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KRISLAI
Dar del žydų 
“Labor Defender” 
“Maskvos žinios” 
“Lygios Lenktynės”

Rašo P etniška,

Fašistai prie pirmos progos 
šaukia: jūs, bolševikai, žydam 
tarnaujat, jūs veikiat su žydais, 
etc. Bet patys jie prie pirmos 
progos tatai daro. Visai nese

ki na i Kaune žydas Bjalik buvo 
vaišinamas ir per spaudą gar
binamas. Tarpe bolševikų ir 
fašistų skirtumas tuo klausimu 
veriasi tik tame: bolševikai 
broliaujasi su žydais darbinin
kais, o fašistai laižosi prie žy
dų buržujų.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo organas “Labor De
fender 
įvairus ir gražiai 
mis išpuoštas. Įsigykit! 
tik dešimts centų!

Labor
už spalių mėnesį labai 

iliustracijo- 
Kaina

leisti 
Mos-

(Maskvos žinios). 
Jam teks suvaidinti svarbi ro
lė. Sovietui Sąjungoj juk ran
dasi nemažai angliškai kalban- 
čių — amerikiečių, anglį] inži
nierių, technikų. Be tą, tai bus 
nepaprastai gc 

aųžindinimui ir
kraštų darbininkų su tuo, kas ! 
dedasi Sovietų Sąjungoj. Laikr [ 
raščio redaktore yra Anna 

žymi publicistė,

Maskvoje pradedama 
anglų kalba savaitraštis 
cow News

s įrankis supa-į 
kitų angliškų i

Louise Stron 
amerikietė.

“Lietuvos ūkininkas’’ lieja 
ašaras < 
vai esą nupigę:
kviečių centnerį. Esą, buožei 
pagaminti centneris kviečių lė- 
šuojąs 20 litų. Laikraštis, kai
po buožių organas, taip ir rodo 
pirštu | bernus, kad “jiem ge
riau”, negu patiem buožėm. 
Jeigu taip, tai kodėl nepasi
mainyti: lai buožės eina ber- 

r nauti, o bernam atiduoda ūkius.

i

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldicnių.

No. 241 Telephone, Stagg 3878

Griežta Kova Tarpe
Dviejų Priešingų Sistemų
MADISON, Wis.—Kai- 

bedamas čionai, Amerikos 
vidaus reikalų sekretorius 
Wilbur, pereitą trečiadie
nį, pareiškė, kad tarpe 
Jungtinių Valstijų kapi
talistinės sistemos ir So
vietų Sąjungos (kurios jis 
betgi neįvardino) turės 
tęstis griežta kova. “Mū
sų ekonominė, socialė ir 
politinė filosofija neišven
giamai turi vesti gigan
tišką ir pamatinę kovą su 
jų (bolševikų) pažiūro
mis,” sakė Wilbur. Esą, 
Chinija stovi nuošaliai ir 
laukia, katra sistema lai
mės.

(Vadinas, Mr. Wilbur 
atvirai pripažįsta, jog 
Jungtinės Valstijos ruo
šiasi prie puolimo ant So
vietų Sąjungos.. Komu
nistai tatai tvirtino jau 
senai.—Red.)

Juai Žemės Drebėjimas
Vokietijoj, Jugoslavijoj

Kalbėdamas South Carolinoj, 
Hooveris, be kitko, sekamą 
“nuodėmę” primetė komunisto 
nei tvarkai:

Kapitalizmo sistemoj (Jung
tinėse Valstijose), sakė jis, visi 
piliečiai turi lygias progas lenk
tynėse. Bet kitose sistemose 
(aišku, jis turėjo omenyj ko
munistinę), greitesni bus .sulai
kyti; iš jų proga atimta.

BERLYNAS. — Pereitą 
trečiadienį, anksti rytą, pie
tinėj Vokietijos daly j apsi
reiškė žemės drebėjimas, 
kuris išgąsdino 'daugelį 
žmonių. Tas pats buvo jau
čiama ir Jugoslavijoj. Nuo
stolių tačiaus nepadaryta.

Kaip Socialistai Mano
Išnaikinti Bedarbius

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 10, 1930

BOSTONO DARBININKAI RENGIASI
PRIE DIDELES DEMONSTRACIJOS

TIES FEDERACIJOS KONVENCIJA
Demonstrantai Pareikš Savo Protestus Prieš Greenus, Wol- 

lus ir Kitus Biurokratus, Kurie Gelbsti Imperialistam
BOSTON, Mass.—Besitę- ri rezoliuciją, reikalaujant 

siančioji ADF konvencija didesnio laivyno sekamam 
dar ir dar sykį duria į akis karui, . . . ,
kiekvienam darbini nkui, B^tono revohucmiai dar- 
kad Darbo Federacija nau
dojama niekam kitam, kai 
tik darbininkų didesniam 
pririšimui prie imperialisti
nės mašinos.

Federeišinai tariasi del 
“vyno ir alaus,” bet jie pa
miršta lynčiavimus, katrie 
atliekami pietuose. Federa
cijos konyencijoj kalbėjo 
Hooveris pereitą pirmadie
nį, o trečiadienį sakė pra
kalbą karo sekretorius Pat 
Hurley. Metalistų unija tu- ADF biurokratiją.

Bostono revoliuciniai dar
bininkai, vadovaujami Dar
bo Unijų Vienybės Lygos, 
ruošia demonstraciją ties 
Bradford Hotel, kuriame tę
siasi federeišįnų konvencija. 
Ji bus apie 11.30 vai. ryto, 
antradienį, spalių 14 d. Jie 
ragins darbininkus delega
tus (jei tokių konvencijoj 
randasi) reikalauti bedar
biam socialės apdraudos; 
reikalauti kovoti prieš lyn- 
čiavimą negrų darbininkų; 
kovoti prieš karą ir visą

Smarkiai Kritikuoja
i Nedateklius Fabrike

MASKVA. — Pere i t ą 
trečiadienį “In dustrinis 
Laikraštis” išspaus d i n o 
pirmam puslapyj ilgą 
straipsnį, naraš”''1 ameri
kiečio inžinieriaus Jonės 
Bakerio apie traktorių fa
briką Stalingrade. Jame 
iškeliama visos silpnosios 
pusės ir trūkumai. Tai 
smarki kritika tūlų fabri
ko vedėjų. Kai kas gal 
pasakys, kad šitokis pri
pažinimas tūlų trūkumų 
yra ženklas silpnybės So
vietų Sąjungos penkerių 
metų plano. Tai ne! Lai
ku padarytas iškėlimas 
klaidų ir trūkumų reiškia 
bolševikų vyriausybės sti
prybę. Prisipaž i n i m a s 
prie nedateklių ir išrody
mas viešai klaidų užtikri
na tų klaidų prašalinimą. 
Savikritika—bolševikų di
džiausias įrankis trūku
mams naikinti.

Kriminalistai Kaliniai Bandė Nukirsti Kalėjimo 
Prižiūrėtojam Galvas

sunkiųjų darbų kale-

‘Sausasis’ Carroll Nori 
Būti Gubernatorium

Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re- .

težins, o Išlaimėsite Pasaulį!

—-............... . .............. . ' ■
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75,000 KOMUNISTU VADOVAUJAMOS
DARBININKU-VALSTIEČIU ARMIJOS

UŽĖMĖ NAUJĄ MIESTĄ, KIAN
Be To, į Revoliucionierių Rankas Perėjo Visa Eilė Mažesnių 

Miestelių; Nančang Taipgi Randasi Arti Puolimo
Raudonosios Armijos ran
dasi apielinkėje miesto Nah- 
čang, provincijos sostinės. 
Greit ir tas miestas gali pul
ti. Valdytojai ir buržuazi
ja didžiai susirūpinusi. Rau
donosios Armijos, be to, 
atakuoja svetimų kraštų

ŠANCHAJUS.—Per tūlą 
laiką buvę kiek aprimę, pie
tinės Chinijos raudonar
miečiai vėl pradėjo smar
kias atakas ant buržuazijos. 
Šiuo tarpu Raudonoji Ar
mija turi sukoncentravusi 
savo pajėgas Kiangsi pro
vincijoj. Viso 75,000 karei- laivus, plaukiojančius Yan- 
vių priskaitoma komunisti-1 ce upe, tarpe Kiukiango ir 
nei armijai. Hankowo.

Pereitą antradienį ir pir- I (Kapitalistinė spauda 
madienį jie paėmė miestą [raudona rmiečius vadina 
Kian. l!_ 
visais žvilgsniais. Be 
drauge su Kian, perėjo į ko
munistų rankas įp daugelis spauda krikštino banditais 
kitų mažesnių miestelių.

Kian mieste randasi daug 
Britų misionierių, nuo ku- v 
rių kol kas nieko nesigirdi, voja už biednuomenės rei- 

Mažesni būriai chiniečių kalus.—Red.)

Šis miestas svarbus; “banditais.” Bet mes žino
to, Ime, kodėl ji taip juos krifcš- 

tina. Savu laiku ta pati

visus Rusijos revoliucionie
rius ir patį Leniną. “Bandi
tai” yra todėl, kad jie ko-

f
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Hooveris, betgi, “pamiršo” 
sekamą J. V. paveikslą: 1927 
metų statistika rodo, kad 34,- 
695 J. V. piliečių metinės įei- 
gos buvo daugiau, negu $50,000 
į metus. O vidutinės įeigos (al
ga) Amerikos darbininko—$1,- 
205 į metus. Darbininkų J. V. 
randasi 35,000,000, o tų, ką tu
ri įeigų virš po $50,000, apie 
35,000. Kokia gali būti tuomet 
lygybė tarpe saujalės milionie- 
rių ir trisdešimts penkių milio- 
nų darbininkų? Saujalė • valdo 
milžiniškus turtus (drauge ir 
šalį), o kiti—masės—nieko. Ko
kia gali būti lygybė tarpe šių 
dienų 8,000,000 bedarbių ir tos 
saujalės parazitų?! Hooveris 
“pamiršo” ir tatai, ką nesenai 
sakė buvęs ambasadorius Ge
rard, būtent, kad Jungtines 
Valstijas šiandien valdo tik 59- 
milionieriai. .

Tai Lietuvos barzdotas kuni
gas Krupavičius viso labo tik 
Garliavos vikaru tapo paskir
tas. Iš krikdemų partijos va
do—storpilvio klebono gizelis.

Fašistą Sekretorium
Nuskirtas Giuriati

ROMA. — Fašistų tary
bos posėdyje, kuris tęsėsi 
keletą dienų čionai, nuspręs
ta paskirti treneraliu sekre
torium Giovanni Battista 
Giuriati, kuris iki šiol buvo 
fašistų atstovu buto prezi
dentu. Jis užima vietą Au
gusto Turati, nesenai pasi
traukusio iš generalio sekre- 

.< toriaus vietos.

LONDONAS. — MacDo- 
maldo agrikultūros ministe- 
ris Addison turi pagaminęs 
planą panaikinimui didžio
sios bedarbės. Tasai planas 
yra šis: apgyvendinti bedar
bius ant ūkių. Tuosius ūkius 
turėtų pirkti parlamentas ir 
juos finansuoti.

Lenkai Siūlo Tiesiogines 
Derybas Lietuvai

7 Kaliniai Pabėgo
KAUNAS.—Rugsėjo 19 d. 

Kau 
jimo (skyriuje 9 forte nuo 

darbo\pabėgo 7 kaliniai: 1) 
Jonas 
bausta/ 
šiai 
plėšikas, baustas 11 metų 3 
mėnesiais; 3) Antanas Bur
ba, dezertiras, baustas 8 
metais; 4) Kazys Saikaus- 
kas, vagis recidivistas, baus
tas 4 metais; 5) Aleksan
dras Nosyrovas, vagis reci
divistas, baustas 4 metais 6 
mėnesiais; 6) Derčauskas 
Mitrofanas—Morozovas Jo
nas, plėšikas, baustas 7 me
tais 6 mėnesiais; 7) Justi
nas Bogušis, plėšikas, baus
tas 11 metų 3 mėnesiais;— 
jie visi bausti sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

Tuo metu už kalėjimo sie
nų buvo plJie darbo 20 ka
linių. • Juos sergėjo tik du 
prižiūrėtojai: Laukėnas ir

Stukas, plėšikas, 
etų 3 mėne- 

2) \Judzas Liepoms,

ALBANY, N. Y.—“Įsta- 
į .partija” 

(blaivybės vykdymo) nomi
navo savo kandidatu į gu
bernatorius profesorių Ro
bert Carroll, iš Syracuse. 
Nereikia nė sakyti, kačL ši
tie įstątymų saugotojai yra 
tikrumoj saugotojais kyšių 
ir šelmysčių, kurios atlieka
mos prie blaivybės.

Blaivių darbininkų nesu
vedžios nė Carroll: jie bal
suos už savo klasės kandi
datus — Komunistų Parti
jos, kuri kovoja prieš tokią 
“blaivybę,” kokia dabar 
viešpatauja, ir kuri drauge 
kovoja prieš kapitalizmą, 
palaikytoją apgavi’ kiškos 
blaivybės.

Maleckas. Kaliniai, susitajjtymų saugotojų 
rę, ūmai puolė prižiūrėtojus 
ir atėmė iš jų ginklus. Da
lis kalinių (kurie pabėgo) 
norėjo prižiūrėtojams su 
kirviais galvas nukapoti ir 
viėnanl prižiūrėtojui-— Lau- 
kėnui — perkirto kaktą, o 
Maleckui peršovė koją.

Prižiūrėtojams galvas nu
kirsti neleido kiti kaliniai. 
Tada 7 kaliniai pabėgo. 
Bėgdami nusinešė atimtus 
iš prižiūrėtojų ginklus. Kiti 
kaliniai nebėgo ir tuojau 
apie įvykį pranešė kalėjimo 
administracijai. Pol i c i j a 
stengiasi pabėgusius kali
nius sugauti.

Gauta žinių, kad pabėgu
sieji kaliniai jau padarė 
plėšimų. Taip, Paltiškių 
miške užpuolė moterį^ 
važiavusią iš Kauno, ir atė
mė iš jos 20 litų, butelį deg
tinės, lašinių ir kitką.

Sužeistieji — vienas guli 
kalėjimo . ligoninėj, kitas 9 
forte.

IŠ LIETUVOS

Pernambuco Jau
Pateko Sukilėliam

SAN PAULO. — Brazili
jos revoliucionieriai smar
kiai iriasi pirmym Jie paė
mė į savo rankas miestą 
Pernambuco, to paties var
do provincijos sostinį, esan
čią prie jūrų, į šiaurius nuo 
Rio de Janeiro. Iš ten mar
šuos jie ant San Paulo. Pa
dėtis įtempta. Apie 150 as
menų krito kovose. >

Nužudė Du Banditu

Numirė Žymus Sov.
Sąjungos Profesorius

LENINGRADAS.—Čionai 
numirė profesorius Bogo- 
slavskis, inžinierius, kuriam 
vadovaujant būva pastaty
tas per Volgą tiltas. Pasta
ruoju laiku jis profesoriavo 
Leningrado Komunikacijos 
Institute. Bogoslavskis tu
rėjo 71 metus amžiaus.

