • • t , » . / ♦

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvat- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Seiatikos ir Strėnų Skaudėji
mo.. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš luma 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu "Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS 110EAST 16th ST. N.T
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.?

■j

/
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GEORGE NOBILETTI

LIETUVIS GRABOR1US

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

TAI TIE ŠVELNŪSCIGARAI VEIDO GRAŽUMAS

S.

1035

ran

j

151

BOSTONAS ĮR APIELINKE <

NORWOOD, MASS. _ Street or Avanse

State.

nedė

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

ImMhI

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

būtinai pasi-
bent vieną

būkite 
Komi- 
238-40

Vardas________
No. ir gatve-----
į

Miestas ir valst—

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

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

dainas. įžanga dykai. Komite-

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd Street 

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

151 Metropolitan Ave. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Sulig 
taipgi _ _ .
me, kaipo užsakymus (orderius).

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

žinote lietuvį 
kuris nėra prie- 

darbininkų judėjimui

[ Juos Išdirba

STANLEY PAUL

DIDŽIAUSIA DĖTUVIŲ APTIEKA
Kas yrą didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių žalčių nebijo. UŽ 75e ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampa* Clermont Arawa) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 1716

Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Spalių .8, • 19w i 
I =====

WATERBURY, CONN.ŠIO SURĖDYMO AUKA
SENAS VINCAS

(Tąsa)

Bet kas gali gvarantuoti, kad už dienos 
kitos, savaitės ar mėnesio nesusirgsi ir ne
atsigulsi į lovą? Juk jau senyn, o ne jau
nyn eina. Kas bus? stoja klausimas Bal
traus sąmonėje. Lyg per sapną prisiminė 
jis, kad skaitė “Laisvėj” straipsniuką, kur 
buvo aprašoma, kad Amerikos kapitalistai 
virš keturiasdešimts metų amžiaus žmonėm 
daugely j vietų jau neduoda darbo ir skaito 
“persenais.” Girdėjo vienose prakalbose, 
kad ir kalbėtojas tatai patvirtino ir faktais 
įrodė; kad, mašinoms pavadavus * darbinin
kus, išdirbę viename fabrike žmonės po 
trisdešimts metų metami lauk iš darbo, nes 
jie jau “perseni.”

Prisiminė jis, kad septyniolika metų at
gal šitoj pačioj cukernėj darbininkai knibž
dėjo, kaip skruzdėlynas. Vakare, kada 
baigdavo darbą, gatvė kaip upė užtvindavo 
darbininkais. O dabar... nei ketvirtos da
lies darbininkų neliko, o cukrus upeliu 
plaukia iš po mašinų.

‘Septyniolika metų atgal, mąstė Baltrus, 
niekas darbininko neragino skubėti. Krus
telėjai kiek bosą pamatęs/ bosas nuėjo— 
ir vėl binderiuok, kaip tau patinka; ir at- 
sikvėpt galėjai ir už kampo užlindęs ne 
tik liulkelę galėjai pačiulpti, bet ir sėstelti.

galvą nuleidęs ir Jonas, suspaudė Baltraus 
ranką, dėbtelėjo per ašaras ir vos ištarda
mas žodžius prabilo:

“Likis sveikas, Baltruti... Atleisk, jei 
kuom užgavau. Juk per tiek metų kartu 
dirbant ir aštresnis žodis tapd numestas... 
Likis sveikas.” ’ . ’ ' 1 ‘

“Atleido?!”
“Išeini?!”
“Tiesiai, paėmę už sprando, kąip’ šunį 

per tvorą neišmetė, bet. ?. [ Paštatė prie 
jaunų vaikezų, nesuspėju siilakstyti ir pats 
turiu mesti ir eiti' ^auk. ., .Prąšiąu kito efe
bo, neduoda. 'Sako, dirbk ir paprasi... Ot, 
Baltruti, kokį, paviržį, išdirbęs dvidešimts 
penkis metus/ gavau! Tiesiai į akis pa
sakė: tu mums jau persenas.” Tai pasakęs, 
paspaudė Baltraus ir kito draugo rankas 
ir nuslinko laiptais žemyn.

Baltrus išplėtė akis, išsižiojo ir norėjo 
ką tai sakyti, bet jo gerklė neišdavė jokio 
balso. Jo akys paskendo ašarose ir per jo 
stambų, smulkiomis raukšlėmis išmėtytą 
veidą nuriedėjo blizgančių ašarų lašai. Jis 
stovėjo prie mašinos, tarsi suakmenėjęs bei 
suparalyžiuotas.

“Ei tu, prakeiktas tinginy! Nėsižval- 
gyk, kur varnos skraido, bet dirbk! O jei 
nenori dirbti—nešdinkis po velniais!” tren-

O dabar... Kaip stojai prie mašinos, apsi- ke į Baltrų boso išgveręs balsas.
Baltrus nutirpo, kaip žaibo paliestas, per 

jo kūną nušliaužė šiurpis, dantys savaimi 
sugrukšėjo, pirštai nejučiomis susigniaužė 
į kumštį ir jis buvo pasirengęs ką tai aš
traus sakyti, bet nucypė per jo ausis ir 
tartum kas pakuždėjo:

“Netekęs darbo, plytas negrauši.” Jis 
patraukė mašinos rankeną, mašina pradėjo 
kaukti, ant kaktos pasirodė prakaitas ir jis 
pradėjo skubiai dirbti. Gi mašinos bilde- 
syj atsikartojo Jono žodžiai:

“Ot, Baltruti, kokį paviržį gavau, išdir- 
dvidešimts penkis metus! -Tiesiai į 

akis pasakė—tu mums jau persenas.”
Čia Baltrus dr Vėl pažvelgė į savo praei

tį. Jis 'atsiminė; kad’jam pradėjus šiame 
skyriuj dirbti,“dirbo aštuoniolika darbinin
kų vienoj pakaitoj. Paskui; kuOmet įdėjo 
naują mašiną,1 atleido aštuonis darbinin
kus, paliko tik dešimts. Paskui, tą pačią 
mašiną pagerino, atleido ' septynis, paliko 
tik tris. O dabar, nei mašinos nepageri
nus, vėl vieną atleido, kas bus toliaus?

Kas gali gvarantuoti, mąstė jis, kad ryt 
ar po ryt nepridės kokį pridėčką prie ma- 
šinos įr paliks tik vieną darbininką? O ta
da,?^. ;Tada ateis ir mano kaleina išeiti 
per cukernės vartus, per kuriuos išėjo jau 
čiela šešiolika mano draugų.

Taip jam berišant klausimą su savo min
timis, subliovė cukernės švilpukas, sustojo 
sukęsi nekurios mašinos ir darbininkai 
pradėjo bėgti pro tekiniai cukernės vartų 
link. Baltrus taip pat neatsiliko nuo kitų. 
Jis skubinosi vartų link ir mąstė, kurią 
savo laužo vietą taisys parbėgęs iš darbo. 
Taip jam nrorisčia bebėgant per cukernės 
kiemą, atsimušė į jo ausis boselio pažįsta
mas balsas:

“Nelėk, kaip akis išdegęs! Betinginiau- 
damas nusistovi, kaip drigantas tvarte, tai 
net pavyti negalima... Štai, pasiimk šitą 
popierėlį, gerai išsimiegok ir ateik ryt į 
kontorą.”

“Veluk ko?” nejučiomis ir betiksliai pa
klausė Baltrus.

“Veluk ko? Dasižinosi rytoj... Gal būt 
kad, kaip geram vyrui, duos geresnį dar
bą, o gal ir į bosus pakels? Juk stovėti 
įsirėmęs rr: 'kr gerai, o bosui daugiau nieko 
ir nebeik. jHa, ha, ha!” Nusikvatojo ir nir- 
ėjo.

