
KRISLAI
Baltstogėj.
Trys Nusmerkti Mirti.
Likvidavus Konsulatą.
Į Kalėjimą! 
“Amžini” Studentai. 
Nauji Kalbėtojai.

Rašo P etniška

Pirma* Lietuvių Darbininkų Dienraštis. 

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedeldienių.

Darbininkai Visų Šalių, Vienykite*!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Islaimėsite Pasaulį!
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Pabaigoj rugsėjo mėnesio 
Baltstogės kalėjime apskelbė 
badavimo streiką 180 politinių 
darbininkų kalinių. Vienas ar 
du kaliniai delei to jau mirė. 
Išlaukyj esą darbininkai neri- 

A mastauja: degdami pagieža, jie 
ruošiasi prieš social-fašisto Pil- 

t sudskio valdžią.

Socialistai ugnimi spjaudo 
ant Sovietų Sąjungos del sušau
dymo maisto sabotažninkų, bet 
tie patys socialistai katutėmis 
plojo Vokiečių policijos virši
ninkui Zoergiebeliui, kuomet jis 
šaudė Vokietijos darbininkus 
Berlyno gatvėse (1929). Ar į 

kam jie tarnauja?neaišku,

Liubline, PilsudskioBeje, 
teismas nusmerkė tris Lenkijos 
darbininkus mirti: Sosnovičių, 
Neviackį ir Kahaną. Visi trys 
laukia būti pakartais. Nema
nykit, kad socialistai prieš tai 
protestuotų! Juk pasmerktieji 
yra darbininkai ir dargi komu
nistai.

Kuomet Argentina likvidavo 
' savo konsulatą Kaune, tai reiš

kia, kad iš Lietuvos dar mažiau 
vargdienių tegalės išvykti Ar
gentinon. Jie dabar turės pra
šyti vizų Rygoje gyvenančio 
Argentinos konsulo.

Karolis Strogis, Bronislava 
Leščičnskaitė ir Kominaras — 
trys Lietuvos jauni darbininkai 
—pasmerkti kalėjiman del dali
nimo lapelių ryšyj su 1 d. rug
pjūčio demonstracijomis. Dar
bininkai gavo po tris metus ka
torgos, o Bronislava—du Ar

Surado Dinosaury
Kiaušinių Lukštus Montanoj

PRINCETON, N. J.—Dr. 
Lepsen praneša, kad jis sura
do din©sauro kiaušinių lukš
tus (dinosauras yra išnykęs 
gyvulys, kuris dėdavęs kiau
šinius). Radėnos užtikta 
pietinėj Montanoj. Jų am
žius siekiąs milionus metų, 
šitie lukštai labai panašūs į 
tuos, ką buvo atrasti Mongo
lijoj. Tas paliudija, jog kaip 
ten, taip ir čia, Amerikoje, 
gyveno tos 'pačios veislės di- 
nosaurai—milžinai. Tiesa,
spalvomis radėnos biskelį ski
riasi: Mongolijoj rastos — 
rausvai rudos, o čia—juodos. 
Ypatingas dalykas, kad prie 
kiaušinio lukštų rasta pien- 
žindžių gyvulių dantys. Tas 
lyg ir patvirtintų tą teoriją, 
kad kuomet atsirado pienžin-1. 
džiai gyvuliai, dinosaurai ėmė 
nykti. Mat, pienžindžiai už- 
puldavę ant padėtų dinosau- 
rų kiaušinių ir juos sulesda
vo.

Vistik tai labai įdomios ra
dėnos. Tai pirmos tokios 
Jungtinėse Valstijose.

Ispanijoj Areštai ir 
Darbininku Puolimai

MADRIDAS.— Ispanijos 
vyriausybė gįriasi, kad pe
reitą sekmadienį jai pavyko

tuomi fašistai sulaikys revoliu- Praryti sėkmingus puoli-
Kvai- mus Madrido, Barcelo-cinio judėjimo tekinius? 

lys, kuris taip mano!

Yra pas mus taip vadinamų 
amžinų studentų: jie mokinasi, 
lankydami buržuazines mokyk
las ir mokinasi, bet nieko tei
giamo neišmoksta. Ar negeriau 
tokiem sustoti akademinias, ab
strakčias definicijas bekūlus ir 
imtis realaus darbo? Daugiau 
jie padalytų naudos sau ir dar
bininkų judėjimui.

Buržuazinėj Amerikoje žodis 
“negras” bandoma paversti 
jau šmeižtu. Matėt, turbūt, 
pirmadienio “Laisvėj”, kad tū
las Solomon skundė laikraštį 
teisman del jo pavadinimo “ne
gru“. Ar nebandys rytinių 
valstijų buržuazija įvesti čionai 
džim-krovizmą? Aštrėjančios 
klasių kovos stelbimas to reika
lauja.

Man patinka, kad Naujosios 
Anglijos draugai pradėjo išju
dinti vietinius veikėjus prie 
kalbėtoj avimo: tūlose vietose 
rengiamos prakalbos Jusiui, 
Skliutui, Karsonui. Taraška 
seniau irgi sakydavo prakalbas, 
bet pastaruoju laiku, matyt, 
aptingo. So. Bostone randasi 
du Kubiliūnai, kurie turėtų ju
dintis prie to paties. Beje, kai- 
kurie Naujosios Anglijos mies
teliai galėtų surengti prakalbas 
nesenai iš Lietuvos sugrįžuąiam 
d. Šimaičiui. Tegul raportiioja, 

t ką jis girdėjo ir matė fašištų 
slegiamoj Lietuvoj. Worceste* 
rio šalaviejus su Staliulioniu 
galėtų kalbėti taipjau.

nos, Sevillės ir kitų miestų 
radikališkų ratelių ir suim
ti daug sau' nepatinkamų 
asmenų, a Areštuota libera
lai, republikonai ir komu
nistai. Pastarieji—delei da
lyvavimo priruošiamuose 
streikų darbuose.

Vyriausybė skelbia, kad 
visoj eilėj industrijų darbi
ninkų bruzdėjimas pasireiš
kė labai gilus ir platus. Ko
munistai gi stovi priešaky
je to judėjimo. Todėl jie 
pirmiausiai reikia suimti ir 
į kalėjimus įmesti. Apie 100 
asmenų tapo suareštuota 
viena diena. Barcelonoj 
dar jieškoma 300 nužiūrėtų 
asmenų, žodžiu, Ispanija 
verda nepasitenkinimu. Nė 
vienas protaująs asmuo ne
mano, kad areštais ir puoli
mais ant darbininkų valdžia 
palaikytų savo viešpatavimą

Maža Slyvų

DERYBOS TARPE SOVIETŲ SĄJUNGOS 
IR CHINIJOS DELEGACIJŲ PAGAUAUS

PRASIDĖJO PEREITĄ ŠEŠTADIENĮ
Abiejų Pusių Delegacijų Pirmininkų Prakalbos Atspausdin

tos Didžiuosiuose Komunistinės Valdžios Organuose \ _
MASKVA.— Pereitą sek

madienį Sovietų Sąjungos 
spauda patalpino prakalbas 
dviejų delegacijų pirminin
ku—Karachano ir Mo Te- 
sui. Pirmasis atstovauja 
Sovietų Sąjungos delegaci
ją, o antrasis—Mandžuri- 
jos-Chinijos. Tai yra tęsi
nys senai pradėtų pasitari
mų del Chinijos Rytų Gele
žinkelio. Delegacijos savo 
darbą pradėjo pereitą šeš
tadienį.

Pasitarimai pradėti kaip 
tik po to, kuomet Sovietų 
vyriausybė 
tauti delei 
gvardiečių
Spauda, kai jau 
smarkiai atakavo Mandžu- 
rijos valdoną Čangą delei 
nenorėjimo ir nebandymo 
suvaldyti tuos chuliganus.

ėmė nerymas- 
veikimo balta-

Mandžurijoj.
žinoma,

Chinijos delegacija Mas
kvoje sėdėjo kelis mėnesius 
ir vis derybų nepradėjo. 
Dabar, tikimasi, darbas bus 
pagreitintas it teigiapii re
zultatai pasiekti.

Abu delegacijos pirminin
kai reiškia gerų norų delei 
susitarimo gražiuoju ir lik
vidavimo visų nesusiprati
mų. Tik abejojama, ar Chi
nijos delegacijos pirminin
kas tiki tam, ką jis sako. 
Daugelyj atvejų Mandžuri- 
jos viešpačiai kalbėjo gra
žiais žodžiais, bet kuomet 
prisieina tas pravesti gyve- 
niman—atsisako. Jie, mat, 
gyvena po tiesiogine įtaka 
Japonijos imperialistų. Pa
starieji daro viską, idant su- 
drumsčius taiką Mandžuri- 
joj ir iš to pasinaudojus sa
vo imperialistinei politikai.

Chinijos Raudonoji
Armija vis Stiprėja

NEW YORK. — Daviniai, 
gauti iš Chinijos,.. skelbia, 
kad tenaitinė darbininkų ir 
valstiečių raudonoji armija 
vis stiprėja. Iš militaristų 
kariuomengs kareiviai nešdi
nasi tūkstančiais, stodami 
darbininkų ir valstiečių ar- 
mijon, kuri pastaraisiais lai
kais vėl užėmė 
lių.

Apie 10,000 
čių pavyzdžiui

naujų mieste-

raudonarmie- 
paėmė miestu 

šentaočen, kuris stovi ant 
Han upės kranto, į vakarus 
nuo Hankowo. Associated 
Press žinių agentūra pereitą 
šeštadienį skelbia, kad 'rau
donarmiečiai mobilizuojasi 
ant Nančango, sostinės 
Kiangsi 'provincijos. Tas 
pats pranešimas skelbia, kad 
raudonarmiečiai galį paimti 
Nančangą bile laiku. Jeigu 
jie to nedaro, tai tik del tam 
tikrų strateginių išrokavimų.