Airijos Emigraciją 
į Ameriką Sumažėjo

’ KAUNAS.—Genevoj Len
kijos užsienių reikalų, minis- 
teris Zaleskis įteikė užsienių 
reikalų ministeriui Zauniui 
tokią notą:. “Sąryšyj sū T. 
S.; tarybos š. m. rugsėjo 18 
d. rezoliucija turiu garbes 
savo vyriausybės vardu, pa
siūlyti Uetuvos vyriausybei 
pradėti tiesiogines derybas 
tikslu sutvarkyki pasienio 
susisiekimą, surasti būdus 
pašalinti pasienio incidentus 
ir sureguliuoti susisiekimą 
pasienio upėmis. Apie pa
sitarimų dieną ir vietą .Len
kijos vyriausybė pažymi, 
kad ji pasirengusi priimti 
kiekvieną pasiūl 
tuo reikalu bus Lietuvos 
vyriausybės .padaryta^.”

Nusikirto Pirštą, 
kad tik Nekareiviauti

Gil Pasitraukęs iš 

 

PartijosYadovybės

Kaunas.—Fašistų derži- 
morda Rusteika išvažiavo į 
Italiją gydytis. Kaip žino
ma, jis buvo smarkiai suža
lotas vienam Kauno viešbu
čių, 

I

BUENOS AIRES.—Nors 
čionai oficialiai yra panai
kinta mirties bausmėj ta
čiaus šiuo tarpu, siaučiant 
karo stoviui, tapo nužudyti 
du banditai, Jose Gatti ir 
Gregorio. Nužudyti Avella- 
nedos mieste, policijos 
vados kieme.

nuo-

Mergaitė Kūdikį 
Užrašė Tėvą Vardu

L, kuris

Bombay mieste įvyko 
generalis streikas. Biznio 
įstaigos tapo uždarytos. In- 
dusai įtūžę ant MacDonal- 
do budeliškos valdžios.

KAUNAS. — Rugsėjo 18 
d. kariuomenės teismas 
Kaune sprendė Ant.. Božic- 
ko bylą. ’ . ' .

Božickas, II ulanų pulko 
kareivis, šių metų gegužės 
23 d. nuėjęs į mišką nusi
kirto dešinės rankos smagu
rio piršto sąnarį. Nustaty
ta, kad tuo būdu jis norėjęs 
išvengti karinės prievolės.

• Teisme Božickas aiškinos 
kirtęs pirštą ne del to, kad 
išvengti karinės prievolės, 
bet del to, kad gauti atosto
gų. Teisiamasis ir verkė 
teisme ir škundės, kad už 
lietuvių kalbos nemokėjimą 
būrininkas jį skriausdavęs.

Kariuomenės teismas Bo- 
žickį nubaudė 3 metus karo 
kalėjimo. ‘ 1 1 ' '

MEXICO CITY.—Emilio 
Portes Oil, buvęs šalies pre
zidentas^ pasitraukė, is Na- 
cionalės f Revoliucinės parti
jos pirmininko vietos. Esą 
“prasta sveikata” privertus 
jį tatai padaryti.

Vilnius.—Karo valdžia nu
baudė 710 'asmenų, kurie 
nestojo savu laiku į kariuo
menę.

• Plungė.—čionai, randasi 
linų, apdirbimo fabrikas, ku
riame dabar dirba apie 200 
darbininkų. Jų išnaudoji
mas didelis.

Didelis Studentą
Bruzdėjimas Lahorėj

Kaunas.—Sugrįžęs iš už
sienių Lietuvos kalėjimų in
spektorius Garbalia u s k a s 
pareiškėj kad Lietuvos kalė
jimai bus “reformuoti”: 
įvesta visiem kaliniam di
desnė drausmė ir verstinas 
darbas.LAHORE, Indija.—Perei

tą trečiadienį čionai įvyko l .
didelis studentų bruzdėjU^ Kaunas—Sovietų Sąjun- 
mas: išdaužė daugelio krau
tuvių langus ir duris, pro
testuodami prieš pasmerki
mą indusų galėjimam del nu
kovimo britų.policijanto.

ga tariasi su i kaikuriom 
Lietuvos prekybos įstaigom 
del užpirkimo veislinių 
kiaulių kolchozam (kolekty
viškiem ūkiam).

1926 m. spalių 6 d. Šan
čiuose Riano ligoninėj nete
kėjusi pilietė Aleksandra 
Riinkaitė pagimdė kūdikį. 
Bet norėdama negarbę pa
slėpti, Aleksandra susi
tarė su tėvais ir, tėvams su
tikus, Šv. Trejybės bažny
čioj, kūdikio tėvais užrašė 
savo tėvus.
atlikti padėjo ir naujagimio 
motinos sesuo Jadvyga Rim
kai te. Ta kombinacija aikš
tėn iškilo tik po metų laiko, 
kai Aleks. Rįmkaitė pas tai
kos teisėją iškėlė pil. Kaire- 
vičiui, kūdikio tikrajam tė
vui, bylą, reikalaudama ali
mentų.

Kauno apygardos teismas 
kūdikio motiną už falsifika
vimą metrikų nubaudė 9 
mėnesiais kalėjimo, 6 kūdi
kio motinos seserį Jadvygą 
ir tėvus po 1 metus sąlygi
nio kalėjimo.

Tą operaciją

KmMI

DUBLINAS. — Vyriausy
bės daviniais einant, šiemet 
Airijos emigracija į Jungti
nes Valstijas labai sumažė
jo: bendrai, į dieną išduoda
ma ne po daugiau kai dvi vi
zas. Pereitais metais kiek
vienai dienai išpuolė apie 30 
vizų.

Priežastis sumažėjimo ve
riasi bedarbėje, kuri dabar 
siaučia Jungtinėse Valstijo
se. Antra, varžymas Ame
rikos imigracijos.

Fašistinės Partijos 
“Laimėję” Finliandijoj
HELSINGFORSAS.'--Fin- 

liandijos parlamento rinki
mų pasekmės jau paskelb
tos. Jomis yra: fašistinės 
partijos gavo 712,000, o taip 
vadinamos prieš-fašistinės- 
396,500 balsų. Vadinasi, fa
šistinės partijos praves sa
vo nusistatymą, kad komu
nistus padaryti nelegaliais.

Šitie “rinkimai” buvo pa
daryti prie baisiausių tero
ristinių sąlygų: komunistai 
persekiojami, organizacijos 
darbininkų ardomos; komu
nistam visai neleido padėti 
ant sąrašo kandidatus. Ar 
tuomet stebėtina, kad fašis
tai rinkimus “laimėjo”?

KmSIh
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Už tai, kad patarnauti 
imperialistams, ' “Draugas” 
šaukia:

klases partija; jos' kandida
tai kovoja už darbininkų 
klasės reikalus.1 Jos kandi
datai. neužlaiko tarnu, ne-
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“DARBINGUMO PAKĖLIMAS”
nie-Kapitalizmas, kurio akstinas yra pelno troškimas, 

kad nepasitenkina turimu pelnu, todėl buržuazija nenuils
tamai jieško naujų kelių ir būdų, kaip išgaut daugiau pel-' 
no. To pasekmėj dabar pravedama racionalizacija viso
se kapitalistinėse šalyse. Neatsilieka nuo to ir Lietuvos 
buržuazija. Taip, pav., “Lietuvos Ūkyje” (No. 1) tilpo 
straipsnis “Darbingumo pakėlimo Lietuvoj reikalu.” šio 
straipsnio autorė labai nusiskuhdžia Lietuvos darbininkų 
žemu darbingumu kaip žemės ūkyj, taip ir miesto dar
bininkų. Tenai mes skaitom: “Jeigu pramonėj nusi
skundžiama, kad mūsų darbininkas nekvalifikuotas, tai 
žemės ūkyj tiesiog nenori, tingi dirbt.” 'Toliau pridu
ria: “Be reikalo kai kas mano, kad darbininką žadina 
prie darbo geras atlyginimas, tačiaus praktikoj teko pa
tirt, kad duok darbininkui 10 litų ar 2 litu per dieną, 
darbo atlikime nedaug skirtumo terasi.”

Ar čia glūdi tikra priežastis? Ne. Buržuazija nenori 
ir negali nurodyt tikrų priežasčių. Tikros priežastys 
visai kitur glūdi. Ar gali būt produktingas darbas prie 
16 valandų darbo dienos (pav., lauko darbe) ? Ar gali 
darbininkas pusbadžiai gyvendamas produktingai dirbt? 
Jokiu būdu. Dar vięna svarbi priežastis, kuri jokiu bū
du megali skatint kapitalistinių šalių darbininką prie pro- 
duktingo darbo. Būtent, kiekvienam darbininkui gręsia 
kasdien tapt bedarbiu, kurių dabar yra visose kapitalisti
nėse šalyse milionai (Amerikos Jungtinėse Valstijose 
apie 7 milionai, Vokietijoj 5 milionai, ir tt.). Toliau 
viršminėtam straipsnyj iškeliama antra nedarbingumo 
“priežastis.” Ten skaitom: “Vienatinė, mano nuomone, 
menko darbingumo Lietuvoj priežastis, tai darbininkų 
tamsumas, jų nesupratimas, kad jie dirba ne tik darbda
viui, ir ne tik tam, kad gavus atlyginimą, bet kartu ir 
visuomenės naudai.” Šios priežasties išgyvendinimui au
torė siūlo kurt profsąjungas (žinoma, fašistines) bei va
karinius kursus ir ten nurodyt darbininkams darbingu
mo pakėlimo reikalą visuomenėj. Tam tikslui, kad su
klaidint darbininkus, fašistai kuria savo profsąjungas, 
kurioms į pagelbą ateina socialdemokratai su šūkiu “tai
ka pramonėj” ir panašiai.

Ar darbingumo pakilimas valdant kapitalistams gali 
eit idarbininkų maudai? Ne. Niekur darbininkai neuž
dirba daugiau kaip savo skurdžiam pragyvenimui, nežiū
rint į tai, kad išvystytose,J&apitalistinėse šalyse technikos 
ir disciplinos pagelba pro®ktingumas.labai augštas. Vi
sai kas kita yra Sovietų Sąjungoj, kur nėra išnaudotojų. 
Ten darbininkai keldami produktingurffą^štikrųjų savo 
būvį gerina. Pav., jei paimsim SSĘS gamybą 1924—1925 
m. už 100, tai 1927—1928 m. gamyba pasiekė 212į%, o 
darbininkų algos tuo-pat laiku, kada eina visose kapita
listinėse šalyse darbininkams algų mažinimas, — SSRS 
darbininkų algos žymiai pakilo. Jei paimt metalistų al
gą (juodojo metalo) 1923—24 m. už 100, tai jau 1926—27 
m. pakilo iki 197.7% J be veik du kart), arba stambiųjų 
įmonių darbininkų algoš 1925 m. vidutiniai buvo 44J.7 
rublių, o 1928 m. 71.51 rub. ir tt.

Darbininkams toriAbūt aišku, kad ne darbingumo pa
kėlimas pagerins mūsų būklę, o tik nuvertus išnaudotojų 
fašistų santvarką ir įvedus darbininkų valdžią, kur riebus 
išnaudotojų ir pavergtųjų. Gi buržuazijos dainuška, kad 
pakėlus savo darbingumą darbininkai pagerins savo bū
klę, tai tik akių mulkinimas, kad Jaugiau ištraukti savo 
naudai pelno.

planai turėtų būti rimtu įspė
jimu Pabaltės valstybėms. Jos 
negali būti ramias tol, kol ne
sudarys ‘ stiprios apsigynimo 
sąjungos..
Matote, “Draugas” stoja 

už Pabaltės valstybių bloką 
prieš Sovietu Sąjungą. Sto
ja už imperialistų rengiamą 
karą prieš darbininkų res
publiką. Tik tą savo bjau
rią propagandą bando pri
dengti blofu apie Pabaltės 
valstybių “apsigynimo są
jungą.”

» • ' I 'turi šunų, negauna desėtkus 
tūkstančių į metus.

Darbininkai, balsuokite ir 
kitus darbininkus raginkite 
balsuoti už Komunistų Par
tijos kandidatus.

P. Kai—nis. (“Balsas”)

APŽVALGA

Socialfašistu Kandidatas
• & f!'’;- ;' i Iir Suva

New Yorke socialfašistai 
stato kandidatu į - kongresą 
Heywood Broun, kuris ben
dradarbiaudamas buržuazi
niams laikraščiams ir kito
kiais būdais pasidaro suvirš 
$50,000 į metus. Jis gyvena 
pertekliuj, baliavoja su tur
tingais buržujais.

Ir Socialistų Partija pa
sirinko jį kaipo geriausią 
kandidatą į kongresą. Ir su 
juo socialfašistai nori su- 
mulkinti kuodaugiausia dar
bininkų, kad gauti jų balsus 
rinkimuose.

O kapitalistinė spauda 
prie kiekvienos progos su
teikia tam ponui daug pu
blikacijos. Mažiausią Broun 
atsitikimėlį plačiai aprašo, 
garsina, kaip socialistų kan
didatą.

Aną dieną Brouno vergas, 
tarnas Edward White, ne
gras, išsivedė jo ku.dlotą šu
nį, “Kapitoną Flagg,” ir pa-; 
sitaikė, ikad šuva neturėjo^ 
gągančiaus. Del' to policis- 
tas suareštavo''šuriį irme-l 
grą White. Tai Huvo spaliij' 
8 d. Ant rytojaus kapitalis
tiniai laikraščiai parašė il
gas žinias apie Broun, kaipo 
socialistų kandidatą, ir jo 
“Kapitoną Flagg.” Apie tai 
New York World spalių 9 
d. laidoj rašo:

Vakar teismas įvyko York
ville teismo ir Broun, kuris 
prižadėjo Kapitonui Flagg ir 
savo laikraščio publikai, kad 
jis ten bus, nepasirodė. Ma
gistratas Barney Mogilesky 
panaikino bausmę del White. 
Kuomet Broun tatai sužinojo, 
tai pareiškė, kad jis paaukos 
savo paties rinkimų kampani
jai $5, ką jis manė turės už
simokėti kaipo bausmę už Ka
pitoną Flagg.

Bet kandidatas Broun tu
rėjo gerą priežastį nepasiro
dyti teisme, kuomet Flagg bu
vo pakauktas, 
ki

Bedarbiai Darosi Sau 
Žaizdas, Žudosi

Nesenai Bostono miesto 
majoras Curley, kalbėdamas 
bažnytinių susirinkime,. pa
reiškė, kad daugelis bedar
bių Bostone tyčia susižei
džia, kad tuo" būdu patekti į 
ligoninę ir/ gauti ten .prie
glaudą ir maisto per tūlą 
laiką.

Pavarčius laikraščius veik 
kiekvieną dieną galima ras
ti žinių, kad ten ir ten be
darbis nusižudė.

• Štai vien tik spalių 8 d. 
New Yorke nusižudė keturi 
bedarbiai.

Harry Gordon, 52 metų 
amžiaus, pasikorė savo na
muose.

Morris Klein, 65 metų am
žiaus, nušoko nuo penkto 
augšto iš apartmento, kur 
jis gyveno, ir užsimušė.

Arthur Healy, 50 metų 
amžiaus, pasikorė ant me
džio.

