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KRISLAI
Indijos Pranašas
Kur Dabar Jie Dės Akis?
Zabulionis No 2
Darbininkiškas

Repertuaras
Suvaikėjo

Rašo P etniška

P.) apšvietos sis-

“Nusistebėjau pakilimu 
apšvietos komunistinėj Rusijoj? 
Neapleidžia jie ir kultūrinių 
pusių. Laike pastarųjų dviejų 
metų aš patapau tapytoju... 
Aš turiu su savim apie 500 pie- 
šinių, kuriuos išstačiau parodo
je Maskvoje. Penki tūkstančiai 

< žmonių laike penkių dienų atė
jo jų pažiūrėti. Jie yra stebė
tinai intelektuališki — prizma 
(trikampis stiklas, perleidžiąs 
per save šviesą ir išdėstąs jo
sios spalvas,
temos—tie rusai.

“Indija gali labai gerai pa
simokinti iš Sovietų mokyklų 
programos. Tai didelė objek
tyve mums lekcija... ”

žinote, kas šitaip kalba? Tai 
pasaulio buržuazijos išgarbintas 
Indijos pranašas, poetas, mysti- 
kas, tapytojas, 71 metų amžiaus 
senis — Rabindranath Tagore— 
kurio nemažai raštų išversta ir 
lietuvių kalboj. Tai buvo be
veik jojo pirmi žodžiai, įžen
giant į New Yorką, kur jis pri
buvo pereitą ketvirtadienį.

“Mūsų” fašisai ir socialfašis- 
tai dailininkai ir poetai, kurie 
iki šiol keliaklupsčiavo prieš ši
tą žmogų, turės rausti, kai vir
ti vėžiai, skaitydami šitas eilu
tes. Juk jie niekina, neigia So
vietų Sąjungą. Jie sako, kad 
bolševikai stumia pasaulį “at
gal,” “į barbarizmą”; jie, beje, 
tvirtina, kad pati Sovietų vy
riausybė “barbariška,” “necivi
lizuota.” Akyvaizdoje to, Indu- 
sų poetas ir galvočius (buržu
aziniam to žodžio supratime), 
kuris apsilankė Sovietų Sąjun
goje ir spėjo susipažinti su bol
ševikų darbais — Sovietų Są
jungą stato pavyzdžiu savo tė
viškei Indijai — Indijai, kurią 
smaugia socialistiški imperia
listinės MacDonaldo valdžios 
budeliai I

Grigaitis persispausdino Za
bulionio No. 2 (Jankausko) 
“straipsnį,” niekinantį komu
nistus. Apsilaižydamas naudo
jasi ir Vitaitis su Michelsonu. 
Na, ir kas, ar tuomi jie pa
kenks komunistiniam judėji
mui? Kuomet prasilakę ir su
sikompromitavę niekšdariai loja 
ant komunistinio judėjimo, jam 
tuomet sveikiau: darbininkai ži
no, kad tasai judėjimas yra ge
ras, jeigu ant. jo loja lakudros. i 
Gi pačių Zabulionių likimėlis — 
žinomas, žinomas ir tų, su 
kuriais Zabulioniai užsiimdo.

Los Angeles mieste Fišės ko
misijai kažinkas paliudijo, būk 
Amerikos komunistai aplaikę 
20,000 revolverių, šautuvų ir 
kitokių ginklų. Tai vis revo
liuciniam judėjimui. Juo to
lyn, tuo tie liūdininkai eina dur- 
nyn.

Aną sekmadienį Aido Choras 
(brooklyniečių) turėjo savo 
koncertą. Choro repertuaras 
susidėjo vien tik iš darbininkiš- 
kų-revoliucinių dainų. Ir jis 
buvo įdomusą geras—geras to
dėl, kad choras gerai dainas iš
pildė. Vadinasi, ta “teorija” 
neteisinga, būk tik darbininkiš
kų dainų dainavimas sudaro 
nuobodų koncertą. Nuobodus 
nebus, jei tos dainos 
karnai išpildytos.

“Tėvynės” Vitaitis 
sekamą ukazą: kurie
riai pasirašys po “Power of At
torney” cirkulioriu savo vardą, 
tie pirmiausiai “išstoja” iš Su
sivienijimo. Tai paikas narių 
gąsdinimas. Kiekvienas asmuo, 
kuris turi šiokią tokią nuovo
ką, žino, kad tai yra nesąmonė. 
Minėtas raštas yra del bylos 
prieš fašistus SLA. Fašistai 
juk smurtu, su mušeikų ir po
licijos pagelba, pasigriebė Susi
vienijimą. Nariai mato, kad su 
fašistais nebus galima sugyven
ti ir todėl reikalauja dalies tur
to. Bet niekas jų už tai ne- 
meta (ir negali) iš Susivieni
jimo. Fašistas Vitaitis Visiš
kai sukddikėjo ir dar didesniu 
neišmanėliu pasiliko.

bus tin-

išleidžia
SLA na-

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian* Workers* Daily)
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Komunistų Kandidatai
New Yorko Valstijoj

NEW YORK. — Robert 
Minor, Israel Amter, Max 
Bedacht, Earl Browder, 
Clarence Hathaway, M. J. 
Olgin, James Ford, Fred 
Biedenkapp, Vern Smith 
ir Alexander Trachten
berg — komunistų kandi
datai kongresiniuose dis- 
triktuose Manh a ttane, 
Bronxe ir Brooklyne. Visi 
oficialiai tapo padėti ant 
balsavimo sąrašų. Be to, 
daugely j assemblinių dis- 
triktų padėta komunistai 
kandidatai į assemblime- 
nus.

Wm. Z. Fosteris—į gu
bernatorius, J. Louis Eng- 
dahl — į vice-gubernato- 
rius, o Richard Moore—į 
prokurorus.

Šiandien, šeštadienis, 
paskutinė diena užsiregis
truoti. Darbininkai pilie
čiai, registruokitės, kad 
galėtumėt savo balsus pa
duoti už komunistų kan
didatus. Balsavimas lap
kričio 4 d.

Laivų Judėjimas
Klaipėdos Prieplaukoj

KAUNAS.—Per rugpjū
čio mėn. į Klaipėdos uostą' 
įplaukė išviso 113 laivų,' o 
išplaukė 117. Įplaukusių lai
vų tarpe buvo 55 vokiečių, 
20 švedų, 12 danų, 9 latvių, 
5 estų, 4. anglų, po 3 norve
gų ir lietuvių, po 1 Dancigo 
ir Holandų. hįuo šių metų 
pradžios iki rugsėjo ' mėn. 
1 d. išviso įplaukė 639 laivai 
su 177,005.60 netto regis
truotų tonų, o išplaukė 640 
laivų su 185,755.32 netto re
gistruotų tonų.

Įplaukę per rugpjūčio 
mėnesį laivai įvežė išviso 
77;874 tonus įvairių prekių' 
už 16,715,658 litus. Per tą 
patį laikotarpį išvežta 20,- 
851 tonas prekių už 9,046,- 
100 litų. Įvežta daugiausia 
buvo trąšų, kalkakmenių, 
sieros masės> anglių, žalių 
trąšų, geležies, žibalo, ben
zino, cukraus, silkių, įvairių 
riebalų, nedegtų plytų * ir 
tt. Išvežta — celuįozė, ap
dirbti medžiai, f ani'era, ■ sie
ros nuodėguliai, sviestas, 
grūdai, odiniai apdangalai 
ir neapdirbti medžiai.

Per rugpjūčio mėn. į Klai
pėdą laivais buvo atvykę 
598 keleiviai, o išvykę—961.

%.

Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re*

težins, o lęlaimėsite Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalių (October) 11, 1930

Rytoj Šventadienis—Skaitytojau, 
Gaukit "Laisvei” Naują Prenumeratą

Drauge: Skaitytojau ir Skaitytoja:
Rytoj sekmadienis — darbininkai nedirba. Jūs, be 

abejo, susieisit ne vieną savo pažįstamą bei prietelių. 
Nepraleiskit progos nepasikalbėję su juo ir apie svar
biuosius darbininkų kovos reikalus. Būtinai pasikal
bėkit apie darbininkų apšvietą: knygas, laikraščius, 
etc. Prie progos paklauskit jį arba ją, ar skaito 
dienraštį “Laisvę” bei “Vilnį.” Jei ne—kodėl? Jam 
reikia įrodyti reikalingumą skaityti darbininkiškos 
spaudos, kuri kovoja už jo ir visos darbininkų klasės 
reikalus; kuri šviečia kelią darbininkų kovom; kuri 
rūpinasi bedarbiais ir dirbančiaisiais.

Būtinai turite padaryti juos dienraščio ^Laisvės” 
skaitytojais. Šį mėnesį, atsiminkit, “Laisves” kaina 
tik penki doleriai metams. Šis mėnuo yra vajaus mė
nuo už “Laisvę,”, “Vilnį” ir ALDLD.

Jūs, drauge skaitytojau bei skaitytoja, pareiga pa
sidarbuoti kuodaugiausiai šį mėnesį darbininkiškos .ap
švietos stiprįnimui.

Mes laukiam nuo jūs prenumeratoriaus; laukiam jūs 
pasidarbuojant. Tai nėra sunku. Na, o jei kiekvie
nas “Laisvės” skaitytojas gautų po vieną naują pre
numeratorių dienraščiui—kiek tai būtų! Kokią didelę 
armiją mes turėtum. Kokią naudą atliktam revoliu
ciniam darbininkų judėjimui.

Gavęs naują prenumeratorių — kuoveikiausiai siųsk 
“Laisvės” antrašu: 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

Turėjo Speciali Posėdį 
delei Streiku Bangos

Finliandijos Seimo, 
Rinkimų Pasekmės

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

MADRIDAS. — Pereitą 
ketvirtadienį Ispanijos mi- 
nisteriųJ kabinetas turėjo 
savo specialį susirinkimą, 
kuriame kalbėtasi delei 
streikų bangos, kuri apėmė 
šalį. Premjeras Bęrebguer 
ramino savo kolegas, kad 
padėtis gerėja.

Pereitą ketvirtadienį Is
panijos peseta pasiekė že
miausio laipsnio šalies isto
rijoj: 9.95 už amerikonišką 
dolerį.

Nebeišrinko J. Tbomaso 
į Partijos Viršininkus

• LLANDUDNO, Valija.— 
Anglijos Darbo Partijos 
konferencija neišrinko J. H. 
Thomaso į partijos veikian
tįjį komitetą delei to, kad 
jis nepagerino bedarbių 'rei
kalų, nežiūrint, kad buvo 
nuskirtas jais rūpintis, kai
po valdžičs žmogus.

PADARĘ SUTARTĮ

VIENA.—Austrijos ir Vo
kietijos, fašistų pąrtijos pa
darė su tąrtį, kuria eįnant 
viena j antrai turės, padėti 
smurtuose.

Abysinijos Valdytojai Užpirko Jungi. Valstijose 
“Gemblinimo” Įrankių Žmonėm “Palinksminti”
ADDIS ABABA, Abisini

ja.— Lapkričio 2 d. čionai 
bus karūnavo jamas Halle 
Sellassie, Dovydo Ainis, kai
po Abysinijos imperatorius. 
To įvykio paminėjimui šau
kiama viso pasaulio didžiū
nai ir valdžių atstovai 
(Jungtinės Valstijos siunčia 
specialį savo pasiuntinį, 
Murray Jacobi ir kt.). Pri
važiuos visokių kazyrninkų 
ir “gemblerių.”’ Kad pa-

linksminti Abysinijos pilie-' 
čius, valdžia užpirko Ameri
koj visokių “gemblinimo” 
išradimų, mašinų, kurios 
bus naudojamos laike karū
nacijos žmonėm linksminti.

Abysinijoj' viėšp ą t a u j a 
baisi žmonių priespauda: 
liaudis laikomą tamsoj ir 
vell$a nepakeliamą išnaudo
tojų ir parazitų ahtdėtą 
naštą.

HELSINGFORSAS.—Rin
kimuose į Finliandijos par-, 
lamentą buržu^zinės-fašisti- 
nės partijos gavo 134,-o so
cialistai 66 atst. Komunistų 
fašistinė valdžia . visai ne
prileido prie balsavimų, t. 
y., neleido komunistam 
dėti savo kandidatus.

Devynių Metų Amžiaus
Vaikas Nušovė Motiną

TIRANA, Albanija. — 
Korispole, pietinėj Alba
nijoj, pereitą ketvirtadie
nį įvyko sekamas atsitiki
mas: devynių metų am
žiaus vaikas paėmė šautu
vą ir pradėjo sekioti savo 
motiną*. Žmonės šnekėję, 
mat, kad jo motina užsi- 
imdinėjanti su tūlu vyriš
kiu, einanti pas tūlą vyrą 
“į svečius.”

Kaip tik sykis: eidamas 
paskui motiną, vaikas nu
sekė ją pas kalbamą vy
riškį. Ten paleido į mo
tiną šūvį. Kuomet moti
na gulėjo negyva, tai vai
kiščias nuėjęs policijai pa
sakė: “Areštuokite mane. 
Aš nušoviau motiną prie 
josios meilužio namo; aš 
gelbėjau unarą savo šei
mos.” Buržuazinė spauda 
iš to džiaugiasi ir vaiką 
kelią į padanges, kaipo 
“ricierių.”

Sovietų Sąjungos 
Protestas Prieš Lenkiją

tą,

SOVIETU SĄJUNGA VĖL KALTINA ■ a 
MANDŽURIJOS VALDŽIĄ DELEI TO, 

KAS DABAR DEDAS PRIE GELŽKELIO
Gaujos BanditŲ-Baltagvardiečiu Mobilizuo jasi Šiaurinėj Man- 

džurijoj; Daro Trukdymus Gelžkeliui ir Rengiasi Įeiti į
Sovietų Sąjungos Teritoriją . ' rį'

MASKVA,—“Tas” prane- 
ša, kad SSSR pasiuntinys 
Varšavai įteikė lenkų užsie
nių reikalų ministeriui no- 

kuria protestuojama
prieš lenkų karo lėktuvų 
perskridimą per Sovietų 
Rusijos sieną ir vieno iš jų 
karo veiksmus Sovietų teri
torijoj.

Protestas sukeltas rugsė
jo 8 d. įvykių Sovietų-Lenkų 
pasienyj. Tą dieną Jampo- 
lės rajone 4 vai. po pietų 
lenkų karo lėktuvas per
skrido į Sovietų Rusijos pu
sę, bet buvo apšaudytas ru
sų pasienio sargybinių ir tu
rėjo sugrįžti atgal į Lenki
ją. Vieną valandą vėliau 
tame pačiame rajone kitas 
lenkų karo lėktuvas per
skrido sieną ir nusileido 
Sovietų Rusijos teritorijoj 
ties No vaja Greblia kaimu. 
Lėktuvui nusileidus, iš jo 
tuoj iššoko nežinomas as
muo su ryšuliu ir pasileido 
bėgti į netoli esantį chutorą. 
Pasienio sargybinis, kuris 
prisiartino prie lėktuvo, no
rėdamas išaiškinti jo nusi- 

KAUNĄS.—Per pirmus leidimo priežastį, buvo lakū
nų apšaudytas. Nežinomas 
asmuo, išgirdęs šūvius, su
grįžo į orlaivį, kuris sku
biai pasikėlė ir, Sovietų šar- gai. 
gybinio apšaudomas, nuskri
do į Lenkiją.

pa

Šeštas Franci jos 
Kruizeris-Ot, tai Taika!

PARYŽIUS. — Pereitą 
ketvirtadienį, dalyvau j a n t 
augštiem'ponam ir poniom, 
o taipgi šalies prezidentui, 
tapo nuleistas vandenin šeš
tas kruizeris — laivas karo 
reikalam—Dupleix. Jis turi 
10,000 tonų įgulos. Tai 
taikai, ar ne ?!

vis

Svaigalų Gėrimas 
Lietuvoj Vis Didėja

šešhA šių metų mėnesius 
pagaminta alaus 6,598,600 
litrų (1929 m.—5,216,800 li
trų) ; - degtinės pagaminta 
2,489,365° (1929, m.—2,549,- 
422°) ir parduota už 19f* 
971,828 litus (1929 m.—už 
19,536,941 lt., o 1928 m.—už 
21,696,380 lt.). Taigi nema
žai žmonės pinigų svaiga
lams išleido ir nemažiau už 
tai nuodų išgėrė.

Kaunas. — Suareštuotas 
lenkų draugijos 
nia” pirmininkas 
kis—dvarininkas, 
nežinoma.

“Pochod- 
. Budzins- 
Priežastis

Kaunas.—-Lietuvoj perei
tą mėnesį buvo ėmimas nau
jokų į kariuomenę. Fašis
tai sušilę dirbo, kad kuo- 
daugiaa jaunuolių surinkus.

MASKVA.—Pereitą ketvirtadienį Sovietų Sąjungos 
spauda atvirai ir griežtai pareiškė, kad, jei Mandžūrijos 
valdytojai su Čang-hsueh-liangu priešakyje nesiliaus va
rę savo 'bjaurius darbus prie Chinų Rytų geležinkelio, tai 
tegul nesigaili del pasekmių. -

Pavyzdžiui, Sovietų vyriausybės oficialus organas “Iz- 
viestija” sekamai pagrūmojo tiem ponam:

“Sovietų Sąjunga skaito baltagvardiečių banditų gau
jų veikimą prie geležinkelio didžiosios svarbos dalyku. 
Jei norima palaikyti tarpe Mandžūrijos irJSovietų Sąjun-. 
gos draugingi santykiai del Ghinų Rytinio Geležinkelio, 
tai kuoveikiausiai reikalinga pravesti gyveniman 1924 
metų ^usų-chinų sutarties dėsniai ir 1929 metų, gruodžio 
22 d., Chabarovsko sutartis.”