Tarpe darbininkų masių 
komunistų įtaka visur smar
kiai plinta.

Delei Žmogžudžio Pral 
Olšausko Bylos

Ką Rašo Vienas Leningrado Darbininkas Savo 
Brokui Waterbury apie Gyvenimą SSSR

WATERBURY, Conn. — 
Spalių 9, užėjus pas Čižaus- 
kus vajaus reikalais, čižau- 
skas paduoda skaityti laiš
ką, prisiųstą savo brolio iš 
Leningrado, Sovietų Sąjun
gos.

Tame laiške žmogus ra
šo, kad dabar Sovietų Są
jungoj darbininkų permaža. 
Darbai eina visu garu. Už
darbiai nuo 200 iki 250 rub
lių į mėnesį ir daugiau. Jis, 
Čižauskas, uždirbąs į mėne
sį 225 rublius. Duonos sva
ras 3 kapeikos; mėsos sva
ras iki 30 kap., sūris 20 k., 
sviestas daeinąs iki 1 rub. 
Žmogus sakosi, kad darbi
ninkai pilnai patenkinti. 
Paskui rašo, kad jo sesuo 
gyvenanti Lietuvoj. Labai 
skundžiasi dideliu vargu. 
Toliau Čižauskas rašo: “Pa
siųsčiau pinigų seserei į 
Lietuvą. Ji labai norėtų
atvažiuoti į Sovietų Sąjun- n .... n «. .. 
gą, bet pinigų negaliu jai BraZlllJOS KeVOllUClja 
pasiųsti, nes iš Sovietų Są
jungos uždrausta pinigai į 
kitas šalis siųsti.” Toliau 
sakosi/Jkad jis jau amžinąi 
apsigyvenęs Sovietų Sąjun
goj,' nemanąs nlekįir rasti 
geriau.

“Čia visi darbininkai; ly
gūs, visi šios šalies savinin
kai; nėra ponų,” rašo. jis.

Darb. Koresp.
P. S. Drg. A. Bimba Wa

terbury kalbės apie pradžią 
lapkričio mėnesio. Visi liet, 
darb. rengkitės dalyvauti. 
Pranęškit ir kitiems apie 
tai. D. K.

Miesto Majoras Sako, 
Baustas Federalę 
Valdžią

POTTSVILLE, Pa.—Mie
sto majoras Dengler paskel
bė, kad miesto valdžia baus 
federalę valdžią, jei pasta
roji vis laikys šitam mieste 
suimtą iš žmonių mūnšainą. 
Esą iki šiol federalė val
džia, užgriebusi iš žmonių 
mūnšainą, sudeda į sandėlį 
ir laiko oia. Tas gi mūnšai- 
nas yra eksplodupjąs ir 
miestui gali nuostolių pada
ryti. Todėl reikėsią fede
ralę valdžią bausti po $100 
į dieną del laikymo sprogs
tamosios medžiagos.

KARDINOLAS O’CONNEL ATLAIKĖ 
PAMALDAS UŽ AMERIKOS DARBO 
FEDERAL BIUROKRATUS BOSTONE

Nori Sutaikyti Vilką su Ožiuku; Komunistai Šaukia Darbinin
kus Neatsidėt ant Poterių ir Maldų, bet Kovot prieš Išnau
dotojus.
BOSTON, Mass. — Pereitą sekmadienį kardinolas 

O’Connel laikė speciales pamaldas, pritaikytas Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratam, kurie laiko čionai savo 
konvenciją. Didžiuma konvencijos delegatų buvo baž
nyčioj ir juos kardinolas laimino ir sakė jiem pritaikytą 
anti-darbininkišką pamokslą.

Išgyrė papos Leono XIII darbo klausimu anti-darbi- 
niųkišką encikliką (aplinkraštį), O’Connel kreipėsi į fe- 
dereišinų vadus sekamais žodžiais:

“Mano brangūs Amerikos Darbo Federacijos vyrai! 
Nušvieskit savo širdis ir ačiuokit dievui, prašydami jo 
apsaugos nuo godžių, beširdžių turčių—ne nuo tų turčių, 
ką visko turi ir kurie visuomet bando padėti darbinin
kam (dieve, saugok tokius, aš jų nesmerkiu),— bet kal
bu apie beširdžius turčius, nes tokių randasi.”

Paskui kardinolas šaukė darbininkus nekovoti prieš 
darbdavius, prieš “dievo palaimintus turčius.” Šaukė 
darbininkus nenorėti “svetimų” (sprask kapitalistų, ku
riem darbininkai uždirba) turtų. Laimino federeišinų 
biurokratus. Pastarieji, patys būdami nesvietiškai tur
tingais, lupdami po kelias dešimtis tūkstančių dolerių 
pajamų į metus, sėdėjo ir nuleidę galvas klausėsi savo 
užtarytojo, kardinolo “pamokslo”. Protestonų bažnyčio
se pastoriai taipgi visur kalbėjo apie “darbininkų reika
lus,” ragindami juos būti gerais, neklausyti bolševikų, ko
munistų, bet klausyti “dievo balso”, kuris, tikrumoj, yra 
išnaudotojų balsas. ’ /

Beje, kardinolas O’Connel priminė, kad šiemet ži^ftii 
bus baisiai' sunki; bedarbė, vargas kočėja milionus dar
bininkų. Todėl jis ragino Greeną ir kompaniją būti sar
gyboje ir neprileisti bedarbių prie kovos už savo buities 
pagerinimą.

Bedarbiai, Neklausykit Pardavikų, šaukia 
Komunistų Partija

: Komunistų Partijos vietinis distriktas ir Darbo Unijų 
Vienybės Lyga šaukia darbininkus neklausyti ADF. va- 
dų-biurokratų ir jų laimintojo kardinolo. Bedarbiai ir
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Komunistų Partija šiandien 
verčia kiekvieną savo narį būti 
kalbėtoju ir propagandistu. Ati
džiai sekąs kasdien darbininkiš
ką spaudą ir patį gyvenimą 
kiekvienas darbininkas galėtų 
pasakyti labai daug susirinku
siem. žinoma, reikia išmokti, 
kaip pasakyti. Bet tai pastan
gų ir pasiryžimo reikalas.

KAUNAS.— Kauno rin
kose šiemet maža vėlyvųjų 
slyvų ir jos labai brangios— 
2—2.50 litų kilogr. GrūŠios 
taip pat. Obuolių daug; 
kaina 0.50—1.50 lt. kįg. šie
met daug ir gerų spanguo
lių. ' ; .1 - i

Bulvės, kopūstai,, pomido
rai, kaip paprastai—nieko 
ypatinga nepastebėta.

Vėl SSSR Medis
WASHINGTON. — Me

džio fabrikantų associacijos 
prezidentas Compton pa
siuntė protestą J. V. iždo 
sekretoriui Melionui del to, 
kai kalbamasis departmen- 
tas nesurado būdų sulaiky
mui iš Sovietų Sąjungos

Tuoj gal Išsiaiškins

KAUNAS.— Valstybės 
teismas, nuteisęs dvasiškį, 
apie tai turi pranešti dva
siškai vyresnybei. Apygar
dos teismas, nuteisęs pralo
tą Olšauską. pranešdamas 
dvasiškai vyriausybei pa
skyrė'“ir terminą—ligi spa
lių 10 d. pralotą Olšauską 
degraduoti. Bet Kauno me- 
tropolija atsakė, kad pralo
to Olšausko degradavimas 
priklausąs ne jai, bet dva
siškam teismui su visomis jo 
ceremonijomis. Apygardos 
teismas į dvasišką teismą 
kreiptis negali, nes įstaty
mai numato tik dvasišką vy
resnybę. Matyt; kad dva- ... . 2.
siškas teismas laikysis ka- ulbantieji darbininkai tik savo kova gales pagerinti sa- 
nonų, kurie iš tikrųjų nu
mato visai kitokią degrada
vimo tvarką. Pav. einant 
kanonais, dvasiškas teismas 
gali pralotą Olšauską ištei
sinti ar nubausti kelis mė
nesius uždaryti į vienuoly: 
ną.

Dabar gali kilti klausimas 
del suderinimo valst. teisės 
normos su kanonais, 
valst. teismas sako, 
bendrai įstatymai yra 
valomi ir bažnyčiai.

Tai, mat, kaip fašistai 
bando “durnių volioti.” ■

vus reikalus. Dar niekuomet pasaulyj nebuvo tokio at
sitikimo, sako vietiniai komunistų vadai, kad darbinin
kai, būtų pagerinę savo buitį poteriais ir maldomis, arba 
gražiais kapitalistų prašymais. Partija todėl ragina 
darbininkus organizuotis į kovingąsias darbo unijas* ir 
Kompartiją; bedarbius ragina organizuotis į bedarbių 
tarybas. Taipgi šaukia visus darbininkus balsuoti už 
Komunistų Partijos kandidatus.
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Plėšiko Stuko jau Nebėra— 
Pats Nusišovė

Numirė Pašautas 
Kubos Laikraštininkas

Duoda Planą Tvarkai
■ ŠANCHAJUS.— Čiang- 
kai-šekas sakosi norįs įves
ti Chinijoj visuotiną tvarką. 
Pirmutiniu jo ‘programos

f punktu yra: “išnaikinimas įgabenamo medžio į Jung
ai komunistų.” tines Valstijas.