Arthur Lowrie, 35 metų 
amžiaus, ex-kareivis, užsi
mušė iššokdamas nuo penk
to augšto iš Veteranų Biuro 
namo. . ;

Apie tuos nelaimingus be
darbius kapitalistų vakari
niai laikraščiai patalpino 
trumpas žinutes nežymiose 
vietose, kuomet pirmuti
niuose tų laikraščių pusla
piuose buvo patalpinta' di
deliais antgalv.iais žinios- 
apie M preziddhto Hooverio 
ataką ant bolševizmo ir jo 
blofą apie Amerikoj esamą 
“lygybę,” “demokrati ją,” 
“teisingumą.”..

Milionams bedarbių daro
si vis sunkesnė ir sunkes
nė padėtis. Saužudystėmis 
bedarbiai nepagerins padė
ties. Reikia kovoti. Bedar
biai turi organizuotis į be
darbių tarybas?lpo vadovybę 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos. Turi reikalauti iš ka
pitalistų ir jų valdžios dar
bo arba mloketi algas, kad 
būtų galima pragyventi.

, z_________

BOSTONAS IR APIELINKE

Kunigai Stoja Už Karą 
Prieš Sovietą Sąjungą

Kunigų organas “Drau
gas*’, kuris ne tiek agefttau- 
ja išsvajotam dievui, kiek 
kapitalistams, varo agitaei-' 
ją už imperialistų karų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Žinomas faktas, kad di
džiosios imperialistinės vals
tybės diktuoja mažoms vals
tybėlėms susijungti į bloką 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Imperialistai planuoja 
panaudoti ir Pabaltės vals
tybėles karui prieš darbinin
kų valdomą galį.

Ir už tuos imperialistų 
planus varo agitaciją 
“Draugas.” Kadangi kuni
gų visas amatas yra parem
tas ant melagystės, tai jie 
nesisarmatina meluoti per

_ ”• savo skaityto
jams apie Sovietų Sąjungą. 
“Draugo” No. 236" sakoma:

Pasauly nėra J<itos politinės
I *

U t

daugiau 
liga už

kunigų

žmonių grupės, kuri 
sirgtų imperializmo 
Rusijos bolševikus.
Tai niekšiškas 

šmeižtas pr|ęš Sovietų Są
jungą.‘Kuomet Amerikos, 
Anglijos,- Franci jos ir kitų 
šalių ųnperlalistai turi Už
griebę švietimus kraštus (In
diją, Chiniją ir tt.) ir ten 
del savo pelno spaudžia, iš
naudoja ir žudę darbo žmo
nes, kuomet Amerikos, An
glijos, Franci jos ir kitų ša
lių imperialistai 
prie naujo karo 
imperialistinių tikslų, tai 
“Draugas” to 
Jam tik Rusijos bolševikai 
didžiausi “imperialis tai.’ ’ 
Kodėl? Todėl, kad Rusijos 
bolševikai, kurie nuvertė ca
rizmą ir kapitalizmą Rusi
joj, sako viso pasaulio* dar- 
bininkąrps: segite mūsų pa
vyzdį, nuverskite savo šaly
se išnaudotojų tvarką ir 
įsteigkitę’ darbininkįį tvar
ka, v

rengiasi 
del savo

“nemato”.

Ji.s buvo name 
teisme. Jis sėdėjo ant 

tei^miško suolo greta magis
trato Louis B. Brodsky šeimy
niniam teisme. Magistratas 
Brodsky yra Brouno demokra*- 
tų partijos oponentas kongre
sinėse lenktynėse 17 distrikte.
Ir štai kas ponui Broun 

svarbiausia rūpi: ;
Išklausęs keletą bylų su ma

gistratu Brodsky, Bropnj pasi
sveikino su savo b^oęteptu ir 
pasakė jam (judkaiįdąVįas), 
jog jis tikisi atimti užtekti
nai balsų nuo ponios Ruth 
Pratt, republikonų.' kandidatė,s,< 
kad pasiųsti magistfatą;‘Bręas-' 
ky į Washihgtona. 1
Tai tokias sorkes sudaro 

socialfašistai ir jų kandida
tai. Tas parodo, kad jiems 
visai nerūpi jokie darbinin
kų reikalai; kad Socialistų j 
Partija yra treičia kapitelis-1 
tų partija. Į ' J i į

Už tai kapitalistinė spau
da duoda daug, publikacijos 
socialfašistų kandidatėms.

Ret New Yorkoįkaįų teis
tinis spauda nusitarus nieko 
nerašyti apie Komunistų 
Partijos kandidatus. Mat, 
ta partija yja darbininkų

SO. BOSTON, MASS.

Kaip greitai prabėgo maloni 
vasara! Saulutė pariedėjo že
miau ir nepildo savo kaitriais 
spinduliais, kaip kad vasalą 
šildė. Su tuo pasibaigė ir mū
sų linksmi vasariniai išvažiavi
mai į laukus, ir nelaukiama 
šalta žiema artinas. Mūsų pa
rengimai ir pasilinksminimai 
turi persikėlti į svetaines;, to
dėl Lietuviu Darbininkių ’Susi
vienijimo 1į3įlčuppa, perkelda- 
mą savo parengimus• į '.Svetai
nę, rengia? pirmą skanių val
gių vakarienę. Sekantį nedėl- 
riįėnį, 12 d. spalių;, pradžia 
7:30 vai. vakarę,* Piliečių Kliu- 
bo svetainėje,r 376 Broadway.

Apart skanių valgių, bus 
puiki programa, kuria bus; 
linsminami svečiai laike vaka
rienės. Bilietai vakarienei yra 
nebrangūs -— 50 centų ypatai.

Vietos ir apielinkės darbi
ninkės ir darbininkai, prašo
me .skaitlingai atsilankyti; kur 
galėsite linksmai, ląįką; praleis
ti ir tuo pačiu kaitų paremsi te 
savo klasės br^amiaciją. > e.G

Vakarienę Komitetas. '

K aunas.—Numirė oriai vi- 
ninkas Valįukęvięiųs, kuris 
kadaise belėkibdhmas smar
kiai buvo sūsižeidęs.

Senovės Indijonai žinojo 
Astronomiją

Senieji Centralinės Ame
rikos gyventojai, vadina
mieji Maija indijonai, dar 
aštuoni šimtai metų pirma 
dabartinės metskaitos (pir
ma Kristaus gimimo), jau 
tiek buvo pažengę astro
nomijos moksle, jog vesda
vo teisingus rekordus įvyks
tančių saulės bei mėnulio 
užtemimų ir sugebėdavo apr 
skaičiuoti, kuonibt tas ar ki
tas' užtemimas įvyks.

Tūtai paskelbė Dr. Her
bert HėSpinden; etnologijos 
skyriaus dabotojas Brookly- 
no Muzejuje. Dr. Spinden 
daug metų praleido tyrinė
damas senovinių Maija in
di jonų miestų griuvėsius 
Meksikoje ir Cen tralinė j e 
Amerikoje. Tuose senovės 
miestų griuvėsiuose užsiliko 
daugybė paminklų bei sto- 
vylų su visokiais užrašais. 
Minėtam tyrinėtojui pasise
kė, daugiau negu kitiems, 
išskaityti' ir įspėti tų užra
šų prasmę. Ir jisai, be ko 
kito, surado pasakojimus 
apie tai, kaip tie indijonai 
abelnai atsinešdavo į saulės 
bei mėnulio užtemimus ir 
kaip į tai žiūrėjo jų astro- 
nomai-kunigai. Paprastieji 
gyventojai, saulei arba mė
nuliui temstant, manydavo, 
jog tai blogosios dvasios no
rį saulę arba mėnulį prary
ti, todėl jie imdavo mušti 
būbnus, šaukti, švilpti ir ki
tokius triukšmus kelti, 
idant tuomi tas blogas dva
sias nubaidyti. .Jų‘gi astro
nomai, kurie buvo ir, kunir 
gaiš, jau reguliariai užra
šinėdavo tuos užtemimų at
sitikimus ir buvo išsidirbę 
tam tikrą kalendorių,turintį 
260 dienų, su kurio pagelba 
galėdavę teisingai iš anksto 
apskaičiuoti įvyksi a n č i u s 
užtemimus.

Suprantama, tie kūhigai 
savojo žinojimo žmonėms 
neaiškino, naudodamiesi jų 
nežinyste, kad skelbti save 
tarpininkais tarp žmonių ir 
dievų, ir tuomi užtikrinti 
sai/ lengvą gyvenimą.

'Čia pat galima priminti, 
jog Europos tyrinėtojai ne
senai irgi surado naujų da
vinių apie senovės žmonių 
astronominius žinojimus. 
Vokiečiai tyrinėtojai Ep
ping, Strassmaier ir Kug
ler, bestudijuodami senovės 
graikų astronomines žinias, 
surado tikrų įrodymų, jog 
daugelis suradimų astrono
mijos srityje buvę ne pačių 
graikų padaryta, kaip- tai 
iki Šiol manyta. ■ Pavyzdin, 
senovėš graikų; ‘rekordai 
apie saulės bei menulio ju
dėjimus buvo laikomi pačių' 
graikų padarytais; tačiaus 
'dabar minėti tyrinėtojai su
radę, jog tos ir daug kitu 
astronominių žinių, perėjo' 
graikam nuo daug anksty-, 
besnių senovės > Chaldejos 
astronomų-kunigų.

kraštų 
Hedin,

Upė Persikraustė 90 Mylių
Paskilbęs švedas keliau

ninkas ir nežinomų 
tyrinėtojas, ‘Sven 
dvidešimts; penkeri metai
atgal pranašavo, jog'Vieha 
didele upė Tarim, esanti 
Chinijos viduryje, pakeis 
savo Vagą. Jisai tuomet 
rašė, jog minėta upė persi
kels iš Karakošun smiltynų 
į Kuruk-daria Sritį, kuri 
randasi 90" mylių nuo pir
mosios viėtos. Tuomet veik

t x • •

“Laisves” Vajus
Pirmos Savaitės Pasekmės Sekančios:

PHILADELPHIA, PA.
Draugas M. ....................................................
Pavieniais gauta ...........................................

Viso Philadelphija turi............................

NEW YORKO APIELINKE
A. L. D. L. D. Antras Apskritys.................

’ J

SHENANDOAH-MINERSVILLE
A. L. D. L. D. Devintas Apskritys.............

t

BALTIMORE, MD.
F. Klišis ...........................................................
P. Kupris ......................................................... 3

L. Prūseika .................................................... ”
J. Gabužis, Binghamton, N. Y..................... 4
J. Šimaitis, Montello, Mass..........................

Po vieną ir du skaitytojus gavome nuo apie 
50 draugų. Tai labai mažai. Visų skaitytojų 
prašome gauti ųors po vieną naują skaitytoją. 
Mes laukiame iš jūsų, draugai skaitytojai, atsi
liepimo į mūsų prašymą.

BOSTONAS IR WATERBURIS
Prieš vaju girdėjome džiuginančių žinių iš 

Bostono ir Waterburio. Tuose miestuose at
laikyta skaitytojų susirinkimai, pasidaryta dar
buotei planai ir išrinkti draugai jieškojimui 
prenumeratų. Prabėgo visa savaitė brangaus 
vajui skirto laiko ir dar nė žodžio negirdėt 
apie gavimą naujų skaitytojų. Kas atsitiko?

VAJUS TIK VIENĄ MĖNESĮ
Atsiminkite, draugai, kad vajus bus tik vie

ną mėnesį—nuo 1 d. spalių iki 1 d. lapkričio. 
Tuo laiku naujiem prenumeratorima yra nu
mažinta kaina vienu doleriu. Reguliare “Lais
vės” prenumerata $6 metams. Gi vajaus laiku, 
naujiem skaitytojam duodama už $5 metams 
ir už $2.50 pusei metų. Atsinaujinantiem pre
numeratą nėra nupiginimo. Tik tie skaitytojai 
galės už. $5 metams atsinaujinti prenumeratą, 
kurie gaus du naujus metinius skaitytojus.

PUIKIOS DOVANOS KONTESTANTAM
“Laisvės” direktoriai kviečia draugus į kon- 

testą rinkime prenumeratų. A. L. D. L. D. 
Antras Apskritys kontestantam skiria sekamas 
dovanas:

Pirma dovana ..................................$30
Antra dovana ..................................$25
Trečia dovana ..................................$20
Ketvirta dovana ............................. $15
Penkta dovana ................................$10
Šešta dovana ................................... $5

Darbuokitės, kad gauti dovanas ir kad su
rinkti savo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity
tojų. šis darbas yra labai svarbus darbinin
kiškos apšvietos atžvilgiu. Platindami “Lais
vę,’’platinsite klasinį susipratimą proletarinėse 
masėse.

LAISVĖ
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

7niekas’netikėjo, jog Hedino nėtą paišiuką, patrynei žaiz- 
paskelbimas išsipildys, bet dėlę, ir sustos kraujas bė- 
dabar, naujai tą upę tyrinę- Sė
jant, surasta, jog ji tikrai 
jaiF mineton vieton persike-'

J. Barkus.

lė. Tyrų šrniltyriai ir žemės 
užtvenkė Upės senąją vagą 
iri ji tuhejo darytis sau nau
ją' vagą 90 mylių atstu nuo 
pirma buvusios vagos.

Pagerintas Skustuvas
M - • ■ A; c .

Saugių jų skustuvų dabar 1 
esą su tokiu' * pagerinimu, 
jog skusdivo rankenukėje 
randasi vadinamas kraujo 
šųlaiįiyriiui paišiukas (styp
tic pencil). Jei'. įįąsitąikę 
škutantis įsipjauti, tuoj iš
traukei iš rankenukės mi-

Pekinas. — Prane š i m a i 
skelbia, kad “krikščionių ge
nerolas” Fengas įsakė savo 
armijai, kovoja’nčiai prieš 
Nankingo valdžią, trauktis 
į šiaurius Geltonosios upės. 
Jis tai darąs “strateginiais 
išrokavimais.”

6

Subankrutavo Bankas
OAST A, Italija.—Kredito 

Valdotiain Bankus uždarė 
savo duris—prezidentas ta
po areštuotas.'
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Penktad., Spalių 10, 1930 Puslapis Trečias ’

PRIEŠFAŠISTINIS VEIKIMAS A.L.D.LD. ŽINIOS
Jau keletas dienų praėjo, 

kai parašiau “Laisvėj”, kad 
mes, Centro Komitetas, kiek 
susitvarkėme ir ateityj ban
dysime daugiau darbuotis 
priešfašistiniame veikime.

Paskutiniame susirinkime 
nutarėme atspausdinti 20,- 
000 lapelių paminėjimui žu
vusių draugų Čornio, Grei- 
fcnbergerio, Požėlos ir Gie
drio. Gruodžio mėnesyj su
eina keturi metai, kai Lietu-

sekretorė, Rochester, N. Y., 
atsiuntė 2 prenumeratas. 

!28-ta kuopa, Bąltimore, Md.,i
Visi vieti-iper d. E. Stankevičienę at- Prakalbos su Koncertais

! . , . / . C •. Br?°Uy’| Septintame Apskrityjepradėti I mėtės irgi sakosi turinčios! _____
iet nepasirodo, ! A.L.D.L.D. Septinto Apskri- 
po susirinkimų čio agitacijos ir vajaus menesį 

sužinosim. rengiamos prakalbos su kon
certais bus sekamai.