J. 1 Į ■ ■ *Baltrus ant syk sugniužo: jo galva nu
sviro, rankos, tartum bejėgės, nudribo že-

pylei prakaitu, tai nudžiūsi tik namon par
ėjęs, savo valandas išlpėšęs. įJet ir pra
kaitą nuo kaktos nusišluostyti nėra kada.

Tokią peržvalgą padaręs, Baltrus vėl 
sugrįžo prie savo pirkinio ir pradėjo save 
raminti: “Čia užcementuosiu, ten pakal
siu naują lentą, čia sulopysiu, ten užkim- 
šiu, aptinkavosiu, nutepliosiu—paprovysiu. 
Nereikia nupulti dvasioj,” mąstė jis. “Jo
nukas tuoj baigs pradinę mokyklą, jau 
septynioliktus metus užstojęs berniokas. 
Pradės dirbti, kad ir mažai uždirbs, bet 
save išsimaitins ir apsidengs. Paskui Jo-jbęs dvidešimts penkis* metus! 
nuką kuopėsi augštyn Agotėlė, o paskui ’ ‘ 
ją—Petrukas. Na, ir ko čia man taip rū
pintis? Tfu!” i < i.
* Nusispjovė ir vėl, tar^įfpaujos jėgos įga
vęs, tartum paakstintas, pradėjo net švil
paudamas dirbti. Bet... Nors Baltrus jau 
buvo pradedąs suprasti darbininkų klasės 
reikalus, pradedąs rituluotis, draugautis 
su bolševikais, pamylėjo dienraštį “Lais
vę” ir ji paliko jo geriausiu draugu, par
ėjęs iš darbo, pirmiausia griebė “Laisvę” 
ir skaitė. t Bet jam nespėjus susikristali
zuoti su rėvoliu&niu darbininkų judėjimu, 
agento įkalbėti aukso kalnai, dvaras Lie
tuvoj, paėmė ant jo viršų.

Nuo šios dienos mūsų Baltrus visai per
simainė. Parėjęs iš darbo, vietoj paimti į 
rankas laikraštį, nueiti į susirinkimus, pra
kalbas, parengimus, diskusijas— griebiasi 
taisyti tą laužą. Tik spėjo parbėgti ’iš cu
kernės, užkąsti kiek, tuoj plaktuką, pjūklą, 
kirvį į rankas: kala, lopo, taiso—pro vi j a.

Boselis žinojo, Ką Sakė
Apie dviem metam- praslinkus, vieną ry

tą atėjo boselis ir pareiškė, kad atima vie
ną, seniausį, darbininką iš šio darbo; vietoj 
trijų, palieka tik du. Ir tikrai bosiškai 
trinktelėjo:

“Norite—dirbkite, nenorite—nedirbkite. 
Judu nedirbsite, dirbs kiti! Tu, Jonai, tu
ri eiti prie kito darbo ir jei nori—dirbk, 
nenori—nedirbk. Eik su manim.”

Jonas tai buvo Baltraus seniausias ir ge-. 
riausias draugas. Baltrus, atėjęs į cuker- 
nę, jau rado jį dirbant. Tai buvo rimtai 
žmogus ir keliais metais už Baltrų senesnis. 
Tai išgirdęs, Jonas paspaudė Baltraus rąiP 
ką, parodė ąšarom apsibliauzusias akis ir 
galvą nuleidęs rfukiūtino paskui boselį.

“Ką darom, Baltrau? Dirbam, kaip mu-: .. .
lai dviese, ar metam?” pagiežoj paskendę j Serkįej pasidarė kartum, jis, kaip v- i • y— • n • rriv»TQC? nborlnin ax7^rpnnri iv rnuiovrio Lifinmcžodžiai atsimušė j Baltraus ausis is jo san
dai bininko lūpų.

“Jeigu tu, Jurgi, meti darbą, aš irgi me-
tu... Bet su tavim laiptais žemyn tai jau Syse, “Tai tokį’paviržį ir tu,’Baltruti, ga- 
nehpsiu... Prieinu, štai, prie šito lango ir Vai”? atsimušė kitas balsas.

girtas pbadėjo svyruoti ir maišytis kitiems 
po kojų bei atsimušinėti į besiskubinančius 
darbininkus.

“Tu mums jau persenas,” sucypė jo au-

šoku ant cementinės aslos... Kitokio išė
jimo man nėra”, drebančiu, lyg iš po že
mės, balsu atsakė Baltrus.

“Kokius čia prakeiktus mitingus laiko
te?! Dirbkite, ar — į peklą iš čia!” už
griovė atbėgęs bosas.

Juodu pasižiūrėjo vienas į antrą, abudu 
atsidūsėjo, paleido mašiną ir dar su dides
ne .paskuba, su didesniu įtempimu puolėsi 
prie darbo.

Kelioms valandoms praslinkus, atkiūtino

Jis parsvyravo namon, krito su drabu
žiais į lovą ir užvirė kerštas prieš bosus. 
Jam, tarsi, kas kuždėta *kuždėjo į ausį: 
“Eik ir atkeršyk gyvatėms! Atkeršyk už 
save ir už savo draugus... Atkeršyk taip, 
kad nedrįstų žaisti darbininko jausmais, 
nedrįstų mesti juos" ant gatvės!”

Bet jam prisiminė senai, kaip per sapną, 
girdėta vieno kalbėtojo žodžiai, kur tarp 
kita ko jis pasakė:

. (Tąsa bus)

Kaip Kapitalistiniai Laikraš
čiai Mulkina Skaitytojus
Aną dieną vietos geltonla- 

piai rašė, kad “viskas atpigę“ 
—maisto produktai, drabužiai, 
randos ir tt. Per akis meluo
ja. Visi produktai kaip buvo 
brangūs, taip ir yra. Randos 
irgi nesvietiškai brangios. Tie
sa, atpigo labai daug, tąi dar
bininkų spėka, darbininkų al
gos visur numuštos, kurie dar 
kiek dirba. Kapitalistų val
džia ant darbininkų nuosavy
bių net ir taksas pakėlė.

• f ' ) \

Kita Melagystė
• - * • • / I . . 5 $ •■ . I i > t . / T i i

Rugsėjų 30 d,. .Komunistų 
Partija laiĮcė prakalbas arit ga
tvės. Kad pakenkti komunis
tų' prakalboms ir sumulkinti 
publiką,, tąi. .vietos, kapįtalįstų 
spauda tą dieną parašė, kad 
Komunistų Partijos prakalbos, 
girdi, įvyks “spalių 7-tą.” 
Tai jau kelintu sykiu jie taip 
padaro. Ar darbininkams ver
ta skaityti tokią prostitutišką 
spaudą ? Tą pat daro ir lie
tuviški buržuaziški ir social- 
buržuaziški lapai.

Darbininkai, mes skaityki
me savo spaudą—laikraščius. 
Tik - darbininkiškuose laikraš
čiuose sužinosime teisybę. Ku
rie dar nesate “Laisvės” skai
tytojai, dabar laikas užsipre
numeruoti. Šį menesį tik $5 
metinė prenumerata ir “Lais
vė” ateis kasdien, suteikdama 
teisingas žinias darbininkams. 
Kiekvienas “Laisvės” skaityto
jas Waterbury 
stengkite gauti 
skaitytoją.

Taipgi kurie 
darbininką, 
šingas
ir patys jį negalite prikalbin
ti užsirašyti “Laisvę,” praneš
kite “Laisvės” vajaus komisi-' 
jai, kurią “Laisvės” skaityto
jų susirinkimas, įvykęs rugsė
jo 23 d., išrinko. •

Su visokiomis informacijo
mis kas link vajaus galima at
silankyti į kambarius darbi
ninkiškų draugijų, 774 Bank 
St., kas vakaras.