Gi Komunistų Partijos organas “Pravda” analizuoja 
esamąją padėtį ir nurodo į baltagvardiečių banditų Vei
kimą, kaipo į chinų reakcionierių bandymus vėl pradėti 
kelti suirutes ir nesusipratimus tarpe Chinijos ir Sovietų 
Sąjungos. Rusus, baltagvardiečius Chinijoj dabar vado
vauja generolas Dietriks, kuris nesenai tapo pasiųstas 
iš Paryžiaus.

Laikraštis nurodo, kad tą visą anti-sovietinį darbą 
Mandžūrijoj finansuoja Japonija, kuri nesenai paskyrė 
dideles sumas pinigų generolui Semionovui, baltagvar
diečių vadui.

“Sovietų Sąjunga yra pasirengusi duoti sprendžiamą 
atsakymą hypokritiškiem chiniečiam, kurie kalbasi apie 
atsteigimą draugiškų santykių su Sovietų Sąjunga, bet 
tolydžio bando sabotažuoti Chabarovsko sutartį.”

Nors Maskvoj Chinijos delegacija tebesėdi nuo gegu
žės 9 d. neva baigimui Chabarovsko sutarties smulkme^ 
nų, tačiaus dar ir po šiandienai nieko su ja nenuveiktai

Tuo pačiu sykiu Sibire dar tebesiranda Raudonosios 
Armijos garnizonai, kurie saugo baltagvardiečių žygius 
Mandžūrijoj. Jei tik pastarieji bandys įkelti koją į So
vietų teritoriją, tai jie gaus tai, ko niekuomet nesitikėjo.'

?
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Tagorė Jau Jungtinėse Valstijose -- Giria Sovietų 
Sąjungos Švietimo Sistemą ir Kultūrą

NEW YORK. — Pereitą 
ketvirtadienį laivu Bremen 
į New Yorką pribuvo Indi
jos poetas ir filosofas, Ra
bindranath Tagore, 71 metų 
amžiaus. Pastaruoju laiku 
jis buvo važinėjęs po tūlas 
Europos valstybes. Apsisto
jo tūlam laikui ir Sovietų 
Sąjungoj.

Prieplaukoj pasitiko’ Ta- 
gorę minia kapitalistinių 
laikraščių korespond e n t ų . 
Jiems Tagorė ėmė girti ko
munistinę Rusiją.

“Aš važiavau, į Sovietų 
Sąjungą persiėmęs prietar- 
timi, bet suradau joje pa
dėtį .stebuklingai atsimai
niusią. Apšvietą Rusijoj

! “Jeigu dešimts metų at
gal. Rusija ir Indija buvo

Zaunius Pasitraukė iš Užrubežinių Reikalų 
Ministerijos Vietos de! Klaipėdos Vokiečių

panašios, šiandien tik 5%> 
Indijos žmonių yra raštiški, 
kuomet rusų liaudis yra 
pralavinta, inteligentiška; 
užsilaiko nepaprastai natū
raliai ir atsako į klausimus 
kuoveikiausiai. Indijoj, di
džiumoj, liaudis yra baili ir 
netikusi.”

Šitas Tagorės pareiškimas 
yra kuolu galvon tiem poe
tam, kurie šiandien spjaudo 
ant Sovietų Sąjungos pasiu
tusio šuns seilėmis, ir kurie 
yra Tagorės pasekėjai.

Tagorė pagyvens Jungti
nėse Valstijose tūlą laiką. 
Jis čia sakys paskaitas apie 
dailę ir savo pažiūras į gy
venimą. Gruodžio mėn. 6 d. 
senis apleis Ameriką ir ke
liaus Indijon. Ten jis pasi
žadėjo skleisti tarpe jndusų 
savo žinias, kurias jis gavo 
proletarų šalyj — Sovietų 
Sąjungoj.

B E RLYN AS.—Pasitraukė 
iš Lie.tuvos užrubez. reikalų 
ministerio vietos Dr. Dovy
das Zaunius. Tasai pasi
traukimas yra įrodymu, kad 
Lietuvos vyriausybė nema
no laikytis tų pažadų linkui 
Klaipėdos, kokius davė Zau
nius Vokietijos užrubežinių 
reikalų minįsteriui CdVtius 
Genevoj. Duodamas tuos 
pažadus, Zaunius vienvalin-

gai susinešdinėjo su savo 
vyriausybe, sako vokiečiai.
- (Pasirodo, kad fašistų 
ministeris Zaunius buvo su
teikęs per didelių koncesijų 
Klaipėdos vokiečiams, prieš 
kuriuos Lietuvos fašistai ve
da kovą ir nori “sulietuvin
ti.” Tas veikiausiai Kauno 
“didelėm galvom”1 nepatiko
ir dėlto Zaunius rezignavęs, leisti pasisekė laimingai. Tik 
Vadinasi, fašistų klikoj ir orlaivis turėjo nakvoti, kol 
vėT ne viskas gerai.—Red.) sutaisė motorą.

Nukrito Orlaivis
KAUNAS.—Už vieno ki

lometro nuo Ukmergės nu
tūpė “Deruluft” orlaivis 
U. R. S. S. No. 305, kuris 
skraido linija Maskva-Smo- 
lenskas-Kaunas - Karali’au- 
čius-Berlynas. Orlaiviu skri
do keturi žmonės—lakinas, 
mechanikas ir du keleiviai.

Beskrendant sugedo orlai
vio motoras, bet jam nusi-
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DARKYTOJAI
Kad sušaudė Sovietai keturiasdešimt aštuonis maisto 

darkytojus norėjusius iššaukti miestuose badą ir ligas, 
del to vėl buržuaziniai gazietninkai užbliovė apie “nau
ją^ raudonąją baisenybę.” Su jais gi ir “socialistai” tarš
kai apie “sovietinį terorą.” Socialfašistinis vyža “Kelei
vis” ir tas savo smalaviriškais pečiais trauko: kaip tai 
48' žmonės galėję sunaikint maistą bei padaryti badą 
tokioj didelėj šalyj.

Jie buvo at^akomingose vietose, kaip mėsos ir kitokio 
maisto parūpinimo specialistai. O kadangi maisto pra
monė Sovietuose yra tvarkoma iš didelių centrų, tai 
juose sėdėdami tie gaivalai sugadino bei sunaikino mil
žinišką daugybę valgio produktų. Jie išdvesino' šimtus 
tūkstančių vien tik mėsai skiriamų galvijų, nekalbant 
jau apie sudarkymą eibės kitų maisto dalykų; jie bu
vo suparalyžiavę valgio produktų pristatymą visai eilei 
miestų, ir būtų pridirbę dar nepalyginamai daugiau ža
los, jeigu Sovietų vyriausybė nebūtų jų sučiupusi.

Ir ne Sovietų valdžia “prasimanė” apie tų nevidonų 
darbus bei tikslus. Jie patys teisme prisipažino, ką jie 
veikė ir ko siekė.

Vienas iš tų kontr-revoliucionierių, buvęs caro gene
rolas Riazancevas, įsiskverbęs kaip specialistas mėsos 
parūpinimo, pasisakė, kad jis norėjo pakrikdyt’ maisto oes Kia 
dalyką, idant iššaukt miestuose sukilimus prieš dabar- klausimu, 
tinę valdžią, nusilpnint Sovietus ir tuo būdu paleng
vint jų nugriovimą, žinoma, su pagelba užsienio impe
rialistų. Jis tęsė: “Kultūros nešėja yra buržuazija”... 
Komunistų vadovaujami darbininkai negalį tinkamai 

'pakelti šalies ūkį (ekonomiją) ir kultūrą; o jeigu ir 
galėtų, “tai aš to nenorėjau,” pridūrė generolas Ria
zancevas.

Todėl tas caristas, su talka Voilošnikovo ir kitų pa
našių “socialistų”, suorganizavo įvairiuose maisto cen
truose šaiką valgio produktų darkytojų ir naikintojų. 
Jie padarė sumoksią su Anglijos lašinių kompanijos 
“Union” atstovu Fortehill’iu, kuris buvo atvažiavęs į 
Sovietų šalį būk tai delei kokių prekybas derybų. Per 
Riazancevą Fortehill’is įteikė tiems suokalbininkams ke^ 
lis šimtus tūkstančių aukso rūblių, o kaip liudija Estri* 
nas, tai apie ištisą milionąz Pats Riazancevas sakė: 
“Fortehillis pasiūlė man sutverti kontr-revoliucinę or
ganizaciją, kuri, ardydama mėsos ir šaldytuvų (cold 

"storage) dalyką, kovoti?’Julės Sovietų valdžią ir tuo pa
čiu laiku pagelbėtų (minimai anglū kompanijai) gauti 
koncesijas (tam tikras biznio teises) delei savo mėsos 
ir ^šaldytuvų” Sovietų Sąjungoje.

Kazakovas, buvęs bajoras, užimdamas augštą vietą 
viename žuvies parūpinimo centre, varė gešeftą su ca
ro laikais buvusiu žuvies kapitalistu Vanecovu, pabė
gusiu į užsienį. Už pinigus jam tarnaudamas, Kaza
kovas bandė sukurstyti žvejų nepasitenkinimą prieš So
vietus, ypač prieš žvejybos kolektyvizaciją, ir kur tik 
drįsdamas laužė Sovietų vyriausybės patvarkymus. Ka
zakovas, Golovkinas ir kiti stengėsi suturėti žvejybos lai
vų statymą; pūdė, smardino ir naikino žuvį. Už tai iš 
Vanecovo Kazakovas gavo 20,000 rublių, Golovkinas 30,- 
000 rublių, Ergomyševas 12,000 rublių ir tt.

Prie to veikliai prisidėjo socialdemokratai Sokolovs
kis, Višnevskis, Kafengauz; Voilošnikovas ir konstituci
nis demokratas (kadetas) Karatyginas, kuris teismui pa
reiškė, kad “mus visus (su generolu Riazancevu, kapita

listu Vanecovu ir kitais) krūvon rišo vienas nusistatymas 
prieš Sovietus.” .

Jau 1928-1929 metais, kaip prisipažino Levandovskis, 
“mums pavyko padaryti tai, kad visa eilė miestų su di
deliu 'skaičium darbininkų gyventojų kentė krizį del mė
sos neparūpinimo... Kad pakrikdyt mėsos patiekimą 
proletariniams centrams, tai aš, susitaręs su Kupčinu, 
gabenome į atskirus miestus daugiau negu reikėjo gal
vijų, o į kitus miestus negabenome.” Kai kuriuose mies
tuose stotyse tuo būdu suvarydavo baisią galvijų daugy
bę, kur per kamšatį ir nešėrimą arba sužiniai netinka
mą šėrimą galvijai masėmis dvėsdavo, kuomet kituose 
miestuose su daugeliu darbininkų gyventojų pasidaryda
vo didelis trūkumas arba mėsos badas. ;,; w .

Sulig to paties prisipažinimo, gelžkeliais pervežamą * gatąvą 
mėsa tyčia būdavo gadinama, ir kada atveždavo, jau turėdavo 
būtį išmesta kaip niekam netinkama.

DĄr šlykščiau elgdavosi tie buržuazijos ir užsienio imperialis
tų įrankiai reikale mėsos konservų (sudėjimo į dėžes ilgesniam 
išlaikymui). Kaip teisme pasisakė to skyriaus specialistas So
kolovas, tai jie į konservus (“kenus”) sudirbdavo, sudėdavo ly
tiškas gyvulių dalis, visokius drebėzgus ir mėšlines atmatas. Tai 
buVo jau tiesioginis darbininkų nuodijimas. Tie nenaudėliai bu
vo įšsidirbę tokius pašaipos posakius: “Tai niekis; draugai su- 
ės ’Ir šitą. O kad ne, tai Rusijoj yra užtenkamai voverių įr

ĮĮįįgĮių.”
Kur buvo ir gana galvijų, tie kontr-revoliucionieriai specia

listai duodavo įsakymus pjauti arklius mėsai. Tuonr jie stengė
si sumažinti arklinę pajėgą, reikalingą žemės dirbimui, iš vie
nos pusės, ir sukelti miestuose darbininkų nepasitenkinimą tuom, 
kad, jiems brukama arkliena. Jie/taipo pat pūdydavo ir kitaip 
darkydavo daržoves; suturėdavo pasėlio grūdus nuo smulkiųjų ir 
vidutinių valstiečių, grūsdami juos buožėms; visur kurstydavo 
nepasitenkinimą sovietine valdžia ir tt., ir tt.

Tai buvo tąsa to užsienio kapitalistų pinigais varomo sabo
tažą, kuris pirmiau pasireiškė deginimais fabrikų, sprogdini
mais mašinų ir kasyklų.

rįt del tų niekšysčių .prieš Soyietų Sąjungos darbininkus ir

Rašo Wm. Z. Foster, Kalinys No. 52350 
(Kum. Part Kandidatas į N. Y. Valst. Gubernatorius)

Kapitalistų politikieriai ir 
laikraščiai šaukia, rėkia 
apie blaivybes įstatymą kai
po svarbiausią ginčo klau
simą rinkimų kampanijoj. 
Tatai daroma, kad nukreipti 
darbininkų domę nuo tų 
klausimų, kurie yra svarbūs 
jų reikalams, kaip tai, ap- 
drauda bedarbiams, didė
jantis karo; pavojus dr tt. 
Naturališkai, “Socialis t ų ’ ’ 
Partija, kaipo ištikimas ka
pitalizmo įrankis, seka kapi
talistines partijas tame per
dėtos svarbos prohibicijos 
(blaivybės). klausime, pa
tiekdama savo juokingą pa
siūlymą del visuotino refe
rendumo degtinės klausimu. 
Tokis referendumas, kokio 
niekad nebuvo jokiame 
klausime šioj šalyj, jeigu 
būtų priimtas, padarytų 
blaivybės klausimą atrodan
čiu didžiausios svarbos 
klausimu. Amerikos Darbo 
Federacija, žinoma, savo 
konvencijoj padarė blaivy
bės klausimą vyriausiu

Tos trys kapitalistų par
tijos padaro didelį disku- 
suojamą klausimą iš prohi
bicijos nežiūrint to fakto, 
kad jų skirtumo punktai tuo 
klausimu smarkiai nyksta. 
“Šlapieji” nušlavė pramoni
nę šalies dalį. Tas buvo 
parodyta pirma laikraščio 
Literary Digest vedamam 
balsavime, paskui tą parodė 
Morrow “šlapiasis” nuslin- 
kimas New Jersey, o dabar 
tą parodo abi republikonų ir 
demokratų partijos į New 
Yorko valstijoj, reįj^ąląuda- 
mos panaikinti 18-tą Prie
dą prie ’šalies konstitucijos.

“Šlapieji” apgavi kiškai 
naudoja blaivybės klausimo 
ginče taip vadinamą ekono
minį argumentą. Jie sako, 
kad. atsteigus legalį degtinės 
pardavinėjimą būtų panai
kintas, arba nors žymiai su
mažintas, industrinis krizis. 
Tai yra, atidarant daugelį 
reikalingų bravorų, degtinės 
distiliavimo fabrikų, saliū
nų ir tt., šimtai tūkstančių 
darbininkų gautų darbo, del 
farmerių javų būtų atidary
tas didelis marketas, ir tuo 
būdu “prosperity” (“geri 
laikai”) vėl žydėtų.

Tai yra nesąmonė, tačiaus 
joj yra nemažai pertikrink 
mo pajėgos. Tai yra viena 
svarbiausių spėkų, esančių 
užpakaly visuotino “slapių
jų” pasisekimo. Veltui “sau
sieji” mini savo “ekonomi
nius autoritetus,” kurie 
tvirtina, būk kaip tik ir bu
vo prohibicija, kuri sudarė 
ilgą Amerikos “prosperity” 
periodą. '• s .........

“Sausųjų” “ekono minis
argumentai” yrą >tiek paL . ;
apgavingAs, kaip if “šiūpių- Mirtis .Vietoj Vakacijy 
jų,” ir del tos pačios prie
žasties. Faktas yra, kad mi- 
lionai darbininkų, kurie su^ 
daro galimą vyriausį mąr- 
ketą del alkoholinių gėrimų, 
gauna tik tam tikrą sumą 
algomis —mažėjančią skait
linę, šiame bedarbės ir algų 
nukapojimą periode. Jeigu 
jie iš to praleis dar dalį 
svaigalams, kaip kad tai bū
tų panaikinus prohibiciją, 
tai jie turėtų flan mažiau 
pinigų nusipirkti kitus rei-

' kalingus produktus. Tai 
yra, degtinės pardavinėji
mas gali augti tik iškaščiu 
kitų pramonių. Padarant ša
lį “šlapia” bedarbė nebus iš
rišta arba bent kiek suma
žinta. . . ’

Sovietų Sąjungoj degti
nės klausimas yra išrištas 
paprastu būdu, kaip kad tu
rėtų būt išrištas kiekvienoj 
šaly. Valdžia gamina ir 
pardavinėja alkoholinius gė
rimus per kooperatyviškas 
krautuves. . Vyną ir degtinę 
galima laisvai pirktis. Bet, 
kad išvengti blogų pasekmių 
del naudojimo, svaigalų, Ko
munistų Partija, darbo uni
jos, mokyklos ir tt., veda in- 
tensyvę kampaniją prieš 
perdidelį gėrimą, ir pagalios 
visa problema sumažinama 
iki mažo klausimo ir yra ke
ly linkui galutino išrišimo.

Bet kapitalistinė Amerika 
nesiinteresuoja tokiuo pro
tingesniu išrišimu. Prohibi- 
cijos klausimas pasiliks kai
po šaltinis korupcijos ir 
piktadarystės, kaip kad yra 
daugelis kitų “klausimų” 
prie kapitalizmo.