FEDEREIŠINAI UžGYRė 
LEWISĄ

BOSTON.— ADF. vei
kiančioji ' taryba savo posė- 
dyj čionai nutarė ( užgirti 
pardąvikišką LeWisą jo ko
voje sū Fishwicku' ir 1 
keriu Illinois valstijoj

MONTEVIDEO Uruguay. 
—Sprendžiama kad pirma
dienis ir antradienis pada
rys sprendimą Brazilijos da
bartinėse kovose. Kalbamo
mis dienomis, labai galimas 
daiktas, įvyks didelių mūšių 
prie San Paulo del paties 
miesto likimo. Federalės 
valdžios kariunomenė čia 
laukia sukilėlių. Jei praloš
tų mūšius prie San Paulo, 
tai trauktųsi į Rio dę Janei
ro—ginti šį miestą. Re
voliucionieriai ir federalie- 
čiai skelbiasi turį didelių 
pasisekimų. Kuriem geriau 
tikėti, dabar negalima pasa- 

Wal- kyti. Keletos dienų įvykiai 
• tatai parodys. * ;

Socialistai “Kumštimis” 
Kovosią prieš Fašistus

BERLYNAS.— Pereitą 
sekmadienį Berlyne sočia-, 
listai laikė savo masinį mi
tingą, kūriame, be kitų, kal
bėjo reichstago prezidentas 
Paul Loebe. Jis tvirtino, 
kad social-demokratai ko
vosią prieš fašizmą netgi jei 
reikėtų ir “kumštį pavarto-* 
ti.”
-(Jie tiek “kumštį” vartos 

Vokietijoj, kiek vartojo Ita
lijos, Vengrijos, Lietuvos ir 
Lenkijos social-fašistai, 
kuomet tose šalyse fašistai 
darė smurtą. Jie ne tik ne
vartojo pajėgos, bet dar pa
dėjo fašistam • įsigalėti. 
Red.).

KAUNAS.— Pabėgusisiš 
Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo plėšikas Stukas nusi
šovė, kuomet jį minia šau
lių ėmė vaikytis. Pas jį ras
ta keletas pasų. Pirm nusi
šausiant, jis paleido šūvį į 
Šaulių' vadą.

‘ • t į .

Telefonas Tarpe Piety 
Amerikos ir Vokietijos

BUENOS AIRES.—Tarpe 
Argentinos ir Uruguajaus 
iš vienos pusės ir Vokieti
jos iš kitos, pradėjo veikti 
telefonas. Veikia gan pa
sekmingai.
STOKA VANDENS MASS. 

VALSTIJOJ
BOSTON, Mass.— Ryti

nėj Mass, valstijos -dalyj 
jaučiama didelė stoka van-

HAVANA.— Jose Lora, 
buvęs nacionalistų laikraš- 
čio redaktorius, kuris pCrei-( 
tą savaitę tapo pašautas, 
numirė nuo žaizdų.* Jį pa
šovusi vietinė policija* Lo
ra buvo priešininkas ešamo 
šalies diktatoriaus Macha-1 
do.;
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TEHERAN.

WASHINGTON.— J. V. 
komercijos sekretoriaus pa
dėjėjas, Dr. Julius Klein, 
skelbia, kad J. V. “piliečiai” 
(bankieriai) įvezdino į Lo
tynų Ameriką apie šešis bi- 
lionus > dolerių. Bet prekyba 
šiais metais su Lotynų Ame
rika buvo $175,000,000 ma
žesnė, negu pereitais me
tais per tą'patį.laikį. .

1 * _• • A

Persijos
dens. Sausra ištuštino šu- valdžia įsake arei vyskupui 
linius. Sveikatos žvilgsniu (armėnų) Mesropui apleis- 
daugelyj vietų jaučiama pa- ti šalį į 24 valandas.

•' ' . tinamas intrigose.vojatis. O
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APŽVALGA
Ištrėmimas Bedarbių iš Miestų Neišspręs 

Bedarbės Klausimo

Darbą ir duoną bedarbiams žada įvairūs kapitalistiniai 
politikieriai, kol jie būna išrinkti į valdžios vietas, o pas
kui bedarbiai nuo jų gauna akmenį arba policijos lazdą 

> vietoj duonos.
Tokiu apsiėjimu su bedarbiais ypač greitai ir plačiai 

pagarsėjo naujasis Detroit miesto majoras Fr. Murphy, 
kuris laike rinkimų vajaus žadėjo pilnai aprūpinti be
darbius. Bet kaip tik miesto galva tapo tas “progresy
via” republikonas, tuojaus jis parodė bedarbiams savo 
dantis. Išvien su automobilių fabrikantais ir kitais ka
pitalistais jis štai kokį vėžį iškepė. Darbo bus Detroite 
duodama pora trejetą diemj į savaitę tiktai darbinin
kams, turintiems automobilius arba apsipirkusiems na
mus, gal dar iš dalies ir tiems, kurie yra tame mieste iš
gyvenę metus arba daugiau. Didelė dauguma darbinin
kų, kurie neturi nei automobilių nei namų, negali tikėtis 
jokio darbo ir nei mažiausio sušelpimo. Dar daugiau. 
Jie bus medžiojami, areštuojami, iš Detroito deportuoja
mi, arba į kalėjimus kemšami, kaipo “bomai” bei “valka
tos.”

• Pirm savo išrinkimo prižadėjęs “išrišti” bedarbės klau
simą, majoras Murphy daro dar jokiame kitame mieste 
negirdėtų žygių prieš vargingiausius bedarbius. Jis pa
skiria specialę policiją prie gelžkelių ir autobusų stočių, 
kad kiekvieną nužiūrimą bedarbį imtų už sprando. Tas 
pats patvarkymas bus pritaikomas ir bedarbiams, užei
nantiems pasėdėti ant suolų miesto sodnuose (parkuo
se). Bet dar negana. “Pažangusis” majoras siuntinėja 
policiją į bedarbių butus; šnipinėja, kaip senai kuris ap
sigyvenęs Detroite, ar yra savininkas automobilio bei na
mo, ir sulig to dard sąrašus “jiepageidaūjamų” bedarbių, 
kad paskui juos išbugdyti iš meisto.
''Vienas “didvyriškas” Murphy’o užsimojimas1, tai apva- l 

lyt miestą nuo desėtkų'.’^tūkstančįų proletariškiausių be
darbių; antras jo užsimojimas, tai sukiršinti darbinin
kus savininkėlius su nieko neturinčiais, paskirstyti ir su
skaldyti jų spėkas, taip kad fabrikantams lengva būtų 
dar labiau lupti tuos, kurie gaus padirbėti dieną kitą į 
savaitę. Tuomi, pagaliaus, norima sulipdyti “parinktuo
sius” darbininkus į vienybę su aiškiausiais fašistiniais 
gaivalais.
.'. Aršesnio nevidono, rodos, negalėtų nei būti už tą nau- 

zjąjį Detroito valdybos galvą Murphy su jo planais prieš 
bedarbius ir prieš darbininkų klasę apskritai. Vargin- 

’ giausių bedarbių ištrėmimas iš miesto, tai “stebuklin
giausias” vaistas jo aptiekoje; ir su tuom vaistu jis, ma
tyt, labai patiko kapitalistiniams laikraščiams New Yor- 
ko ir kitų miestų, kur siaučia masinė bedarbė. New Yor- 
ko Times ir kitų didmiesčių buržujinė spauda, todėl, pie
šia Murphy’į, kaip naują politinę “žvaigždę”. Ir ne tik 
kapitalistams jis atrodo toks “didvyris.” Juom gėrisi 
ir fašistuojanti Amerikos Darbo Federacijos vadai, kurie 
tą nevidoną pasikvietė kalbėti savo Federacijos suvažia
vime Bostone. Sveikina jį ir Nation, žurnalas liberalų 
(kaip kad vadinasi “laisvesnieji” buržujai).

^•'Kas iš to viso seka? Tas, kad bedarbiai negali tikė
tis nei mažiausio palengvinimo, kiek tai priklauso nuo 
“geros valios” kapitalistų, jų senoviškų politikierių bei 
naujesnių “progresyvių” monelnirikų, kuriems kampani
joj prieš bedarbius padeda ir geltonoji Amerikos Darbo 
Federacija, kuriai turavoja “Socialistų” Partiją. ;,

Bei veltui tie niekšdariai tikisi, kad šimtų tūkstančių 
ir milionų bedarbių ištrėmimas iš miestų atnešė jiems 
pageidaujamą ramybę; kad tos bedarbių minios sutiks 
išsikraustyti į laukus, sugulti ir, rankas sudėjusios, ra
miai laukti mirties nuo bado ir šalčio. To nebus. Be
darbių ąrmijos taps priverstos jieškoti. kitokios išeities 
ir per kovą išveržti iš kapitalistų ir jų .valdžios bei val
dybų tikrų bedarbiams palengvinimų. Tą kovą-pasiry
žusiai veda vien Komunistų Partija, kuri reikalauja tuo- 
fautinės bedarbiams pensijos ir bedarbių apdraudos val
diško įstatymo, sulig kurio kiekvienam bedarbiui būtų, 
mokama ne mažiau, kaip $25 į savaitę ir pridedama dar 
po penkis dolerius kiekvienam negalinčiam dirbti darbi- 
ninko šeimynos nariui. z

Bedarbiai ir dirbantieji, todėl, stokite su Komunistų 
Partija; masiniai dalyvaukite jos šaukiamose demonstra- 

jose’.už paramą bedarbiams. , O lapkričio 4 d. rinkimuo- 
se> piliečiai bedarbiaij ir 'dirbantieji, atiduokite savo bal
sui; Komunistų Partijos kandidatams!