) ; L I • . < i

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
dčlioj, 12 spalių, Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St. Pradžia 10:30 
vai. ryte. ' Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Ir mokesčius pa- 
sistengkit užsimokėti. Organizato
rius. 239-40

LIETUVIS BARBERIS
Mes nukerpame plaukus pigiau per 

5 dienas savaitėje. Darbą atliekame 
gerai. Ateikit tomis dienomis, kada 
kainos nupigintos, sutaupinsit pinigų. 
Thomas Krapas, 14 Millbury St., 
St.,' Worcester, Mass. 239-44

RUMFORD, ME.
Nedėlioj, 12 spalių, šv. Roko sve

tainėj, bus prakalbos ir gražus kon
certas. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga dykai. Kalbėtojas ir dainininkai 
bus iš Boston, Mass. Tat vietos ir 
apielinkės lietuviai nepraleiskit Šios 
progos, atsilankykite pasiklausyti 
prakalbos ir dainų. Rengia A. L. 
D. L. D. 34 kuopa. Komitetas.

HAMTRAMCK, MICH.
L. D: S. A. 130 kuopos ekstra su

sirinkimas įvyks ketverge, spalių 9 
d., 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans St. 
Visos, narės malonėkit atsilankyti į 
susirinkimą. Turimę daug svarbių 
reikalų aptarti. Nepamirškite nau
jų draugių atsivesti' įrašyti į kuopą. 
Sekr. N. Palevičienė. ’ ? ■ :

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 12 spalių, Draugijų sve
tainėj, 4637 W. Vernor Highway, 10 
vai. ryte.’ Visų narių pareiga atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių, nes 
žinote, kad su pirma Spalių prasidė
jo vajus gavimui naujų narių į A. P. 
L. A. Tat dabar proga, kuomet nu
pigintas įstojimas. Kurie esat neuž
simokėję iš f priežasties bedarbės, at
eikit ir praneškit kuopos valdybai, o 
kuopa užmokės iš savo iždo, nes kuo
pa deda pastangas palaikyti visus 
narius geram stovy laike šio krlzio. 
Sekr. J. Povilaitis. 239-41

LEWISTON, ME.
Prakalbas ir koncertą rengia A. 

L. D. L. D. 31 kuopa nedėlioj, 12 d. 
spalių, šv. Baltramiejaus Draugystės 
svetainėj, 387 Lisbon St. Pradžia 
.1:30 vai. dieną. Gerbiami lietuviai 
ir lietuvaitės! Meldžiame visus atsi
lankyti į šias prakalbas ir koncertą, 
nes dar pirmą sykį Lewistone ren
giama sykiu prakalbos ir koncertas. 
Kalbės A. Taraska iš Bostono. Dai- 
ninkai, A. Niukiūtė ir Ig. Kubiliūnas, 
abu iš Bostonų dainuos įvairias links
mas 
tas.

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

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. Mor- 
kis. Norintieji išgirsti—ateikit lai
ku. Kp. sekr. S. L. 238-9

RIVERSIDE, N. J
A. L. D. L. D. 142 kuopos vaka

rienė su Šokiais bus subatoj, 11 spa
lių, svetainėje Fairview ir Adams 
Sts. Visi vietos ir, apielinkės lietu
viai, įsitėmykit dieną ir atsilankykit, 
nes bus proga išgirsti daug naujie
nų iš Lietuvos; taipgi pasivaipius ir 
išsigėrus bus galima smagiai pasi
šokti prie geros muzikos. Durys bus 
atdaros 7 vai. vakare. Pelnas nuo 
vakarienės eis Tarpt. Darbininkų Ap
sigynimui. 239-40
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Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

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 Grožybė;s Lašai su 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

‘ ' ĖtlZABETH, N.

Kurių Jūs Pageidavote
Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik > iš importuotų tabakų.

Kaina po 10c ir Daugiau

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN

ELIZABETH, N. J.
L. A. 3 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, spalių 8, 
L. L. Svetainėj, 269-73 Second St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai ir 
draugės,, būtinai turite ateiti į šį su
sirinkimą, nes bus daug svarbių rei
kalų del apkalbėjimo. Sekr. V. K. 
JSheralis. '

GREAT NECK, N Y. i./
Puikią vakarienę rengia A. L. 'D. 

L. D. 72 kuopa subatoj, 11 spalių, 
Z. Siraukaus svetainėj, 139- Steam
boat Rd. Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Apart puikios ir skanius vakarienės, 
kurią pagamins mūsų geriausios gas- 
padinės, mes dar turėsime puikią dair 
lės programą, kokios iki šiol great- 
neckiečiai dar neturėjo. Programos 
išpildyme dalyvaus visų gerbiama 
dainininkė M. Cesnavičiūtė ir garsus 
dainininkas A. Velička, abu iš Brook
lyn, N. Y. Apart šių garsių- daini
ninkų, dar bus ir daugiau solistų, 
taipgi kvartetų, smuikininkų, dekla
matorių ii/ tt. ’ Taipgi turėsime ge
rus muzikantus: .mylintieji šokti ga
lės puikiai pasišokfi. o ypatingai jau
nimas. Todėl kviečiame ne tik Great 
Necko, bet ir apielinkės visuomenę, 

': Huntingtono, Port Wash- 
T kitų kolonijų dalyvauti 

šioje puikioje vakarienėje. Visi—se-

' i " ~ 1 gailėtis. Įžanga $1, 
vaikams 50c. Užkviečia rengimo Ko
misija. 239-41

ELIZABETH, N. J.
Pirmą milžinišką balių rengia Ban

gos Choras sekmadieni, 12 spalių, 
Lutvino svetainėje, 69 S. Park St. 
Prasidės '7:30 vai. vakare. Gerbiami 
Elizabetho ir apielinkės lietuviai! 
Esate maloniai kviečiami dalyvauti 
šiame milžiniškame parengime, kuris 
bus visiems žingeidus. Be te, bus 
gardžių užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga 35c. Kviečia rengėjai. 239-40 

----- _----- (--------
DETROIT, MICH.

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni
mas šaukia masinį susirinkimą suba
toj, 11 spalių, Draugijų Svetainėj, 
ant Vernor Highway. Pradžia 7 
vai. vakare. Kalbės T. Antįanoff ir 
P. Reymon. ' Draugai „darbininkai!. 
Visi būkite šiame susirinkime^ išgir
site raportą apie taę baįsfenybes, gu
rias surengia darbininkams ' valdan
čioji klasė; kaip kąnkjųąį ii* Hero^į- 
zuoja bedarbius ir abelnai kovojan
čius darbininkus. Tat visi 
šiame svarbiame susirinkime, 
tetas. ■ _ / , .......

PITTSBURGH, PA.
Tarptautinis koncertas bus 

lioj, 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

u, t • -• :

Ar visi draugai pastebėjote 
ALDLD pirmininko, drg; V. 
Paukščio, pranešimą, būtent, 
kad Centro Pildomasis Komi
tetas nutarė paliuosuoti naujus 
narius nuo įstojimo mokesčių 
per vajaus mėnesį? Reiškia, 
prisirašyti prie A. L. D. L. D. 
50c pigiau. Visi draugai lie
tuviai darbininkai turėtų pasi
naudot šia proga. Taipgi nau
jai prisirašantis draugas galės 
pasirinkti pirmesnių laidų kny
gą dykai. Visi “Laisvės” skai- kaip tai: 
tytojai, kurie dar nepriklauso-

# , v 1 • 2. ~ Š10J6 PUIKIŲJŲ Ycnvcm .nvjv.. T J»'kte prie- Draugijos, rasykites jauni, turite dalyvauti, kad pas- 
dabar. Draugijos nariai, visi kui^ nęreiketų 
gaukit naujų narių, nes gera 
proga lengvai gauti. Sekantis 
A. L. D. L. D. 28 kuopos mi
tingas įvyks 13 d. spalių, sve
tainėje 774 Bank St., 7 :30 vai. 
vakare. Visi nariai pribūkit, 
visi “Laisvės” skaitytojai taip
gi ateikit prisirašyti; visi pri
tarėjai ateikit, atsiveskit savo 
visus pažįstamus į susirinkimą. 
Lai visi pamato, ką ši*'Drau
gija veikia. Nepamirškit, 
draugai darbininkai.