“Šlapieji” nelaimėjo už
tektinai pilnos pergalės, kad 
galėtų vėl atidaryti mylimą 
Amerikos saliūnų sistemą— 
nes užtektinai valstijų pasi
liks sausomis,' kad nedaleisti 
panaikinti 18rtą Priedą, Bet 
jie įgavo užtektinai jėgos 
atviriau negu pirmiaus ne
paisyti prohibicijos įstaty
mų. Įvykinimas blaivybės 
įstatymo dabar, pasidaro vi
sai negalimu. Hooverio pra
kilnus eksperimentas visiš
kai sužlugo.

s Stambiesiems kapit a 1 i s - 
tams, kurie del darbštumo 
tikslo reikalauja “sausųjų” 
darbininkų, didėjanti šlapu
mo banga labai mažai suda
ro nepatogumo. Jie galės 
net geriau, negu pirma, vy
kinti iš priežasties didelės 
bedarbės, tarp savo darbi
ninkų reikalingą “sausumą.” 
■ Darbininkai, svarbiausias 
dalykas, tai neleisti kelia
mam riksmui prohibicijos 
klausimu nukreipti mūsų 
domę nuo kitų klausimų, 
kurie yra tikrai mums svar
būs. • Mes v turime suvienyti 
visas savo spėkas" kovai už 
bedarbių apdraudą ir prieš 
algų nukapojimą. Turime 
kovoti prieš gręsiantį - pa
saulinį karą. Turime ginti 
Sovietų Sąjungą. Turime 
budavoti Darbo Unijų Vie
nybės Lygos revoliucines 
darbo unijas. Turime remti 
Komunistų /Partiją. Darbi
ninkai, , balsuokite uz komu
nistų kandidatus.

(Parašyta Hart’s 
kalėjime.)

Broo.klyųo fašistų “Vienybė” 
prisipažįsta, kad ji gerbia reli
ginius burtus. Besiginčydama 
su kunigų organu “Draugu”, 
kas daugiau meluoja, “Vieny
bė” (No. 118) sako: “Kadangi 
“Vienybės” svarbiausia misija 
yra tautinių (fašistinių) idėjų 
auklėjimas, ir kadangi ji bedie
vybės platinimu visai neužsii
ma, bet priešingai religiją ger
bia, tai mūsų supratimu prisi
eina “Draugą” apkaltinti už bi
jojimą teisybės sakyti.”

“Vienybė”, kad prisigerinti 
prie klerikalų, dar “Draugui” 
primena, jog ji net linkui 
žmogžudžio Olšausko puikiai at
sinešė laike jo teismo. !

Taip, fašistinė “Vienybė” la
bai laižosi prie klerikalų. Mat, 
silpnas jos fašistinis biznelis to 
reikalauja. ; ‘

“Sandaros”, No. 40 telpa il
gas straipsnis apie sandariečių 
kromelį, su didoku antgalviu, 
užvardintu “Sandariečių princi
pų neklaidingumas.” Gi straips
nio pačioj pradžioj sako: “Gal 
būt per tą laiką kai kurie San
daros principai truputį atsiliko 
nuo gyvenimo, kuomet šituo lai
kotarpiu viso pasaulio gyveni
mas smarkiai keitėsi.” Tai tau 
ir “neklaidingi” principai.

Tik sandariečiai ir gali turė- 
tokius “toniškus” principus.

..................... /

Ralph S. Kelley, kuris iki 
rugsėjo 28 d. buvo galva vidaus 
reikalų ministerijos Visuotino 
žemes Ofiso, Denver, savo 
straipsniuose “New York 
World” iškelia naujas aliejaus 
šmugelystes. Jis nurodo, kad 
stambūs aliejaus interesai per 
politinę įtaką bando pasigriebti 
į savo rankas aliejaus šaltinius 
Colorado valstijoj, kurie verti 
$40,000,000,000 ir kurie priklau
so valdžiai. Kadangi jis del ko
kių tai priežasčių nesutikęs su 
ta šmugelyste, už tai tapo iš
vytas iš vietos, ir todėl jis da-1 
bar iškelia tą šmugelystę į vir
šų. Jis savo straipsniuose nu
rodo, kaip, valdžia šmugelišku 
budi/ dalih’aį tikds aliejaus (šalti] 
nius privatiniams interesams.

Graftas, šmugelystės buržua
zinėj sistemoj yra paprastas 
dalykas.

ti

Nesenai bažnytiniam susirin
kime Bostono miesto majoras 
Curley pareiškė, kad 'daugelis 
bedarbių Bostone tyčia patys 
save lengvai susižeidžia, kad 
patekti į miesto ligoninę 
gauti pragyvenimą tūlą 
Nors paprastai yra 400 
lovų per vasarą miesto
ne j, šiemet kiekviena lova buvo 
užimta, sakė majoras.

Tai prie ko turi prieiti - dar
bininkai pasauly turtingiausioj 
šalyj, 'tai tokie yra Hooverio 
“geri laikai”—“prosperity.”

ir ten 
laiką, 
tuščių 
ligoni-

repu- 
Milio- 
apga- 
demo-

Salos

H 1 U : H i Pi . ’ U i ' ■ . i i ! ’

“Laisves” Vajus
Eina Labai Išlengvo

Drg. P. Namikas iš Waterbury, Conn., pri
siuntė 2 naujus metinius skaitytojus ir žada 
prisiųsti dar apie dešimtį. Drg. J.^ Karsonas 
iš Lowell, Mass., prisiuntė vieną ir žada gauti 
dar keletą. Gavome ir iš keleto kitų draugų 
tokių pasižadėjimų. '•*

Kontestantų sąrašas stovi sekamai: t

SHENANDOAH-MINERSVILLE
A. L. D. L. D. Devintas Apskritys............. 21

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

Viso Philadelphia turi....................
i I ! ■ I 1 .

NEW YORKO APIELINKĖ
A. L. D. L. D. Antras Apskritys...................15

14
6

20

BALTIMORE,, l^D.
F. Klišis ..................... '..............  • •
P. Kupris .......................................

37a
3

6
4
3
3
272
2
2

L. Prūseika ...............................
J. Gabužis, Binghamton, N. Y. 
D. Tūbelis, Montreal, Canada. 
J. Johnson, Easton, Pa............
J. Šimaitis, Montello, Mass.. . 
P. Namikas, Waterbury, Conn. 
A. Alekna, Waltham, Mass.....................
J. Urbanavičius, St. Bonicafe, Canada.... 2

Prisiuntė po skaitytoją: K. Rugienienė, Hun
tington Sta., N. Y.; F. Arbačiauskas, Lowell, 
Mass.; J. Tamulevičius, Pittsburgh, Pa.; I. 
Puodis, Philadelphia, Pa.; K. Briedis, Brook
lyn, N. Y.; A. Gobienė, Detroit, Mich.; F. Kus- 
leika, Gibbstown, N. J.; J. Grybas, Norwood, 
Mass.; P. Bokas, Waterbury, Conn.; J. Kun
drotas, Philadelphia, Pa.; V. Gudinas, Utica, 

' N. Y.; K. Subačius, Thomas, W. Va.; A. Gu
dauskas, Georgetown, Ill.; L Klevinskas, Scran
ton, Pa.; E. Shunskis, Providence, R. L; J. Kar- 
sonas, Lowell, Mass.

Perilgai drg. Šimaitis kabo ant 2%> skaity
tojų. Bostonas be žado, Wilkes-Barre seka 
Bostoną; Pittsburghas tyli, Clevelandas taip 
kaip be Mažeikos. O ką mano tie tūkstančiai 
“Laisvės” skaitytojų, kurių specialiais laiškais 
prašėme gauti norš po vieną naują skaitytoją, 
—tik jie patys gali atsakyti. ’

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

ną mėnesį—nuo 1 d. spalių iki 1 d. lapkričio. 
Tuo laiku naujiem prenumeratoyima yra nu
mažinta kaina vienu doleriu. Reguliarė “Lais
vės” prenumerata $6 metams. Givajaus 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, 

x 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
Antra
Trečia

$30
$25
$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.

dovana 
dovana 
dovana

Šioji savaite “Daily W 
riui” vėl nebuvo tuščia. P 
tam Brooklyno Aido Choro 
certe buvo rinkta aukos K 
raistų Partijos rinkimų ka 
JMjai ii' sukėlimui kvotos ‘ 
ry Workeriui” $200.

Nežinia, kaip ten įvyko 
da—vieton “Daily Worker 
buvoį minima “Southern ’ 
ker.Kadangi abudu lail 
čiai leidžiami Amerikos k< 
gų darbininkų, aiškiau sal 
Komunistų Partijos, tai sk 
mo kaip ir nebūtų, \ieno 

valstijų dalis si 
Reiškia, abudu 
Prie išpildymo “I 
” suvažiavimo m

pietinių 
pusiau, 
po $10. 
Workeriui 
tytos kvotos, prisidėjo šie
netai:

Philadelphijos Lyros Cho
ras ................................ $2

Trečio Apskričio piknikf 
surinktos aukos ........... 1

Norwoodo L.L.R. Choro
^piknike surinktos aukos 1

Chicagos Teatro Pirmos
?feiopos .......................... 1

Brooklyno Aido Choro ko; 
certc surinktos aukos 1

Shenandoahrio Lyros Cho 
ro .............>....................

Roselando Liet. Darb. Ai
do Choro ....................... 1

Worcesterio Aido Choro I 
Binghamtono Teatro 5-ta 

kuopa ................................ I

Viso jau turime pasiuntę $9(
Kaip matote, draugai, ši 

špaltose jau rašau, padu 
aukautoju vardus, vienok 
devynis vienetus suinteresai 

,Jpti nekreipia domės, 
mėnesiai paliko; pei

Dar t

pašonėn Bostonui, Lawren 
Montellui, Haverhilliui, Dėt 
tui, Chičagai. Nepaliksiu 
per tabako laukus tekant 
Conn, upės pakraščių.
ir gyvena žmonės, rengia D 
nų Dienas, programas. Prog 
mos laiku, kada žmonės susi! 
rę krūvon ramiai klausosi d 
nų, nusidėvėję politiniai p 
kudnikai- mėto smirdančias 
liukeS, kad viską išardžius. 1 
Waterburio ir Hartfordo an 
linkė. HutLono upės pakran 
irgi turės, kaip kur biskį su 
judint.

' , f ■ i.'.J i , , ■ ■ •

Japies Paul, Yonkerse, N'. 
Y.> norėdamas atsikratyti nuo 
pačios, Helenos, ragino ją va
žiuot į ilgas vakacijas., Ka
dangi jinai viena nenorėjo to
kių vakacijų, tai jis j pasakė, 
kad važiuosiąs su jąja. Pasi
samdė automobilistą J. Norya- 
tą ir važiuoja. Vqs išvažiavus 
iš Yonkerso, tačiaus,. jis su
keikė, kad “dabai’ tai turėsi 
ilgas yakacijas,” ir paleido į 
ją du šūvius iš revolverio, ir 
pats nusišovė. /?M6teris gi, pa
vojingai sužeista, gdli ligoni
nėje?

Pereituose prezidentini u o s e 
rinkimuose vyriausias republi- 
konų obalsis buvo’1 “prosperity.” 
“Jeigu norite, kad šalyj būtų 
geri laikai, tai išrinkite Hoo- 
verį prezidentu,” šaukė 
blikonų propagandistai, 
nai darbininkų patikėjo 
vingiems republikonų ir
kratų obalsiams įr balsavo’už jų 
kandidatus.

Dabar artinasi kongresiniai 
ir įvairių valstijų seimelių ir 
valdininkų rinkimai. Darbinin
kai turi balsuoti, už( sąvo par
tijos, Kpjijiūnistų partijos, kan7 
didatūs,' Republikonų, demo
kratų ir socialist^ partijos1 yra 
kapitalistų partijos, ir ęlarbinin- 
kąi neprivalo už isavo priešus 
balsuoti. J. S.

■ • I

Lietuvos Darbininky 
Gyvenimas

LAISVE
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Aido Choras, k 
girdėjau iš koncerte buvu 
žmonių, patenkino klausyto.

“Raudona Daina.” B. š: 
naltė padėjo nemažai energi 
sumokinimui choro tokią ii 
dainą, kantatą.

Ji ne tik mokino chorą, I 
ir lietuviškus žodžius prie . 
pridėjo, ir, paaukave 
no Sąjungai. Kaip 
me daugiau laiko, r< 
siuntinėti chorams, 
mūs Sąjungoj esanti 
lės ją dainuoti, nes
25 puslapius ir nebih 
muzikos.

Jos' kainą 
susirinkimas 
viena kopija 
imti 10 kopijų, bus po 75 
tus; daugiau 10 kopijų 5( 
« •

Gal kam atrodys, kad užde; 
nežmoniška kaina, bot atmink 
te, draugai, kad spausdinti da 
fa ir lysti, kaip mes pripraj 
sakyti, i skylę, irgi nėra išr 
kąvimo.

tik gau 
tigsi me

daina ti

valstiečius visai nesielvartaują nei “socialistai” nei kiti buržu
azijos pakalikai, kurie staugia prieš “raudonąjį terorą,” kada 
proletarinės teisybės ranka teisingai nubaudžia imperialistiniai* 
caristinius piktadarius. . 1 ' ! ‘ ’ 1

Statybos Darbininkai
Statybos darbininkų padėtis 

Alytuj, labai sunki. Dirba ne
maža ir moterų. Gąuna diev 
nai tik 4 litus.- Dirba 10-12 
valandų per dieną. ■
Didinamas Naudojimas

Alytuj prie statybos darbų 
yra tokią tvarka: statybos darn 
bams ne stačiai samdo darbi
ninkus, o samdo vien, mūrinįn- 
kuš, o jau mūHninkai nuo sa-

vęs4 samdo darbininkus ir juos , ir priešingai. Del tų įursty- 
siparkiai išnaudoja. Darbiniu-;mų 23 liepos įvyko peštynės^ 
kai statytojai turėtų' paskelbti tarp vienų ir kitų. Buržujai 
kovą ir reikalaut ne tik di- tik džiaugias iš tų peštynių 
dėsnio užmokesčio už darbą, fabrikantų agentų sukurstytų, 
bet if panaikinimo tarpininkų i$naudoja Plento

; Darbininkus
Nuo Aleksoto Garliavos link

Leipalingio apielinkės staty-įremontuojamas plentas. Dar
bos darbininkai dienai gauna |bas labai sunkus, o darbinin- 
tik'3’4 litus. Darbas nuo auš
ros iki tamsos.- Negeriau ir 
kitose vietose. Sunki darbinin
kų padėtis tur pamokint juos 
kovos reikalingumo, 
rūoštis prie streiko.
FAĮ^rikantų Agentų Darbelis

ĄJytaus fabrike ^‘Ukmaš” 
dirba k(e.liąsdešimts darbinin
kų. Vienį akor'diniai, kiti nuo
latiniai* Administracija kurs
to nuolatinius prieš akordinius 

A' i ■

mūrininkų.
Statybos Darbininką Vargai

paskutinis 
nustatė

SI .25; ka nor
ce

Reikia

kams mokama už išpylimą 
vieno kubinio metro daužytų 
akmenų tik- 1 lit. 20 cent. Va
dinas, į valandą^gal uždirbti 
nedaugiau 60 centų. Darbi
ninkams užmokestis už- darbą 
dažnai, nusukamas. Prieš nu- 
sukimus darbininkai protes
tuoja, o dešimtininkas Urbo
nas bjauriai koliojas. Plentų 
-darbininkai privalo organizuo
tis ir organizuotai kovot prieš 
naudotojus.

( p

Daugelis draugu klausia m; 
nęs laiškais, kokia bus kaili 
operetes “Nebaigta Kova.-’ Pi: 
miausia reikia draugams pas; 
kyti, kad jos išleidimas Trečia; 
Apskričiui kaštuos veik $50< 
Tai krūva pinigų, bet ką ga 
daryti ?

“Laisvei” už atspausdinini 
daugiau, negu 500 vaidininn 
knygučių— $145; atspausdin 

’mas muzikos 500 kompletų- 
$150; kompozitorė E. Retikev 
Čiūte -už .savo darbą nori $15C 
Autoriui duota viso labo ti
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Kanados Lietuviai Pro 
karinio Meno Reikale

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

KraU' 
SkaU'

labai 
Kalba 
Taip

ad su
nkai ty- 
rbinin- 
“Lais- 
irinūse

nau- 
Bet 
mes

PLATiNKIT
“LAISVĘ” ,

rsonas
i gauti 
(raugu

kaity- 
seka 

; taip 
ančiai 
tiškais 
rytoją,

kričio. 
ra nu- 
“Lais- 

. laiku, 
letams 
m pre
tty to j ai 
rierata,

MES ISMOKINAM, kaip apsieiti su

ei tų £ursfy- 
yko peštynės 
.ų. Buržujai 

tų peštynių 
ų sukurstytų.

didelis žingsnis ‘pirmyn.
Dar turime to paties (?♦ B, 

Sūnaus dvejas eilutes tam tiks
lui. Tilps -sekamuose skyriuose,

Darbininkai 
neapy- 
fašisti-

J. Nalivaika, 
C. Sekr

NOKINTIEJI GE
RI A U SI O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMĄ KAI 
NĄ. N U L IŪDI- 
MO VALANDOJ 
AAUKITRS PAS.

jo autorius 
širdingas.
daug pasako

(Iškirpę šį- kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_______
No. ir gatvė— 
-Miestas ir valst

paskutinis 'C. B. 
nustatė šitokia: 

$1.25; ’ kas riorės 
bus po 75 cen-

Parengimų Rengėjams 
ir Garsintojams

kad tokios meno- smulkmenos 
būtų išleistos; kur žibčiotų vien 
proletarinę ideologija. Ir kaip 
Kanados lietuviams, taip ir ki
toms mažesnėms lietuvių koloni
joms, tai lengviausias žingsnis 
prie proletarinio meno ir pasėti 
jo sėklą darbininkų tarpe.
s Kiek tas pakeltas klausimas 
svarbus ir kiek galimybės būtų 
tas įvykdyti,' lai svarsto A.L.P. 
M.S. Centras. Jeigu tas nebū
tų galima įgyvendinti, tai būt 
gerai, kad tokius trumpus del 
scenos dalykėlius leistų darbi
ninkų periodinę spaudą.