Socialistai Bendradarbiauja 
Fašistams

Sočialfašistas Grigaitis 
per kelis “Naujienų” nume
rius šmeižė ^Vokietijos ko
munistus, meluodamas būk 
komunistai veikią išvien su 
hitleriečiais fašistais, būk 
komunistai kalbėtojai savo 
prakalbose sakę, jog “bolše
vizmas ir fašizmas turi ben
drą tikslą.”

Bet tikrenybėj, tai social
fašistai bendradarbiauja su 
hitleriečiais fašistais. So- 
cialfašistų ir fašistų yra 
bendras tikslas į vesti kovą 
prieš bolševizmą ir gelbėti 
griūvantį Vokietijos kapita
lizmą.

I

Vokietijos Komunistų Par
tijos centralinis organas 
“Rote Fahne” rugpjūčio 2 d. 
laidoj atspausdino nufoto
grafuotą pareiškimą, tilpusi 
fašistų (hitleriečių) parti
jos organe “Angriff”, pir
mam puslapy. Pareiškimas 
yra užvardintas “Naujas 
Brangus Bendradarbis.” 
Tas “brangus” bendradar
bis, sulig pasakojimo fašis
tų laikraščio redaktoriaus 
ir fašistų partijos vado dak
taro Goebbles, yra niekas 
kitas kaip tik Leipcigo mie
sto socialdemokratų polici
jos viršininkas, Herman 
Fleissner. Tas socialfašis- 
tų vadas, kaip pačių fašistų 
organas tvirtina, parašė 
editorialą fašistų dienraš
čiui “Angriff” (Berlyne). 
Editorialas; tilpo rugpjūčio 
9 d. laidoj po antgalviu 
“Rinkimai Prasidėjo.” j

Tame ėditoriale šocialfa- 
šistų vadas niekina Komu
nistų Partiją ir revoliucinę 
opoziciją “socialistų” darbo 
unijose; taipgi bjauriai ata
kuoja Sovietų Sąjungą. Tai 
nėra nieko naujo, nes ofi- 
cialė socialfašistų spauda 
yra pilna propagandos prieš 
revoliucinius Vokietijos 
darbininkus ir prieš Sovietų 
Sąjungą. Tame yra naujo, 
kad socialfašistų vadas pa
rašė editorialą fašistų par
tijos cen traliniam organui 
ir kad fašistai ne tik di
džiausiu džiaugsmu jį priė
mė ir atspausdino, bet fašis
tams taip patiko tas edito- 
rialas, kad Leipcigo, social- 
fašistinis policijos viršinin
kas patapo nuolatiniu ben
dradarbiu to fašistų laik
raščio, o tuo pačiu sykiu jis 
yra vienas vadų socialdemo
kratų partijos.

Taigi, mes matome, kad 
nėra jokio skirtumo tarp 
“socialistų,” kurie Vokieti
joj, Austrijoj ir kitose šaly
se nutiesė kelią fašizmui ir 
visur veikia taip, kaip tikri 
fašistai.,

“Sociali'stai” taip pat tar
nauja kapitalistinei siste
mai, kaip ir fašistai, ir nau
doja tokias pat priemones 
gynimui kapitalistinės siste
mos. ..............   • ’

Socialfašistai visur vieno
di. Nuo Vokietijos social- 
fašistti -nesiskiria ir Ameri
kos socialfašistai. Už tai 
darbininkai, kurie dar seka 
socialfašistus, turi tuoj aus 
jnuo jų atsikratyti.

Šiuose rinkimuose darbi
ninkai neturi nei ,vieno baL 
so paduoti už socialfašistus. 
Balsuokite už savo partijos, 
Komunistų Partijos, kandi
datus, kurie kovoja už dar- 
bihinkų reikalus.

u-

.................- • -----------------------------—

Hooveris, “Draugas” ir 
Bolševikai

Kunigų organui “Drau
gui”,, patiko prezidento Hoo- 
verio reakcinė prakalba, ku
rią tas Wall Streeto bernas 
pasakė y spalių 7 d. King’s 
Mountain Battelfield, <r<outh 

 

Carolina, svarbiausia \ata- 
kuodamas komunistinį 
dėjimą. “Draugas” ( 
239) džiaugiasi:

“Prezidento Hooverio pasa
kytoji kalba buvo ne apie 
krašto gerbūvį, bet prieš so
cializmą, bolševizmą ir kitokį 
“izmą”, kuris priešinasi Ame
rikos principams.) Jisai gana 
griežtoje savo kalboje ragino 
Amerikos visuomenę sutriuš
kinti “raudonųjų” pastangas, 
daromas šio krašto nenau
dai ...”
Bet tas “dūšių ganytojų” 

organas maųp, kad Hoove
ris dar nemokėjo gerai mul
kinti žmones. Girdi,

“prezidentas visiškai teisin
gai sako, kad socializmas ir 
bolševizmas yra didelis šio 
krašto tvarkos priešas. Bet, 
jei prezidentas būtų nurodęs 
šaltinį, iš kur socializmas ir 
bolševizmas atsiranda, jo kal
ba būt buvusi daug pilnesnė.”
Na, ir ve ką, “Draugo” 

supratimu, Hooveris turėjo 
pasakyti apie “bolševizmo 
šaltinį.”

“žmonių tamsurhas ir . skur
das, tai socializpio’ ir bolševiz
mo geriausi prieteliai. Kada 
kuriam krašte iškįla politinis 
krizis, streikai, užeina nedar
bas, tada atsiranda skurdas, 

< kuris duoda progos bolševikų 
ir socialistų agitatoriams kur

iuose savo 
kvailų, niekuomet neįvykina
mų svajonių sėklą, sėti.”

Taip, “Draugui” tamsūs 
visi tie darbo žmonės, kurie 
netiki bibliškoms pasakoms, 
būk koks tai išsvajotas die
vas sutvėrė pasaulį į šešias 
dienas, kurie netiki pasa
koms apie dangų, peklą, ir 
velniuos, kurie tiki į. geresnį 
gyvenimą. “Draugui” visi 

tie “apsišvietę”, kurie išti
kimai vergauja kapitalis
tams, kurie remia kapitalis
tinę sistemą.

Bet apart žmonių “tam
sumo” kunigų organas dar 
randa ir skurdą. Jis mato, 
kad

“Jungtinėse Valstybėse, 
kaip ir kituose pasaulio kraš
tuose, dabar siauči^ nedarbas. 
Jau šiandien rasime daug dar
bininkų šeimų, kurios didelį 
skurdą kenčia. Ta padėtimi 
naudojasi socialistai ir bolše
vikai. Jie, / žinoma, neina 
skurstamiems į pagelbą, bet 
juos revoliucijos dvasia mėgi
na užkrėsti, sėja nepasitikėji
mą' ir kerštą vyriausybei ir 
visai šio krašto demokratinei 
tvarkai.” Į’
Ir štai kokiuos “vaistus” 

siūlo dievo agentai iš “Drau 
go” pastogės: y A

■ ■ !

Mums rodos, kad geriausios, 
priemonės kovai prieš, sobializ- 
mą ir bolševizmą yra pašalin
ti, ‘ant kiek tik galima, esa
mąjį nedarbą, gerinti darbi
ninkų būklę. Vyriausybė daug 
gali prie to prisidėti. Ilp šiol 
vis tuščiais žodžiais būdavo 
kalbama apie .jau senai nebe
samąjį gerbūvį, bet 
praktiško nepadarytą tarp ger
būviui grąžinti ir tuomi ap
saugoti Jungtines Valstybes 
nuo besiplėtimio Tokių elemen
tų, kurie knisasi po jų pama
tais, norėdami ir joms už
traukti tokią nelaimę, kokią 
užtraukė vargšei Rusijai
Kunigams labai graudu, 

kad kapitalizmas, darbinin
kų išnaudojimo sistema,

styti žmpnes .■ ir

nieko

ap-

pradedą sfrgti nepagydoma 
liga, kąd kapitalizmui arti
nasi stipimo dienos.

“Draugas” mano, kad vy
riausybė “daug gali prisidė
ti” prie “pagerinimo” darbi
ninkų būklės, ir pripažįsta, 
kad “iki šiol vis tuščiais žo
džiais buvo kalbama apie 
jau senai nebesamąjį gerbū
vį, bet nieko praktiško ne
padaryta tam gerbūviui grą
žinti.” Vyriausybė, tai yra 
Wall S tree to tarnai, pasta
tyti Washingtone ginti ko- 
pitalistų interesus, tiek gali 
“pagerinti” darbininkų pa
dėtį, kiek kunigai gali “pra
šalinti” skurdą poteriais ir 
maldomis apeliuodami į 
“visagalį dievą.”

Ekonominis krizis, bedar
bė, milionų darbo žmonių 
skurdas, tai yra smunkan
čios kapitalistinės sistemos 
išdavas. Kapitalistinė sis
tema savo, išsivystyme pa
siekė tokį laipsnį, kad ji ne
begali patenkinti didžiumos 
žmonių. Amerikos kapita
lizmas nebegali sugrąžinti 
taip “Draugo” trokštamą 
“gerbūvį”, apie kurį tiek 
daug blofino kapitalistai. 
Su pagelba ištobulintos ma
šinerijos, dirbant ilgas va
landas, darbinink. tiek daug 
produktų pagamino, kad ka
pitalistai neturi kur jų dėti. 
Kadangi darbininkai, kurie 
tuos produktus gamina, la
bai išnaudojami, kapitalis
tai labai mažai jiems atly
gina už jų darbą, kad tuo 
būdu prisiplėšt sau didelius 
pelnus, todėl milionai darbo 
žmonių negali tų produktų 
išpirkti. Ir už tai dabar 
kapitalistinėj sistemoj turi
me beprotišką padėtį: mi
lionai darbo žmonių neturi 
darbo, skursta ir badauja 
del to, kad yra perdaug vis- i 
ko prigaminta.