Darb. Korespondentas.

Į Darbininkus, Darbininkes ir 
Visus Pažangiuosius Lietuvius

♦
x Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo vietine kuopa rengia 
dar pirmą kartą, “Tea Party’' 
ir lietuviškus šokius, šeštadie
nį, 11 d. spalių, Lietuvių Sve
tainėj, 13 St. George Avė.; 
pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 
tik 35c ypatai.

Gerbiama visuomene! Jau 
visiems yra žinoma, kad dabar 
eina koiva pažangiųjų lietuvių 
darbininkų su fašistine biuro
kratija iš S. L. A. Tai kovai 
reikalinga pinigai’. Todėl šik 
parengimas yra rengiamas tam 
tikslui. z

Kviečiame atsilankyti visus 
—jaunus ir senus. . v

Lietuvių Darbininkų Sufeįvifc- 
nijimo vietinės kuopos— ■ 
z .. Komisija.

NORWOOD, MASS.
Atydai Pažangiųjų S. L. A. 131 

'Kuopos Narių!
' Draugai ir draugės! Pažangiųjų 

S.' L. A. 131 kuopos narių susirinki
mas 8 d. spalių (October) neįvyks iš 
priežasties, ‘rengiamų prakalbų, kur 
kalbės plačiai pagarsėjus darbininkų 
organizatorė Ann Burlak. Todėl su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 9 d. 
spalių (October), A. L. P. Bendrovės ' 
svetainė! 7:30 vai. vakare. Todėl 
Viši 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 Chapel Ct.; prakalbų 
pradžia 
sekr. J.

7:30 vai. .vakare. Kuopos
Grybas. 238-39

Ai, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį rcaiaalG 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nuroflfr 
riiais, kaip vartoti.

! j Valdąs

Miestas

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

Todėl Gerbiamieji Draught 
bet ir Įeituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinejam per paštą. Ad- 
resuokit:

. NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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IBL GEGžNAS-
RESTAURANTAS

W. Susquehanna Avenue 
Philadelphia, Pa.

B. KRASAUSKAS
RESTAURANTAS 
340 Girard Street 
Philadelphia, Pa.

Kada visa Bostono apielinke, Pittsburghas ir 
Waterburis patogiai .ilsisi, tai philadelphietis 
draugas M. dirba rankoves pasiraitojęs.

tuvių šoną, kurių langai lūžo, 
O policija buo-

PETRAS PUODIS
RESTAURANTAS 

1329 North 5th Street 
Philadelphia, Pa.

SNYDERS RESTAURANT
1408 W. Girard Street 

Philadelphia, Pa.

Viso Philadelphija turi.................... 17
A.L.D.L.D, Devintas Apskritys, She

nandoah apielinkčs.............14 Vk
A.L.D.L.D. Antras Apskritys, New 

Yorko apielinkčs.....
. L, Prūseika ...................................

J. Gabužis, Binghamton, N. Y
F. Klišis, Baltimore, Md.................

P. Kupris, Baltimore, Md. . . .
J. Šimaitis, Montello, Mass. . .

■ A. F. STANKUS.'
GRABORIUS 

1023 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa.

Sekančių Philadelphijos Biz 
nierių Skelbimai Bus Dar

bininkų Kalendoriuje 
už 1930 Metusvajaus pasek- 

Toronto—20 
Boniface—6 
Windsor—4

Niagara Falls—1 
Rosemont — 1 

M outre al—s-s-se p-

F. žyžys ir. J, Nakutis
. : <■.. BUČERNĖ '•

1918 Callowhill■■ Street J , (
Philadelphia, Pa. ,

===
^Trėčladieniį, Spalių 8, 1930 Puslapis PenKaS-

Pittsburgh o, Pa., Valdininkai Mulkina 
Bedarbius Prigavingais Žadėjimais

kę ant šalčio dantimis kalen
kite, o neklausykite kokių 
“Maskvos- raudonųjų,’* ir nesi- 
rašykite į jokias kovingas or
ganizacijas.

Miesto valdonai-savo “fren-

Keturi Bedarbiai Atrasti Badu stykite ir niekur neikit iš na-
Mirę Miesto Parkuose jmų arba neatsitraukit nuo jų- 

Pittsburgho, Pa., valdinin-1jų raštinių; alkani ir apdris- 
kai pagarsino laikraščiuose, 
kad 10 tūkstančių darbininkų 
suteiksią darbo. Na, ir be
darbiai pradėjo tos malonės 
eit gaut. Nuėjus paduoda 
blanką ir bedarbis turi į visus
klausimus atsakyt, paskui jį itus” pasodino į tas raštines ir 
siunčia pas gydytoją; tas vėl, i jiems geras algas paskyrė, o 
ištyrinėjęs bedarbio visus są-'jūs, bedarbiai, tai tik galite 
narius ir pulsus, liepia eit na- 
jjįo ir laukti sau ramiai—al
kanam; kada jiems prireiks 
jįarb., tai duosią telegramą, tik 
visada būk prisirengęs, ir ne
išeik niekur iš namų, nes pra- j 
rasi savo kaleiną. 
šaukimas gal bus už metų anjdarbiai vaikščioja pb atmatų 
trijų, o gal ir niekada. vietas, trinkdamiesi supuvusio

Man rodosi, kad jie bedar-Į maisto trupinius. Tai Hoove- 
bius mulkina, daugiau nieko;-rio’ “prosperity.” 
mat, jūs, žiopliai, nieko nemą- Nuo Krosnos Cilto.

pasižiūrėt, kaip jie sau gražiai 
ir šiltai cigarus rūko, ant sta
lo kojas pasidėję.

Nesenai miesto parkuose 
rado 4 bedarbius-negyvus, iš 
bado mirusius. Kelis syk man 

O tąs pa-į pačiam teko matyti,-kaip be-

laikštę. Bęt policijai ir del, 
i“big boys” tas buvo perdaug 

2 . Į praleisti maršuojančius nenu-
Demonstravo 5,000 bedar-įbaudus. Atėjus demonstraci- 

bių. Policija biutahskai de-;— į g^h st., policijai duota 
monstiaciją ištaškė. Daug jSakymas naudoti smarvės 
moterų ir vaikų sumušta.'- - ...........
Krautuvių langai lūžo nuo oe- jakjnti demonstrantus ir tada I 
sišalinančios minios, kada po-i nH1- i

Kartūs ir dvokianti dūmai! ....... - jį
dar kiečiau spaudėsi ir marša- 
vo. čia, sulig pačios policijos 
žodžių, jiem išsisekus kantry
bė. Dūmai, smarvė buvus lei
sta, kad demonstrantai išsi
sklaidytų', bet nepaklausius, 
turėję bedarbių masę išblašky
ti.

Taip demonstracijai atėjus 
prie E. 12th Street ir sukant į 

tamsią, siaurą gatvę, kad ban- .Superior Ave. pusę, buvo pa- 
kieriai su Hooveriu nematytų leista yisa peklos mašina. Mo- 
bedarbių demonstracijos. Bet torsikliais 
demonstracija augo ir tvirtėjo. 1 .

licija su motorsikliais ir ark-j 
liais puolė maršuojančius. i . .. _ , . ..