Remias Svyrūnėlis.
mažai esti publikos, 
garsinimams, mano, 
meluoja. Taigi nuo 
visi parengimų gar-

Mes jaunuoliai, 
Mes galingi, 
Didžius darbus 
Mes nudirbsiu). 
Mūsų jėgos— 
Nesaikuotos, . 
Mūsų norai—r 
Juosia žemę.
Tarkim žodį, ! j 
Tieskim ranka, *■ ’ >
Vienas kitą 
Atsijauskim,— 
Mūs pasaulis, 
Mūsų dienos, 
Mums gyventi 
čia priklauso.
Mūsų žemė, 
Mūsų turtas, 
Mūsų visas 
Šis pasaulis. 
Kas nuo siekio 
Mus prilaiko, 
Mes tam kumščia 
Pagrumokim.
Mūsų mintys— 
Lengvasparnės, 
Mūs geidimai— 
Tolūs, platūs; 
Mes sau viską 
Galim siekti, 
Tvirtą jėgą 
Galim laužti.

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Ybrko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Painokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutarti:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

Šitame Menininkų skyriuj’tel- 
pa d. B. Sūnaus eilės, pagamin
tos darbininkų vaikų chore
liams. Tų chorelių mes turime 
nemažai, bet dainomis iki šiol 
nebuvo rūpintasi.

Rūpintis reikia. Mūsų kom
pozitoriai privalėtų paruošti 
muziką telpatnom eilutėm arba 
kitom, pasirinktom, kurios tik
tų vaikų choreliam. Nebūtinai 
tos dainos turi būti klasiškos, 
sunkios: galima sudaryti leng
vutės, dviem balsais. Tai būtų

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd- Street 

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

Daugelis draugų klausia ma
nęs laiškais, kokia bus kaina 
operetės “Nebaigta Kova.” Pir
miausia reikia draugams^ pasa
kyti, kad jos išleidimas Trečiam 
Apslęūčiui kaštuos veik $500. 
Tai krūva pinigų, l>0 ką gali 
daryti? \ V

“Laisvei” už atspausdinimą 
daugiau, negu 500 vaidinimui 
knygučių— $145; atspausdini
mas muzikos 500 kompletų— 
$150; kompozitorė E. Retikevi- 
čiūtė už .savo darbą nori $150; 
Autoriui duota viso labo tik

Gal kam atrodys, kad uždėta 
nežmoniška kaina, bet atminki- 
Že, draugai, kad spausdinti dai- 

ją ir lysti, kaip mes pripratę 
sakyti, į skylę, irgi nėra išro- 
kavimo.

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

Roselando Liet. Darb. Ai
do Choro ....................... 5.00

Worcesterio Aido Choro 5.00 
Binghamtono Teatro 5-ta

taip negali
būti visi

Fašistai, su Politijos Pagelb 
i Išardė Prakalbas

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKE^

Prasidedant parengimų žie
miniam sezonui būtinai reikia 
pastebėti mūsų rengėjams ir 
garsintojams jų klaidos. Ren
gėjai ir garsintojai parengimų 
tankiai padaro tokių klaidų, 
nuo kurių prisieina nukentėti 
draugijai, kuri rengia parengi
mą ir supykdo susirinkusią 
publiką.

Brooklyno darbininkiškuose 
koncertuose veik visada dai
nuoja svetimtaučiai daininin-

Daugiausia rusai, žydai ir 
Kokios jie tautos, tas 

i mums nesvarbu, bet rengimo 
komisijos turi žinot, kad nepa- 

jkviest tokių dainininkų, kurie 
yra priešai susipratusių darbi
ninkų. Dabar tankiai pasitai
ko taip: Rengėjai, nežinodami 

įkas per ypata, pakviečia kokį 
i baltagvardietį arba fašistą dar- 
i bininkų surengtan koncertan 
dainuoti. Tas, sudainavęs po
rą dainelių, paima šimtinę, kar
tais’ daugiau ir išvažiuoja juok
damasis. x

Męs, darbininkai, eidami ant 
•koncerto, norim paremt drau
giją, kuri rengia koncertą, o 
tuo tarpu mūsų suneštus cen
tus išveža koks fašistas, mūsų 
priešas. Ar tai, ne. klaidą? 
Mes turim daįnininkų ir kito
kių zdailės . veikėjų savo tarpe 
ir darbininkų , priešų mūsų kon
certuose mums nereikia. Taigi, 
nuo šio sykio rengėjai turite 
kviest dainuot ar lošt tik darbi
ninkų draugus, o ne priešus, 
kitaip, užsitrauksite. papeikimą 
ir protestą mio parengimų lan
kytojų. <

Parengimų garsintojų yra 
didžiausia klaida, kad jie gar
sindami meluoja. Daleiskim, 
rengia koncertą, tai pagarsina, 
kad Maskvos operos arba New 
Yorko Metropolitan Operos dai
nininkas dainuos jų koncerte. 
Nuėjęs koncertan pamatai, kad

A. L. D. L. D. 43 kuopa ren
gė prakalbas drg. Krasauskui 
nedėlioj, 5 d. spalių, žmonių 
daug susirinko ir dar vis rin
kosi. Nespėjus atidaryti mi
tingą, atėjo policijos būrys ir 
išardė prakalbas 
skirstėsi su didžiausia 
kauta ant ^policijos ir 
nių skundėjų.

1 Kuomet komitetas reikalą 
vo permito, tai policijos virsi

jninjkač' pareiškė, kad neręikia 
į perimto, galite laikyti prakal
bas. . Bet kuomet fašistukai 
melagingai įskundė, tai poli
cija išardė susirinkimą.

Komitetas buvo pas majorą 
yilart; šis liepė kofnitetui reng- 
ti prakalbas, tik pranešti poli
cijai, kad tą ir tą dieną yra 
įrengiama prakalbos. Tad pra
kalbos bus rengiamos šį nedėl- 
dieni. . “Laisvės” Rep.

Jis sakė, kaip pridavė ap
skričiui išleisti ją, duosite man 
$50 už mano darbą. Farmerys, 
tai vis jau paskutinis. . .

Dabar jau visiems aiškios iš
laidos, tad pradėsime kalbėti 
apie jos kainą. Paskutinis 
Trečio Apskričio komiteto susi
rinkimas nutarė: duoti, žino
ma, kas reikalaus vaidinti, 15 
vaidinimo knygučių ir 15 mu
zikos kompletų,—-ir imti $20. 
Kas norės gauti daugiau niuzi- 

choristams mo- 
vaidinimo dainas, 

centų už Vieną. Kas 
pašalinių nusipirkti 
ir muzikos šmotus— 

; muzika $1.50, o vai- 
0 centų.

Vienas iš didžiausių keblumų 
proletarų meno mėgėjams tai 
suradimas veikalų, turin č i ų 
bent kiek proletarinės ideologi
jos, ir kad būtų prieinamas per
statyti mažesnėse lietuvių kolo
nijose, ypač Kanadoj.

Jungtinių Valstijų draugų 
Proletarų Meno Sąjunga, susi
dedanti iš daugybės vienetų, 
rūpinasi jų reikalais, leisdama 
operetes, gamindama dainoms 
muziką, kuria gali pasinaudoti 
chorai ir proletarinio meno bū
reliai.

Viso jau turime pasiuntę $96.44
Kaip matote, draugai, šiose 

špaltose jau rašau, paduodu 
aukautoju vardus, vienok tik 
devynis vienetus suinteresavau. 

J£iti nekreipia domūs. Dar trys 
menesiai paliko; per tą laiką 

fc?.’is reikės kaip kada bakstelti 
pašone?) Bostonui, Lawrencui, 
Montellui, Haverhilliui, Detroi
tu!, Chicagai. Nepaliksiu ir 
per tabako laukus tekančios 
Conn, upės pakraščių. Ten 
ir gyvena žmonės, rengia Dai
nų Dienas, programas. Progra
mos laiku, kada žmonės susibū1- 
rę krūvon ramiai klausosi dai
nų, nusidėvėję politiniai paš- 
kudnikai mėto smirdančias bo- 
liukeš, kad viską išardžius. Tai 
Waterburio ir Hartfordo apie- 
linlė. Hudsono upės pakrantės 
irgi turės, kaip kur biskį susi- 
judint.

tas jų “operos”, dainininkas dai
nuoja mažai laHntiu žaliu bal
su ir nemoka ant scenos Užsi
laikyti. Reiškia, pasamdo pra
džiamokslį dainininką, o pagar
sina, kad iš Metropolitan Ope
ros. Ar gi čia ne klaida? Mul
kinti savo ištikimus lankytojus, 
kurie remia mūsų parengimus. 
Tankiai publika iš tokių pagar
sinimų net pasipiktina. Brook
lyno lankytojai parengimų taip 
sudemoralizuoti, kad net nebe
žino ant kurio parengimo eit, 
ant kurio ne. Mat,1 garsintojai 
visada giria ir tankiai meluoja. 
Kartais net didelį gražų veika
lą lošiant 
nes metiki 
kad ir jie 
šio sykio, 
sintojai turit garsint teisingai 
Kitaip, gausite didelį papeiki
mą.

pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra
žios maudynės 
(swimming pool).

1439 South. 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell ------------------- Oregon 5136
Keystone -------------------- Main 1417

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS A GRABORIUS 

IR BALz'AMUOTdjAS
i Laisniuotas. £Jęy Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijose

Užtikrinu, , kad mano, patarnavimas 
bus atatinkamiausiaš Ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo ! valandoje plrąšau 

( kreiptis prie manęs.

naitė padėjo nemažai energijos 
sumokinimui choro tokią 
dainą, kantatą, o

Ji ne tik mokino chorą, 
ir lietuviškus žodžius prie 
pridėjo, ir,paaukavo Proletme- 
no Sąjungai. Kaip tik gausi
me daugiau laiko, rengsime iš
siuntinėti chorams. Ne visi 
mūs Sąjungoj esanti chorai ga
lės ją dainuoti, nes daina turi 
25 puslapius ir nebile kokios 
muzikos.

Jos' kainą 
susirinkimas 
viena kopija 
imti 10 kopijų 
tus; daugiau 10 kopijų 50 ęen

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

Mes, Kanados lietuviai, dar 
neturim suorganizavę proletarų 
meno vienetų, kad galėtumėm 
įstoti į A.L.P.M. S-gą. Bet tas 
klausimas yra gana pribrendęs 
ir laikas būtų pradėti rūpintis 
organizuoti ir kelti proletarinį 
meną Kanadoje. 

I

Sekant darbininkų spaudą per 
praeitų kelių žiemų sezonus,'ma
tome, jog Jungt. Valst. lietuvių 
kolonijose daugiausiai buvo sta
tomos operetės ir rengiami kon
certai. Tą dąrbą atliko darbi
ninkų chorai. •

Kelių metų bėgyje Kanados 
lietuviai bandė suorganizuoti 
chorą, kaip Toronto ir Montre- 
ale, bet po vieno sykio pąsiro- 
dymo scenoje chorai pakriko ir 
galutinai išįro. Nors ir dabar 
bandoma organizuoti chorai, 
bet nesant muzikalių žmonių, 
kurie galėtų vesti chorą ir bū
tų pasišventę idėjos darbui, ne
reikalaudami augšto atlyginimo. 
Delei to pastangos lieka be pa
sekmių ir. išleistom Proletarų 
Meno Sąjungos dainom 'ir ope
retėm negalime pasinaudoti.

Mums, kanadiečiams, viena 
prieinamiausi proletarinio me
no šaka, tai teatras, kuriame 
mes galim kelti proletarinį me
ną. Iki šiolei perstatymui vei
kalus daugiausiai naudojom iš 
buržuazinio teatro veikalų są
šlavyno. Dėlto, kad didesnių 
bei ir reikalaujančių geresnių 
dekoracijų veikalų nebuvo ga- 
limybės ir spėkų perstatyti.

Del viso to, matydamas dide
lį trūkumą mažesnių ir lengves
nių proletarinių scenos veikalų, 
o ypač Kanadoj, pareikšdamas 
savo nuomonę, pasiūlyčiau Pro
letarų Meno Sąjungos Centrui, 
ar nebūtų gerai, kad išleistų 
knygą, kurioj tilptų keli trum
pesni veikalėliai, keli dialogai, 
monologai ir deklamacijos.

Iš tokios knygos smulkių sce
nos veikalėlių galėtų pasinaudo
ti pamarginimui koncertams ir 
kitokiems šurum-burum paren
gimams, be to tokia knyga leng
vai platintųsi kaipo lengvos li
teratūros pasiskaitymas.

Tokiems trumpiems veikalė
liams ir dialogams parašyti gal 
būt atsirastų iš tų pačių rašė- 
jų, o nekuriuos būt galima pa
rinkti iš senesnių, reformuoti, 
pritaikinti šių dienų gyvenimui. 
Pavyzdžiu, iš patriotinės laisvės 
kovotojo, galima paversti dar
bininkų laisvės kovotojų, ir tt.

Gal tokios meno smulkmenos 
Jungtinėse Valstijose atgyveno 
savo dienas, jos, rodos, buvo 
labai mėgiamos praeityj, bet 
pažiūrėjus į tuos praeities vi
sokius “Bambas spyčius ir ki
tas fones”, tai niekas iš jų nė
ra, kaip tik tuščias buržuazinis 
šlamštas.

Kalbu, turėdamas omenyje,

IftbalZHmuojn ir laidoja nuuAirualua 
vlaokių kavinių. Norintieji tferiauaio 
tarnavimo ir už žemą kuiną, nuliūdimo 
valandoje fiaukitėa pa» mane. Pa« mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
wtaualoie vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

kos kompletų
‘kintis prie
i mokės 50 
norės iš 
vaidinimo

i mokės $2
din imas 5

Tai tokios' šios savaitės 
jjienos: pinigų ir pinigų, 
kitos išeities nėra. Jeigu

i privačiam žmogui mokėjom $25 
už operetę, tai negalėtų būti 
brangu mokėti ir už mūs pačių 

1 išleistą operetę.
Tiesa, “Kova už Idėjas” bu

vo galima gauti už $5, bet pas- 
ikutinis sekretoriaus raportas 
1 sako, kad operetė davė $200 
I deficito. Toliaus 

00 būti. Mes turime
draugiški, bet tuom pačiu sykiu 
privalom, atsiprašant, būt ir 
biznieriški, pridabot savo fi
nansus. Išleidimas muzikalio 
veikalo nėra juokas.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jei^u kenčiate nuo 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniški 
dūlių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai-

1 gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji-

I mo*. Jeiffu jūs, esate nesveiki ir nusiminę, aš jums 
/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Motenj buvo 

pasekmingai pagydoma naujausiais, užgiriais mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos. i

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI 1
^-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—-Laboratorijos Bandymai 

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

VALANDOS: > A. ML iJd I P. M. NedCIoJ 9 A. M. iki 4 P. M.

gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planq; 

kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin
giausia prie dabartinių automobilių.

3. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu Šofe
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lafa- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuvis, 
kai ir angliškai. Kaina priinama visiems.

■ Mokytoium via žymus eksportas t•. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei* 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėidieniais nuo 10 iki 2 P. M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street

Šioji savaitė “Daily Worke-.$2 
riui” vėl nubiro tuščia. Piaei 
tam Brooklyno Aido Choro kon 
aerte buvo rinkta aukos Komu 
%istų Partijos rinkimų kampa 
n’jai i>’ sukūlimui kvotos “Dai 
A VVorkeriui” $200.

Nežinia, kaip ten įvyko klai
da—vieton “Daily Worker’io” 
l.uvoį minima “Southern Wor
ker. “I; Kadangi abudu laikraš
čiai leidžiami Amerikos kovin
gu darbininkų, aiškiau sakant 
Komunistų Partijos, taj skirtu
mo kaip 
pietiniu 
pusiau.

Garliavos link 
•lentas. Dar- 
, o darbinin- 
už išpylimą 

E?tro daužytų 
20 cent. Va
gai uždirbti 

rntų. Darbi- 
tis už darbą 
s. Prieš nu- 
ikai protes- 
linkas Urbo- 
ojas. Plentų 
o organizuo- 
kovot prieš

Detroitietis d. A. Misevičius 
štai ką rašo: “Siuntinį veika
las “Miškas”, kurį siuntėt man 
atgal, aplaikiau. Jei yra mū
sų scenai netinkamas, prieš tai 
nieko neturiu. Jums siunčiau 
tuo atžvilgiu, kad .draugai iš 
Čentro gerai žinotų vėikalo 
prasmę. Mat, pas mus yra vei
kalų .stoka- kartais draugai su
griebia kokį tai rankraštį, na, 
ir be jokios žinios, krečia vieni 
sau “komedijas”. Galėjau ir 
aš tą padaryti, bet dabar tokiam 
mes, darbininkai, periode gyve
name, kad reikia nors kas dirb
ti del darbininkų gerovės, tai 
turi būti daroma viskas organi
zuotai; sužiniai visiems drau
gams. ”

Skaitydamas tokį laišką jau
tiesi, kad 
draugiškas, 
mažai, bet 
ir turi būt

Brooklyno Aido Choras, kiek Gale laiško sako, kad jis pats 
girdėjau iš koncerte buvusių ' surinkęs medžiagą, sutraukęs į j italai 
žmonių, patenkino klausytojus. krūvą, ir pasitaręs su kitais 

“Raudona Daina.” B. šąli-' draugais, jau mokinasi veika- 
liuką: “Kerštas už Duonos Kąs
nį.” Kaip jis didelis—nepažy
mėta.