' A. Taraška kalbės sekan
čiose vietose:

Spalių 12 d. Lewiston, Me.,

buvo su mumis, 
niai priešfašistiniai komite-' siuntė $15 aukų, 
tai turėtu dabar 
tuom rūpintis: tuojaus su- nemažai, 
šaukti atstovų susirinkimus-veikiausia 
ir išdirbti planus, kaip ge
riau prieiti prie tų organi
zacijų, kurios dar Priešfa- 
šistiniam Susivienijimui, ne
priklauso. Būtinai reikalin
ga dėti pastangas, kad ir 
jas į tą veikimą įtraukti. 
Juo daugiau < 
įtrauksime į tą veikimą, tuo ninkė 
mūsų kova prieš 
bus sėkmingesnė. ,pų iždų skirtas aukas siųsti į

J. Weiss, Sekr. tuojaus, nesugautos nevė-> 
liau 18-tos d. L

'bus paskelbtos, laikraštyje, 

WORKING WOMAN” CfcšT
VAJAUS EIGA l‘» (r P«i-

Visi Prenumeratoriai Gausi
Brošiūrėlę

Visi, kurie užsirašysi2 vai. po pietų.
“Working Woman” vajaus | 

i metu, gaus dovanu brošiu-l7
•• I >11 1 n • V ’ T • 'J- OKUUbaS U JI-----------

<nganizacijti, raitę anglu kalboje Darbi- !ka,bes sekančiose vietose:
---------- ir Klasių Kova.” į Spalių 12 d. Lowell, Mass., 

fašizmą Svarbu surinktas ir iš kuo- 2 vai. po pietų.
'; Spalių

- 'Mass., 7 vai. vakarei
v _ . i ' Spalių 19 d. Fi
šio menesio y[ass>> 2 vai. po pietų..

nužudė mūsų tuos brangius 
draugus. Paminėjimui tų 
žuvusių draugų mes turėsi
me tuos lapelius paskleisti 
po visus miestus tarpe lie
tuviu darbininku, fe fe

Vien platinimo lapelių ne-; 
užteks. Mes turėsime, 'kinų 
tik galima, rengti masinius. 
mitingus, sukviečiant kuo i 
didžiausius būrius lietuvių; 
darbininkų, ir nurodyti: 
jiem, kaip Lietuvos fašistinė ■ 
valdžia persekioja, žudo ir j i 
kalėjimus grūda mūsų drau
gus, kurie tik kiek pasiprie- j 
šina jiems. Jau dabar ka
lėjimai pripildyti politiniais! 

faliniais, o ateityje bus dar j 
daugiau, nes padėtis darbi- lCagietės. ~ -

)fimkų su kiekviena diena, kaitienė, 3-čio rajono sekre- 
blogėja, ir tas neišvengia- į tor§ pareiškė, kad jos savo kių padėtį šioje šalyje. Y- 
mai iššauks dar didesnį pa- kvotą išpildys su perviršiu pač daug bus kalbama apie 
sipriešinima iš darbininku * ‘ - - - - - ................
pusės, o to pasekmė bus juo 
daugiau'areštų, dar daugiau 
kovotojų pateks į kalėjimus. 
Vienok tie fašistinės val
džios puolimai ant Lietuvos 
darbininkų nesulaikys tos 
kovos. Jie pradėtą kovą 
prieš fašistinius budelius tęs 
toliau, iki fašizmas bus nu
galėtas ir Lietuvoj įsteigta 
darbininkų ir valstiečių vai

zdžia. Minėdami Lietuvos to 
darbininku kovas su fašis
tais, mes negalime praleisti 
pro pirštus čionai Amerikoj 
smetoniniu klapčiukų fašis
tinius darbus.

Visa fašistinė ir socialfa- 
šistinė spauda pila viedrus 
purvų ant komunistų ir visų 
darbininkų, kurie tik kovo
ja su keliančiu galvą fašiz
mu Jungtinėse Valstijose. 
Susivienijime Lietuvių A-

vairinta.

is, Vitaitis ir kompanija 
osauja, veda griežčfausią

?lį,ovą prieš visus, kurie tik 
■ nepučia į vieną dūdą su 
^is. Kovodami ir mėtyda
mi iš SLA komunistus ir 
šiaip pažangesnius narius, 
jie suskaldė tą organizaci
ją, o dabar tą suskaldymo 
darbą bando primesti komu
nistam.

Su fašistais eina visu 
frontu ir socialfašistai išti
soje lietu viškai-amerikineje 
dirvoje. Mes prieš juos tu
rime vesti griežtą kovą.

Teisybe, komunistai ir 
jiem pritarianti darbininkai 
jau kovoja su tais gaivalais, 
bet tai dar neužtenka; mes 
tnfrime vesti kovą daug pla
tesne papėde, negu iki šiol, 
o tai gali padaryti mūsų 
S>riešfašistinis Susivieni j i - 
las. Jis susideda iš dauge

lio įvairių organizacijų, ku
rioms priklauso tūkstančiai 
nariu, kurie kad ir ne komu- 
nistai, bet šiaip švarus lietu
viai darbininkai, priešingi 
fašizmui, ir tame klausime 
eina sykiu su komunistais.

Ateinantį gruodžio mėne
sį mes turėsime sumobili
zuoti ne tik visas organiza
cijas, priklausančias Prieš- 
faŠistiniam Susi vieni j im u i,

;u fašizmu ir tas organiza- 
čtias, kurios iki šiol dar ne-

kad Šaukti j trumpą laiką ki
tą posėdį, bet po apkaįlbėjimo 
palikta po agitacijos ir vajaus 
mėnesio.

Daugiau jokių tarimų nebu
vo. A. Barčius,

Sekretorius.

d. Norwood,

Spalių 12 d. Rumford, Me., | 
vai. vakare.
Drg. J. Skliutas ir Jusius

12 Haverhill',

Jau trys savaitės laiko 
beliko, o mūs kvota ne tik 
nebaigiama, bet nei neįpu- 
sėjus. Iš šen ir ten gauna
mos žinios duoda geros vil
ties, bet pasekmės, kurias 
gavom lig šiol, baugina, kad 
toji viltis gali neišsipildyt.

Pirmutinės atsiliepė chi- 
Draugė O. Kra-

Reikia Plačiai Paskleisti 
Seka Eli ą Laidą

Lapkričio menesio “Work
ing Woman” laidoj bus pla
čiai nušviesta Raudonojo 
Lapkričio 13-kos metų su
kaktuvės ir ką darbininkes 
laimėjo sąryšy su įsikūrimu 
ir gyvavimu sovietinės 
tvarkos. Jame tilps apsčiai 
raštų, aiškinančių darbinin-

Snnliii 19 d. Fitcįiburg,
~ , ,V.. , ( (

Spalių 19 d. Gardner, Mass.,
7, vai. vakare.

Drg. J. Karsonas kalbės se
nkančiose vietose: ■ ■ •

Spalių 26 ’ d. Maynard, 
Mass., 2 vai. po pietų.

Špalių 26 d. Hudson, Mass., 
17 vai. vakare.

Lapkričio 1 d. Stoughton, 
Mass., 7 vąl. vakare.

Lapkričio 2 d Cambridge, į 
Mass., 2 vai. po pietų.

Lapkr. 2 d. W. Lynn, Mass., j 
7 vai. vakare.

Drg. J. Galgauskas kalbės 
sekančiai:

Spalių 19 d. > Brighton, 
Mass., 2 vai. po pietų.

Spalių 19 d. Providence, R.
L, 7 vai. vakare.

Lapkričio 1 d. Bridegwater,

Mass., 7 vai. vakare. ; . : .
Drg, A. Bimbą kalbės se

kančiose vietose:
Spalių 26 d. Nashua, N. H., 

2 vai. po pietų.
Spalių 26 d. Lawrence, 

Mass., 7 vai. vakare.
Spalių 31 d. Worcester, 

Mass., 7 vai. vakare.
Lapkričio 1

Mass., 7 vai. vakare.
Lapkričio

Mass., 2 vai. po pietų.
Lapkričio 2 d. So. Boston, 

Mass., 7 vai. vakare. (
Kadangi drg. A. Bimba tu

rės keturias dienas liuesas, tai 
turėtų būti sušaukti pasikalbė
jimai sekančiose vietose: Law
rence, Mass., spalių 27 d.; So. 
Boston, spalių 28 d.; Montel-; 
lo, spalių 29 d.; Worcester, 
spalių 30 d.

Apskričio komitetas yra nu
taręs, kur bus rengiama pra
kalbos su ' koncertu, tai; diįotį 
kiekvienai kolonijai po du dai
nininkus.

Dainininkų reikalu kreipki
tės prie drg. J. Grybas, 44 
Chapel Ct., NorWood,' Mass.

A. Barčius, Apskr. Sekr.
12 Hollanderz St., Roxbury, 

Mass.

2 d. Montello,

Dreiseris Turbūt Gaus 
Nobelio Premiją

STOCKHOLMAS.—Ame
rikos apysakų rašytojas 
Theodore Dreiser veikiau
siai šiemet gaus Nobelio 
premiją.

Tel., Juniper 6776 ,

J. WANNA, JR.
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street
Maspeth, N. Y.

SKAITYKITE “LAISVĘ”

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

i ir nesistebėsim, kad jos tai šiuos rinkimus ir darbinin- 
išpildys, nes jos jau dabar kių rolę rinkimuose. y Ga- 
netoli to stovi.
kienė, 29-tos kuopos narė, prasti, kaip svarbu šis laik- 
atsiuntė 11 prenumeratų ir 
$3.65 aukų, tai tik jos dar
bas. Drg. J. Škeberdytė, 
137-tos kuopos sekretorė, 
atsiuntė 3 prenumeratas.
Ji taipgi atliko tatai nelauk
dama nei kuopbs susirinki
mo. Aišku, kad 
draugės dirba ir 
ar mažiau laimės.
Balzarienč, 26-tos

L Ulę , vjci-

bus šių davinių, k^d su-

ir kitos 
daugiau 
Drg. M.

kuopos

raštukas įduoti į darbinin
kių rankas. Specialiai pun
dai galima užsisakyti, mo
kant $1 už šimtą, bet no
rint, kad tie užsakymai pa
siektų jus laiku, reikia at
siųsti užsakymus ir pinigus 
už juos ne vėliau 18 d. šio 
mėnesio. Dabar visur yra 
rengiami masiniai susirin
kimai reikalais rinkimų ir

mūsų dienraščių vajaus. Iš
naudokime juos gavimui 
prenumeratų ir laikraštu
kui “Working Woman.”

Visi pasveikinimai ir ap
garsinimai, kuriuos norima 
patalpinti “Working Wo
man” lapkričio laidoj, turi 
pasiekti mus ne vėliau 18 d. 
spalio. Vajui pasibaigus, 
visų pasidarbavusių vardai 
tilps D. Balse.

x 1 ' O . • .

S. Sasnauskiene, 
, LDSA. C. Sekr.

A. L. D. L. D. VII APSKRIČIO 
NAUJO KOMITETO 

POSĖDIS

Rugsėjo (September) 28 d., 
! pasibaigus A.L.D.L.D. VII Ap
skričio konferencijai, naujai 
išrinktas apskričio komitetas 
suėjo į kitą kambarį ir atlai
kė posėdį. Pirmiausia pasi
skirstė pareigų ėjimui, sekan
čiai :

Organizatorium J. Grybas, 
44 Chapel Ct., Norwood, 
Mass.; protokolų raštininku A. 
'Barčius, 12 Hollander St., 
Roxbury, Mass.; finansų rašti
ninku T. Bartkus,' 20 Cleve
land Ave., Montello, Mass.; 
kasiere K. Barčienė, 12 Hol
lander St., Roxbury, Mass.

i Agitacijos ir propagandos 
komisija: Ignas Kubiliūnas, 
Iz. Katilius ir F. Grybas.

Nutarta paaukoti stiklinį se
tą del Darbo Unijų Vienybės 
Lygos, bazaro, įkurip bus spalių 
23, 24 ir 25 d. Bostone. Setas 
rąndasi ,pas drg. J. Karsoną.

I Buvo pakeltas klausimas,

švelnesnis

Jūs 
tai 
ir

UŽSIDEGKITE vieną ir 

pamatykite patys, 
tada suprasite, ką 

reiškia “švelnesnis

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

tas cigaretas.

patenkina

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškų Ištyrimų
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE

Įvairių šaltų geri-» 
: mų, Ice Cream, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide- 

Į lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto . parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
Uswimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabeth©, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim- 

1 taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 

namų ir 
Mūra pa* 

tarnavimas prielan
kus.

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

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

• , , i 1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planęi
‘ Ml~! Ill1 Wiljlil.liii-- surasti sugedimus ; kaip IMardllui M»>

. | statyti. Tas viskas mokinama kiekviena ato*
I I dentą praktiškai, po priežiūra Instruktorių.

_____ - 1 -- 2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikallnglav* 
""jfl,1 i' I L. Prie dabartinių automobilių. 

I 3‘ Kaip pastoti ekspertu Boto*
\lcS Pabaigę mnsų mokyklos kursą, turite pilną
XjQ t"*- —vwra Progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatij—

«i' ' mechaniko arba šoferio. Garantuojame lala*
nius ir diplomą. Mokiname grynu lietuvi** 
kai ir angliškai. Kaina prieinam* vtslaą^a.

Mokytojom yra žymus ekspertas L. TIKNIAVIOUS. Lekcijos dienomis ir vakarai*- At«*» 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėld. nUO 10 iki 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street New York, N. T»

J. KAVALIAUSKAS

' 1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABOLiUS
IR BALZAMUOTO J AS

Laisniuotas New Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijose

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI i
Bell ________________ Oregon 1186
Keystone  _____________ Main 1417

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčihte nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau- 

S® Y| dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gaivosvai-
1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažamės Ligų, Galvos 

Skaudėjimo, Neuralgijos, PadidSiusių Liaukų, 
Plaučių, Kv5puojamųji| Dūdų, Nodes ir Gerkl8a 

v“*T Ligų, Reumatizmo, Seiatikos ir Strėnų Skaudėj!-* 
b m0- Jei?u jQs esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ graliu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Al 

Sb, suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku.
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS 110 EAST 16tb ST. N.T. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PLj
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Užkviečia rengimo Lo-
• 239-41

kūi nete i ketų ‘gailėtis; ' Įžanga $1,^ > 
vaikams 50c. 
misija.

Puslapis Ketvirtas

(Pabaiga)
“Labai gaila, kad taip dalykai stovi, bet įjo

jau negalima jų pataisyti, jau pervėlu.”
“Kaip tai?! 'nusistebėjau aš.
“Visai paprastai... Savastis jau parduo

ta... Ją atpirko pats mortgičiaus savinin
kas ir viskas baigta.”

“O, ne, drauge. Šerifas parduos ją tik 
už poros savaičių, ne ateinančiame, bet dar 
kitame antradienyj.”