* Smirdančios ir gazo bombos :"eiv®lke.. bedarbl«. mlnlos' 
naudota išblaškyti demonstra-j 
liją. Bet tam nepavykus, mo-' 
torsikliais, arkliais, įbuožėmis. 
ir revolveriais daužė bedarbių 
galvas.

Demonstracija prasidėjo nuo i 
viešosios aikštės (Public Sq.) 
į Euclid Ave. ir E. 9th St. Nuo 
čia policijos kordonai minią 
sugrūdo į Rockwell Ave.—

i ir arkliais puolė 
maršuojančią masę. Minia, 

Atmaršavus prie Public Audi- moterys ir vaikai, puolė į krau- 
torium, kurioje Hooveris su 
bankininkais pietavo, demons- la! byrėjo.
gracija sutikta policijos. Jos ^omis daužė bedarbių galvas, 
gazo bombos. Nuo čia policija' 

h>buvo milicija ir ugniagesiai.
Prie Auditorijos arti neleido. 
Jei būtų minia ėjusi, būtų pa
naudota mašininės kanuolės ir 
gazo bombos. Nu čia policija 
pradėjo stumti demonstrantus 
į E. 9th gatvę. Demonstran
tai, nenorėdami kraujo pralie- _ 
jimo, maršavo St. Clair Ave., 'šosios aikštės ir sudėjo prisie- 
manydami sugrįšią į viešąją gą, kad stos į Komunistų Par-

Praėjus pusvalandžiui, tarpe 
E. 9th St. ir E. 12th St., ant 
St. Clair Ave. išrodė lyg di
džiausios vėtros būta., : Visa 
gatvė nuklota iškabomis, pla
katais ir šalygatviai aptaškyti 
krauju.

Bet 3,000 minia bedarbių už 
pusės valandos suėjo ant vie-

tiją ir 'atkeršys valdančia j ai 
klasei už bedarbių kraujo;pra
liejimą. Daug įstojo Parti j on. 
Tai taip Clevelande bedarbius 
priėmė, kada jie norėjo Hoo- 
verį pamatyti.

“Vilnies” Vajaus Pasekmes 
Kanadoje, Rugpjūčio Mėnesį

Mes, torontiečiai, nors nega
nėtinai rangiai darbavomės 
“Vilnies” pereitame vajuje, 
bet šaip-betaip suradome bent 
20 naujų “Vilniai” skaitytojų, 
ir jeigu visi pažangieji draugai 
būtume truputį tame momente 
kiek aktyviau pasidarbavę^ ne
abejotina, kad būtume gavę 
40 skaitytojų.1 Tačiaus, Ve, di
džiulis Mbntreąlas, , kuriame, 
tris kart daugiau lietuvių gy
vena, negu Toronte, ir kaip tū
li draugai sakė, ten ta pati Li
teratūros Draugijos 137 kuopa 
kur kas geriau stovi, negu ki
tos Kanados Literatūros Drau

gijos kuopos; aktyvių draugų 
taip pat netrūksta. Tad štai 
pabaigoj “Vilnies” vajaus, pa
vidale didžiosios ir aktingosios 
montrealiečių lietuvių koloni
jos, išbėga vienas vyrukas ant

tum “šūdnds dienios” laųĮcda-'1 piešiantis, daugiausia mažos 
įni; nei prieš vajų, nėi p'o va- faergaitės Fatimos gyvenimą; 
jui niekas iš ten nei murmur, kaip ją išnaudojo ir perąekio- 
Beti . .l^ą darysi, kad tie drau- j0 šykšti teta', versdama uba
gai dar neišsimiegojo. Bet ar J' * 
turim mes jiems atleisti už tai, 
kad jie “nežino patys, ką da
ro” ?

Naujosios Dienos Vaikai.

Tuo vardu yra rodomas ju- 
domasis paveikslas, Little, The
atre, 2222 Market St., Phila- 
delphijoj. Tai nesenai Sovietų 
Sąjungoj pagamintas judis,

gauti ir kt.,
Veikalas pašvęstas Jaunie

siems Pionieriams; jis žymia 
dalim yra šviečiantis, auklė
jantis. Be kitko, jame matosi 
kaip Sovietai aprūpina darbi
ninkų našlaičius ir abelnai 
vaikus savo šalyje. Aktoriai 
—daugiausia patys vaikučiai 
nuo 9 iki 13 metų amžiaus. 
Tai naujos rūšies ir naujos 
tvarkos judis, kuris verta pa
matyti- kiekvienam darbinin
kui ir darbininkiškos šeimynos 
vaikui. Reporteris.

rais, be saiko jo turtą eikvo
jo, net ant namų užtraukė 
mortgičių, kad tik gaut 
giau pinigų išdykavimui.

į —-------- —---------------------

Nužudęs Moeeką, 
Areštuotas Berniukas

Coney Islande areštavo 
Spathą, 17 metų amžiaus 
niuką, kaipo užmušėją 
močekos, su kuria jis pirmiaus 
gyveno Astorijoj, Li I. ' • į

Per tris hiėnesius policija ir 
detektyvai “po visą šalį” jieš- 
kojo žmogžudžio, o tuo laiku 
berniukas dirbo prie daržiuko, 
kur jodinėjamą arkliukais Co
ney Islande, gaudamas po $1 
į dieną ir pernakvodamas ant 
smėlio. Galų ęale, kąžin kas 
jį ten pažino ir išdavė polici-

jai. Jis taip suvargęs, kad bu. 
džiaugsmu pasidavęs policijai, 
sakydamas: “A, dabar tai tu
rėsiu kur pamiegot.”

Pasakojama, kad močeka 
perdaug tą berniuką persekio
davus ir uidavus; jis neišken
tęs ir užmušęs ją švininės dū
dos galu.

Sūnus Nušautas už Pusmečio 
po Nužudymui Jo Tėvo

Bath Beach.sekcijoj, Brook
lyn^, rado ant gatvės nušautą 
Carminą Piraino. Jo tėvas bu- ' 
vo nušautas šeši mėnesiai at
gal. Kaip tėvas, taip sūnus 
varė šmugelį, prigavingai “in- 
šiurindamas” (apdrausdamas) 
žmones ir per įvairias žulikys- 
tęs išsikolektuodamas iš kom
panijų jų pomirtines;

Kom. Jaunuolių Lygos
Šokiai šeštadieni

Visi atsilankykite į šokius ši 
šeštadienį, 11 d. spalių. (Oct.), 
“Laisvės” svetainėj. šokius 
rengia Jaunųjų Komunistų Ly
ga (Greenpoint Unit). Pradžia 
6 vai. vakare. Visi atsilanky
kite, užtikriname, kad links
mai laiką praleisite.

Apgynimas Bedarbių nuo 
Išmetimo iš Namų

Pereitą trečiadienį policija 
buvo išmetusi bedarbę negrę 
Julia Wales su dviem mergai
tėm iš kambarių po num. 166 
W. 128th St., New Yorke, kuo
met jinai negalėjo užsimokėti 
raudos namų savininkei Irmai 
Markevičienei. Bet Bedarbių 
Tarybos nariai sunešė atgal į 
kambarius bedarbės baldus ir 
prie durų pastatė apsigynimo 
būrį, kuris pikietuoja, kad ne
leist vėl išmest laukan tą be
darbę.

Vienas negras Tammany 
Hall demokratų politikieriukas 
buvo bandęs išveržti penkdole- 
rinę iš bedarbes arba iŠ jos 
draugų, o jis tuomet “apgin
siąs” ją nuo išmetimo. Bet, 
žinoma, nieks jam nei cento 
nedavė. Darbininkai tiktai

|to pagal Kanados lietuvių ko
lonijų “Vilnies” 
mes, sekančiai: 
skaitytojų; 
skaitytojai; 
skaitytojai; 
skaitytojas; 
skaitytojas;
tyni s-s-s-skaitytojai. . .