Veikalo siužetas atvaizduoja 
Lietuvos fašistinės valdžios dar
bus. šį sezoną jau trečias vei
kalas pagamintas iš Lietuvos 
gyvenimo. Drg. Seno Vinco 
“Nebaigta Kova,” “Po ^Lietuvos 
vėliava” ir augščiau minėtas.

Aš pradedu bijoti, kad kas 
neužkurtų mums visiems dzū
kišką “pircį” už .tad, kad čia 
būdami paliekam darbininkų 
kasdieninius gyvenimo nedatek- 
hus,‘ jųy kovas ir'bėgam' Lietu
von rašyti veikalus..

Kas nors užpykęs ims ir 
pūkšters tautiniais 1 šovinistais. 
O ką jam galėsi atsakyti at-

Ei, jaunuoliai, 
Vienas kitą 
Atsijauskim, 
Tarkim žodį. 
Mūsų dienos, 
Mūs pasaulis,— 
Mums priklausę 
čia gyventi!

Riiolio Sūnus

A. LUlVlftAS \

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

ir nebūtų, vienok ta 
valstijų dalis skirta 
Reiškia, abudu gaus 
Prie išpHdymo “Daily 

Workeriui” suvažiavimo nusta
tytos kvotos, prisidėjo šie vie
netai :

Philadelphijos Lyros Cho
ras ................................  $25.00

Trecio Apskričio piknike 
sulinktos aukos ........... 15.94

Norwoodo L.L.R. Choro 
^■piknike surinktos aukos 15.50 

Chicagos Teatro Pirmos
po s ........................... 10.00

Brooklyno Aido Choro kon
certe surinktos aukos 10.00 

Shenandoahrio Lyros Cho-

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišku Ištyrimą
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti-^-ippksliškas ištyrinąs naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi.

DRS. SCHONGER & STENGER
ji... t J Ii : ‘ » ų
396 Broadway^ Brooklyn, N. Y.

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ
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Puslapis Ketvirtas

pirkti saldainių krautuvėj p

Lenkijos Kaliniu Kūdikiu Išvogimas NEVIN BUS LINES

ROCHESTER, N. Y

INDO-CHINAI

EASTON, PA

buvo

na

.Vardas,

IŠ KOVOS LAUKO Miestas

MALONŪS RŪKYT
be d ar-

ŠVEICARIJA

$2.00
4.50
5.50
3.00
9.50
4.00

12.50
15.50
20.50
22.50
26.50
56.00

menuo 
darbi- 

kad

Street or Avenue
, State_________ a

111 West 31st Street 
New York City-

Telephone: Chickering 1600

—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

BACHES, Sckr., 909 P 
BONDZI, Iždininkė, 46

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Porter 378«

Be areštų Kaune buvo areš
tų ir kitose vietose, k. a., žiež- 
maryj (areštuoti 3), ir kitur 
Buvo kratų Kaune, Panevėžyj. 
Šiauliuos, Mariampolėj ir tt.

žmonių. ' Streikams vadovau
ja revoliucinės 1 profsąjungos. 
Streiko laiku reformistai darė 
viską, kad suardžius streiką. ,

OFISO VALANDOS:
. Npo 2-4 po pietų ir

Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedėlioniis: 10-12 vai. ryt1

kampas Clifford Ave. 240-45

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MA SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper, 9796

Nors dūksta tyronai, kankin’, kaip įmano. 
Mūsų draugų, širdis iš krūtinių plėšia. 
Nepajiegs užgniaužti verdančio vulkano, 
Kurs tamsią padangę raudonai jau piešia.

Aplink visą žemę, kaip grandinis tvirtas 
Jau pūslėti delnai tampriai cimentuojas, 
Tik laikas—Į KOVĄ! dar nėra nuskirtas, 
Bet visuose frontuose rankpelniai rikiuojas.

FRANCIJA 
183,760 Dąrbininkų Streikavo

Rugpjūčio mėnesį Francijoj 
562 įmonėse streikavo 1.83,760

Rugpjūčio 1 d. Kaune, Klai
pėdoj ir kitose vietose buvo! 
išplatinti atsišaukimai. Įvai-Į 
riose vietose buvo iškeltos rau
donos vėliavos. Klaipėdoj po-1 
Hcijai rugpjūčio 1 d. pasisekė2 
rast dvi raudonas vėliavas,. 
vieną prie Union fabriko, kitą j 
prie cigaretų fabriko.

Raudonos vėliavos buvo iš
keltos mažuos mįesčiukuos /ir 
kaimuos, kaip ana, Gudžiūnų 
valsčiuj prie dvaro ir vieške-

NAŲJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Šaudo j Minią
Kaoliakoj demonstrantams 

susirėmus su žandarmerija bu
vo vietoj užmušti 2, žmonės ir 
keletą sužeista.

Detroit; mičh; •
L. D. Š. A. 17 kuopos lavinimosi 

susirinkimas bus seredoj, 15 spalių, 
Draugijų Syetainėjj 4637 W. Vernor 
Highway. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Diskusijų tema busi “Ar reikalinga 
moterims organizuotis j darbininkiš
kas organizacijas?” o antra—“Iš ko 
kyla karai.” Visos narės ateikit ir 
pašalinių atsiveskit. Komisija.

241-2

ROCHESTER, N. Y.
“Laisvę” ir “Vilnį” pavie- 

niais numeriais galima nusi

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBQLA, su nurody
mais, kaip vartoti.

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

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

Nakties tylumoj, tarp snaudžiančių ir 
tyliai liūdną šlamesio dainelę niūniuojančių 
medžių, stūkso pi'iblendusias šviesas per 
langus išduotantis namdlis.

Mėnulis, plaukdamas viršuj pilkų debesė
lių, tarsi ko tai jieškodamas, mėto tai tam
sesnę, tai ryškesnę, atvėsusią, sidabrinę 
šviesą ant visos apielinkės. Mėnulis, pri
merkęs vieną akį, tarsi Rusijos revoliucijos 
vadas Leninas, iškišo savo galvą iš pilkų 
debesėlių, žvilgterėjo savo šaltomis, sida
brinėmis akimis ant namelio ir dirstelėjo 
per jo langus į vidų.

Jis mato, kaip viduj, mažytėse lovelėse, 
ant baltų priegalvėlių padėję savo galveles 
saldžiai miega ir apie žaislus sapnuoja ko
votojų už laisvę bei darbininkų klasės rei
kalus tėvų kūdikiai — revoliucijos siratos.

Jis mato, kaip jie, sapnuodami apie žais
lus, praskečia savo raudonas, truputį ap
džiūvusias lūpytes ir saldžiai šypsosi. Tai 
vėliai, keletas iš jų ligos apimti, blaškosi po 
loveles, sunkiai suvaitoja ir pravirksta. Gi 
prižiūrėtojos, stypčiodamos ant galų pirš
tų, pribėga prie jų, patylomis pasiteirauja 
pas juos, pagirdo, paduoda vaistų, apklosto, 
paglosto ir vėl rami tyla, nakties ir poilsio 
tyla—išskečia savo nematomus, bet jaučia
mus sparnus ir priglaudžia viską po savim. 
Mėnulis, tartum supratęs, kad ir jis čia 
nereikalingas, numetė savo žvilgsnį tolyn ir 
pasikavojo už melsvo debesėlio, 1

Tai revoliucijos siratų prieglauda. Tų 
kūdikių tėvai ir motinos, sugrūsti už gele-^ 
žinių grotų, surakintomis rankomis ir kojo
mis, žvangina retežius, kaip didžiausi kri
minalistai ar žmogžudžiai. Vieni nuteisti 
ant mirties, kiti ant ilgų metų kalėjimo, 
kankinami ir rykštėmis plakami, laipsniš
kai keičiasi į nabašninkus, akmeniniuose 
grabuose gyvi bemerdėdami.

Juos niekina, žemina, tyčiojasi ir žaidžia 
jų jausmais... Tačiaus jie, niūsų ir visos 
proletarų klasės draugai; tyri, nesulaužo
mo nusistatymo, nepermaldaujami kovoto
jai, nors ir nukankinti fiziškai, išblyškę, 
daugiau panašūs į nabašninkus, negu į gy
vus—nenupučia dvasioje, neišsižada savo 
idėjų ir pasiryžę tęsti kovą iki pergalės už 
proletariato galią!
' -Kodėl pas juos toks pasiryžimas, tokia 1 

nesugniuždoma ištvermė? Todėl, kad jie! 
įsitikino ir persitikrino, jog tik proletarų 
revoliucijai laimėjus, anapus sprendžiamo
sios kovos—darbininkų išganymas! Todėl, 
kad nepakeldama Lenkijos ponų teroro, 
darbininkų klasė tiesia savo pagelbos ran
ką netik akmeniniuose grabuose esantiems 
kovotojams, bet rūpinasi ir jų likusiais be 
tėvų ir motinų kūdikiais...

Lenkijos darbininkų klasė, kad priduoti 
daugiau pasiryžimo kovotojams, kad nors 
kuom prisidėti prie revoliucijos—savo kru
vinais centais užlaiko tą namelį ir priglau
džia revoliucijos siratas, kad jų tėvai ir mo
tinos nesikrimstų, nesielvartautų besirūpin
dami apie savo kūdikius, paliktus svetimų
jų globai.

. Ir štai. Toj tylioj nakties glūdumoj, pa
čioj saldžiausiojo miego valandoj, sušnypš
tė prie namelio policijos automobilius, nu
sidriekė juodi šešėliai, sužvangėjo durų ju- 
trinos, suskilo adverijos, trenksmingai atsi-1 
vėrė durys ir prigužėjo į vidų žvaigždėtų, 
legalizuotų žmogžudžių gauja su revolve
riais, plikais kardais ir nagaikomis ranko-1

Tęsia Streiką
Bazelyj jau šeštas 

tebestreikuoja statybos 
ninkai. Profbiurokratai, 
suardžius streiką, išmetė 
profsąjungos prof opozicijos
Vadus.

PIGU, SMAGU, SAUGU
Philadelphia 
Baltimore ... 
Washington . 
Atlantic City 
Pittsburgh .. 
Boston .........
Cleveland ... 
Detroit ........
Chicago .......
St. Louis .... 
Kansas City. 
Izos Angeles .

Perkant “round trip” tikie- 
tus kaina dar daugiau nuže 1̂ 
minta. Žemos kainos į visas 

dalis Jungtinių Valstijų. J

NEVIN BUS LINES

Žemnamijos, Apdraudos ii 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM .ANGLIS IR 
MAfcKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki 

tės pas mus.
382 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

GREAT NĘCK, N. Y.
Proletarinės Dailės Bendras Komi

tetas kviečia į masinį susirinkimą A. 
L. D. L. D. 72 kuopą, L. D. S. A.- 64 
kuopą ir T. D. A. 48 kubpą, taipgi 
Jaunuolių Chorą ir paviepiųs, kurie 
myli ir interesuojasi daile'. Susirin
kimas buft seredoj, 15 spalių, Strau- 
kps svetainėj, 8 vai. vakare., šiame 
susirinkime bus apkalbama, kaip 
perorganizuoti Jaunuoliu Chorą ant 
tokių pamatų, kadi geriau gyvuotų ir 
tvirčiau pasilaikytų mūsų kolonijoj. 
Visus jaunuolius ir suaugusius kvie
čia komitetas. i 242-3VOKIETIJA 

Streikai
Apolde Borgmano tekstilės 

fabriko administracija priver
sta buvo atsisakyt nuo algų 
nukapojimo, nes darbininkai, 
revoliucinei opozicijai vado
vaujant, parodė' savo griežtą 
pasiryžimą tęst streiką. Diuis- 
burge pakartotinai streikavo 
miesto darbininkai, reikalau
dami priimt atgal paliuosuotus 
darbininku^. Lorache tekstiles 
darbininkų streikas plečias. 
Reformistai deda pastangų 
nutraukt streiką. Hamburge 
uosto darbininkų streikas tiek 
paaštrėjo, kad uosto zonoj pa
skelbtas apgulos stovis.

INDIJA
Nauji Susirėmimai Kalkutoj

Rugsėjo 1 d. įvyko susirė
mimai su policija. Daug žmo
nių sužeista Hf 20 areštuota. 
Tekstiles 24 fabrikai sustojo 
ir išmetė gatvėn 40,000 darbi
ninkų ir 20,000 darbininkams 
sutrumpino darbo savaitę.
Pavergtieji Kyla

Sukilę afridai deda pastan
gų užimti Pešavarą. Pešava- 
ran anglų valdžia siunčia ka
riuomenę, tankus ir karo orlai
vius. Afridai ir kitos sukilę 
tauteles puola Nanšarą, Para- 
cinarą ir Kochatą Datte Kchel 
rajone, kur įvyko smarkus su
kilėlių susirėmimas su anglų 
kariuomene. Anglai prieš su
kilėlius pasiuntė ne vien karo 
orlaivius, bet ir kavaleriją. 
Valstiečiai nemoka mokesčių 
ir veja lauk valdininkus, mė
ginančius aprašyt ir išparduot 
valstiečių mantą už nesumo
kėtus mokesčius.

Sovietų Judžiai
Lehigh Valley srityje 

pirmą kartą rodomi iš Sovietų 
Sąjungos judžiai, pagaminti 
Sovkino įstaigos. Allentown© 
rodyta judis, “Senasis Sibiras,” 
Bethleheme—“Trys Draugai ir 
Išradimas,” ir Kaštone—-“Kra
sin.” Visur buvo ir priedai, 
kaip tai: “Dešimts metų ap- 
vaikščiojimas Maskvoje gyva
vimo S. S. R. S.” Darbininkai 
gavo progą pamatyti milioni- 
nę demonstraciją ir Raudono
sios Armijos jėgas. Taipgi 
rodyta prisirengimas ir atskri- 
dimas “šalis Sovietų” orlaivio 
iš Maskvos į New Yorką ir 
“Gastonijos Streikas.”

Kas liečia judžius, Sovkino 
pagamintus, jie griežtai ski
riasi nuo amerikinių. Ten re
alumas viešpatauja, ten ap- 
švieta ir susipratimas perdirb
dama. _ Tai ne tas, kas ameri
kiniai, kurie pilni visokių ne
sąmonių, garbinimų didvyrių 
ir apgauliojimo darbininkų.

žmonių visur buvo daugiau, 
negu tikėtasi, kas parodo, 
kad darbininkai interesuojasi 
Sovkino kūriniais/ :

Vaidinant visur buvo neda- 
teklių iš rengėjų pusės. Jų- 
džių rodymą surengė Tarptau
tinė Raudonoji Pagelba 
tingai nedateklius 
prisieina parodyti 
svetainėse, kurios 
tinkamos, nes jos 
tik susirinkimams 
svetaines 
mešnės ir judžiams, rengėjai 
iškarto nedrįso imti, nežinant, 
ant kiek žmonės interesuosis 
Sovkino kūriniais.

Ateityje bus rodopia su ge
resniu prisirengimu ir tinka
mesnėse svetainėse.

Eastone buvo manyta rodyt 
judį “Dešimts Dienų, Kurios 
Sukratė Pasaulį,” bet del tam 
tikrų aplinkybių tas nebuvo 
galima padaryti, todėl vaidin
tas “Krasin,” bet ir pastarasis

se. Patsai vyriausias tos žmogžudžių gau
jos vadas, grąsindamas prižiūrėtojoms re
volveriu, gremėzdiškai užkriokė:

“Į dešimts minutų kad visi benkartai bū
tų aprengti!”

“Mes, kaipo kūdikių globotojos, tik per 
savo lavonus duosime juos paliesti!” atsake 
prižiūrėtojos.

“Prie darbo!” riktelėjo vyriausias žmog
žudys.

žmogžudžiai puolėsi prie miegančių kū
dikių... Griebė juos už plaukų,. rankų bei 
kojų, plėšė iš lovelių ir kaip tigrai, suleidę 
vienos rankos pirštus į dviejų kūdikių kū
nelius—vilko klykiančius našlaičius laukan 
ir mėtė, ragožiavo, kaip surankiotų skar
malų pundelius į policijos automobilių.

Prižiūrėtojos desperatiškai' puolė ginti 
siratas. Vienos puolė ant lovelių ir savo 
kūnais uždengė sergančius kūdikius. Kitos 
griebė juos į glėbius ir laikė prisišpaudu- 
sios prie savo krūtinių. Bet sužvėrėju- 
siems fašistams žmoniškumas visai sveti
mas... Jie raižė nagaikomis prižiūrėtojų 
pečius, griebė jas už plaukų, plėšė nuo lo
velių, sviedė ant grindų ir spardė kojomis. 
Gi tos, kurios laikė sergančius revoliucijos 
siratėlius glėbiuose, jie leido savo nagus į 
kūdikių kūnelius, plėšė iš prižiūrėtojų ran
kų, spyrė joms į paširdžius, vilko kūdikius 
laukan ir ragožiavo į policijos automobi-

CHINAI
Raudonoji Armija 
Karžygiškai Kovoja

Aplink, čangšą vis tebevyks
ta mūšiai. Raudonoji Armija 
karžygiškai kovoja prieš chi- 
nų kontr-revoliucijos ir impe
rialistų bendras jėgas. Impe
rialistų artilerijos ugnimi rau
donieji buvo priversti pasi- 
trukti iš Čangšos, bet pasitrau
kus iš čangšos Raudonoji Ar
mija užėmė Chankou, Nanča- 
ną ir kitus miestus, o raudo
nųjų partizanų būriai pasiro
dė prie pat Nankingo vartų1. 
Be to, tuo pat, metu ateina ži
nia, kad Raudonoji Aroni
ja ir vėl įžengusi į Čang- 
ša miestą. Imperialistai kal
tina Nankingo valdžią, kad ji 
ne ganėtinai energingai kovo
ja prieš raudonuosius.