Draugas išdidžiai nusišypsojo, užsidegė 
cigaretą, papūtė dūmus į šalį ir rimtai ta
rė:

“Su tavim, drauge Vincai, aš nesilyginu, 
bet šitame klausime, klastų klausime, tu, 
drauge, nieko neišmanai ir tau gal bus ne 
pro šalį nors dalinai susipažinti. Nors aš 
nieko nežinau; kaip ten dalykai ištikrųjų 
stovi, bet aš esu daugiau.negu tikras, kad 
prapertė jau parduota.” Tai pasakęs, pa
traukė porą dūmų iš cigarete, nukratė ci
garete pelenus į lėkštelę ir vėl tęsė:

“Jūs nemanykite, draugai, kad tas pra- 
pertės savininkas, turėdamas auksinę 
paukštę savo klėtkoje—paleis ją. Dar svie
tas nėra girdėjęs, kad voras paleistų musę 
iš savo tinklo, neiščiulpęs jai paskutinį la
šelį kraujo. Jūs, drauge, esate ta musė 
vortinklyj, o jūsų du tūkstančiai dolerių 
ta auksinė paukštė stubos savininko klėt- 
koj. Mielaširdystės maldauti ar tikėtis 
pas tą, kuris svetimu triūsu minta, tai nie
kas daugiau, kaip savęs apgauliojimas.” 
Čia jis vėl patraukė porą dūmų, perbraukė 
pirštais per plaukus ir tęsė:

“Aš žinau, kad mano šie žodžiai nei vie
ną iš jųdviejų neįtikins. Jūs manysite ir 
gal jau manote, kad aš, nenorėdamas jums 
pagelbėti, tik veluk išsisukinėjimo taip kal
bu. Bet aš jums dar kartą užtikrinu, kad 
stuba jau nupirkta, norite tikėkite, ar ne
tikėkite. Šerifas, draugai, tai tik ta mon- 
kė, kuri šoka prie šeina-katarinkos, kuo
met stubos savininkas ją suka tik del for
mališkumo, kad greičiau atsikratyti nuo 
jūs ir be jokių ten neva išėmimų išmesti 
jus ant gatvės.” Tai pasakęs, patraukė iš 
cigareto, užspaudė cigaretą lėkštelėj ir dą-

Mes susėdome, o draugas su pinigais da- 
: “Na, drauge Vincai. Dabar tavo 

rankose randasi, šių žmonių laime ar pra
pultis. Pinigai mano kišenių j. Tad žiū
rėk, kad nepaleistum laimes paukštelę iš 
savo7 rankų ir kad jų nepagriebtų kitas. 
Aš visai nesikišiu. Šia ranka ii* stovėk!”

Aš įtempiau visus savo ausų dirksnius 
ir klausiausi, kada ateis mūsų savasties ka- 
leina? Nežinau kodėl, bet bene pirmu kart 
mano gyvenime kokia tai nematoma jėga 
surišo mane su tais nelaįmingaię žmonėmis 
ir aš taip pasiryžau jįeihs pa'gejbėti, kadj 
rodosi ir gyvybės nesigailėčiau, kad Įtik ga
lėčiau atmušti tuos nagus nuo Baltraus, 
kurie plėšia nuo jo pačius jau paskutinius 
marškinius ir stumia jį į bedugnę.

Baltrus išrodė dar daugiau pasenęs ir 
sunykęs. Senatvės ir sunykimo žymės ant 
jo veido atrodė, kad jis ne dviem savaitėm 
senesnis, bet heleriais metais. Jis atsisėdo 
įžambiai kitame šone tako ir kaip atsuko 
veidų link manęs, įdėbė giliai palindusias 
po antakiais akis man į veidų, tai ir nenu
leido jų. Kas dėjosi ant tribunalo, jam vi
sai buvo svetima. Štai pasigirsta šerifo 
balsas:

(<r~ - - -

kia stuba. Du tūkstančiai

Iš S. L. A. 11 Kuopos Susirin
kimo

2 d. spalių buvo S. L. A. 11 
kuopos susirinkimas. Narių 
mažai atsilankė, nes nebuvo 
šaukiami. Mat, čia tiktai ta
da susirenka, kada ponstvos 
būna šaukiami, šiame susirin
kime buvo išduotas raportas iš 
IV Apskričio . konferencijos. 
Atstovų buvo 11 iš šitos kuo
pos. Kažin koKiais išrokavi- 
mais tiek daug delegatų siun
tė ? Iš raporto teko išgirsti, 
kad apskričio kasininkas, po
nas Mikalauskas, visai ųepri- 
buvo į konferenciją ir dar ne
atsiteisęs su apskričiu, kur tu
rįs pinigu apįe $1,200, Tai 
matote, kokie j gteri Hietuviški 
.patriotai į jie rėkia, kad sau
gokime ‘S. L/. ’ A. ; milibną, kad 
bolševikai nenusineštų, : bet 
bolševikas nei vienas nėra nu
sinešęs pinigų.- Aš pamenu, 
kad tas pats Mikalauskas per
eitą metą S. L. A. apskričio 
konferencijoj pranešė, kad 
nepasiuntęs streikieriam pini
gų, kurie buvo surinkti per 
konferenciją ir dar buvo pri
dėta iš iždo ir nutarta pasiųs
ti Gastonijos streikieriams. 
Klausimas: Jeigu jisai per 
metus laiko negalėjo pasiųsti, 
“negavęs antrašo,” tai per

Penktad., Spalių 10, 1930
t i • 1 * v ■

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Gynimo Komitetas atsišau

kia į visas vietos ir apielinkės orga
nizacijas, kliubus ir pašelpines drau
gystes, kad išrinktumėt ir prisiųstu- 
mėt delegatus į tarptautinę ateivių 
gynimo konferenciją, kuri įvyks 2 
lapkričio (November), 1930, Hunga
rian Hall, 4th ir Chambei’ Streets, 
Philadelphia, i Jūs jau žinote, kad 
valdančioji s klasė rengiasi išleisti 
naujus įstatymus, kuriais remiantis 
galėtų kiekvieną neištikimą darbi
ninką deportuoti; norima įvesti pas- 
portinė sistema, ėmimas paveikslų ir 
pirštų antspaudų ir tt. Kol dar 
laikas,' turime visi bendrai užprotes
tuoti prieš tuos žabanguš. Todėl 
kiekviena draugystė turi pasirūpinti 
išrinkti delegatus n* prisiųsti j minė
tą konferenciją. P. Puodis. 240-41

laiku

skai-

Ar Galima Bū! Uimūzgu 
Apsivedus?

Tax klausimas bus jums 
išaiškintas, kada perskai
tysite šios dvi D-ro W. J.

Robinsono knygas:

NEWARK. N. J.
Dideli ir linksmą balių rengia A. 

L. D. L. D. 5 kuopa ir L. D. S. A. ! 
10 kuopa sulytoj, 11 spalių, Kubio ’ 
svetainėj, 79 Jackson St. Pradžia ; 
7 vai. vakare. Gerbiama lietuvių vi- i 
suomene! Pasibaigus vasariniams [ 
išvažiavimams į girias, viršminėtos 
draugijos nutarė surengti pirmutinį 
pasilinksminimą svetainėj. Bus pui- , 
ki muzika, jauni ir seni galės pasi- j 
šokti ir linksmai laiką praleisti. Bus : 
gardžių užkandžių ir gėrimų. Taigi 
malonėkit kuoskaitlingiausia atsilan- ; 
kyti i šį parengimą, kur visi būsite 
užganėdinti. Kviečia rengėjai.

240-41 ;

Visiem “Laisvės” Skaitytojam, 
Visiem A. L. D. L. D. 28 
Kuopos ir L. D. S. A. x12 
Kuopos Nariam ir Visiem 
Progresyviam Lietuviam 
Darbininkam Pranešimas
Drg. M. žaldokas, važiuoda

mas Bostono apielinkėn, apsi
stoja ir mūsų apielinkėj. Wa
terbury bus spalių 13 d.

Visi susirinkit panedėlį, 
spalių 13 d., 774 Bank St., 
7 :30 vai. vakare. (Susimilda
mi, ųiesivėluokit, būkit 
visi!)

Kiekvienas “Laisvas” 
lytoj aš, A. L. D. L. D. ir
S. A. narys privalo būtinai da
lyvauti ne tik pats, bet ir pa
sistengti 'kuo daugiausia atsi
vesti' savo pažįstamų. Drau
gas žaldokas duos įvairių 
svarbių pranešimų apie daly
kus, apie S. L. A. narių kovą 
su fašistiniais carukais, ir tt.

Tai tas pats M. žaldokas, 
kurio taip baisiai išsigando 
Waterburio lietuviški visokio 
plauko buržujukai ir valdan
čiosios klasės uodegos fašistai 
ir socialfašistai šių metų kovo 
mėnesį, kur visokiais būdais 
pasistengė išardyti jo prakal
bas 9 d. kovo. Apie svetainę 
ir viduj svetainės buvo apsi
statę gaujas policijos, kad 
drg. žaldokas nei artyn nepri
eitų prie svetainės. Mat, visi 
tamsybės apaštalai žino, kad 
drg. žaldokas yra geras kalbė
tojas, kuris be mielaširdystės 
visokiems mulkintojams kerta 
į skaudžiausias vietas, žaldo- 
ko vardą išgirdę, dreba visi 

carų

LIETUVIS BARBERIS
Mes nukerpamo plaukus pigiau per 

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

Si knyga teisingai ir t,uprut> 
tarnai apraše visą moterų ly 
tišką gyvenimą; kaip vysto*, 
lyties organai ir jausmai; kai! 
atsiranda meilė; iš ko kūdiki* 
atsiranda ir kaip juos auginti; 
moteriškos lyties ligos ir kan 
jų apsisaugoti; kaip pririšt 
prie savęs vyro meilę ir turėti 
laimę šeimyniškame gyvenime 
Tai tik keli iš daugybės klausi 
mų, kurie toj knygoj aprašyti 
Daugybė brangių pamokymų 
naudingų merginoms ;r mote 
rimą. Knyga 256 pusi., su p* 
veikslais ir gražiai ipdary»> 
Kaina $2.00.

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

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

GREAT NECK, N. Y.
Puikią vakarienę rengia A. L. D. ] 

L. D. 72 kuopa subatoj, 11 spalių, i 
Z. Straukaus svetainėj, 139 Steam- | 
boat Rd. Pradžia 6:30 vai. vakare.

Tokia gatvė, toks numeris, tokia ir to- šiuos metus taipgi gal dar ne- 
Du tūkstančiai mortgičiaus, gavo antrašo? O ponas Mi- 

taksai ir procentai sudaro virš dviejų šim- kalauskas moka gerai keikti 
bolševikus ir pažangiuosius 
S. L. A. narius.

■ Iš S. L. A. 94 Kuopos Susirin
kimo

I’ « 1 d. rugsėjo buvo 
įmas ir į susirinkimą 
i Gegužio pasiuntinys. .
i jus susirinkimui, pakyla žmo- 
jgus ir pradeda kažin ką vapa
lioti nesiprašęs balso, bet na
riai klausia, kas tu per vienas 
ir iš kur ąfsiradai? Pasisako, 
kad iš: Bostono. Vienas pa- 

! stebi, kad, iš Bridgeport©, o 
pirmiau gyvenai Hartforde,— 
ir nabagą, išprašo iš svetainės 
[laukan. Jo tikslas buvo sukel
ti suirutę 9.^ kuopoj, bet naba
gas'apsirgo, ries’čia visi; kaip 
mūras, už nąują '/Darbininkų 
Susivienijimą; gegužiniams 
gaivalams nėra vietos.
Iš L. U. P. Kliubo Susirinkimo

3 d. rugsėjo įvyko L.. U. P. 
Kliubo stūSfrinkimas. Buvo pa
keltas ' klausimas nupiginti 
svetainę teatrams. 1 Kadangi 
dabar bedarbė, tai negali te
atrų sulošti, nes svetainė bran
gi, tai reikia brangūs tikietai 
daryti, o žmonės nedirbdami 
negali brangiai mokėti. Visi 
nariai sutiko, išskyrus socialis
tus, nes Tarnas Matas įsikarš
čiavęs pradėjo rėkti, kad tik
tai bolševikai nąudosis -nupi
ginus svetainę. Visi pradėjo 
juoktis iš-tokio argumento. Pa
sirodo, kad tiktai bolševikai 
gali sulošti bent kokį teatrą, 
o socialistai ir fašistai negali 
nieko; jie tiktai gali rėkti, 
kad bolševikai nyksta, kad jų 
yra viso pusantro.

Paskui buvo pakeltas klau
simas, kad surengtų Kliubas 
[viešas diskusijas rinkimų kl.au- 
[simu. Socialistai šoko piestu, 
|kad nerengtų. Mat, jie moka 
[rėkauti; bet kad sueiti. į_ viešas 
i diskusijas; tai tų vyrų kinkos 
dreba- • • ■ . • t ' 1 

z Darbininkas. .*
----------------- -----------------u-------- ------ ---------- :------ —-_____ ..į. 14. • '_______

tų dolerių—kas kiek duosite?!” 
“Dvidešimts du šimtu!” Riktelėjo vienas 

pilvūzas.
“Dvidešimts tris!” pridūrmui 

jau aš.
“Parduota už dvidešimts du šimtu!” su

davęs kūjaliu į stalą, riktelėjo šerifas.
“Ei! Aš duodu dvidešimts tris šimtus!” 

surikau nesavu balsu. , ų
“Sėskis! Jei nori pirkti, tai nemiegok,” 

[riktelėjo policistas, bakstelėjęs kočėlu man 
į pašonę.

“Aš nemiegojau, bet jis negirdėjo!’* pro- 
j testavau aš.

“Jei negirdėjo, tai jo biznis. Sėskis ir 
! neargumentuok.” z i

Aš sudribau į krėslą; ; Gi Baltrus; su-- 
gniaužė kumščius ir šoko prie įjolici’sto 
šaukdamas: “Aš atkeršysiu jam! Vardan 
teisybės, sutrupysiu jo kaulus savo rankom 
mis.” ■ . ' . ;

Tuoj prišoko kitas policistas, abudu su
griebė Baltrų, užlaužė/ jo rankas į užpa
kalį ir išvedė pro.duris. Mudu išvedėva ir 
alpstančią jo moterį. Kada mudu, paim
dami visą atsakomybę ant savęs, išprašėme 

i Baltrų iš policijos rankų ir abudu Baltrai 
" tis, o tau ši draugė, be abejonės, išmes ko- apsiramino, o policistai suėjo į vidų, ma- 
kią šimtinę mažiausia. Duodu žodį, kad no draugas prabilo: \
būsiu su pinigais, še dešinę, būk vyras ir “Na, ar aš nesakiau, kad stuba jau nu- 
atpirk tą prapertę.” pirkta, o šerifas tai tik ta monkė, kurią

Mes atsisveikinome ir linksmi išvažiavo-! stubų savininkai šokina prie savo šeim
ine. Važiuodami padarėme išvedimą, kad katerinkos?” 
jeigu pasiseks atpirkti, kad ir už tris tūks- “Negirdėjo”, nejučiomis išspruko man iš 
tančius, tai parduodant gelžkelio kompani-1 lupų.
jai keturis vistiek gausime. Reiškia, nors “Neapgaudinėk savęs, drauge. Nupirk 
vienam tūkstantukui nutversime striukai 
už vuodegos ir nepaleisime iš savo rankų. 
Moteriškę paleidau pas jos duris. Ji atsi
sveikindama daug kartų paačiavo, įėjo į 
stubą, o aš nuvažiavau savais keliais. * * *

Kada mes, keturiese, atvažiavome j stu
bų kermošių veik čiela valanda prieš pa
garsintą pradžią, jau radome darbą pilnajs 
garais varant ir pilna “speedup” sistema. 
Čia tik spėjo apšaukti, kur ir kokia nuo
savybė, kiek mortgičiaus, kiek procentų 
bei taksų neužmokėta, šerifas riktelia: 
“Kiek, kas duosite?” Kas nors riktelia, 
kad tiek duoda, kūjaliu pokštelia į stalą 
ir -parduota.