Nu, tai po mieliausiam, tik 
'septynis viso! Torontiečiai bu
vę du draugai, P. Stuk as ir 
J. Broga, gavo ten 5 naujus 
“Vilniai” skaitytojus; tad se- 
niaus ten gyvenąnti montrea
liečiai vos du skaitytojus te
gavo !

Matosi mūsų spaudoj pasi
reiškimų, kad montrealiečiai 
lietuviai yra didesni • patriotai 
“Laisvės.” Tas yra labai pui
ku, bile “Laisvę,” o ne “socia
listų”, tautininkų ar klerikalų 
gązietaš. .

Tad štąi dabar spalių m‘ėnę-
sį eina mūsų abiejų dienraš-įsavo. spėkomis tegąli pasitikė

ti, o' ne grafterių prižadais. .
Minimos bedarbės kaimynai 

darbininkai rodo didelį prita
rimą kovotojams, kurie sten
giasi apginti bedarbius nuo iš
mėtymo del nuomos (rendos) 
neužsimokėjimo.

čių—“Laisvės” ir -“Vilnies”— 
metinis vajus ir duosis pama
tyt, kaip montrealiečiai pasi
darbuos “Laisvei.”

, Winnipegas, Edmontonas, 
Celgoris, Regeinas ir Hamilto
nas tyli, kaip išsigandę, tar-

Geri tabakai patys 
už save kalba

Geresnis
Skonis

UŽSIPEGKITE vieną ir 

pamatykite patys. Jūs 

tada suprasite, ką tai 
reiškia “Švelnesnis ir 

geresnis skonis.” Jums 
patiks Chesterfield ge
riau, negu by koks ki

tas cigaretas.

1938,. Liggetts Myers Tobacco Coi

Vienas visuomet atsižymės!

ChesterfieH
■«4mu

60 metų amžiaus senis 
nest Wente, Valley Stream, L. 
L, keturiomis kulkomis mirti
nai pašovė savo1 pačią Clarą, 
37 metų. Areštuotas, jisai aiš
kinosi, kad. ji ūžė su kitais vy-

GEORGE WILOS
BUČERNĖ 

942 Fairmount Avenue 
Philadelphia, Pa.

POVILAS KUTRA
BUČERNĖ

4542 Rising Sun Avenue . 
Philadelphia, Pa.

JOHN ANSKANT
BUČERNĖ 

230 Ontario Street1 
Philadelphia, Pa.

A. ADAMS
CUSTOM TAILOR 

416 W. Susquehanna Avenue 
Philadelphia, Pa.

JONAS MACYS
BAKERY SHOP < ;

628 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa, , ■

Whitman Bottling Company
i GĖRIMŲ .IŠDIRBĖJAI

1634 Front Street’ , .
Philadelphia, Pa. \

J. KAVALIAUSKAS 
Gli abortus

1 1439 Si 2n<i Street
, > Philadelphia, ; Pa.,

- U...
U STANKUS 

gėrimų pristatytojas 
2010 E. Sargeant Street 

Philadelphia, Pa.

The First Lithuanian 
Building and Loan 

' Association
C. S. CHALADIN, Sekretorius 

North American Building 
Philadelphia,; Pa.'.

A. ŠIMANSKAB
RESTAURANTAS:
10 S. Front Street 
Philadelphia, Pa.

Šiomis dienomis gavome naujų skaitytojų 
nuo. ;šių draugų-: t S. Kirstis, Bridgewater, 

- Mass., 3; S. Paulenka, Lowell, Mass., 1 ;
po vieną skaitytoją: J. Ratis, Edwardsville, 

' 1 Pa.; F. Kayaliauskienė, Tacoma, Wash.; M. 
' šlavė, Gardher^ Mass.; A. Dagilis, Hartford, 

Conn.; L. Kązlauskas, Freehold, N. J.; 'F. 
Vėbra, Cicero, III.; J. Kaęiusag, Springfield, 

i Ill.7 J. Liagis, Montreal, CanaŪh) K. Bukčie-
nė, BrooĮdyii; N. Y.

> . Iš tdaugelio tūkstančių “Laisvės” skaitytojų 
dar tik nuo'keleto desėtkų gavome po vieną 
ar du nąuju skaitytojus. Prašome visų skai
tytojų gauti nors po vieną naują skaitytoją 
savo diehraščiui laike vajaus. Mes vis turi- 

i me pasitikėjimo, kad draugai išklausys mūsų 
prašymo.

Pereitą sekmadienį užėjo į “Laisvės” ofisą 
drg. J. Senkus, iš East Hampton, N. Y., ir ve 
kaip prakalbėjo: “Pas mus lietuvių nėra, ne
turim ką prikalbinti užsiprenumeruoti ‘Lais
vę,’ tai aš užrašau ‘Laisvę’ savo seseriai, kaipo 
dovaną.” F 
Taip galėtų 
padarė drg.

Padavė antrašą ir patiesė penkinę, 
padaryti daugelis draugų, kaip 
Senkus.

LAISVE
46 TĘN EYCK STREET BROOKLYN, N.

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vSl 
Oxx/k> jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės 

VA D A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš. < • 
Iii Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši seną 
/T’/Vt Senolė, kuri virš 200 metų li- 
vjVJJL/JLz gontams^ gelbėjo, padaryta ma-

f ' 1Y1LUAL vartoti. Gaukit* 
tikrąsias ir neimkite TV NT/Y C

gMMUMimji kitų, 'Vaistinėse trijų 1/1 lwI 1 V/m 
dydžių. Ieškokite “Gold MedM” vardo kekvienoje dėžutėje
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PAJIEŠKOJIMAI

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI
ant

Avenue

Telephone: Stagg 440»

spalių

NOTARY PUBLIC

Cal-

65c

TŠkirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Tek, 0783 Stagg

I I

kalbėtojai 
kalbomis.

be namo.
nes turiu 
priežastį

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

J 1J CVO, L4 £A O Lt “   v «- ~

truinjSinihią darbo valandų ir ėmimą New Yorko priemiesty- 
uŽ,ąpdraudą bedarbiams. K a- Je

PAJIEŠKAU apsivedimui pasiturin
čio vaikino arba našlio be vaikų, 

nuo 3Č ■ iki 40 metų' amžiaus. Aš 
irgi esu pasiturinti. Nesenai čia 
pribuvus, neturiu pažinties. Mel
džiu atsišaukti ir prisiųsti savo pa
veikslą. R. M., 11351 Nagel St., 
Hamtramck, Mich. (237-241)

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

rinkimų* (kampanijai
State Election

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

Schuyler 
Kearny, N. J.

'pragyventi ‘ ir 
kitą. Yra bu-

Parduosiu su 
Kąina stebeti- 
greit parduot, 
patirsite

KADA BUS REIKALAS
Atsiminkite mus, kada kraustotčs, 

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

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

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. (235-240)

Parsiduoda labai puikus biznis, iš 
kurio galima gražiai 
dar susitaupyti dolerį 
černe ir lunchroomis. 
namu arba 
nai žema, 
Pardavimo 
vietos.

129

vo atviliota < iš Worcester, 
Mass. Suėjęs ją Arthuras 
Marino žadėjo puikiausią užsi-

Y: IMPERIAL 
BARBER COLLEGE

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

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

217-42

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

'telefonas:: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Syindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

; VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadi^iiais 

tik susitarus.

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS karpenteris- 

staliorius budavojimui naujų namų 
ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas muši Mes ne tik. .budavojąm 
naujus ir pataisom senus namu?, bet 
ir uždedam nau;us stogus ir patai
som senus. Darbą atliekam gerai ir 
pigiai. J. Sęm, 475 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg, 7587.