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 po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose mieštuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje iš siuntinėjam per paštą. Ajd- 
resuokit:

Ypa
tume, kad 
paprastose 
tam hera 
pritaikytos 

gi tokias 
kurios būtų tinka- 
judžiams

“Įsivaizdinkite sau,” sako pranešimai. 
“Prižiūrėtojų riksmas, siratėlių išgąstin
gas klykimas, sergančių širdį veriantis 
vaitojimas nakties tylumoj—padarė vieną 
šiurpulingą, graudų, tartum gaisre žūvan
čiųjų šauksmą”...

Tai žvėriška valdančiosios klasės puota. 
Tai nuoga scena, kuri įrodo, kad žmonišku
mo pas fašistus nėra nė mažiausios ki
birkštėlės. Tai žvėrys žmogaus kūne su 
pasiutusio šunies širdimi ir jausmais!

Kas buvo diktatorium šios baisios trage
dijos? Kas buvo tas žvėris-žmogus? Tai 
katalikų bažnyčios galva,*kunigas Blazins- 
kis! Sužvėrėję fašistai ir kunigai nepa
tenkina; savo žvėriškų jausmų, kankindami, 
rykštėmis plakdami ir šaudydami’ Revoliuci
onierius. .. Jie atidard jų krūtiriešTr savo 
kruvinais nagais gniaužo jų širdis.

Jie žino, kad- nebus skaudesnės rykštės 
revoliucionieriui tėvui ar motinai, kuomet 
jie, akmeniniuose grabuose būdami, išgirs, 
kad jų kūdikiai tapo išvogti nakties laiku 
iš jų draugių globos ir atiduoti kunigams 
ir davatkoms! Jie žinos, kad ne tik juos 
kankina, bet kankina ir jų taip brangius, 
taip mylimus, niekuom neprasikaltusius 
kūdikėlius...

Ir šito smūgio kūdikių tėvai nepakelda
mi, tos rykštės kirčio neatlaikydami—išsi
žadės savo idėjų, susmuks savo griežtume 
ir atsižadės kovos už proletariato galią.

Tačiaus tie žvėrys po uniformomis ir su- 
tonais—skaudžiai apsigauna! Tokie žvė
riškumai ne tik nesuminkština tyro revo
liucionieriaus nusistatymo, netik nesulau
žo jų plieninio pastovumo savo idėjiniame 
griežtume, bet dar kiečiau užartavoja ir 
sukuria neužgesinimą atkeršijimo ugnį jų 
širdyse!

Tokios scenos iššaukia pasipiktinimą 
kiekvieno darbininko mintyse ir dar dides
nis kovingumo ūpas pakyla pas kiekvieną, 
kuris tik yra žmogum pilnoj to žodžio 
prasmėj.

Tokios scenos įtikina ir pertikrina darbo 
žmonių minias, kad pas dabartinius valdo
nus pasigailėjimas, žmoniškumas, miehšir- 
dystė link -darbininkų- klasės—jiems yra 
nežinomi, nepažįstami, svetimi, dalykai. ’ 

Senas Vincas.

veikalas publikai patiko, nes 
pamate, kaip didvyriškai S. S. 
R. S; piliečiai darbavosi šiau
rėje,-' kad išgelbėjūs “Italia” 
dirižablio įgulos narius.

Pasikalbėjus su rengėjais, 
jie užtikrino, kad rodys ir 
daugiau judžių ateityje ir su 
geresniu prisirengimu.

D .M. š.

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Susirėmė su. Fašistais
Dresdene fašistai sušaukė 

bedarbių susirinkimą, bet pa
matę, kad bedarbiai renkas 
komunistų įtakoj, mėgino susi
rinkusius išvaikyt. Įvyko susi
rėmimas. Areštavo 61

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

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, 221 Second St,
Ir pas Si n gėrį.

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
baksą apsiginkluok nuo savo am- m 
žino priešo!

A.L.D.L.D. 50 Kuopos, “Lais
vės” ir “Vilnies” Skaity

tojų Susirinkimai (
; Rugsėjo 24 d. buvo sušauk
tas- Literatūros Draugijos na
rių nepaprastas susirinkimas, 
kad apsvarsčius, kaip galima 
būtų pasekmingiaūs dirbt dar
bininkiškų laikraščių: vajuose. 
Buvo susirinkęs nemažas skai
čius narių ir svarstė gana rim
tai , ateinančių vajų reikalus. 
*Taipgi likosi išrinkti keturi 
draugai, katrie eis per lietu
vių darbininkų stub as rinkda
mi prenumeratas ir kalbinda
mi, kad prisirašytų prie Lite
ratūros Draugijos. O ant pabai
gos buvo pakeltas klausimas, 
kad sušaukus “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų susirinki
mą. Tas likosi vienbalsiai už- 
girta ir toks susirinkimas bu
vo sušauktas spalių 3 d. Mi
nimai) susirinkiman atsilankė 
pusėtinas skaičius mūsų laik
raščių skaitytojų ir gan visi 
žingeidžiai svarstė, kaip būtų 
'galima gaut daugiau naujų 
mūsų laikraščiam skaitytojų. 
Taipgi laikraščių skaitytojų 
susirinkime buvo pakeltas 
klausimas, kad būtų įsteigta 
stotis pardavinėjimui “Lais
vės” ir “Vilnies” pavienių nu
merių. ■ Tas darbas pavestas 
G. švedui ir drg. Barauskui. 
Vėliaus buvo atsilankęs nuo 
Komunistų Partijos delegatas, 
kuris kalbėjo kas link ateinan
čių miesto ir valstijos rinkimų. 
Visi susirinkusieji, katrie gali 
balsuot, pasižadėjo balsuot už 
Komunistų Partijos pastatytus 
kandidatus.' Taipgi šiame su
sirinkime buvo pakeltas klau
simas, kad būtų surengtos vie
šos diskusijos. Temą, ir laiką 
pranešiu vėliaus.

Dabar teko sužinot, kad 
drg. Barauskas ir švedas su
rado vietą, kur bus pardavinė
jami “Laisvės” ir “Vilnies” 
pavieniai numeriai. Ta vieta 
randasi 613 Hudson Ave., ne
toli Clifford, pas drg. Margeli. 
Tas /draugas turi saldainių 
krautuvę ir sutiko, kad būtų 
įsteigta jo krautuvėje “Lais
vės” ir “Vilnies” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotis. 
Todėl, draugai, katrie norėtu
mėte pavienių “Laisvės” ir 
“Vilnies” numerių pasipirkti, 
tai kreipkitės drg. Margelio 
krautuvėm

“Laisvės” Reporteris.

Kas yra didžiausias žmogaus priešas? 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. 
Ameriką pagarsėjusius

Urbo Lax Tabs
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami- 

daug rūpesčių ir sunkių ligų 
centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Mūsų ALDLD agiti 
mėnesis jau įpusėjo, 
čiaus nekurie apskričio 
kuopos neima aktyvo 
me naujų narių į mūs 
ganizaciją, arba mūsų 
raščiams naujų skaitj 

'^Negalima praleisti to f 
^kad didžiuma mūsų or; 
žacijos vienetų, kiek t 
sekti spaudą, daro gerą 
džią prisiruošimui prie 
kaus ir atsakomingo d; 
New Yorko valstijos d? 
sutvarkytas ir tik reik; 
ja iš mūsų kuopų aki 
Massachusetts vaisi 
šiais metais nekaip iki 
pasirodė su skaityte 
Teisybė, 7-tas apskritis 
ruošė platų prakalbų rr, 
rūtą su koncertine d 
programos, bet, kaip i 
rodo neatsiranda nei v 
draugo, kuris eitų stuba 
stubos gauti naujų ski 
tojų. Pennsylvania vali 
stovi “up to date,” ir 
dirba, kiek jų spėkos ji 
leidžia, bet vakarinėse i 
tijose dar iki šiol nėra 
organizuotai veikiama. ,

Mūsų veikėjai tankiai 
sistato, kad nėra rei 
eiti stuba nuo stubos g 
mui skaitytojų. Įsivaizt 
mas, kad rengiamos 
kalbos, ir kuomet susir: 
publika, tai tuomet gaus 
naujų skaitytojų, tai r 
geru dalyku. Visų pi 

^geriausias būdas, tai į 
wmus nuėjus gauti n< 

skaitytojų. Kada nuei 
namus, tai tuomet jau 
miškis negali atsisakyti, 
paliko pinigus namie s 
nesant gyvenimo drai 
vienas to daryti negali, 
jau abu šeimininkai pas 
ria ir nusprendžia vier 
ar kitaip.

Draugai darbuotojai, rį 
darni skaitytojus ir ALD 
narius, neturi pamiršti Į 
kamo dalyko. Mūsų org| 
zacija jau šiais metais 
išleidus dvi knygas, ir 
visi organizacijos nariai 
aplaikė. Bet kiekvieni 
kuris nepriklauso, yra I 
kalas išaiškinti, kad pil 
rašę nauji nariai, taip 
ir tie, kurie priklauso, I 
laikys dar vieną stambią! 
šiuos metus knygą, kuri Į 
sides iš kokių šešių šiij 
puslapių. Ta knyga I 
“Aliejus,” kurią verčia d| 
taras Kaškiaučius. Viel 
dalykas, tai tas, kad ml 
ma knyga bus gatava 1J 

i metų pradžioj, bet tuom I 
čiu tarpu bus gera prd 

: iškolektuoti narines duoll 
:! už 1931 metus.

Literatūros plati n i m I 
~ mūsų tarpe nėra nas 

Teisybė, “Vilnis” užsisd 
100 kopijų “Vytautas M a 

W sis” ir su džiaugsmu pra 
ša, kad minima knygelė n 
tinasi gerai. Tas paro 
kad iš mūsų literatūros į 
tintojų niekas nesiima au 
komybės jos platinimu 
kuomet niekas jos neplati 
tai patys žmonės kreipi 
prie mūsų laikraščių red; 
ei jų. Draugas Rei kausi 
pasiėmė 50 kopijų ir AL 
1<D 1-ma kuopa 25 kopij 
Tai ir viskas, kokį užsa] 
mą laike šio vajaus yra c 
tr.ąs aplaikęs.

Tačiaus niekas neprisii

SERIflUSIfl DUONA 
SCHOLES BA KING į 

) IO SCHQLE5 5TR. BROPKLYpY?

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apĮielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pąvienius namus, taipgi siunčiam ir 
j kitus miestus.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIŲ^



:0.50

I West 31st Street

1600

i

užrašykite:

RŪKYT

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

. 26.50

. 56.00

3.00
9.50
4.00

$2.00
4.50

treet or Avenue
State_________

1RĮ, už kurį malonėkit 
URBOLA, su nurody-

'prigulmingas Kliobas, 
us politikoje, savo rū- 
ėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
zisos Švaresnės lietuviS- 
e ir 
0c

J.

RMACY 
BROOKLYN,

k DUONA IR
KEIKSUS
—tas reiškia, kad mu
lu. Mūsų duoną val- 

ii nereikės išmo-

įgai ne tik Brooklyne, 
bizniaus užvedimuose, 

omi, visur reikalaukit 
?arų. Ant pareikavimo 
čjam per paštą. Ad-

ienis, Spalių 11, 1930

9 M ainių krautuvėj pa^
613 Hudson Ave.,

U, SMAGU, SAUGU

1 trip” tikie-, 
augiau nužeO 
kainos j visas

JONĄ

klvt

A

o ir apielinkės, 
ipgi siunčiam ir

LUKOŠEVIČIUI

KŲ APTIEKOS
> galima pirkti vais- 
tur dabartiniu laiku.

^aviniukas
., DETROIT, MICH.

tik sunkiausias
<urm vartoja po plačią

s Cold Powders
JUS NUO ŠALČIO)

į nebijo. Už 75c 
'inkluok nuo savo

Grand Avenue 
h Clermont Avenue) 
<TH, L. L, N. Y. 
one, Juniper 9796
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Šeštadienis, Spalių 11, 1930 Puslapis Penktas

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

Mūsų Vajus ir Mūsų Darbas na apie knygą “Darbininko 
Sveikata.” ši knyga mūsų 
skaitytojams yra žinoma, 
bet yra tūkstančiai darbi
ninkų, kurie jos nežino, ir 
kuopos turėtų ją paskleisti. 
ALDLD nariai ir nauji pri
sirašiusieji ją gali gauti tik 
pasimokant už apdarus 35c.

Jau ALDLD keletas, drau
gų turi mintyj centro komi
teto pranešimą, kad laike 
šio vajaus mėnesio gali nau
ji nariai įstoti į organizaci
ją nemokant įstojimo, ir 
mūsų veikėjai turi pasinau
doti šia proga gavimui nau-

Mūsų ALDLD agitacijos 
mėnesis jau įpusėjo. Ta- 
čiaus nekurie apskričiai bei 
kuopos neima aktyvo gavi
me naujų narių į mūsų or
ganizaciją, arba mūsų dien
raščiams naujų skaitytojų. 

^Negalima praleisti to fakto,- 
zkad didžiuma mūsų organi
zacijos vienetų, kiek tenka 
sekti spaudą, daro gerą pra
džią prisiruošimui prie sun
kaus ir atsakomingo darbo. 
New Yorko valstijos darbas 
sutvarkytas ir tik reikalau
ja iš mūsų kuopų aktyvo. į jų narių. 
Massachusetts 
šiais metais nekaip iki šiol knygos “Beno 
pasirodė su skaitytojais, tai, 
Teisybė, 7-tas apskritis su-1 be, jau liko jos nedaug, bet 
ruošė platų prakalbų marš- j kurie pirmiaus jos reika- 
rutą su koncertine dalim liaus, tie galės ją gauti, 
programos, bet, kaip pasi
rodo neatsiranda nei vieno 
draugo, kuris eitų stuba nuo n i ii v . v 
stubos gauti naujų skaity-1 * J Maršrutas KoiIJlP 
tojų. Pennsylvania valstija nistŲ Kandidate į Cld)OTate-

pUptto n’ jie*™s Massachusetts Valstijos 
'dirba, kiek jų spėkos jiems _____ . 3

leidžia, bet vakarinėse vals
tijose dar iki šiol nėra taip 
organizuotai veikiama.

Mūsų veikėjai tankiai nu-' 
sistato, kad nėra reikalo 
eiti stuba nuo stubos gavi-i 
mui skaitytojų. Įsivaizdini- 
mas, kad rengiamos y— 
kalbos, ir kuomet susirinks |draugo Canter revoliucinis voi- 
publika, tai tuomet gausime Girnas. Jis išbuvo metus ka- 
naujų skaitytojų, tai nėra 
geru dalyku. Visų pirma 
geriausias būdas, tai į na-!bus sel 
mus nuėjus gauti naujų 
skaitytojų. 7" ", . * ‘ .
namus, tai tuomet'jau na-L'TrSekmJadiei}į 
miškis negali atsisakyti, kad

Tie, kurie pa$

” ją galite gauti. Teisy-

Gyvename ant Plūduriuo
jančio Sluogsnio žemės

Žemės kamuolys aplamai 
susidaro iš trijų didžiųjų 
“sluogsnių.” Viršutinis 
sluogsnis yra apie 27 mylių 
storio. Vidutiniai jis yra 
apie trečią tiek sunkesnis, 
negu būtų tiek pat vandens.

Antras sluogsnis turi 1,- 
800 mylių storio; susideda 
daugiausia iš magnezijos, 
kalkių ir geležies ir visokių 
jų susijungimų. Medžiaga 
šio sluogsnio yra žymiai 
sunkesne, nekaip paviršuti
nio sluogsnio.

Trečias, tai žemės bran
duolys, susidarantis dau
giau iš geležies ir nikelio. 
Jo medžiaga aštuonis kar- 

Vinco_ Raš- tus sunkesne už vandenį.
Paviršutinis šiuo g s n i s , 

nors nėra toks sunkus, ta- 
čiaus jis yra kietas. Antra
sis, po juom, sluogsnis yra 
pusiau - skystas, panašus į 
košę, kuri, tačiaus, yra tūks
tantį sykių “lipnesne” sma-

A. Matulevičius,

H. J. Canter, komunistų 
kandidatas į gubernatorius 
Massachusetts valstijoj, pra
deda savo prakalbų maršrutą 
spalių 11 d. Aplankys įvai
rias Massachusetts ir Rhode 
Island valstijų dalis. Naujo
sios Anglijos valstijų darbinin- 

pra- kų klasei labai gerai žinoma 
! •» 1 Z-A l ^1 . . « • t v. A-S 4- ■V. Z-V V T 1111 Z^l 1 X MTZ^‘1

pagrabą; šiemet pavasarį fa
šistai rengė parodas, darė pik
niką, kėlė kitokius pokilius 
del apvaikščiojimo Vytauto 
sukaktuvių.' Nusisamdę sve
tainę už 65 dolerius nuo vir-

nikelio ar kobalto, pasidaro 
labai kietas plienas, tinka
mas karo laivų šonams,’ ka- 
nuolių šoviniams, “seifams” 
(saugos spintoms), akmenis
kriušiančioms mašinoms ir i šaus iki apačiai, tai randa dar 
tt. Įmaišius į plieną tungs- ir dabar nemokėta.
teno ir molybdeno, jis lieka napy, katrie tunte ben-

17 7 v HvrxxrnG! envnc niiGimrro rnilzn_

Kreipiu

ne tik nepaprastai kietas, drovės serus nusipirkę, reika
laukit ir kelkit draugystėse 

, kad užsimo-

bet, kiek patyriau, mūsų kuo- Europoje mokyklas ėję» bet 
poje randasi gana gabių drau- dabar nięko neveikia. Kodėl 
gių.i Nežinau, kodėl jos,nieko tos draugės taip daro? Juk 
nerašinėja ir nenori savo ga- tai vien apsileidimas trauktis 
bumūs parodyti. Pavyzdin, jis veikimo kuopoje.
draugė E. Penzer gerai žino Taigi, brangios draugės, 
rašybą, anglų kalbą, ir loši- meskite tuos įvairius užsigavi
me gabiausia visam Clevelan- mus šalin ir imkitės visos Jar
de; bet kai apsivedė, tai viską bo, o tuomet mūsų kuopa iš- 
pasidejo į šalį. Yra mūs kuo- augs iki kelių šimtų narių, 
poj ir daugiau draugių, kurios i Dilgėlė.

bet ir jo užgrūdinimas (ar- reikalavimums, 
tavojimas) neatsilei d ž i a , ketų randą fašistai už svetai- 
nors įkaitintum raudonai; pę- 
šitokį plieną naudoja smar-1 
kiai veikiančioms mašinų 
Jalims, drožiančioms. bei1 
pjaustančioms metalą. Pri
dėjus vanadiumo prie plie
no, išeina stipri tampri me
džiaga, tinkama automobi
liams.