Ir tą beprotišką padėtį 
negali panaikinti nei Wall 
Streeto vyriausybė, nei ku
nigai poteriais ir “stebuk
lais”. Tą beprotišką padė
tį panaikins tik proletarinė 
revoliucija, kuri, .Komunistų 
Partijos vadovybėj, nušluos 
kapitalistinę^ sistemą. Hoo
veris, kunigai ir pats popie
žius gali visokiais balsais 
staugti prieš bolševizmą, 
gali mulkinti žmones, gar
bindami kapitalizmą ir bib- 
lišką dievą, bet komunisti
nis judėjimas auga, tvirtėja 
ir pagalios užduos galutiną 
smūgį stimpančiam kapita
lizmui.

Kaip Hooveris, taip ir 
“Draugo” redaktoriai, dar 
prie komunistų bando pri
kergti ir socialistus, kaipo 
kapitalizmo “priešus”. Tai, 
žinoma, nesąmonė. Kas gi 
nežino, kad šiandieniniai 
socialistai yra kapitalistinės 
sistemos uoliausi gynėjai? 
Juk nelabai senai “socialis
tas” MacDonaldas (Angli
jos imperialistų tarnas) bu
vo atvykęs Amerikos ir, -su 
tuo pačiu Hooveriu kalbėjo
si, kaip su draugu. Juk jie
du, po priedanga. tarimosi 
apie “pasaulinę taiką,” kal
bėjo, diskusavo, kaip kovo
ti prieš bolševizmą, kaip su
rengti' karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Kas gi nežino ju- 
došiškų darbų Vokietijos 
socialistų?

Kapitalistai ir jų tarnai 
mato, kad jiems gręsia pa
vojus ne iš socializmo, bet 
iš komunizmo pusės. Bet 
kadangi dar tradiciniai 
daugelis tamsesnių žmonių 
mano, jog ir socialistai ką 
nors behdro turi su kova 
prieš kapitalizmą, ■ su revo
liucija, tai, kad tuos žmones

TRUPINIAI
- Prezidentas Hooveris sa

vo reakcinėj prakalboj, ku
rią jis nesenai pasakė 
King’s Mountain, S. C., ata
kuodamas komunizmą, ne
prielankiai prisiminė ir apie 
“socialistus.” Kalbėd amas 
apie radikalizmo pavojų,) 
Hooveris pareiškė: “Įdomu,) 
kad nekurtos tų sistemų pa
neigia religiją ir nori ją pa
naikinti.” •

Su tokiuo Hooverio pasa
kymu nesutinka New Yorko 
socialfašistų kandidatas į 
kongresą, Heywood Broun. 
The New York Evening; 
Telegram (spalių 11 d. lai
doj) sako: “Tas dar būtų 
reikšmingiau, jeigu tame 
'būtų daugiau tiesos. Aš ne
žinau nei vienos radikali- 
nes grupės, išskiriant mažą 
komunistų frakciją, kuri 
aiškiai'- būtų priešreliginė.”

Ir toliaus tas ponas nuro
do, kad “Socialistų” Partija, 
kuri stato jį kandidatu į 
kongresą, nėra anti-religinė. 
Reiškia, socialistai pritaria 
religiniams burtams. O dar 
nekurto jų bando persista- 
tyti save marksistais. Gi 
Marksas pasakė: “Religija 
yra žmonių opiumas.”

Detroit, Michigan, nese
nai įvyko metodistų konfe
rencija. Kunigams papasa
kojus visokių nesąmonių 
apie “visagalį dievą,” kon
ferencija nutarė prašyti 
prezidento Hooverio paskir
ti dieną poteriavimui del be
darbių “naudos.”

Visų- tikėjimų biznieriai 
kunigai, kaipo kapitalistinės 
sistemos ramsčiai, nori 
maldomis sumūlkinti darbi
ninkus, kad nukreipti juos 
nuo tikros kovos .prieš kapi
talistinę sistemą, kuri gim
do bedarbę. Laikinai jie 
gali apmulkinti dalį tam
suolių darbininkų. Bet il
gainiui ir; didžiausias religi
nis fanatikas pamatys (pa
buvęs ilgiau be darbo, dar 
didesniam krizini užėjus), 
kad nėra tokių daiktų, kaip 
dievas, dangus., pekla, ir kad 
darbininkai gali pagerinti 
savo būvį ne poteriais, ne 
religiniais burtais, bet per 
suvienytą darbjninkų klasės 
kovą prieš išnaudotojus.

E.- Falkowski, Federated 
Press korespondentas Mas
kvoj, tos spaudos savaiti
niam laikraštuke spalių 11 
d. laidoj rašo, kąd Sovietų 
Sąjungoj ♦

Bedarbė veik visai nežino
ma. Darbininkai, vieną die
ną pametę darbus, yra tikri, 
kad gaus darbą kitą dieną. 
Pramones tikrai sutrukdytos 
del stokos Tdarbinihkų.' Ang
lies kabyklos tuojaus galėtų 
paimti į darbą dar' 100,000 
darbininkų; dirbtuvės — pusę 
miliono daugiau. Tačiaus- tik 
pareitais metais buvo! užregis
truota 1,300,000 bedarbių. Ta

dar labiau sumulkinti, ‘ kad 
juose skiepinti neapykantą i 
prieš revoliucinį judėjimą, i 
tai kapitalistų politikieriai’ 
kartas nuq karto bando! 
“gnybtelėti” ir spcialistams.

Tikrąjį revoliucinį mark
sistinį socializmą atstovauja 
komunistai, bęlševikai.1 Dar
bininkai, jeigu jie nori page
rinti savo būvį, turi remti 
tą judėjimą kiekvienam at
sitikime. Artinasi dabar 
rinkimai.. Kiekvienas darbi
ninkas pilietis privalo bal
suoti už komunistų kandi- 
datuSy , 1;

' dalis (bedarbės panaikinimo) 
penkių į męuįj įrbgramos tapo 
puikiai' išpildyta/

Taigi, Sovietų Sąjungoj 
jau pradeda stokupti darbi
ninkų. Bedarbės nėra.1. O 
tuo pačiu sykiu milionai 
darbininkų neturi darbo ka
pitalistinėse šalyse. Už tai 
darbininkai turi kovoti už 
kapitalistinės sistemos pa
naikinimą, už įsteigimą so
vietinės tvarkos.

Prekybos Depart m e n t o 
statistikos parodo, kad alu
minum pramonė, kurią do-' 
minuoja iždo ministeris 
Andrew Mellon, 1929 metais 
vidutiniai išmokėjo algomis 
ant kiekvieno darbininko 
mažiau kaip $1,500. Gi ver
tybė, kuri prisidėjo prie 
produkto darbininkams be
dirbant, buvo. $2,722 ant 
kiekvieno darbininko, kaip 
statistikos, parodo. Tuo bū
du aluminum trustas pasi
darė pelno $1,300 iš kiekvie
no darbininko, kuris dirbo 
to trusto dirbtuvėse.

Tai taip Amerikos kapita
listai legališkai apvagia 
darbininkus.

J. S.

MONTREAL, KANADA

Is A.L.D.L.D. 137 Kuopos .
Veikimo

Vasaros metu buvo keletas 
piknikų, kurie atnešė draugijai 
šiek tiek pelno. Dabar, užsto
jus rudens laikui, prasidėjo ba
liai svetainėse.

Pirmas balius buvo 27 d. rug
sėjo. ! žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, neą buvo dar šiltas 
oras,. bet keli doleriai liko drau
gijai pelno.

šiame baliuje griežė mūsų 
draugijos orkestrą, kuri jau 
yra pusėtinai prasilavinus 
griežti amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Tad tikimės mu
zikantais, kad jie visuomet pa
sidarbuos mūsų parengimuose.

5 d. spalio buvo surengtas 
didelis ir gražus koncertas, ko
kio dar niekad Montreale lietu
vių tarpe nebuvo. Publikos at- 

jsilankė apie 300 žmonių ir visi 
linksmai ir gražiai užsilaikė. 

)Mūsų artistai, mat, buvo pui- 
įkiai prisirengę ir pasiryžę sa
lvo veikimais patenkinti publiką 
kuo puikiausiai.

Vaidinama buvo “Moterims 
neišsimeluosi,” trijų veiksmų 
komedija.- Artistų buvo 4 mer
ginos ir 6 vyrai. Kaipo gabių 
artisčių, suminėsiu pavardes, 
tai drg. M. štrymaitytė, A. Jo- 
nikaitytė ir drg. B. ir J. Kavo- 
liūnaitės labai daug pasidarba
vo mūsų parengime; puikiai 
vaidino savo roles. Prie to dar 
buvo žymiausia Montrealo Or- 

ikestra “Brass Band,” kuri lai- 
Ike pertraukų linksmino publi- 
ką įdomiaus muzikos veikalais. Ii'

Vaidinimams pasibaigus, tę
sėsi deklamacijos, dainos ir ki
tokį pamarginimai. M. Štry
maitytė ir B. Kavoliūnaitė su
dainavo duetą labai puikiai, pri
jaučiančią darbininkam dainelę. 
Jom dainuojant publikoj pasi-, 
darė didžiausia tyla, rodos, ne
buvo svetainėje gyvo žmogaus. 
Užsibaigus gi atsiliepė garsiau
si delnų plojimai.

Po to drg. VI. Zuperka pasa
kė trumpą įspūdingą prakalbė- 
lę, ragindamas jaunuomenę sto
ti į darbininkišką organizaciją. 
Tam užsibaigus, orkestrą su
griežė Internacionalą, paskui 
maršą ir publika' skirštėsi links
mai į namus.