' 228-54

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L. D. S. A. 1 kuopos susirinkimas 
ivyks ketvirtadienį, 9 d. spalių (Oc
tober), 7:30 vai. vakare, “Laisves” 
svetainėj. Drauges kviečiamos skait
lingai atsilankyti ir nesivėluoti, nes 
po susirinkimo diskutuosime iš mū
sų lavinimosi 
“Ar komunistai 
rams?” Viena drauge pasakys įva
dą j diskusijas, bet diskusijose turi
me dalyvauti visos, tad rengkimes 
prie diskusijų. Kp. Organizatorė.

238-40

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas, biznis 

įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 
Storo yra 3 kambariai. Kreipkitės 
po No. 117 Stagg St., Brooklyn, N. 
Y. (236-241)

PAJIEŠKAU drauges, laisvos nuo ti
kybinių burtų, mylinčios ramų 

j ... Aš esu vaikinas 32 
j metų amžiaus, nerūkau ir svaiginan
čių gėrimų negeriu; myliu smagų gy
venimą, ypač literatūrą. Rašykit 
rimtai ir apsfsyarstę. P. Kiškis, P. 

;O.,. Emsdale, Ont., Canada. 238-41

IŠRANDAVO.TIMAT
PASIRA.NDAVOJA fornišiuoti kam

bariai, gaminama ir valgis. Kam
bariai apšildomi ir yra visi patogu
mai. Jei norėsite, galėsite gauti tik 
kambarius, be valgio. 104-67—128th 
St., Richmond Hill. 239-41

1 lains, JN. Y., Kur meigaites, Taip pat turiu priminti, kad 
buvo laikomos kaip prostituci- mjnėta kuopą bendrai.su Dar- čia

LAUKUS, Fotografas 
■■ ■ ■ y .21.4 Bedford Ave,, Brooklyn 
:9-7831

■••• Geriausui Stluftja liroohlune. Auikil l’ersttinrinii

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso
kį u a paveikslu* 
įvairiomis s p a 1- 
vomis. Atnaujina 
šonu* ir krajavu* 
ir sudaro su 
amerikonifikai*.

TELEFONAS« 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* i i a o 
adresui

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

jos vergės, kurias savininkai 
nei gatvėn neišleisdavo.

Margaret Lawson, 19 metų 
organi- amžiaus, kūdikio motina, bų-

dangi Komunistų Partija vi
suomet griežtai kovoja už dar
bininkų klasės reikalus, todėl grūmojo ją “šuns vietoj

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas 

229 Bedford Avenue
Kamp, N. 4-tos gatves

vw ■•9/W
La

*

Puslapis šeštas Trečiadienis, Spalių 8, 1930

giją ir už gavimą naujų skai
tytojų “Laisvės” dienraščiui. 

(Matydami, kaip kitų kuopų 
(draugai darbuojasi, norėdami 
pralenkti vienas kitą, kad lt'ik 

■Ij |gavus daugiau naujų narių irį 
I Palektiivvtfpc Namus ,naujl,! skaitytojų, todėl ir mes
) įcutlblUVybltb lldlllUd 'negalime miegoti, bet turime
Pagrobtas Merginas . pradėti veikti šiame vajaus 
n j • — ? iv i v mėnesyje,rardavmejo ant IsmokesciŲ Tad, draugai, būkime >visi 

(šiame susirinkime. Skaitlingai 
Louis Rocco, 140 Hester J>t., i dalyvaudami susirinkime, ga- 

New Yorke, viliodavo giazias, josime geriaus išdirbti planus, 
merginas ir moteris ir paida- j<ajp mes galėtume geriaus pri- 
vinėdavo jas į paleistuvystes prje čionai gyvenančių lie- L,v ___
namus. Užvakar policija sue- !ĮUvįų darbininkų, kad prikal- darbo, 
mė jį ir jo sėbrą Arthurą Ma-;- • • .............
rino. Juo pačiu laiku pada,ie ;nėtos organizacijos arba 
kratą viename name White rašyti “Laisvę” 
Plains, N. Y., kur mergaitės.;

VIETOS ŽINIOS
Rinkimams Besiartinant— 
Masinis Mitingas, su Aido ir 
Lyros Chorų Dainomis

Lapkričio mėnesį bus įvairių 
valdininkų ir valdininkėlių rin
kimai. Atstovus į valdiškas 
vietas turi paskyrę įvairios po
litinės partijos, kaip tai: de
mokratų, republikonų, social- 
fašistų ir komunistų.

Republikonų, demokratų ir 
socialfašistų partijos visuomet 
gelbėjo darbdaviams pavergti 
ir išnaudoti darbininkus. A- 
merikos Komunistų Partija vi
są laiką kovoja prieš darbo 
žmonių»”išnaudotojus; < 
fcuoja darbininkus į pramoni
nes <unijas kovai už geresnes 
gyvenimo sąlygas, už su-

paduota spaudoje. ,
A, M., j^inąnsų Sekr.

P. S. Draugai;'kurie turite 
paėmę
(New York
Campaign) blankas, tai, atei
dami į susirinkimą, atneškit 
priduokit blankas ir pinigus.

A. M.

Telephone, Stagg Illi

LORIMER RESTAURANT
' . LietuviŲ Valgykla

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Great Necko, L L, 
Darbininku Žinios

Daugelis darbininkų per vi
są vasarą negalėjo susirast čia I ūkės gyvenimą.

, daug jų neteks, kuo-Į1- •
įbinus juos prisirašyti prie mi- met užeis šaltesni rudens orai 

užsi- ir turčiai apleis savo vasarna
mius. ‘

Dykaduonių klasės į nariai 
i vasaros metu '’gaivatruk- 

■ čiais plaukioja vandeniu moto
riniuose laiveliuose, o ant sau
sumos Long Islando gerais ke
liais automobiliuose smarkiai 
važinėjas, naktimis savo pa- 
lociuose keldami triukšmingas 

;as. O darbininkai, iš ku- 
.rių triūso tie parazitai traukia 
'savo puotoms neapsakomus 
pelnus, kenčia badą. Net tie, 
kurie palei tų palocių daržus, 
įvairiausiomis gėlėmis apso
dintus, diena iš dienos po 6-7 
dienas savaitėj dirbdami po 
9-10 vai. kasdieną tūpčioja, 
kenčia didelį skurdą. Algos 
žemos, pragyvenimas brangus, 

į Jų gyvenamose vietose tankiai 
j nei gatvės neištaisytos, nei 
i šviesų ant gatvių nėra, o ap- 
Įlinkui “dumpai,” kur išmatos 
į turčių verčiama. Oras tokio
se rezidencijose visuomet pri- 
švinkęs, rūgštus. Tas .'viskas 

;turtingiausioj aukso šalyj, kur 
j demokratija žydi ir kur dar
bininkai neturi teises nieko 

Į apie tai sakyti.

bininkių Susivienijimo 91 kuo
pa 19 d. spalių rengia teat
rą ir prakalbas,. National Hali, 
91 Clinton Ave., ; Mašpęthe. 
Programa prasidės 5 vai. va
kare. Įžąnga 50c. Po pro-
gramai bus šokiai prie puikios) pUoį 
orkestros, vadovybėj Wm. J-Iriu t 
Norais.