Vadinamas' “stain less’’ 
(nerūdijantis) plienas turi 
savyje 11 iki 13 procentų 
chromiumo ir apie pusę 
nuošimčio angliadario (car
bon). Pastaruoju laiku ta- I 
po išrastas “visados-skais- ■ 
tus” (stay bright) plienas, i 
kuris pasidaro, kai prie pa
prasto plieno primaišo 
procentų chromiumo ir 
procentus nikelio. C,

. Ar galima, kad taip fa- 
jšistai šeimininkautų su bendro
vės turtu ?

Kitos organizacijos, kuomet 
antrų 

mokėt 
pirmų 
kada 

reikia

18

K.

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia “Wec-jJ 

‘šuniukų”) h 
Valinčiaus i’.

Paviršutinis sluogsnis tai Sue Roast” (keptų 
kaip ir plūduriuoja ant an-! išvažiavimą ant 
tvojo pusiau-skysto sluogs-{ūkės, Sweet Valley, Pa., sek 
nio, kaip ant kokio didjūrio, imtidienį, spalių 12 d. 
kaip kad įrodinėja profeso-i (ja!']na bus. 1,nl,!smai 

1 * j l i praleist per visą dieną,
visokių žaidimų, 

,site ir pasišokti.i ly ir kiti.
Kaip zltsirado 
Skirtingi Sausžemiai

Kada atsirado žemes sau- i 
suma, sako Vokietijos moks- j 
lininkas Alfred Wegeneris, 
visas milžiniškas sausžemis 
buvo išvieno, apie Pietinį 
Polių, arba žemės kamuolio 
ašigalį. Bet Pietinis Po
lius tais’laikais buvo ne ten, 

j kur dabar; jis buvo daug 
Imaž toj vietoj, kur dabarti- 
iniu laiku randasi Pietų Af- 

13 d., laikoj miestas Capetown, 
vienas to daryti negali, čia L L. D. išvažiavime, Norton, 
jau abu šeimininkai pasita-' Antradienį, spalių 
ria ir nusprendžia vienaiplHaJerk1;. . ..

. .2 . 1 1 i Trečiadieni, spaliu
ar kitaip. {Lawrence.

Draugai darbuotojai, rink-{ Ketvirtadienį, spalių 
darni skaitytojus ir ALDLD Lowell, 
narius, neturi pamiršti se- L Penktadienį, spalių 
kamo dalyko. Mūsų organi- 
zacija jau siais metais yra Gardner, 
išleidus dvi knygas, ir jau! Sekmadienį, 
visi organizacijos nariai jas {Springfield, 
aplaikė. Bet kiekvienam,’ 
kuris nepriklauso, yra rei
kalas išaiškinti, kad prisi
rašę nauji nariai, taip pat 
ir tie, kurie priklauso, ap- New Bedford/ 
laikys dar vieną stambią už Penktadienį, spalių 24 
šiuos metus knyga, kuri su-. 
sides iš kokių šešių šimtų 
puslapių. Ta. knyga bus Darbininkų organizacijos
“Aliejus,” kurią verčia dak-jprivalo kooperuoti, kad pada- 
taras Kaškiaučius. Vienas |ryti drg. Canter prakalbų mar- 
dalykas, tai tas, kad mini
ma knyga bus gatava kitų 
metų pradžioj, bet tuom pa
čiu tarpu bus gera proga 
iškolektuoti narines duokles 
už 1931 metus.

Literatūros plati n i m a s 
mūsų tarpe nėra našus. 
Teisybė, “Vilnis” užsisakė 
100 kopijų “Vytautas Maža
sis” ir su džiaugsmu prane
ša, kad minima knygele pla
tinasi gerai. Tas parodo, 
kad iš mūsų literatūros pla
tintojų niekas nesiima atsa
komybės jos platinimu ir 
kuomet niekas jos neplatina,

k imas.
Įėjime už revoliucinį veikimą 

idelei Sacco ir Vanzetti.
Draugo Canter prakalbos 

karnose 
šeštadienį,

Kada nueini įjW2rcester.

■ Worcester (2
... . . . Lietuvių Svetainėj; Cpaliko pinigus namie arba kal.e. pl.ie City Hali). 

Pirmadienį, spaliųnesant gyvenimo draugei

Canter 
vietose: 
spalių 11 <i.,

spalių 12 
Vai. pę pietų

6 vai. va

d

spalių

spalių

spalių

14

15

16

17

18

19

21

besisukdama apie 
iš vakarų į rytus, 
paviršutinį savo

Antradienį,
Taunton.

Trečiadienį,
Fall River, Liberty Lot.

Ketvirtadienį, spalių 23

spalių 22

laiką
Bus I 

dainų, gale-' 
Ne užmiršk i- 

jte atvažiuoti užbaigti sezoną 
įsu Aido Choro nariais, ir at- 
Isivežkite savo draugus.

Pasimatysime prie 
i “šuniukų.

keptų
D. Zdaniūtė.BALTIMORE, MD.

Salės Bendrovė rengia fėrus 
ir šokius 11 d. spalių. Pasi
žiūrėkit, kokie plakatai pada
ryta—neturi nei kokio .akcen
to, nei žemaitiški-,1 nei dzūkiš-, 
ki:

randavoja svetainę ant 
lubų del baliaus, turi 
15 dolerių randos; ant 
lubų didžiąją svetainę 
randavoja del prakalbų,
mokėti ..$25. Del balių $35. 
Didžioji ' svetainė baliams šu 
baru, kicenu—>65 doleriai; bet 
fašistai pasiėmė visą kiceną, 
barą, didžiąją svetainę ir ant 
antrų lubų—už 60 dolerių.

Ar galima leist taip daryt ir 
duot šeimininkaut fašistams 
svetainėj? Svetainė yra tur
tas visų draugijų ir pavienių 
šėrininkų. Mes norime matyt, 
kad svetainė greičiau išsimo
kėtų ir šerininkai gautume 
nuošimtį,, bet fašistai naudoja
si saviems tikslams. Nei vie
nas šėrininkas neturėtų ■ tą pro 
ausis praleisti, nes jei mes ty
lėsime, tai fašistai nieko ne
paisys. Rengdami Vytauto 
parodą, traukė iš draugijų ir 

j pavienių narių pinigus. Už 
surinktus pinigus fašistai sau . 
'pasirėdė automobilius viso
kiais tautiškais ženklais ir pa
puošalais, kas lėšavo daug pi
nigų.

Neabejotina, jog fašistuo- 
įjančių elementų lyderiai iš to 
pasinaudojo, o dargi nei už 
svetainę neatsilygina.

Po. parodos atbalsiai buvo, 
kad fašistų paroda nusmuko 
į skylę, bet jie tą slėpė, kad 
darbininkiškoji visuomenė ne
sužinotų ir kad nebūtų riestai.

Šėrininkai, dabokime, kad 
mūsų svetaine dykai fašistai 
nesinaudotų.

Svetaines Šėrininkas.

Varpas Bakery, 38-40 Stagg_St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Ba!chun«.s. Savininkas TeL. Stagg 5938

MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurię dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, 6 būsite ma
loniai priimti.

i . J. ir O, V AIGINIS
214 Perry Ave., Maspeth, N..Yt:

D. S. A. 24 kuopa nemiė- 
Rugsėjo mėnesį laikytą-|FERAI IR SOKEI

Lietuviu Svetaines Bendroves 
Draekcia 

ant
II-tos dienos Spalios (Oct) 1930 

Lietuviu Svetanie 851 Hollins Street
Prasidės nuo 8 tos vai. vakare. 

Gerbeme ir Gerbemos:
Malonėkite atsilankite ant siu Feru 

nes bus giara muzike tai kurie mile 
soket galės pasokte, taipgi bus vi
sokiu daiktu del laimejemo jr ska
niausio gėrimo ir užkandžiu saitu ir 
šiltu

Renge

Išrinkta 
Astramskie- 
E. Simans. 
ėmėsi dar- 
parinkti ir 
“Paskutinė

Žemė, 
<h, savo ašį

I bloškė
’’ Isluogsnį, plūduriuojantį ant 

j antrojo pus i a u - s k y s t o 
i sluogsnio, panašiai, sakysi- 

d-Jme, kaip nuoz besisukančio 
, Irato yra bloškiamas šalin 
”1 prikibęs prie jo purvas. Per 

d J tokį bloškimą mažu pama- 
ižu ir sutruko paviršutinis 
sluogsnis, ir pasiskirstė į 
dabartinius sausžemius, ar
ba, kaip jie dabar vadinami, 
kontinentus arba žemynus: 
Europą-Aziją, Afriką, Ame
riką, Australiją. Per įvai
rius taip bloškiamų pavirši
nių plotų susispyrimus - su
sigrūdimus, susirumbavę ir 
didžiausi kalnai.

Ar dabar pavir šutinis 
sluogsnis, ant kurio mes gy
vename, jau yra visiškai pa
stovus, nesijudinantis vie
non bei kiton pusėn? Ne, 
atsako mokslininkas W. J. 
Luyten, kuris nurodo,' jog 
ir dabar Greenlandija , per 
metus paslenka po 60 pėdų 
į vakarinę pusę. Tai rody
tųsi nedaug. Bet imkime 
.domėn šimtus milionu me
tų, kuriuos žemės sausuma 
yra pergyvenusi. Tuomet 
pasirodys alšjtu, kaip, iš to
kių mažų permainų su laiku 
pasidaro milžiniškos per
mainos. J. C. K.

pus i a u - s k y s t o

įga.
me susirinkime nutarė sureng
ti balių su teatru.
komisija: draugės 
ne, E. Penzer ir 
šios draugės tuoj 
bo. Aktoriai jau 
mokinasi dramą
Banga.” Tą veikalą turėtų 
kiekvienas matyti, nes tai vai
zduoja Rusijos caro laikus. Lo
šimas bus nedėlioj, 2 d. lap
kričio, Lietuvių Svetainėje. « 

Mūsų 24 kuopa per pasta-
Fašistiniai tūzai neužsiinoka Tuosius dvejus metus ėjo silp- 

už svetainę'randos už Vytauto'nyn del stokos veiklių narių;

Kvecia Komitetas.

d

d

d.,

d.,

šrutą sėkmingu. Reikia orga
nizacijų susirinkimuose, dirb
tuvėse ir visur kitur garsinti 
tas prakalbas.LAWRENCE, MASS
Komunistų Partijos Prakalbos

Komunistų Paryja rengia 
prakalbas ant gatvės kiekvie
ną šeštadienį, 8 vai. vakare, 
kampas Essex ir Hampshire 
Sts. Lietuviai darbininkai, ne 
tik patys susirinkite pasiklau
syti prakalbų, bet taipgi para
ginkite ir kitus darbininkus^ 
dirbtuvėse nueiti pasiklausyti 
komunistų kalbėtojų laike rin
kimų kampanijos. Prakalbos

tai patys žmonės kreipiasi kus laikomos kiekvieną šešta- 
miisui Iftilcrnaniii rprlnk- dieni iki lapkličio 4 d. Kiek-prie mūsų laikraščių redak

cijų. Draugas Reikauskas 
pasiėmė 50 kopijų ir ALD
LD 1-ma kuopa 25 kopijas. 
Tai ir viskas, kokį užsaky
mą laike šio vajaus yra cen
tras aplaikęs.

Tačfaus niekas neprisime- munistus.

komu-vieną savaitę vienas iš 
nistų kandidatų kalbės.

Tūkstančiai parašų
Mass, valstijoj padėjimui Ko
munistų Partijos tikieto aiit 
baloto. Mes taipgi turime aiš
kinti darbininkąms, kad dar
bininkai turi balsuoti už ko- 

Komunistas.

gauta-

Kokiais Priemaišais Padaro 
Įvairias Plieno Rūšis

Kad plienas būtų . tinka
mas įvairiems skirtingiems 
tikslams, prie jo primaišo 
tūlų kitų metalų.

Pridėjus tam tikrą nuo
šimtį chromiumo, mangano,

■ y.ž

Ge'riau^ig. S t it

BUDAVOKITE! PLATINKITE!

ŠIAS SVARBIAS KNYGAS DAR GALITE GAUTI
Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite Ji

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite Jį!

M’lE

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytmj gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meiles slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims“ tašoma apie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams“ rašoma apie > vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dap^ldo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos. didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, ,

su prisiuntimu t
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių. y
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senui niekur nebejaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS: ŽMONĖSE.’’ Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
piųj žrųopės atsirado ir vystėsi meilė. Tai buvo vienatinė tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. BARKU
Box 129, Gen. P. O, New York, N. Y.

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

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimoI
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, aukas

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

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription.
'NAME ’‘ADDRESS__ _______ 1—

CITY_________ ___________ -_________ STATE______

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 
buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

DR. H, MENDLOWITZ
-v2220 Avenue J 

TeL: Midwood 6261
Brooklyn, N. Y. i

MM.
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šeštadienis, Spalių 11, 1930Puslapis šeštas KRISLAITelephone, Stagg M lt

“Lais-

PAJIEŠKOJIMAI

rei-

Tel., Juniper G77G

J. WANNA, JR

ir

d.

Tel., Stagg 7057

NOTARY PUBLIC

65c

Mes

229

Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

tą
L. B. šdlinaite

Tel., 0783 StaggNaujas Šery Smukimas

Lietuvys -Lai^niuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Bus puiki orkestrą šo- 
gera programa. Taip 

gerų užkandžių ir 
gėrimų. Vakarėlis 

šeštą valandą ir tę-

Nufotografuoja Ir 
njjmaliavoja viso
kį u s paveikslu* 
įvairiomis s p a 1- 
romis. Atnaujina 
senu* ir krajavu* 
Ir sudaro su 
kaserikoniSkai*.

TELEFONAS> 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės i i u e 

adresu i

JONAS

PARSIDUODA bartų taisymo (shoe
maker) mašina. Kreipkitės po num. 

GO Hudson Ave., Central Brooklyn, 
N. Y. 240-42

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

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Schuyler 
Kearny, N. J

pragyventi ir 
kitą. Yra bu- 

Parduosiu su 
Kaina stebėti- 
greit parduot, 
patirsite ant

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

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

kyinu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

Patarnauju visiem be 
tumo. Tolumas del manęs 
tumo nedaro, 
daras dieną ir naktį; 
atlieku gerai. ” _
kites pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiat

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

skir- 
skir- 

Mano ofisas at-
‘ Darbą 

Reikale kreip-

sezoną, rengiamas 
mokiniui.
Brooklyn, N. Y.

REIKALAUJAME prisidėti prie lie- 
tuvhj 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 
Service Stations Corp., 45 Bradford 
Pl., Room 227, Newark, N. J.

240-43

Telefonas: Stagg- 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

IMPERIAL
BARBER COLLEGE

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

IMPERIAL BARBER COLLEGE
612-t—:10th Ave., New .Y°rk> N. Y.

217-42

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

tional Hali., 91 Clinton Ave., 8 v. va- 
kare.t Visi lyriečiai būkite šiame su
sirinkime, nes turime svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai, mūsų metinis pa
rengimas, kuris jau visai netoli, tu
rime gerai prisirengti. Taipgi ope
retės klausimas, nes greitu laiku tu
rėsim pradėti mokintis. Todėl nei 
vienas nepraleiskit šio susirinkimo. 
Valdyba. 241-2

KAM REIKALINGAS karpenteris- 
staliorius budavojimui naujų namų 

ir pataisymui senų, tai kreipkitės 
pas mus. Mes ne tik budavojam 
naujus ir pataisom senus namus, bet 
ir uždedam naujus stogus ir patai
som senus. Darbą atliekam gerai ir 
pigiai. J. Seni, 475 Grand Street, 1 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7587. 

228-54

Kaip kas metai, taip ir šį 
koncertas, kuriame dalyvaus šalinaites

1277 iBlishwick Avenue
Tel. Foxcroft 8523

Parsiduoda labai puikus biznis, 
kurio galima gražiai 
dar susitaupyti dolerį 

lunchroomis. 
be namo, 
nes turiu 
priežastį

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint naturalj 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

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 6 po pietų

REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 
65-02 Grand Ave., Maspeth, L. I. 

Tel.: Juniper 6776

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

černė ir 
namu arba 
nai žema, 
Pardavimo 
vietos.