Nors minįmos artistės dar 
kol kas nėra mūsų" draugijos 
narės, bet tikimės, kad jos ne
užilgo įstos į jąją ir darbuosis, 
o yra gana gabios ir darbščios 
merginos. Už jųjų pasidarba
vimą šiame parengime, draugi
jos vardu tariama širdingiau
siai ačiū.

t % 137-tos Kjp. Koresp,
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REAKCIJA ŠĖLSTA

Jūsy Akys Uždirba Jums Pragyvenimą
Kademai ir liaudininkai

jungę Centr® Biuras

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHETuom pa-jCentro Biuras pasižymėjo savo nos ir priešingai.

VEIDO GRAŽUMAS

ELIZABETH, N. J

F. S. Klishis.

Darbininkę Kovos
Socialdemokratai bi-

malū-

Centro Biuras, 
lavonas, ir nie- 
Kauno profsą-

pas 
Pratt 

uniją, 
kaip :

Am kokiu pirm to buvote.
Ar galite reikalauti geresnės re- 

komendacjijos kaip tas faktas, kad

šaltų gėri- 
Cręam, taip 
gardžių už-

Hillmanas 
ir “check

surišo ir 
off” siste-

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

“prispyręs prie sie- 
kad Tauras negalėjęs į-

Vardas--------- ,—
No. ir gatve-----
Miestas .ir vaįst._

Žinoma, tas kontrak- 
sutiko. Manadžeris gi 
Rudik atėjo su popie- 
davė visiems darbinin- 
pasirašyt, sakydamas,

oringumu.
įlinkai atvirai pripažįst 

s profsąjungas 
vadais klesų kovoj.”

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS įGRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ A S
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos. vdlstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo, (valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Socialdemokratai dar kade- 
imų vyriausybės laikais su žval- 

■ gybos ir policijos pagelba bu- 
ivo įkūrę profsąjungoms Cen- 

greitu lai-;tro Biurą. Nei viena p^ofsą-

Ar gaus darbininkai sa-igjuro rinkime. Jis iš viršaus 
nęvr. vii ok-ilc-ivv uo idUVo socialdemokratų paskir-
Hillmano bernai (Pasakyk, Jankauskai. (tas, jr neturėdamas tam teisės

- ~ ’ Jankauskas, apart to, žino ^^elbe Lietuvos profsąjungų

■■■

Antradienis, Spalių 14, 1930

Dabar

DU PIRŠLIAI BALTIMOREJE streikavo ir atsisakė dirbt virš
valandžius už tą patį dienos 
mokesnį, tai samdytojai iš kar
to nusileido, o vėliau vis tik 
apgaulės keliais privertė dar
bininkus viršvalandžius dirbt 
už tą patį dienos mokesnį. Su 
darbininkais samdytojas elgia
si labai žiauriai. Darbininkus 
bjauriausiais žodžiais keikia. 
Darbininkams trūksta vieny
bės ir tuo naudojas samdyto14 
jas.

BALTIMORE, Md.—Amai-[Taurą 
gameitų Unijos susmukę agen- nos,” 
tai surengė prakalbas 8 d; rodyt, kur Amalgameitų Uni- 
spalio (October), Lietuvių Sve- ,ja yra kompanična. Bet kada 
tainėj, 851 Hollins St. Kalbė- Jankauskui buvo čia pat pri
lojai buvo A. Jankauskas,'rodyta, kad Amalgameitų pre- 
“Darbo” redaktorius ir “Nau-(zidentas Hillmanas (pats 
j ienų” nusišpicavęs P. Grigai- Senaboną ant Paca ir 
tis. !Sts sutaisė kompanična

Abudu susiriesdami piršo'tai Jankauskas tylėjo, 
lietuviams prigulėt prie Amai-misteris, 
gameitų Siuvėjų Unijos, gyrė,' Be to , Jankauskas 
kad ta unija esanti “kovin-jkad Ilillmano unija nėra nie-( 
giausia” iš visų kitų. į kur su bosais išvien veikusi. O 1

Grigaitis švekė.jo, kad nega- kada Kučauskaitė ir kiti priro- įmeJ?s 
*4ima ir nesą reikalo prigulėt (dė, kad pas Hamburg} porą' 

prie kairiosios Adatos Darbi- metų atgal unijos lyderiai pa-! . . 
įninku Industrinės Unijos, nes skolino pinigų aštuoniolika !var^oninin <as’ smulkaus kre- 

ten, girdi, esą tik keli komu-išimtų dolerių Hamburgiui, 
nistai, kurie ją sutvėrė, ir ne-Į tik atsilaikytų su bizniu ir duo-j 
būsią pasekmių. Garbino tu įvykdyt pas save “< 
Ilillmano, Amalgameitų prez;-(off” sistemą, tai Jankauskas i 
dento, politiką, būk mokąičia vėl tik čiauposi ir šaiposi, 
streikus vest, visada su mažais Į Pora gi metų atgal tas Ilam- 
ar dideliais laimėjimais, betiburgis bankrūtino savo kriau- 
kokie tie laimėjimai yra, ne-jčių biznį ir nunešė darbininkų 
pasakė. Matomai, slėpė “lai-(algas už dvejetą savaičių. Bū-1 
mėjimus.” itų pirmiau bankrūtinęs, bet

Kiek žinoma, dabar Hillma-(mūsų Amalgameitų Unijos ly
nas nori “laimėt” streikus taip, jderiai atėjo į pagelba Ham- 
kad pilnai užkart darbininkam Burgiui, davė paskolos $1,800, 

įsu ta išlyga, kad jis leistų sa
vo dirbtuvėj įvest “check off” 
sistemą, 
torius 
Philip 
romi s; 
kams 
kad viskas gerai ir nėra rei
kalo jiems skaityt, po kuomi 
pasirašo. , ,v. v
džiuma ir pasirašė be skaity- jdonavmius susuko amnestija, ( 

Hiilrraną, kad gražiai susitai- mo, bet mažuma nesirašė. O ^dovanota naumiestieciam 3,j 
ko su darbdaviais, siunčia vie-i kas tose popierose buvo, tai, j Taip tyčiojas is

(žinoma, kontraktas iškeptas [darbniinkų dievo avinas Bag- (politinių prostitučių rolę, 
kad pristoji prie .donavičius. :da pakilo tautininku

. Po kiek j 
i laiko nunešė darbininkų algas. | 
(Unijos vadai nekreipė į tai( 
iatydos. Nekurie darbininkai! 
nuėjo pasiskųst unijiniam ma- 
nedžeriui, klausdami, kas da
ryt; o tas lyderis atsakė, kad 
tai “ne mūsų dalykas...” 

Senabon Co. darbininkus at
važiavęs 
su Šerais

“checkoff sistemą,” o sulig 
tos sistemos jau patys bosai 
turi atskaityt iš darbininkų 
mokesčius į unijos biurokratų 
iždą. Unijos lyderiams tai lai
mėjimas ištikro, nes be to jie, 
vardan streikų, prisipildo savo 
iždus iš specialių mokesčių, už
dedamų ant darbininkų. O 

^darbininkams vis sunkiau.
Toliaus , Grigaitis garbino

CHINAI
Raudonųjų Profsąjungų 
Oringumas Kyla

Uchane raudonosios profsą
jungos turi 10,000 narių. Są- 
ryšyj su pravesta “kovos su 
baltuoju teroru savaite” vie
tos valdžia sustiprino puolimą 
ant revoliucinių profsąjungų. 
Tik pastarųjų- trijų mėnesių 

■bėgyj Uchane areštavo 3„00 
(darbininkų. Tekstilės fabriko

r —.............. (Loichu 2,800 darbininkių, prof-: Ir Jis lycioias is l , . " , ,i - • i įsajungai vadovaujant, paskel-sai<e. Darbininku t, _ . .,1 *• ibe streiką. Streikuojančios
NAUMIESTIS. — Pasižy-(suruošė demonstraciją. Poli- 

savo budeliškais dar-(cijai užklupus, demohstrantės 
vargonininkas Bagdoną- pasipriešino. Taip pat sustrei- 

Ivičius varo kelias tarnybas. Jis kavo Šichua fabriko darbinin
kai. Daugelio Šanchajaus 

' ^”jidit° banko direktorius ir tary- tekstilės fabrikų darbininkai 
[bos pirmininkas. Jis vargo- J-1-- 

chcck'naut pasamdė senelį už 5 li- 
įtus mėnesiui, o pats už vargo
navimą gauna 2Q0 litų mene; 
siui, iš banko gauna 
siui 500 litų ir iš miesto val
dybos irgi gauna algą. Tary
bos posėdžio dienotvarkėn 
(pastatė klausimą paliuosuot 
darbininkus i__
čių.
ir paliuosavo tik tuos nuo buto 
mokesčių, kurie jau seniau 
mirę ir kurie išemigravę į ki- didžiausiu 
tus kraštus. Kuomet paskait- 
liavo, kad iš mirusių ir išemit (donasias 
gravusių darbininkų priklau
sė gaut miesto valdybai 3,000 
litų buto mokesčių, nuo kurių 
taryba atsisakė, nes iš miru- 

■sių mokesčio ir policija išjieš- 
Taip darbininku di- negalėjo, tai budelis Bag-

žada skelbt streiką. • ■ 
“Šanchaiibao” rašo : “Elekt

ros stoties, vandentiekio ir 
tramvajaus darbininkai atvirai 
užpuldinėja ant streiklaužių, 
kurie dirba prie tramvajaus, 
ruošia barikadų kovas ir už
puola miesto gominda.no komi- 

.iouikį pcmuwoiiMu^etą. Tūlų tekstilės' fabrikų, 
nuo buto mokes'- darbininkai ruošia demonstra- 

Taryba sVarstė, galvojo cijas, kovoja su policija ir už-
- - - - 1 J I 1 . f .1 • 1 — T'M _ 1

jam, o jis jiem. Ir kodėl darb-(pasirašyt, 
daviai neatsiųs komplimentų [“check off” sistemos. 
Hillmanui ir visai jo klikai, 
kad darbdaviams būna ant 
naudos draugavimasis su 
juom ? Nereikia nieko darbi
ninkais rūpintis fabrikantams. 
Darbininką, kokio pareika
lauja, pristato unijos lyderiai 
iš ofiso, o apie darbo mokes
nį, tai ne unijos dalykas: kiek 

^darbdavys nori, tiek mo
ka; kada nori, tada darbinin- ;ma- 
ką pavaro, nes žino, kad Hijl-I 
mano i 
išnaudojimui naudingesnį dar-.nio. 
bininką. “Check off” siste-,vo įmokėtus pinigus už šėrus? 
ma gi žydi. 1 
ateina tik, pasiima pinigus nuo
darbdavių, kuriuos darbdaviai,gerai, kiek pats visokių šuny- lįrtsidėjima prie geltonojo Am- 

, būdamas Balti- gterdamo, nors 1926 metais di-
Mat, ve kaip Jankau- profsąjungų didžiuma bu- 

orgamzavo Amalga- j vo nusistačiusios prieš tą sa
mozvancų Centro Biurą ir 
prieš Amsterdamą.