“Kad savo kalbą paremti faktais, aš bū
siu su pinigais paskirtoj dienoj ir paskir
toj vietoj. Varykite, jeigu duos jums išsi
žioti, kad ir iki trijų tūkstančių aš stovė
siu ir tu, Vincai, žiūrėk, kad nupirktum. 
Jeigu nupirksi ir mes paskui, tą savastį 
parduodami, gausime nuo gelžkelio kom
panijos keturis tūkstančius dolerių, aš nei 
cento nereikalausiu už paskolą bei sugaiš-

HARTFORD, CONN.

Visiems Amerikos Lietuvių 
Darb. Literatūros Draugijos 
Nariam ir “Laisvės” Skaity
tojam

susirinkimą apkalbėjimui, kaip 
mes turime vajaus laiku pasi
darbuoti ir gauti naujų skai
tytojų mūsų dienraščiui “Lai
vei” ir taip pat naujų narių į

bus spalių 13 
Lawrence St., 
vakare. .

riktele-
susirinki- 
atsilanke 
Prasi de- Vytautų, monarchų ir 

garbintojai.
Taigi visi progresyviai 

viai darbininkai, ateikit 
dėlio vakare, 774 Bank

lietu- 
p an fi- 
St.

Darb. Koresp.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Apart puikios ir skanios vakarienės, 
kurią pagamins mūsų geriausios gas-
padinės, mes dar turėsime puikią dai- 

iki šiol great- 
Programos 

gerbiama

Neapgaudinėk savęs, drauge. Nupirk 
stubą pirma, matysi, kaip išgirs. Negirdi

[todėl, kad jau stuba nupirkta, ar dabar 
'supranti kodėl negirdi?”

Aš nieko neatsakiau ir negalėjau žodžio 
ištarti. Man buvo ir pikta, gaila tų žmo
nių, ir graudu. Mes išsiskyrėme spausda
mi vieni antrų rankas ir slėpdami ašaras 
akyse.

Porai savaičių praslinkus, išgirdau, kad 
Baltrus jau išvežtas į proto ligonbutį galu
tinai susir as proto liga. Tai šio surėdymo 
auka, tai v ■ynas iš tūkstančių, kurie, no
rėdami išbėgti iš darbininkų3 klasės, aplei
džia kovos lauką, pragano savo vaikus ir 
patys žūsta kapitalistų tinkle. . ( ;

7.—15—30, Gibbstown, N. J. '

EASTON, PA
A. L. D. L. D. 13 kuopos 

susirinkimas įvyks nedėlioj; 
spalių 12 d., 3 vai. po pietų, 
Vanderveer Svetainėj, 9th ir 
Washington Sts.

Draugai, būtinai dalyvauki’ 
te šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Tajpgi turėsime išspręs
ti svetainės klausimą.

Būkite visi!
Valdyba.

Susirinkimas 
, po num. 29 

prasidės 8 vai.
■ Visi nariai ir “Laisvės” skai

tytojai atsilankykite kuo skait
lingiausia. Komitetas.

PHILADELPHIA, PA
Atsišaukimas j Philadelphijos 
Darbininkiškas Organizacijas

. Draugai, išrinkit komisiją

WILKES-BARRE, PA.
A. L. D: L. «D. 43 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 1’2 spalių, Pote- 
liūno svetainėj, 53 Bank St., 9:30 
vai. ryte. Visi kuopos nariai būtinai 
dalyvaukit, nes yra patiekta svarbių 
aptarimų organizacijos reikalais, ku
riuos kuopos nariai galutinai turės 
•išdiskusuoti, ir galutinai nutarti. 
Taipgi visi nariai pasistengkit gauti 
po naują narį į kuopą ir nors po 
vieną naują skaitytoją “Laisvei" ir 
“Vilniai." Sekf. J. V. Stankevičius.

DETROIT, MICH.
L. D. S. A. 17 kuopos lavinimosi 

susirinkimas btis seredoj, 15 spalių, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway.
Diskusijų tema bus:

kas organizacijas ?.” 
kyla karai." 
pašalinių atsi veskit.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
’ : “Ar reikalinga

moterims organizuotis i larbininkišr 
?.*’ o ant'fa—“Iš ko 

Visos narės ateikit ir 
Komisija.

241-2

EASTON, PA.
A. P. L. A. 32 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 12 spalių, įVanderveer 
svetainėj, 9th ir Washington Sts., 1 
vai. dieną. Visi nariai ateikit laiku, 
yra syarbių reikalų aptarti. Taipgi 
yra naujų žinių iš centro. Tat ne
pamirškit atsilankyti. Sekr. Ra" 
kanauskas. 240-41

ROCHESTER, N. Y.

ės programą, kokios 
neckiečiai dar neturėjo, 
išpildyme dalyvaus visų „______
dainininkė M. Cesnavičiūtė ir garsus 
dainininkas A. Velička, abu iš Brook- 
yn, N. Y. Apart, šių garsių daini
ninkų, dar bus ir daugiau solistų; 
taipgi kvartetų, smuikininkų, dekla
matorių ir tt. Taipgi turėsime ge
rus muzikantus: mylintieji šokti ga
lės puikiai pasišokti, o ypatingai jau
nimas. Todėl kviečiame ne tik Great 
Necko, bet ir apielinkės visuomenę, 
taip tai: Huntingtono, Port Wash- 
ingtono ir kitų kolonijų dalyvauti 
šioje puikioje vakarienėje. Visi—se
ni, jauni, turite dalyvauti, kad pas-

“Laisvę” ir “Vilnį” pavie
niais numeriais ’ galima nusi
pirkti saldainių krautuvėj pas 
D,> Mątgį, 613 Hudson Ave., 
kahipas Clifford Ave. 240-45

del Darbo Unijų Vienybės Ly
gos, surengimui bazaro spalių 
31 ir lapkričio 1 d. Išrinkta 
komisija susisiekit su Petru 
Puodžių, 1329 N. 5th St., Phi
ladelphia.

Taipgi suaukotus bazarui 
daiktus suneškite pas Petrą 
Puodį, po tuo pačiu adresu.

Draugiškai,
; Petras Puodis.

ANT STOČIŲ GALITE GAUTI 
“LAISVĘ” ELIZABETH, 
Figens, 221 Second Str 
Mickus, 278 Second St. 
pas Singerj.

B.
s.

N. J

IIĮIIMigilllĮHlM
H BWGhtiiN' MASS. ■ ' 3 BRIGHTbN, MASS’

| METINIS BALIUS! ■;
■ RENGIA PAšELPINe VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGIJA
M VIENYBĖ, BRIGHTON, MASS.
IS COLUMBUS DAY

g 13 d. Spalio (October), 1930
| LIETUVIU SVETAINĖJ, 26 LINCOLN ST.,
■ BRIGHTON, MASS.

Salė atsidarys 6. vai., o šokiai prasidės 7 vai. vakare 
|j| KįijĮip-Stephėn’š Revelers Orchestra iš Brockton Grajys 

A Lietuviškus ir Angliškus ŠokiusM Vietos ir apielinkės jaunimą kviečiam atsilankyti į šį 
M mętinį balių. Neatsilankę gailėsis, nes bus skanių val-
■ gių, gėfimų ir šaltos košes.
■ v ; ' ĮŽANGA 50 CENTŲ

Kviečia KOMITETAS.

BRIGHTON, MASS.

Šioj knygoj aprašyti vyn. 
lyties reikalai; lyties iisivystj 
mas; lyties ligos ir kenksmin 
gi papratimai; kaip įgyti mer 
ginos meilę ir palaikyti ją net 
ir apsivedus; kaip patenkinti 
save ir moterį ir kaip turėti 
linksmą šeimynišką gyvenimą, 
kaip aiškinti vaiknma lytie* 
dalykus. Daug rašoma taipgi 
apie ’.prostituciją ir kitus "blo 
gus" darbus. Knyga pilna nau 
dingiausių kiekvienam 
pamokymų. 236 pusi, 
su paveikslais ir gražiai 
ryta. Kaina $2.00.

Pirkite tuojau, nes 
perkantiems pridedame

vyrui 
rašto,] 
apda

dabar 
dorė

nai po keletą Įdomių knygelių. 
Pinigus siųskite kartu su 

reikalavimu, adresuodami taip 
J. BARKUS

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

DŽDŽSAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas Įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

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

Urban’s Cold Powders 
(MILTELIUS NUO ŠALČIO). 

jokių žalčių nebijo. Už 75e ut 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Anew) 
MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper tTM

151 Metropolitan Ave. 
br’ooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

FRANK A. URBAI? PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE. BROOKLYN, N. 1

- Aš, žeminus pasirašęs, siunčiu VIENA D0LERĮ, už kurį 
man prisiųsti URBAN'S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody 
mais, kaip vartoti.

v

Vardas

No.. -Street or Awbm

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas 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 prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S ĮJo 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

llodel Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
virŠpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur -Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad-. 
resuokit:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
<67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
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Iš SLA 57 KUOPOS

APŠVIETA IR AUKŲ

GRABORIUSLIETUVIS

GEORGE NOBILETTI

VEIDO GRAŽUMAS
Biuro namo

Gana Pavykęs Susirinkimas

PaimtaVargdiene.

PLATINKITE!BUDAVOKITE!

WORKING WOMAN
kuris 
prieš

, rami
i buvo

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

New
nesu-

Vardas _______
No. ir gatve__
Miestas ir valst.

.ja, kuri kovoja už apdraudos 
pensijas visiems bedarbiams!

au- 
ir 

už 
na-

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžių.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Jį

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Ir laidoja numirusiai ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa- 
Larnavimo ir uX Somą kainą, nuliūdimo 
valandoje Šaukitės pas mane. Paa mana 
galite gauti lotus ant’visokių kapinių kuo- 
goriausiose vietose ir už Žemą kainą..'

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

162 Broadway
Rezidencija: 13 W. 3rd Street

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

Darbininkam reikia 
iš komunistinio turinio 
Laikraščius irgi tokio 

skaityti. PriklKusyda- 
iš-

moterų laikraštis, 
baltųjų darbininkių

UŽS1DEGKITE 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.

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universitetu Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutSrti:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIU3-UNDERTAKER

Politi- griežtai atsisako aukoti, 
ir

Skaitant 
Mažasis,’’ 
jis buvo,

pereitą trečiadienį, 
svetainėje. Narių 
ketvertas desėtkų. 

į kuopą įstojo—Jo- 
ir Ona Rugienięnė;

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.

NAME _____________________ ADDRESS—

Geresnis buvo, nekaip vidų- Užgirta 
tinis, susirinkimas Tarptauti- kaip kuopos atstovas Ateivių 

i nio Darbininkų Apsigynimo 17 Apgynimo Taryboje

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

<

) Geo. Kuraitis.

WILKES-BARRE, PA

kad kas kitas mums j
Mes j 

ir

OMittranMOl

A. L. D. L. D. Agitacija 
Už Gavimą Naujų Narių

dainų, galėsite ir pasišokti. 
Trumpai sakant, bus linksma 

i visiems—kaip jauniems, taip ir 
'senesniems. Taigi visi neuž
mirškite atvažiuoti užbaigti se- 

Agitacijos mėnuo už gavimą z-onkl su Aido Choro nariais, ir 
naujų narių prasidėjo su pir-. 1 utsivežkite savo draugus, 
ma diena spalių. Kodėl kiek- Pasimatysime prie keptų šu- 
vienam darbininkui augščiau ‘ niu D. Zdaniūtė.
minimon organizacijon reikia _____
prisirašyti? Šiandien visose 
dalyse pasaulio, kurias kapita
listai kontroliuoja, siaučia di-i 
džiausią bedarbė ir darbiniu-' 
kų sukilimai. Kapitalistinėj 
literatūroj tas viskas aiškina-į 
ma darbo žmonių klasei atbu
lai. Patys darbininkai persta

tomi kaltininkais to viso neti
kusio kapitalistinio surėdymo, 

^Mokyklos ir bažnyčios tą vis
ką užtvirtina, kad darbo žmo
nių klasė kalta už ta bedarbe 
ir visas žudynes.

A. L. D. L. D. organizacija 
leidžia knygas, kur į tuos 
klausimus ir kaltinimus atsa
ko, nušviečia dalykų stovį tik
roje šviesoje. Būdamas nariu 
A. L. D. L. D. organizacijos, 
gali gauti už prieinamą kai
ną knygų įvairiais klausimais, 
čia paduosiu kelių seniau iš
leistų knygų vardus. Jos la
bai reikalingos darbininkams: 
“Karė—Ko Dėlei?”, “Vakarti 
Europos Literatūros Istorija,” 
“Komunizmo A-B-C,” “Rusijos 
Istorija.” Tai čia suminėjau 
tik kelių knygų vardus, kurios, 
mano supratimu, gali duoti 

F daug žinojimo darbininkams.! 
Tokio žinojimo, kokio negalės 

^pasisemti jokiame kapitalisti
niame universitete nei iš jų li
teratūros.

Dar reikia priminti, kokias 
knygas šiemet išleido: 
nes Ekonomijos Pamatai 
“Vytautas Mažasis.” 
knygą “Vytautas 
galima sužinoti, kas 
kuomet gyveno 500 metų tam 
atgal, kaip jis kelis kartus 
pardavė Lietuvą Lenkijai. O 
šiandien katalikų bažnyčia no- 

*ri Vytautą iškepti šventuoju, 
h kad žmonės garbintų savo pro

tėvių buvusį despotą ir krau- 
4 #eri- z

Tai mums labai reikalinga darbininkišką 
f tą viską žinoti, kas augšęiau 

kalbėta. Bet mes to nežinosi
me skaitydami socialfašistų ar 
fašistų leidžiamą literatūrą. 
Sužinosime tik skaitydami ko
munistinio turinio literatūrą. 
A. L. D. L. D.’ organizacija tai 
tikra darbo žmogaus mokykla, 

šio vajaus laike nupigintas 
ton organizacijon prisidėjimas. 
Nereikia įstojimo mokėti. Taip 
paskelbė “Laisvėje” Centro 
Komitetas. Naujam nariui tik 
reikės užsimokėti metines duo
kles $1.50.

Kokia išeitis darbo žmonių 
klasei ? 
mokytis 

,^nygų. 
/ turinio 

mi apšvietos organizacijon, 
> moks suprast savo reikalus, at

skirs blėdingą darbininkų kla
sei literatūrą ir jos nerems. 
Užkariaus priešus savo tarpe. 
Susiorganizuos po raudona vė
liava į Kompartiją ir Darbo 
Unijų Vienybės Lygą. Tada 
paskelbs kovą bendriems prie
šams darbo žmonių klases— 
kapitalistams. Apvalys že
mės paviršių nuo žiauriųjų j 
darbo klasės žudytojų.