Į šį parengimą turėtų atsi- 
jlankyti ne tik lietuviai darbi
ninkai maspethiečiai, bet ir iš

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

j e, ir automobiliu stačiai ją 
atvežė į minėtą paleistuvystės! 
namą. Marino ir Louis Rocco j 

j _...... j” nu-1
jos nekurie nominuoti kandi- šauti, jeigu ji mėgintų iš ne-lapielinkės. Bus sulošta labai 
datai į valdiškas vietas su-(valios pabėgti. Jąją nupirko !juokinga vjeno akto komedija 
orrftofi i Irolaiimnc n naVnrinmc ito White PlaittS naiYlO SaviniU-i TXlxJlw. x AtSllan-

nes turės 
gerą progą įvalias pasijuokti. 
Taip pat bus geras kalbėto- j 
jas. Dar pirmu sykiu maspe-j 
thiečiai gaus išgirsti drg. Seno ■ 
Vinco prakalbą. Drg. Senas 
Vincas ne tik yra geras rašy
tojas, bet ir kalbėtojas. Jo 
prakalbą turėtų išgirsti kiek
vienas lietuvis maspethietis. 
Taigi kiekvienas įsitėmykite 
minėtą dieną ir atsilankykite 
į tą parengimą.'

Sekr. O. Cibulskienė.

datai į valdiškas vietas su-|valios pabėgti. .....
grūsti į kalėjimus, o nekuriemsįto White Plains namo savinin- į“§]iūbinė Iškilmė.’' 
šios Partijos darbuotojams net (kas Morris De Vanso. Ji gir- j ]ęjusieji nesigailės, 
rengiama elektros kėdė. Gi dėjo, kad sulygo jam parduot 
kapitalistinių partijų .nuskirti jn už šimtą dolerių, bet par-! 
kandidatai, kurie tunka dar-.davėjai sutiko, kad jis jiems, 
bo žmonių prakaitu, laisvai atsiteistų per keturis mokėji-j 
sau lėbauja. Bet to taip di
delio skirtumo tarp Komunis
tų Partijos, kuri atstovauja 
darbininkus, ir kapitalistinių i 
partijų, kurios atstovauja dar
bininkų priešus, didelė didžiu- 
nia'darbininkų dar nepermato. 
Todėl Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organizacijų
Rinkimų Kampanijos Komite-^ Maspeth, N. Y. 
tas rengia masinį mitingą, kur 
kalbėtojai išaiškins 
tumus.

Kalbės geriausi 
lietuvių ir anglų 
Tarp kalbėtojų turiėsime ir 
drg. Mizarą. Dainuos Lyros 
Choras, vadovybėj E. Retike- 
vičiūtės, ir Aido Choras, vado
vybėje B. šalinaitės.

'TėYnykite, kad šis masinis 
mitingas įvyks seredoj, 15 d. 
spalių (October), Ukrainų 
Svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare.

Rengimo Komisija.

mus, po $25 kas sykis.
Margaret Lawson sakė poli

cijai, kad ji dėvinti kitos mer
ginos drabužius. Ta mergina 
nežinia kur dingo iš to vergiš
ko prostitucijos lizdo. Yra spė
jama, kad gal tapo nužudyta 
už bandymą pabėgti.

tuos skir- i . . . . _ tSusirinkimas, Teatras 
ir Prakalbos

A. L. D. L. D. 138 kuopos 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, 10 d. spalių, 8 vai. vakare, 
po num. 54-07—69th Lane. 
Visi draugai turime dalyvauti 

yra 
Ne^ 
nei

Girtas Policmanas
Peršovė Senyvų Našlę

Pasigėręs policmanas
• vin Sayers trimis šūviais iš re- 

peršovė 
motiną,

, Bath 
Brook ly-

volverio pavojingai 
našlę,, penkių vaikų 
Angeliną Montionę, 
Beach sekcijoje*, 
ne. Kada policmanas pabel
dė į duris, vienas vaikas, jas 
atidaręs, nenorėjo leisti vidun. 
Tuomet policmanas ir ėmė 
šaudyti. Paleidęs penkis šū
vius ir numetęs revolverį, ėmė 
bėgti, o našlės vaikai—vytis. 

'Policmaną apspito kokie 20 
žmonių, šaukdami “nulyn- 
čiuot’ jį!” Ir tiktai policija iš
gelbėjo jį nuo įnirtosios mi
nios. Po to jis liko areštuotas.

Rinkimų Kamp. Komiteto 
Praplėstas Susirinkimas

Draugės ir draugai, šiandie, 
7:30 vai. vakare, įvyks Rinki
mų ’Kampanijos Lietuvių Ko
miteto susirinkimas. Visi drau
gai ir draugės; kurie esate iš
rinkti ■ pagelbėti • Komunistų 
Partijai sėkmingiau pravesti 
rinkimų kampaniją, susirinki
te šį trečiadienį 
tainėje.

Turime daug 
ti ir paskubinti 
panijos darbą, 
rie turite kiek 
jai aukų ar pardavę guzikė- 
lių, atneškite pinigus. Finan
sai reikaling ūmai.

“Laisvės” sve-

dalykų aptar- 
rinkimų kam- 
Taip pat, ku- 
surinkę Parti-

V. Bovinas, Sekretorius.te/

Ambulanso Nelaimė
Ligoninės ambulansui 

mušus į anglies “troką”
OwaMd Ave. ir Macon 

iklyne, tapo rimtai sužeis- 
daktaras’Morris Nagel ir 
ulanso Šoferis John Ange-

atsi- 
prie 
St.,

REAL ESTATE: Namai, Žemė
TIKRAI PROGA

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

šiame susirinkime, neš 
daug dalykų apsvarstyti, 
kurie draugai nepajėgia 
sykį į metus atsilankyti j su1 
Sirinkimą, tai jau, rodos, dides
nio apsileidimo negali būti. 
Draugai, nors šį sykį meskite 
kitus užsiėmimus į šalį ir bū
kite šiame susirinkime!

Su spalių 1 d. prasidėjo agi
tacijos mėnuo už gavimą nau
jų narių į Amerikos Lietuvių 
Darbininku Literatūros Drau-

T. D. A 17 Kuopos 
Susirinkimas Šiandie

Šiandie, trečiadienį,
(October) 8 d., įvyks Tarptau
tinio Darbininkų Apsigygyni- 
mo .17 kuopos susirinkimas 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne, 8 vai. 
vakare. Visi nariai būtinai at
silankykite; visus kitus reika
lus tą vakarą padėkite į ša
lį ir dalyvaukite susirinkime. 
Yra greitų ir svarbių reikalų 
kuopos ir abelnai viso darbi
ninkiško judėjimo reikalai.

O dar yra daug narių ne
užsimokėjusių į kuopos iždą 
už 1930 metus. Būtinai atei
kit ir užsimokėkit, o kad ne, 
tai bus jūsų vardai ir pavardės

šeštadienį čia įvyko /Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo literatinis vakaras. Buvo 
rodomi paveikslai (judžiai) iš 
įvairių šalių darbininkų kovų, 
prakalbos lietuvių ir anglų 
kalbose. Buvo pardavinėjama 
Daily Worker. Nežiūrint, kad 
buvo .įžanga imama, vienok 
žmonių prisirinko pilna svetai
nė.

Pažymėtinas dalykas, kad 
darbininkų vaikai, kurie, gali
ma sakyt, klasinės apšvietus 
čia negauna, vienok judžiuose 
rodomas darbininkų demon
stracijas sutiko delnų ploji
mais. . Reiškia, žingsnis pir
myn.

Pageidautina daugiau tokių 
parengimų.

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Darbkoras

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

♦ 
TSbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
••nmahiliv.s ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

skyriaus klausimą: 
nriošingi visiems ka- GRABORIUS 

UNDERTAKER 
LAIDOTUVIŲ ^REKTORIUS

—...... ■ i
Tel,, Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Hąvemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

41ft Metropolitan Avenue
< f * ■ • • i

5Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

O3OE3OI

o VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

J. LbVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

Brooklyn; n. y.

bendrai.su
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