1926 metais tas samozvancų

Puslapi^ Tračias
I I ■ • < f f ; 1 t I <) I f t I « I I 1 ' I « t t | ( /j ~’ I ’ | į 1 " ( ’’i'4 1

Jautė tai,, bė ( abejonės, ir pa-1'1 • ’ Ivienas is milionulų gale, ryžosi jų pačių į augs- ' ‘

nuVahiikuou?’'dievulti1’ ūmai kentėti skausmus šįmet :
Čia rytas dabartinį Tūbelio 

režimą stato augščiau, - 
seniau buvusį Voldemaro, nors 
tarp vieno ir kito iš esmės jo
kio skirtumo nėra.

Kodėl ir liaudininkai ir ka
detai paskutiniu metu taip 
kandžioja Voldemaro kinkas? 
Mat, Voldemarui nepasisekė 
vasaros pradžioj užgrobt val
džią į savo rankas; Voldema
ro šalininkai vienas po kito ša
linami iš augštų vietų, prie 
tėvynės lovio daugiau tuščių 
vietų atsiranda, ir liaudininkų 
ir kademų vadams rūpi užimt

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažeit- 
kliii tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimu ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.

Kam kentėti metai iŠ metų nuo
latinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutų. išsitrynimas su Pain-Ex- 
pclleriu su Inkaro vaisbaženkliu

tas vietas, kad daugiau tėvy- urnai sustabdo visus gėlimus ir 
nes ėdalo gaut. Na, o jeigu padaro jus ,sustiųrįntu, energingu, 
Voldemaras vėl sustiprės; tai jaučiatės vėl normaliu ir svei- 
ir kademai, kaip tikrus- pjojitk Au kokiu pirm to buvote, 
nes prostitutės ir vėl sugebėk; 
Voldemarui kojas laižyt, kad 
tik daugiau i$ jo šiltų vietų 
gaut. Kol kas'Voldemarui ne
siseka ir prisieina sutartinai 
Voldemaro priešų naudai 
dirbt.

Kas gerai seka paskutinių 
puola fabrikų rūmus. Raudo-[mT liaudininkų ir kademų 
nosios profsąjungos naudojas! veikimą ir jų politiką, tas ma- 

Darbi-i™’ kokia j! blykšti, kokia 
n i bjauri, kokia ji niekšinga, 
cv i clU” !

savo -----------------------

i Lenkijoj Areštai

Alekšicų kaime areštavo 
l darbininkų ir valstiečių frak’ci- 

fa- jos seime atstovą Dvorčaniną 
Išistų valdžios laikais vis daž- ir dar 130 valstiečių, kuriuos 
(niau ir dažniau lošia paprastų | kaltina, būk jie suruošę de

monstraciją, kurios metu Dvor- 
čaninas šaudęs į policiją. Vil
niaus apskrityj areštavo dau
giau kaip 100 žmonių. Varša- 
voj areštavo apie 120 kairiųjų 
profsąjungų darbininkų.

vėl girdėt, 
mašinerija atsiųs, kitą įku Senabonas iseisiąs is -biz- (junga nedalyvavo to Centro 1

išima iš darbininkų algų. Gri-lbių pridarė, 
gas, be kitko, išgyrė ir Vokie- j morėj. 
tijos “socialistus,” nors jie vi- skas 
sam pasauliui pagarsėję savo meitų Uniją, būdamas Balti-1 
priešdarbininkiškais žygiais, 
bosų naudai.

A. Jankauskas pasigyrė, būk 
New Yorke sutvėręs Komunis
tų Partiją, kuri lietuvių tarpe 
turėjus narių 64, bet dabar, (būna pirmiau susitaręs su bile (jungomis, 
kada pasitraukęs iš partijos, (kuriuo bosu ar formanu, kad; profsąjungų likvidavimui Pa
tai palikę tik keturi nariai, i pavarytų kokį “beisterį” arba j nevėžyj, kurį pravedu social
bet, sako, ir tie svyruoją ir |“opereiterį,” katrą kaip greit demokratinė vidaus ministerija 

a negalima, girdi, prigulėti prie'pavaro, taip greit Jankauskas su parsidavusiu Vladu Požėla 
Ytos, partijos: kada aš prigu- 'siunčia nauja savo narį dirbt (priešakyje. * Jis dėjo pastangų 

Įėjau, kada tik nueisi į kokį j tą vietą, 
susirinkimą, niekad neišeisi 
nepalikęs penkdolerinės; kad 
ne viena kolekta, tai kita, tik 
duok ir duok; taip man įsipy
ko, ir turėjau pamest Komuni
stų Partiją.

(Redakcija mato reikalo pa
stebėti, kad Jankauskas visais 
tais punktais meluoja kaip šeš
kas, kaip girdamasis Komunis
tų Partijos sutvėrimu, taip da
bar “panaikindamas” visus lie
tuvius Partijos narius, apart 
“keturių,” ir plepėdamas apie 
paskutinių narių “bėgimą” iš 
Partijos, ir blofindamas apie 
savo “penkdolerinių” mokėji- 

Mną “kiekviename” komunistų 
susirinkime. Partijos kuope
lės susirinkimuose jis nesirody
davo po 6 mėnesius ir dau- 

< giau; nieks ten nematė nei tų 
jo penkinių. Melagingai jis 
taip pat bando savo “unorą” 
palaikyti, tvirtindamas, būk 
del tų kolektų pats pametęs 
Komunistų Partiją. Nes tik
renybėje, kaip jau senai žino
ma, jis buvo iš Partijos išmes
tas už priešingus ir kenkian
čius darbininkų judėjimui sa
vo pasielgimus.—Red.)

Man prisimena, kada Jan
kauskas buvo Baltimorėje, tai 
pas Kaluškutį, demokratų, skie
pe, nekartą savo algą pra
švilpdavo bei “prastumdyda- 
vo.” Tai tų išlaidų jis neprisi
minė visai.

Toliaus, Jankauskas pasigy- 
A r5, būk “Laisvės” redaktorių

morėj. Katras nenrisruli uni-! 
jai, jam Jankauskas sako- 
duok $11.45, o gausi gerą 
“pleisą” (vietą). '
čiu sykiu, matyt, Jankauskas (kova su revoliucinėmis profsą- 

Jis pilnai pritarė

Jis dėjo pastangų 
. Senas unijistas, ii-(revoliuciniu profsąjungų likvi- 

gai dirbęs, po gatves vaikščio-(davimui Kaune. Socialdemo
kratinė policija jau buvo už
klupus revoliucines Kauno 
profsąjungas, buvo oficialiai 
uždarius 
ir atėmus 
fašistinio 
mozvancų 
nieko 
įveikti lutus proisąjungoms, 
Ikurios randas socialdemokratų 
įtakpj.
jos,) k,ad su profsąjungų veiki
mo padidėjimu gal išaugt kai
riųjų įtaka. Centro Biuras 
kliudė atstatyt atskiras prof
sąjungas. Taip jis darė su odi
ninkų profsąjunga Kaune.

Kaip kada, kad parodyt 
darbininkąms savo “opozicio- 
niškumą” (o jis melagingas), 
tas Centro Biuras• skundžias 
Amsterdamui, kad jam nęduo- 
dama veikt, ir prie progos gi
rias, kad Lietuvos profsąjun
gos priklauso Amsterdamui. 
Tik “užmiršta” nurodyt, ko
kios Lietuvos profsąjungos pri
klauso Amsterdamui. Gal tos, 
kurių nėraJ?

Samozvancų 
tai dvokiantis 
ko daugiau, 
jungos privalo pasirūpint su
darymu kito centro, ir tokio 
centro, kuriam tikrai rūpėtų, 
kaip darbininkų kova del sa
vo būvio pagerinimo, taip dar
bininkų kova del darbininkų 
organizacijų laisvės.

ja, o Jankausko naujas dirba. 
Ir ilgai visokią tokią politiką 
Jankauskas varinėjo, kol galu
tinai darbininkai susekė, ir ta
da jis turėjo neštis iš Baltimo- 
rės.