Dabar mums laikas organi
zuotis, kuomet visų pasaulio, 
dalių kapitalistai galanda gin
klus užpulti Sovietinių Respu
blikų Sąjungą; kuomet impe-! 
rialistai slopina revoliucinį ju-į 
dėjimą Chinijoj, Ispanijoj ir’ 

' iFkitose šalyse. Mes, darbinin
kai, neturime čia, Amerikoje, • 
ramiai sudėję rankas sėdėti ir! 
laukti, 

4 geresnį rytojų iškovotų, 
patys turime organizuotis 
kovoti.

WORCESTER, MASS. Wilkes-Barre j Prakalbos Įvyks Sekamą
Sekmadienį; Fašistam Nepavyko Jas Sulaikyti

Spalių 5 d. SLA 57-tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvy- 

i ko skaitlingas. Tarp paprastų 
j tarimų išklausyta laiškutis an- 
iglų kalboj nuo centro sekretorės 
panelės Jurgeliūtės, neva, atsa
kymas į kuopos laišką kaslink 
atsiskaitymo su organizacijos 
skaldomais nariais. Laiške nie
ko nepasako tuo reikalu nei pa
aiškina, tik dar daugiau provo- 

j kuoja; esą nesivadinkit ir ne- 
atstovaukit ant toliaus SLA. Iš 

j to pasidarė pas susirinkusius 
didesnė energija, nekurie pasa
kė : Ar tai tik tiek gali atsa
kyti ir taip rokuojasi su mu
mis apmokami viršininkai už 
narių metų metais sudėtus pi
nigus? O čia, kuomet liko per
skaitytas antras laiškas nuo 
Jeskevičiūtes, kaipo pranešimas, 
kaip dalykai stovi, susirinkimas 
pilnai pasitenkino, kad neužilgo 
galėsim po nauju čarteriu gy
vuoti. O suterštąjį SLA čar- 
terį per fašistus ir socialfašis- 
tus, kraujais aptaškytą, pirma 
laiko atiduosime.

Pažiūrėkime, kas daroma 
reikalingumą - smurtininkų atskilėlių .iš 57 kp. 

Šiame susirinkime net keli na
riai sugrįžę papasakojo ve ką. 

Pradeda disku- ! Kada jie užsimoka, tai mokesčių 
knygutes iš jų atima, reiškią, 

Aš vėl j neduoda atgal, kaipo pakvitavi-

WILKES-BARRE, Pa. — 
Spalių 5 d., kaip jau sakyta, 
vietinė policija išardė pra
kalbas, kuriose turėjo kalbė
ti B. Krasauskas. Prakalbas 
rengė vietinė ALDLD kuo
pa. žmonių buvo susirinkę

Komitetas po to nuėjo pas 
miesto majorą ir kategoriš
kai reikalavo leidimo ■ kitom 
prakalbom. Leidimą gavo

Susipratę darbininkai ir dar
bininkės gerai žino, kad reikia i 
visais galimais būdais skleisti! 
apšvietą tarpe darbo žmonių. Į 
O tam tikslui reikalingi pini
gai. Čia irgi susipratę darbi
ninkai ir darbininkės žino, 

į kad darbininkiškai apšvietai 
niekas kitas neaukos, kaip tik 
'jie patys.

Perskaičius “Laisvėje” atsi- 
[šaukimą, kad rengiama leisti 
darbininkišką laikraštį ispanų 
kalba ir gerai žinodama, kaip 
tarpe ispanų darbininkų rei
kalinga apšvieta, nes jie pa
skendę tamsybėje, vieną va
karą leidausi tam tikslui aukų : 
rinkt. Užeinu į vieną stubą, per-1 
statau tikslą ir 
remti tą sumanymą. Maniau 
kad tuojaus bus ir pritarimas 
Bet kur tauT" 
sijas, pareiškia, kad meksikie- į 
čiams neaukos ir t. t. 
pradedu nurodinėti, kad mes|mą. Nariai sako, kad dabar 
privalome rūpintis visų tautų Į neturime nei ką parodyti, kad 
darbininkų, apšvieta, nes kuo- esame nariais. Kaip kam jįc ^kapitalistiniai didlapiai neran- 
met jie susipras, tai bendrai' aiškina, kad jiems reikalinga jjoms visoms vietos.
stos kovon prieš savo išnaudo-1 knygutes, kad nesugrįžtų atgal! Bedarbis Harry Gordon, 52 
tojus. Bet nieko negelbsti, ppį * bolševikus ir sykiu negalė-jamžiaus, pasikorė name;

Tuo-i tu reikalauti savo įmokėtu pi-|Timothy Healy, 50 metų, pasi- 
Ikorė po medžiu; Morris Klein, 
!65, metų, nušoko nuo penktų 

rengti i lubų ir užsimušė; Arthur Low- 
SLA klausimu, kad lric> 35 met«’ buv«s kareivis>

ant spalių mėn. 12 d. Pra
kalbos įvyks 7 vai. vakare, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre j. Be prakalbą bus ir 
dainų: dainuos Aido choras. 
Bus ir duetų.

Lietuviai darbiu inkai, 
skaitlingai dalyvaukite šito
se prakalbose ir pareikškite 
savo protestą niekadejam 
fašistam, kurie įskundė mū
sų prakalbas.

Rengėjai.

penketas blankų parinkti 
kų apgynimui streikierių 
kitų areštuojamų kovotojų 
darbininkų reikalus. Keli
riai pasiėmė platinti tikietų 
tarptautiniams darbininkiš
kiems parengimams.

Visa tai rodo, kad T. D. A. į 
17 kuopa įsitraukia į platesnį 
bendrąjį Amerikos darbininkų ; 
judėjimą, atsiliepdama į jo 
reikalus.

PLATINKIT
“LAISVĘ

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO 
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

NORINTIEJI GE
RI A U SI O PA- 

gl TARNAVIMO IR 
Vi ŽEMA KAI
NĄ, nu liūdi- 
MO VALANDOJ 
AAUKITRS PASl

kuopos 
“Laisvės” 
susirinko 
Du nauji
nas Kazei 
taipgi sugrįžo V. J. Žilinskas.

Susirinkime pusėtinai padis- 
kusuota, kokiais būdais su
šaukt sutingusius, nesilankan
čius į susirinkimus. Daugiau 
domės kreipta ypač į East 
New Yorką, Ridgewooda ir 
Maspethą. Pravesta mintis, 
kad A. L. D. L. D. ir Darbinin
kių Susivienijimo kuopų nariai 
ir narės, turėtų savo organiza
cijose padirbėti naujų draugų 
rinkimui į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą. Tuo rei
kalu turėtų būt einama ir į 

i bendrųjų, mišrių draugijų bei 
kliubm narius.

Nutarta su obalsiniais pla
katais dalyvauti spalių 21 d. 
demonstraciniame Madison 

jam Square Garden mitinge, pasi- 
galutinai pranešta, kad j tinkant paleistus 

nėra jokio darbo; jis paliko! ~ 
moterį ir du mažu kūdikiu. i-” 

Stokite su Komūnistų Parti- 'būriu 
• 1*1 • v 1 1 1 ,

Kasdieną Didžiajame 
Yorke žudosi bedarbiai, 
rasdami jokio darbo, ypač ne
galėdami žiūrėti į kančias sa
vo badaujančių ir šąlančių kū- 

Idikių ir moterų. Iš kapitalis
tinių laikraščių pranešimų tre
čiadienį matėsi, kad per vieną 
dieną nusižudė bent keturi be
darbiai. Saužudysčių skaičius 
ištikro kur kas didesnis, bet

Haarlem oil.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
i

mot pasakiau, kad ir jiems nigų į SLA, neš jų . dalis rei-j 
patiems dar reikia šviestis, nes kesfą atiduoti, 
nesupranta darbininkišku rei-' 
kalų.

Reikia pasakyti, kad ren
kant aukas daugelis aiškinasi 
nedirbą arba labai mažai už- jr vadais SLA. 
dirbą. F ‘ 
del dolerio kito visgi neprisi-j)aį 

įeitų badauti, 
pareiga rūpintis abelnai dar-J* 

.bininkiškais reikalais, skleisti i 
apšvietą. Kuo-i 

met didžiuma darbininkų ap 
sišvies, susipras, tuomet gale; 
iškovoti geresnes darbo- saly 
gas.

S u 3 i r i n k i m as n u t a re 
diskusijas , , . . _r ,
naLai galėtų išsidiskusuoti ir Įnusoko,mio penktų lubų Vete- 
susipažinti su esamaja padėtimi 

Diskusijų/ su- 
Bet man rodosi, kad rengimas pavesta kuopos vąldy- 

, pagarsinant viešai per 
Juk mūsų visų Iplakatus.

j Kaunas.—Kunigų “Rytas” 
į smarkiai rėkia del fašistų 
i pasikėsinimo uždaryti atei- 
itininkų organizacija,

iš kalėjimo 
■ mūsų kovotojus drg. Fosterį, 
Minorą ir Amterį, ir ten vienu 

, su kitais lietuviais dar
bininkais, svetainėje maršuoti.

Išduota raportas iš kuopos 
atstovybės dalyvavimo Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijos konferencijoj Brooklyne.

drg. Kazakevičius,

CITY

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 Grožybes Lašai su , 

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

__ STATE

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
<♦.

Aido Choras rengia “Weenie 
Roast” (keptų “šuniukų”) išva- ' 
Žiavimą ant ValinČiaus ūkės, i 
Sweet Valley, Pa., sekmadienį, 
spalių 12 d.

Jau baigiasi vasaros sezonas 
ir kad užbaigus linksmai, tai su 
karštais “šuniukais” kaip tik ’ 
patiks visiems. Karstų “šuniu
kų” bus įvalias. O prie to 
linksmai laiką praleisit per vi
są dieną. Bus visokių žaislu,

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

TeL: Midwood 6261

1
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VIETOS ŽINIOS

1
Padarykime Pilnai Sėkmingu 
Spalių 15 d. Mitingą

Spalių 15 d., ateinančio tre
čiadienio komunistinės rinki
mų kampanijos mitinge kalbės 
drg. R. Mizara; yra pakviestas 
pasakyt prakalbą ir Daily 
Workerio redaktorius. A partinį,’ spalių i 
jųdviejų, tikimasi ir daugiau:Grieš Darbininkų 
kalbėtojų.

Mitingui paįvairinti, dainuos! Valgius prirengs draugės 
Aido ir Lyros Chorai. Marytė Vaičekauskiūtė, Blo-

Šias prakalbas su dainiška 'žienė ir Paukštienė, to darbo 
programa rengia Didž. New specialistės. Netrūks ir ska- 
Yorko Darbininkiškų Organi-lnių gėrimų.
zacijų Sąryšis. Rengkitės į Vakarėlis prasidės 5 vai. po 
jas, lietuviai darbininkai. Čia'pietų. Įžanga 35 centai.
sužinosite, keno reikalus at-į Darbininkai ir darbininkės, 
stovauja Komunistų Partija, iš Iateikite į šį vakarėlį! Gražiai 
vienos pusės, ir keno interesais j pasilinksminsite ir -tuo patim 
rūpinasi kapitalizmo partijos: paremsite šią organizaciją, 
demokratai, republikonai irlįuri 
“socialistai,” iš antros pusės. 
Tuomet pasidarys aišku, už 
katruos, kaipo . darbininkai, 
privalote atiduoti savo balsus 
rinkimų dienoje, lapkričio 
(November) 4.

Motina Išlaikė Lavoną 
Savo Kūdikio Šešis Metus

lavono jos kūdikio, 
šeši metai atgal, po 
Old Broadway, New 
Ji aiškinosi policijai,

draugai aplinkinių kolonijų 
miega tingėjimo liga. Ypatin
gai reikia kreipti dėmesį į 
draugus elizabethiečius. Jie 
sėdi,, rankas sudėję, Progresy
vių Kliube, diskusuodami ar 
tai čekerius lošdami, bet nei 
piršto nepajudina gavimui 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

Drg. Pakalniškis teisingai ‘iš
sireiškė, kad elizabethiečiai

T. D. Apsigynimo 17 Kuopos
Interesingas Vakarėlis

J. L. Kavaliauskaitė, Velič-i
merginų yra poniški eiti iš namo į na- 

vakarėlyje ma gavimui naujų “Laisvei” 
skaitytojų. Jo tokiam išsireiš-

ka ir Aido Choro 
sekstetas dainuos ’ 
Tarptautinio JįĮarbininkų Apsi-i 
gynimo 17 kuopos, sekmadie- kiniui II Apskričio konferenci-

(October) 12 d. ja nenorėjo tikėti, bet pasiro- 
J Orkestrą, do, kad jo pasakymas buvo 

vadovaujama A. Sinkevičiuko. paremtas faktais,'ir jau tikre-

šią
gina darbininkus 

| žiaurios kapitalistinės ‘
■ bės.”

nybėj pasirodo tingėjimo liga, 
arba rūkymas pypkių kliube— 
tai visas progreso darbas lai
ke vajaus mėnesio.,

Draugai! Argi mūsų Ant
ram Apskričiui nėra sarmata 
žiūrėti į Devintą Apskritį, ku
ris trečdalį tiek turi narių, 
kiek II Apskritys, ir jau pra
lenkė mūsų, apskritį naujais 
skaitytojais? Taip tai yra ne-

Puolkokis pasigyrimas, ir mes ne- 
teisy- galime pasigėrėti savo pajė

gumais.
Mūsų spaudos platinimasi

Tik Dvi Dienos Beliko 
Užsiregistruot Balsavimui

Užsiregistravimui, kad 
ilėtumėte balsuoti rinkimuose 
lapkričio 4 d., beliko tiktai 
šiandie ir rytoj. Kas neužsi
registruos, tas, sulig buržuji- 
nių įstatymų, negalės balsuoti.

Visi darbininkai piliečiai 
užsiregistruokite, kad galėtu
mėte savo balsus atiduoti Ko
munistų Partijos kandidatams.

ga-

Areštuota Marė Weberiene, 
kurios skiepe skrynioje rado 
liekanas 
gimusio 
num. 59 
Yorke,
kad už kelių savaičių po pa
gimdymui kūdikis miręs. Bet 
kadangi jinai pagimdė jį be 
daktaro ir gimimas buvo ne- i 
užrekorduotas miesto raštinė-' 
je, todėl jinai pabijojus, kad į 
nebūtų įkaitinta kaip kūdikio tūrių delegatų, kurie buvo į-

Tuojaus Paliuosuot Minorą, 
kad Nenumirtą Kalėjime!

Robert Minor, vienas iš ke-

ir padėjusi 
į skrynią, 
bus teisiama

Sako-

nužudytoja; tad 
jo lavoną skiepe

Jinai, tačiaus, 
už kūdikio nužudymą, 
ma, kad ta moteriškė yra silp
naprotė ir kelis kartus pir
miau buvo areštuota už smul
kias vagystes.

kalinti už vadovavimą kovo 6 
d. bedarbių demonstracijai, 
pavojingai serga Rykers Is
land kalėjime. Nors, po šešių 
mėnesių kalėjimo, vyriausybė 
žada Minorą su Kosteriu ir 
Amteriir paliuosuot spalių 21 
d., tačiaus per liekamas iki 
tol vienuolika dienų gręsia 
mirties pavojūs drg. Minorui 
kalėjimo sąlygose. Todėl Tarp- 

!tautinis Darbininkų Apsigyni- 
,mas ir su juom einantieji ko
vojanti darbininkai reikalauja, 
j kad drg.

aplodismentų. Čia jis susikibo 
su jaunu, augštu ir muskuluo- 
tu žaliuku vengru, Rudy La 
Ditzi, sveriančiu 218 svarų. 
Gi krūtiningasis /Kandratas 
svėrė 214.