PAJIEŠKAU brolio Jono Guro, Kau
no redyboš, Skopiškio parapijos, 

Biliūnų kaimo. Amerikon atvažiavo 
prieš karą, bet nežinau kur apsigy
venęs. Mielas broli, meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote malonėkite 
pranešti. Jieško sesuo Marijona Gu- 
raičia. Meldžiu rašyti sekamu ad
resu: K. Subačius, P. O. Box 442, 
Thomas, W. Va. 242-3

PAJIEŠKAU Kazimiero Mankaucko, 
paeina iš Kauno Šančių. Turiu 

svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti, 
arba kas apie ji žinote malonėkite 
pranešti. Jis laike karo buvo Fran- 
cijoj. J. Spokie, 631 Seventh Ave., 
Coraopolis,^Pa. 242-4 [

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp. N. ,4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514

ar pasigydytų tie
tų dalyvaifti spalių 21 d. de- Į nįneje I 
monstraciios mitinge, kuris p,.asidės 2:30 vai. 
Madison Square Gardene, New jrvjng Plaza Svetainėje, 15th 
Yorke, yra šaukiamas pasitiki- gt. jr jrving PI

PARDAVIMAI
I PARSIDUODA 3 kambarių naujas 

fornišius iš priežasties moters ne
sveikatos. Taipgi gali gauti ir ja- 
nitoriaus vietą. Kas nupirks forni- 
šių ir norės likti janitorium, aš su
tinku ir pamokinti, jei' to darbo ne
bus dirbęs. Kreipkitės vakarais po 
num. 477 Logan St., Apt. A-3, East 
New York, N. Y. 242-4
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 -j 3

VIETOS ŽINIOSI

Rytoj Linksmas, Margas Brooklyniečiai, j Prakalbas 
Vakarėlis T.D.A. 17 Kuopos Spalių 15 d., Trečiadieni!

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo 17 kuopos vakarėlis ry
toj, sekmadienį, spalių 12 d., 
suteiks savo svečiams [ gražią 
programą. Dainuos Aido Cho
ro Mergaičių Sekstetas ir so
listai J. L. Kavaliauskaitė ir 
Velička. šokiams ir šiaip 
grieš Darbininkų Orkestrą, va
dovaujama gabaus jaunuolio 
A, Sinkevičiuko.

Drg. Paukštienė, Bložienė ir
M. Vaičekauskiūtė pagamins į Chorai, 
namie virtų ir keptų užkan-| 
džių. T T 4- zx 1* rs i n !.’■ c\ iii z*
mų. [raginkite jose būti,, sušipažin-

Vakarėlio pradžia 5 vai. Į-jti su įvairiomis politinėmis 
žanga 35 centai. [partijomis ir kaip jos atsilie-

Skaitlingai sueikite į šią pįa į bedarbių ir dirbančiųjų 
pramogą. Tuom ir asmeniniai reikalus, taip kad žinotumėte, 
gerai pasilinksminsite ir pa-,ką dabar remti' ir už ką bal- 
remsite organizaciją, kurios įsuoti rinkimuose lapkričio 4 
tikslas ir darbas yra apginti į-------------------------------
areštuojamus bei teisiamus!“ ‘ ■ - - -
streikierius, vaduoti iš kalėji
mų politinius kalinius bei teik
ti jiems medžiaginės paramos

Didžiojo New Yorko Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąryšis 
rengia masinį mitingą su pra
kalbomis ateinantį trečiadienį, 
spalių (October) 15 d., Ukrai- 
nų Svetainėje, 101 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare.

Apart drg. Mizaros prakal
bos lietuviškai ir kito žymaus 
kalbėtojo angliškai, mitinge 
dainuos didieji Aido ir Lyros

i

Urmu mobilizuokitės į tas 
Užteks ir skanių gėri-(prakalbas; visus, ką sueinate,

Pulkininkas Apie Supuvimą 
Kapitalistinės Tvarkos

58-me metiniame susirinki- 
,me kapitalistinės New Yorko 
'Prekybos Komisijos, pulkinin
kas Robert Isham Randolph, 

i prezidentas Chicagos Preky
bos Sąjungos, pripažino, kaip 
■dabartiniu laiku yra supuvusi 
kapitalistinė tvarka, kaip, ji 
yra paskendusi prigavystėse, 

Komisi- Igrafte ir šmugelyje.

Nelčist Numarini Draugą 
Robertą Minorą Kalėjime

Parolės Komisija ketvirta 
dienį nutarė paliuosuoti iš ka 
Įėjimo drg. Minorą, kuris la
bai pavojingai serga. Komisi-Igrafte ir šmugelyje. Jis, to- 
jos nariams atrodė prastas po- del, patarė dabartinės tvarkos 
litinis išrokavimas leist numirt Į prižiūrėtojams “apsivalyti,“ o 
kalėjime drg. Minorui, komu- kad ne, tai komunistinis judė- 
nistų kandidatui į kongresą, j jįmas viską nušluosiąs. 
darbininkų vadui, kuris buvo | Be kitko tas karininkas po- 
sykiu su drg. Fosteriu, Amte-įlitikierius sakė:
riu ir Raymondu nuteistas 
trims metams kalėjimo už va
dovavimą kovo 6 d. demon
stracijai. Be to, Parolės Ko
misija pajuto didelį spaudimą 
darbininkų, reikalaujančių, 
kad drg. Minoras tuojaus bū
tų paleistas, nelaukiant spa
lių 21 d., kuomet bus paliuo
suoti ir drg. Fosteris su Amte- 
,rius, . po šešių mėnesių baus
mės.

Kaip tik Parolės Komisija 
nutarė dabar jau paliuosuot 
drg. Minorą, tuojaus buvo su 
jos popieriais jieškoma teisėjo 
Maxo Solomono ir kitų dviejų, 
sulig kurių nuosprendžio buvo 
įkalinti minimi draugai. Bet 
niekur tą dieną negalima buvo 
surasti šių teisėjų. Veikiau
sia jie tyčia pasislėpė. O be 
jų pasirašymo Parolės Komisi
ja neturi teisės kalinio paliuo
suoti. Atrodo, kad teisėjai no
rėtų drg. Minorui mirties ka- 
« ta • •

“Galutino vartotojo prigau- 
dinėjimas. . .Šerų biržoj pri- 
gaudinėjimas, beverčiais Šerais 
bei nejudinamojo turto bond- 
sais prigaudinėjimas, prie bal
savimo dėžutės prigaudinėji
mas, suktybės varinėjamos su 
viešaisiais pagerinimų dar- 
darbais; prigaudinėjimks žmo
gaus ,ant i mėsos, drabužių ir 
gėrimo; papirkinėjimas išrink
tų valdininkų, .papirkinėjimas 
policijos, papirkinėjimas val
diškų teismo prokurorų, papir
kinėjimas teisėjų, pirkimas 
prisiekusiųjų teismo posėdinin- 
kų.“

Argi ne puiki ta buržuazinė 
tvarka, sulig jos pačios atsto
vo ir liudininko! Kad jinai 
galėtų “apsivalyti,“ tai tik 
muilo burbulas. Tą supuvimą 
panaikins tik revoliucinė dar
bininkų klasė, kuomet ji paims 
valstybės galią į savo rankas. 
O linkui to veda Komunistų 

Įėjime. j Partija.
Tarptautinis Darbininkų Ap- Balsuokite už • komunistų 

sigynimas ir kitos darbininkiš-.kandidatus lapkričio 4 d. 
kos organizacijos, todėl, pa-| t -----------------------

tuojautin‘: Visi Kliaučiai ŠaukiamiMinoro paleidimą. , te
Net jeigu jis tuojaus būtų į Konferenciją Šiandie 

išleistas iš kalėjimo, abejotina, | Visiems siuvyklų darbinin- 
ar pasigydytų tiek, kad ^galė-, iKams svarbu dalyvauti šiandie- 

konferencijoje, kuri 
I. po pietų,

mui ir pasveikinimui Fosterio, 
Amterio ir jo paties. Bet Fos- 
teris, komunistų kandidatas į 
N. Y. valstijos gubernatorius, 
ir Amteris, šios partijos kan- 
ditas į kongresą, bus tame di
džiame mitinge.

Lietuvių darbininkų visos or
ganizacijos turi nusitart masi
niai dalyvaut, su savo vėliavo
mis bei dideliais obalsiniais 
plakatais, tame demonstraci
jos mitinge. Taip pat darbi
ninkai privalo mobilizuotis 
tiesiai iš dirbtuvių traukti 
mitingą.

'S:

Jaunuolių Komunistų
Vakarėlis Šiandie

Šį vakarą visi būkite 
vės“ svetainėje, kur įvyks Jau
nųjų Komunistų Lygos vaka
rėlis,
kiams ir 
pat bus 
minkštų 
prasidės
sis iki vėlai vakaro, šiame pa
rengime turi dalyvauti visi 
darbininkai ir darbininkės, se
ni ir jauni, ir pagelbėt šiai Ly
gai, kuri gina darbininkų 
kalus.

Būtlegeriui Teisėjui 
Liepiama Pasitraukti

N, Y. valstijos gubernato
rius įsakė atsistatydinti (rezig
nuoti) miestiniam teisėjui A- 
medeo A. Bertiniui. Jis yra 
kaltinamas, kad įsipirko į tei
sėjo vietą už $100,000, kuriais 
pašmeravo demokratų politi
kierius. Pirm to Bertini buvo 
degtinės šmugelninkas.

Liepiant pačiam iš vietos 
pasitraukti, augštieji demokra
tų partijos politikieriai sten
giasi teisėją Bertinį išgelbėti 
nuo teismo. Nes teisme ga
lėtų iškilti naujos suktybės ne 
tik jo vieno, bet ir daugelio 
kitų valdininkų, Tammany 
Hali kriukių.

REAL ESTATE: Namai, Žeme
TIKRAI PROGA

L

S:

B

LORIMER RESTAURANT
Liehiviy Valgykla

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Philadelphia First
Nėra Baikų
Perdaug Pavėsiauja
Paskui Trockį

Rašo Senas Vince

“Laisvės“ vajaus fror 
ladelphia stovi pirmoj 
Jai lipa ant kulnų Nil 
Niujorkui—šenadoris, c

▲ doriui—Baltimore. Ger 
~ gerai, bet...
4 Jeigu Niujorkui pada 

navykišką gėdą šenade 
kapsišką sarmatą Baltim" 
bus amerikoniškas “bij 
šėm!” Juk toks šenadt 
Baltimore prieš Niujorl 
Niudžerzės uodas prieš 
slonių. O jeigu tas uo 
lamdys slonių, tai
juodukai paraus iš gėdos

Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos Šerai Wall Stry- 
te nupuolė žemiau, negu per
nai rudenį. Truktelėjo že
myn ir įvairūs kiti šėrai. Su
spendavo savo veikimą ir ran
dasi kelyje prie bankrūto di
delė Prince and Whitely šėrų 
kompanija,, kuri tame biznyje 
bujojo per paskutinius 51 me
tus. Nepajėgia išsimokėti.

Drg. J. Nalivaika ma 
kad su operečių išleidimi 
tarų Menui nėra jokių 
Labai daug kaštuoja c 
išleidimas.

Nors man nėra žinon 
tokią krūvą pinigų išklo, 
letmeno II apskritys, i 
mas operetę. “Nebaigta 
tačiaus, jeigu visų open 
leidimas po tiek kaštuos 
tai Proletmenas turės 
baltą vėliavą ir pasiduc 
mui. . . Apie naujų oper 
leidimą negalima bus sva

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALI0R1US
129 Avenue DAUBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

416

iš-

J H

Uni-

Keistuolis su Gi
lietu- 
turėt

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

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

vės“ svetainėj,

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

UŽ PRIEINAMAS KAINAS
Mes parduodam visokius muzikalius instru
mentus, kaip RADIOS ir su Gramafonais prie 
Radio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi 
Smuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ir ki
tus visus pučiamus i r spaudomus instru
mentus už Cach arba Credit. Pataisom ir 

sutūnijam. Prisiunčiam i nafriuš.
JONAS B. AMBROZAlTIS

560 Grand St.. Brooklyn, N. Y.
Telephone, Stagg 6533

MB

wl|į Am

Darbininkų Mokykla 
Atsidaro Spalių 15

Workers School (Darbinin
kų Mokykla), 35 E. 12th St., 
New Yorke, atidaro rudeni
nius savo kursus spalių 15 d. 
Belieka tiktai viena savaitė į 
ją užsiregistruoti, kas yra pa
tartina kiekvienam darbinin
kui, ypač jaunuoliams. Apart 
įvairių politinių, ekonominių ir 
istorinių dalykų, bus praktiš
kiausiai mokinama ir anglų 
kalbos, pradedant nuo pačios 
pradinės ir baigiant augštais 
jos kursais ir tinkamų prakal
bų sakymu.

Ir Senatvėje Skaito “Laisvę”
Vakar aplankė “Laisvės“ į- 

Staigą drg. šlaminskis iš Jei^ 
sey City,' N. J. Jis jau 72 me
tų amžiaus, 43 metus ir 6 mė
nesius išdirbęs Pennsylvania 
gelžkelio kompanijai, paliuo- 
suotas nuo darbo del senatvės. 
Tikisi gal gausiąs iš kompani
jos kokią senatvės pensiją.

Drg. šlaminskis asmeniškai 
atsilankė prašyti vieno dolerio 
nuleidimo ant metinės “Lais
vės“ prenumeratos, nes del se
natvės jam sunku esą užsimo
kėti $6, o “Laisvę“ jis nori tu
rėti savo namuose. “Laisvės“ 
administracija mielu noru 
pildė draugo prašymą.

Kaunas.—Rugsėjo 18 
miškų departmentas vėl 
pardavė už 311,585 litus 7.- 
096 kubometrų pušinių ir 
eglinių rąstų.

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

■ L. B. SALINAITE
Praneša, kad Jau Prasidėjo Mokslas

SHELLAN MUSIC ACADEMY
I

PAMOKOS PIANO, BALSO, MUZIKOS TEORIJOS

O3OEZIOX

y VIDURIAI UŽKIETĖJĘ

New Yorke. 
Konferenciją šaukia Jaunuolių 
Komitetas kairiosios Adatos 
Darbininkų Pramoninės 
jos.

Amalgameitų Unijos 
vių 54 skyrius privalo
ten savo atstovus. Kviečiami 
yra dalyvauti ir visi kiti or
ganizuoti ir neorganizuoti siu
vėjai bile kurios drabužių ga-, 
minimo šakos darbininkai.

Iš Patersono, Passaico, Phi- 
ladelphijos ir kitur taipgi bus 
broliškų delegatų.

Konferencijos tikslas — rei
kiamai prisiruošti prie tikro 
masinio streiko drabužinėj 
pramonėj.

Tie hauji šėrų žlugimai p r a- gerų dalykų 
Sauja dar didesnį krizį ir praneš vėliaunašauja dar didesnį krizį ir

bedarbę šią žiemą. . ,

L.D.SA. 1 Kp. Vakarėlis
L. D. S. A. 1 kuopa rengia 

linksmą vakarėlį šeštadienį, 
18 d. spalių (October). Į šį 
vakarą norima sutraukti kuo- 
daugiausia merginų ir moterų, 
todėl joms padaryta specialė 
įžanga—tik 35 centai. Aišku, 
draugėms be draugų nebus 
smagu, tad kviečiame ir drau
gus skaitlingai atsilankyti. Ko
misija žadėjo parūpinti daug 

apie kuriuos 
Įvyks “Lais- 

Narė.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

AJL.! D. L.?D. 55 kruopos su
sirinkimas bus nedalioj, 12 
spalių, Dėgtilib svetainėj, 147 
Thames St. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai ateikite, tu
rime svarbių reikalų aptarti, 
kaip ^ai, Seno Vinco prakal
bos ir kiti. Jokubonis. 241-2

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin

kimas įvyks panedelį, 13 d. spalių 
(October), 8 vai., vakare, Gervės 
svetainėje, 85 Hudson Ave. Drau
gai ir draugės, būtinai turit pribūt, 
nes dabar yra “Laisvės” ir A. L- D. 
L. D. organizacijos vajus, ir mes 
turim išpildyt mums paskirtą kvotą 
per mūs Antrą Apskritį gavimui 
dienraščiui “Laisvei” skaitytojų ir 
narių j A. L. D. L.D. 24 kuopą. M. 
B. 242-3

maspeth; n. y.
LJrroš Choro mėnesinis ssuirinki- 

jnas bus ąhtradienį, 14 spaliu, Na

(Levandauskas) r.

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

!

Man regis, kad ALDL 
tras, ypatingai draugas 
torius, perdaug pavėsiau; 
skaitos suvėlinamos, cen’ 
viršininkų nominacijos l 
kimai eina vėžio risčia ir 
klausime nė žodelio per 
netarta. Centre tyku, i 
šventa.

Ar draugas centro sekr 
už Šią pastabą pyks ar 
jo dalykas. Bet mes nuo 
centro sekretoriaus gav( 
džią pamoką privalome i 

rėti pirma, negu pilna 
apgaubs visą organizaci. 
tol “draugiškai” toleru 
kol visas veikimas suki ii 
vienb draugo apsileidim 
kia taktika mums nieki 
nedavė ir neduos. Ji re 
ja tuojautinio taisymo i 
žiūrėjimo, kaip kuris i 
veikiame.

Su Riversides ALDLD 
nekuriais nariais iki sic 
štukavojama. Buvo n 
kad perėkaus, pasibars 
bus geri “boisai". Bet ku 
duos? Juo tolyn, tuo i 
tos kuopos nariai prade 
į laukus ir nesiskaityti 
skričio didžiumos draugi 
Užsimanė, kad VI ai 

f- konferencija turi būt B 
rėj ir atliktas kriukis. I 
kuopos susirinkime tarin 
nesiųsti j pietinę apskrič 
ferenciją delegatų ir grą 
stoti iŠ apskričio.

Man regis, kad prisii 
tais keliais draugučiais 
nai apsipykti, jeigu 
liaus taip mandravoj^ 
pa išstos iš Jipskričii 
kelis drauguČius prisie 
siųsti paskui Trockį.

DUSETŲ valse.—K 
f rie Kairionių kaimo į 

tojai Ilgamiškyj, či; 
esančiame miške, 
matę keistą žmogų, 
kada užtinka beriešut 
tį, beskaitantį laikr 
ar šiaip sau vaikšči 
Visi mačiusieji tvirtin 
nepažįstamasis žmogt 
neprisileidžiąs. Be t 
kuomet neišleidžiąs iš 
brauningo.

PARYŽIUJ 
parlamento finansinė 
sija patieksianti užg; 
sekamų metų biudžet 
įektą. Biudžetas si 
apie $2,000,000,000.
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