Iš pirmo susikibimo La Ditzi 
pakliuvo į Kandrato glėbį, iš 
kurio, augštai iškeltas, dribo 
ant matraco. Itin pasiryžusiai 
demonstravo savo spėką ir su- 
gabumus stiprusis vengras, ale 
Kandratas vis matėsi galingos- nuo 30 iki 40 metų amžiaus, 
niu ir savo oponentą džiukt pa irgi 
džiukt trankė į plonai pri-| pribuvus, neturiu pažinties, 
dengtas grindis.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugės, laisvos nuo ti

kybinių burtų, mylinčios ramų 
ūkės gyvenimą. Aš esu vaikinas 32 
metų amžiaus, nerūkau ir svaiginan
čių gėrimų negeriu; myliu smag*ų gy
venimų, ypač literatūrą. Rašykit 
rimtai ir apsisvarstę. P. Kiškis, P. 
O., Emsdale, Ont., Canada. 238-41

PAJIEŠKAU apsivedimui pasiturin
čio vaikino arba našlio be vaikų, 

Aš 
esu pasiturinti. Nesenai čia 

' ‘ ‘ . Mel-
‘ t Sykį jau Laužiu atsišaukti ir prisiųsti savo pa- 

Ditzio pečiai glaudėsi prie ma-iveikslą' H351 Nagel St.,
TT ----- (237-241)

. R. M., 
Hamtramck, Mich,traco; matydamas, kad galas 

artinasi, jis movė pirštą Kan- 
d ratu i į nosį ir valiai gręžti. 
Tuomi pasiliuosavo, ale nuo 
refero gavo vyras rūstų per
spėjimą už .tai.

Po 10 minučių ir 35 sekun- Worcester, Mass___________
dų grumimosi, Rudy La Ditzi PASIRANDAVOJA fornišiuoti kani- 
jau buvo Kandrato replėse su-1 1 
spaustas ir išskėstom rankom 
gulėjo 
po.

IŠRANDAVOJIMAI
PARANDAVOJU operetes “Meilės 

Rykšte” ir “Kuprotas Oželis.” Kas 
' norėtumėte jas lošti, kreipkitės se
kamu adresu: Ig. Perminąs, 11 Fran- 

"■ " 240-41

bariai, gaminama ir valgis. Kam
bariai apšildomi ir. yra visi patogu- 

imai. Jei norėsite, galėsite gauti tik 
. 104-67—128th 

239-41
augštieninkas be kva-i kambarius, be valgio. 

Nuo plojimų ir šauksmų St., Richmond’ Hill.
iš tūkstantinės minios, kurioje

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvio Valgykla

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

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Syki 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliy, Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

PARDAVIMAIlietuvių, ūžė 
gigantiškame 

Tai buvo sveikini- 
yra privalomas kiekvienam A. mal' laimėtojaus Kandrato, ku- 
L - - - - Mūsų H r’s Pakaitą saujom braukda-
Apskrityje yra didelis apsilei- mas nuo veido, i'š lengvo suk- 

klausime ir damasis į ratą, lenkė galvą į 
_ tiek C pasišventę, baltuojančius sveikintojų vei- 

kaip kitų valstijų draugai kad c^s- 
dirba, toliaus gyvendami nuo 
dienraščio, negu mes, arti
miausi prie mūsų dienraščio. 
Ir jeigu draugai elizabethie
čiai nepadaro ablavos ant vie
tinių gyventojų, eidami iš na
mo į namą, rinkdami skaityto
jus, tai kuomi jūs, draugai, 
galite pateisinti tokį savo 
rangumą? Aišku, kitokio 
siteisinimo nėra, kaip tik 
gėjimo liga, kuri turi būt 
doma aštria darbininkiška 
tika.

Elizabethe lietuvių darbi
ninkų yra didelis ir gražus bū
rys. Bet ar nors kartą laike 
mūsų laikraščių vajų buvo per
eita per jų gyvenamus namus, 
kalbinant užsirašyti mūsų dar
bininkiškus laikraščius? Ne, 
aš tokio dalyko nežinau ir ne
su girdėjęs.

Teisybė, elizabethiečiai pa
sakys, kaip ir kiti, kurie nori 
miegoti, sako, kad neapsimo
ką vaikščioti po namus, 
bas bus veltui,’ 
nes,” negalima

buvo daug ir 
tamsioji erdvė 
koliseume.

L. D. L. D. nariui.

dimas šiame klausime, 
mes nesame 1

Freeman, žydas, su rusų 
Vakturof, nedarė į publiką į- 
spūdžio. Abu tingiai voliojo
si. Išėjo “ant lygių. Basa n ta 
Singh, indusas, su Joe Parelli, 
lengvasvoriai, .artistiškai rito
si. Parellis įveikė Singhą.

Mike Romano, starkus ita
las, vogos 202 svarų, laužėsi 
su Joe Toots Mondt, sverian
čiu 239 svarus. Jiedu piktai 
kovojo. Kaip eržilų spardy- 

]<r(_ mosi ir kumščių pasidalinimo 
J veidus ir šonus referas nega
ilėjo sulaikyti. Mondt sėkmin
gai džiovė į sprandą Romano’- 
ui ir kada tas krito nuo smū-

ne- 
pa- 
tin- 
gy-

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vie

toj. Biznis geras ir galima pigiai 
pirkti. Pasinaudokit proga. Ign. L. 
Zawadzki, 304 N. 3rd St., Harrison, 
N. J. 24'| 3
PARSIDUODA batų taisymo (shoe

maker) mašina. Kreipkitės po num.
60 Hudson Ave., Central Brooklyn,
N. Y. 240-42
PARSIDUODA kendžių storas, biznis 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGI 3 darbininkai prie la

bai gero darbo. Gera mokestis, 
bet turi užsistatyt kauciją pinigais. 
Atsišaukit šiuo adresu: Smith, 45 
Branford Pl., Room 227, Newark, 
N. J. 240-42
REIKALAUJAME prisidėti prie lie

tuvių gesolino kompanijos, įmo
kant mažą sumą pinigų. Gausit ge
rą darbą gesolino stotyse, pardavinėti 
gesoliną; gausit gerą užmokestį ir 
būsit nariais tos kompanijos. Atsi
šaukit < tokiu adresu: Capitol Auto i i • t r T'i_  1 ? __ 1• .V 1 .1 • 1 • 1 • Sritiniu t IUIUU UUlUriU. VCipilVl .taiavv£10, pasišokęs dribo jam tlC~|gervjcc stations Corp., 45 Bradford

šiai ant galvos ir prislėgė.
Paskutiniai ritosi Geo. Ha

gen su Dr. Ralph Wilson; išėjo 
lyįgiomis. Sportas.
Į , ' ! •• « * ! ."p.... —

Daugiau Vietos Žinią 
Penktame Puslapyje

Pl., Room 227, Newark, N. J.
240-43

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nnfotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
įvairiomis s p a 1- 
vomia. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
aaserikoniSkais.

TELEFONAS« 
TRIANGLE 1460

Kreipkitės i i u o 
adresu i

JONAS
171 Bridge St., <

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRAB ORIUS 
(UNDERTAKER)

STOKES
!. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 440>

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius būdavo jimui naujų namų 

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

228-54

NOTARY PUBLIC

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 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

dar- 
“tikinti žmo- 
esą užrašyti 
šitokie pasa-

, nes 
tie, kurie dirba, turi ir pasi
sekimo. O tie, kurie nedirba, 
negali laukti keptų karvelių 
savo gūštoje.' Prie 
draugai! Sukruskime, 
sius pamatysime,—kad 
prie laimėjimo pirmos 
mos dovanos.

Iš Huntington, L. L, drg. 
Gaškauskienė nusiskundžia 
laiškutyje, kad jų kolonijai 
paskirta didelė kvota ir jie 
mano, kad nebūsią galima ją 
išpildyti. Ji taip pat nusiskun
džia, kad religijos prietaruo
se paskendę lietuviai, ir tokiu 
būdu sunku esą užrašyti jiems 
darbininkišką laikraštį. ' Bet 
jau yra gauti toje kolonijoje 
du metiniai skaitytojai, ir tik 
trūksta iki paskirtos kvotos ke
turių naujų skaitytojų. Jūs, 
Drauge, turite su Rugieniais 
padaryti ablavą East Setauke- 
te, pas farmenus. Drg. Pau
lius jums galės pagelbėti, pa
rodydamas ten gyvenančius 
lietuvius, ir jūsų kolonija gali 
ir turi būt pirmutinė išpildyme 
jums paskirtos kvotos.

Vajaus Kapitonas.

Minoras būtų, pa-)aik’raštj ' ir tt. 
įliuosuotas tuojaus, be mažiau-i](ojimai neišlaiko kritikos,
siu atidėliojimų.

Daktarai pripažįsta, kad
Minoras pavojingai serga

Prostitucijos Agentai Bandė 
Pasigrobt Heleną Stankiūtę

Trečiadienį trys niekšai nu
tvėrė Heleną Stankiūtę ir tem
pė ją į savo automobilį ties 
S. 5th ir Havemeyer Sts., 
Brooklyne. Mergaitė klykda
ma kovojo su jais, nepasiduo- apendiko įdegimu, kuris jį bū
dama. Du kiti jų sėbrai au- vo keturis sykius visai par- 
tomobilyj pamatė, kad artina-. bloškęs bėgyje trijų keturių, 
si policmanas; todėl buvo pri- i p asu tirpų dienų. Apendikas 
versti paleist mergaitę; sušo-įgali mle kada trūkti ir iš to 
ko į automobilį ir visais garais I prisimest! vidurių plėvių įde- 
sau nubirzgė. Jie buvo vei-Į girnas, kas paprastai reiškia 
kiausia gaudytojai mergaičių mirtį. .
į paleistuvystės namus.

H. Stankiūtę yra nesenai at- no sunkus po prievarta darbas 
važiavus iš Girardville, Pa. Ji 
dirba skalbykloje New Yorke.

Tai jau trečias atsitikimas 
bėgyje vieno mėnesio Brook
lyne, kad “gyvojo tavoro” biz
nieriai gaudo gražias mergai-'per spaudą viršun iškėlė Wel- 
tes stačiai nuo gatvių.

Ypač drg. Minora nuvargi-

Rykers Salos kalėjime su jo 
supuvusiu maistu. Iš geresnio 
Welfare Salos kalėjimo Mino
ras buvo čia į katorginį padė
jimą perkeltas todėl, kad jis

IMPERIAL
BARBER COLLEGE

darbo, 
o vai- 

einame 
skiria-

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

Sandėlis Ginklą Šaikos, 
Nužudžiusios 20 Žmonių

Policija užtiko sandėlį gink
lų—kulkosvaidžių, revolverių 
ir šautuvų, po num. 126 Hen
ry St., New Yorke. Tie gink
lai, sako, priklauso šaikai, ku
ri yra nužudžius daugiau kaip 
20 žmonių. Ten buvęs (cen
tras piktadarių kompanijos, 
kuri už pinigus, pagal orderį, 
žudydavo nurodomus žmones, 
pjaustydavo jiems ausis bei 
nosis; planuodavo didžiuosius 
apiplėšimus, grobdavo vaikus 
ir reikalaudavo didelių pini
gų iš tėvų už vaikų sugrąžini
mą, pardavinėdavo heroiną, 
kokainą, opiumą ir kitus už
draustus nuodingus svaigalus.

Kaip įtariami žymiausi tos 
šaikos darbuotojai, liko areš
tuoti Joseph Celi, 20 metų am
žiaus; Rožė Chipparione, (26 
metų; Albert Wagner, 25 
metų, Michael Zuckerman, 18 
metų, ir J^ Gick, 20 metų.

Vienas iš areštuotų, apart 
biznio per minimą kriminalis
tų centrą, dar laikė ir Bar- 
mpre Social Kliubą, 30 Jack- 
son St., kur taipgi varė viso
kį piktadarystės biznį.

fare Salos kalėjimo viršininkų 
graftą, šmugelį ir kaip jie di
deliuose raškažiuose laiko po
litikierius, nuvogusius miestui 
milionus dolerių ir nuteistus už 
tai visai trumpam laikui.

Už tai kapitalistinė vyriau
sybė šiurkščiai Minorui atker
šijo ir dar keršija, laikydama 
jį šlykščiame kalėjime, nepai
sydama, kad jam tuo būdu 
gręsia mirtis, jeigu nebus tuo- 
jaus paleistas ir į tinkamų 
daktarų rankas pervestas.

Drg. Minor yra Komunistų 
Partijos kandidatas į kongre
są.

Spalių 21 d., Madison Sq. 
Gardene, New Yorke, bus di
dis demonstracinis pasitikimas 
drg. Fosterio ir Amterio. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni- 
mas/sako: Jeigu norime tame 
mašiniąme' \ mitinge matyti ir 
drg. Minorą, turime daryti 
kuo didžiausio spaudimo į val
džią, kad tuojaus paliuosuotų 
drg. Minorą.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Lyros Choro mėnesinis ssuirinki- 
mas bus antradienį, 14 spalių, Na
tional Hali., 91 Clinton Ave., 8 v. va
kare. Visi lyriečiai būkite šiame su
sirinkime, nes turime svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai, mūsij metinis pa
rengimas, kuris jau visai netoli, tu
rime gerai prisirengti. Taipgi ope
retes klausimas, nes greitu laiku tu
rėsim pradėti mokintis. Todėl nei 
vienas nepraleiskit šio susirinkimo. 
Valdyba. 241-2

RIDGEWOOD, N. Y.
A. L. D. L. D. 55 kuopos su

sirinkimas bus nedėlioj, 12 
spalių, Degulio svetainėj, 147 
Thames St. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite, tu
rime svarbių reikalų aptarti, 
kaip tai, Seno Vinco prakal
bos ir kiti. Jokubonis. 241-2-

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietą
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

418 Metropolitan Avenue 
5Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

SPORTAS

A.LD.L.D. II Apskričio 
Vajaus Kampelis
Verti Draugai Papeikimo

Ši savaitė su gavimu naujų 
skaitytojų nekaip atrodo. Visi’

ANTANAS KANDRAT
Amerikos lietuvių sporto 

pirmtakūnas vėl arenoje. Dau
gelis Amerikos lietuvių nuste/ 
bo išgirdę, kad Kandratas vėl 
stoja į ristynes. Vieni statosi 
sau klausimą, ar jis tam ne- 
persenas, kiti net stebisi, kad 
arti penkių dešimtų metų žmo
gus imasi sunkaus ristynių 
sporto.

Po 9 metų atostogų, anksty
vasis Amerikos lietuvių risti- 
kas ir ilgų metų čampionas, 
Antanas Kandrat spalių 8 d. 
užžengė ant matraco New 
Ridgewood Grove koliseume, 
Brooklyne. Kada jį perstatė, 
suūžė svetainė nuo gausingų

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

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

Mes

65c

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue » Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. 4-to s gatvės Tel.,, Gręenpoiht 2017-2360-3514
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Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu. 1

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
- (Undertaker)
107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

■Ml
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