Diktatūra

ŠIAULIAI.—Navicko 
ne ir lentpjūvėj dirba viso 18 
darbininkų, kurių tarpe yra ir 
nepilnamečių darbininkų. Su
augusiems darbininkams už 8 
valandų darbo dieną moka 
3i/2 lit., o jaunuoliams 2 litu. 
Uė viršvalandžius moka taip 
kaip ir už dienos valandas. 
Pirm fašistų perversmo mokė
jo už 8 vai. darbo dieną 5 li
tus. 1928 samdytojas mėgino 
sumažint darbo mokesnį, bet 
sutiko griežtą darbininkų pa
sipriešinimą : darbininkai su
streikavo. Darbdavis tuomet 
nusileido ir kitais keliais jis 
tikslus įgyvendino. Jis ne vi
siems darbininkams ant karto 
numušė mokesnį, bet pamažėl, 
vieną savaitę vieniems, paskui 
kitiems ir t. t. Be to, dar ke
lis darbininkus paliuosavo. 
Taip pąt samdytojas padarė 
ir su viršvalandžių apmokėji
mų. Kuomet darbininkai su-

Vienybės Komitetą 
jo antspaudas. Po 
perversmo, tas sa- 
Centro Biuras arba 

neveikia, arba trukdo 
toms profsąjungoms,

ženkliu yra rinkoje jau suvirs 60 
metą ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoję pasaulio valstybėje! 
Tai tūri būti tam priežastis.

Šis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su- 
kepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku budu; skaudėjimas,

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku
lus ir sąnarius. Tikrai jis atneša 
žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar
bui. . t

Už 35c. ar 70c. bonka, galima
nusipirkti bile vaistinėje mieste,r 
atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve- 
nimasį pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių’ 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio* 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par- - 
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerį. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel
lerio. Apgr.—No. 89A

. Ka
ida pakilo tautininkų eilėse 
l peštynės, tai ir kademai ir 
'liaudininkai stačiai nežinojo su 
(kuom jiems kekšiaut, ar su 
'Smetona ar su |Voldemaru. 
Niekaip negalėjo suuostyt, kas 
tose peštynėse laimėj ir kas 
pralaimės. Ir kekšiauja tos 
dvi “garbingos” partijos tai su 
Smetona, tai su Voldemaru. I 
Jei tik pajunta, kad Voldema-i 
ras gal paimti viršų, 'tai tuoj i 
straksi apie Voldemarą. “Lie-! 
tuvos žinios” . per tam tikrą ( 
laiką, kada Voldemaras buvo 
išmestas iš valdžios ir! tikėjos 
greitu laiku smurto keliu vir
šų paimt, net liko Voldemaro 
oficiozu, o kada liaudininkai 
pamatė, kad Voldemarui grei
tu laikau nepasiseks viršų pai- 
imt, tu.pj “L. žinios” ėmė Vol
demarui į kinkas'kandžiot. Su 
kademais buvo tik tas skirtu
mas, kad kuomet liaudininkai 
straksėjo apie Voldemarą, tai 
kademai meilinos prie Smeto-

Per paskutinius mėnesius 
(atsirado tame kekšįavįme su
tartinė. Kada keli mėnesiai 
atgal Voldemaras ėmė ener
gingiau ruoštis prie Tūbelio 
(Smetonos švogerio) numeti
mo, tuoj ir liaudinihkai ir ka- 
dtemai vėl savo “gražias” aku
tes ėmė taisyt Voldemarui. Ka
da paaiškėjo, kad Voldemarui 
nepasiseks ūmai ne tik Smeto
nos, bet ir Tūbelio vietos už
imt, tuoj ir liaudininkai ir ka- 
demai 'užklupo Voldemarą ir 
užklupo beveik toj pat! dienoj. 
“Lietuvos žinios” 7 liepos 
(No. 151) rašo: “Mūsų kraš
te p. Voldemaro bandymai bu
vo sutrukdyti jo paties drau
gų, neš aiškiai matės, kad šios 
tuščios pastangos krašto neiš
gelbės.” Dar aiškiau rašo 
“Rytas” 8 d. liepos, num. 152: 
“Teisybė, ir del viešpataujan
čio režimo savo pasitenkinimą 
neišreiškėme ir neišreiŠkiame; 
bet p. Voldemaro režimas, jei 
dar būtų ilgiau trivojęs, tikrai 
visa Lietuva viena ‘koncentra
cijos stovykla’ būtų pavertęs.

Bell
Keystone

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
. Main 1417

Bell Phone, Poplar 7545

A. F: STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

pi
lAbnlzueuuuja ir inKlŲja nutuiruaiu* 
visokių kupintų. Norintieji gerinunio 
tarnavimo ir už žomą kainą, nuliūalJo 
valandoje Šaukitės pas mane. Ps.s mana 
galit* gauti lotus ant visokių kapinių k/io- 
/eriausiotu vietose ir už žeix>ą kainą?

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ROJAUS VEIDO GROŽY
BĖS LAŠAI ir naujai išras
tas Muilas tik už vieną do
lerį! Ši nuolaida tik ant 30 
dienų. Kurie pasįskubinsit, 
sučėdysit $1.2'5.

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
žymus sveikatos valdiškas viršinipkas nesenai pareiškė, jog pilnai 

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišką Ištyrimą
*.»•*• I t '

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE' '

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

Lutwin’s Hall yra 
plačiai 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.

A. LUAV1NAS
69 S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST.

Telephone: Trinity 3-1045

TEMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES IŠMOKIMAM, kaip apsieiti su

SK

Kasiniu automobiliu; dalinas j (ris dalis:
1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų; 

kaip surasti sugedimus; kaip i&ardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvienų stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktoHų.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai relkalin-- 
piausia' prie dabartinių automobilių. i

3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksportu Mote
rių. . t ' • ,1 >• u
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų— 
mechaniko arba šoferio. Garantuojama lais- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lletuvil- 
kai ir angliškai. Kaina priinama viilems.-

Mokytojum yra žymūs ekspertas L. T1KNIAVICTUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedildieniais nuo 10 iki 2 P. M. .

NEW YORK AUTO SCHOOL \
228 Second Ąvenuo I Kampas 14 th Street Near York, N. Y.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio^ Skilvio, Žarnų ir MėSlažamčs Ligų, Galvoti 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu iūs esate nesveiki ir nusiminę, aš rams 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydopia naujausiais, užgiriais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

D R. ZINS 110EAST 16tbST.K.Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL>

t

gominda.no


Dar tunu - priminti, kad A.

Daina Apie Sakala
Maksim Gorki j.

sų

SCHENECTADY, N. Y.

General

SVARBIOS KNYGOS

NUPIGINTA KAINA!

ROCHESTER, N. Y.

■ PRALOTAS OLŠAUSKAS .

pasiima 
važiuo- 
tie, ku- 
pinigus, 
Jei ne-

SKAITYKIT IR PLATINKIT “LAISVĘ”

konferenciją. P. Puodis.
(244-246)

Tai t___ — _______ ____ . ..
Joje rasite Lenino atsižymejimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Le
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs augščiau 
Lenino, bet svietas to. nepastebėjęs.

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

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.

MOT. LAUKUS, Fotografas 
214 Bedford Ave./Brooklyn 

Tel.' ?1

“Laisvę” ir “Vilnį” pavie
niais numeriais galima nusi-j

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA 

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos^

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠĖ A. BIMBA 

trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj.

Puslapis Ketvirtas

10 kuris netarnauja dievui ir pranašui? 
lGal būt jis štai šioje putoje... Ir tos si
dabrinės dėmės ant vandens, gal būt, ir gi 
jis... kas žino?”

Tamsi, galingai įsisiūbavusi jūra šviesė
ja, vietomis ant jos pasirodo netvarkingai 
mesti mėnulio spindulių pluoštai. Jis jau 
išplaukė iš už gauruotų kalnų viršūnių ir 
dabar mąsliai lieja savo šviesą ant jūros, 
tyliai kvėpuojančios jam prieš.

—Ragimai!... Papasakok pasaką... — 
prašau aš.

—Kodėl?—klausia Ragintas, neatsikreip
damas į mane.

—Taip! Aš myliu tavo pasakas.
—Aš jau yisaį tau išpasakojau... Dau

giau nežinau.. /
Tai jis nori, kad aš jį prašyčiau. Aš pra

šau.
—Nori, aš tau papasakosiu dainą?—su

tinka Ragimas.
Aš noriu išgirsti seną dainą, ir jis liūd

nu rečitatyvu, stengdamasis išlaikyti sa
votišką Stepų dainos melodiją ir baisiai iš
kraipydamas rusiškus žodžius, pasakoja.

4
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snaudžia. Didžiulė, tingiai ’ kvė
puojanti čia prie kranto ji jau už
migo ir rami tolumoj, žydriu mėnulio 
spindesiu aplietoj. Mašastiniai minkšta ir 
juoda ji susiliejo ten su mėlynu 
pietų dangum ir kietai miega, at
spindėdama savyje vaiskų plunksnėtų de
besų, nejudamų ir neuždengiančių savimi 
žvaigždžių aukso raštų, audinį. Rodosi, 
jog dangus vis žemiau linksta prie jūros, 
norėdamas suprasti tai, apie ką šnibžda 
nenuoramos bangos, mieguistai šliaužda- 
mos ant kranto.

Kalnai, apaugę medžiais, fantastiškai iš
lenktais nord-oštu, atžariais mosterėjimais 
iškėlė savo viršūnes mėlynon dykumon 
virš medžių, ir sausi, atšiaurūs jų kontū
rai, apsigobę šilta ir švelnia pietų nakties 
migla, suapvalėjo.

Kalnai rimtai susimąstę. Tamsūs šešė
liai puola nuo jų ant puikių žalsvų bangų 
keterų ir apdengia jas, tartum norį Sustab
dyti šį vienintelį judesį-, nuslopinti nepa
liaujamą vandens tekšlenimą ir putų atdū- 
sius,—visus garsus, kurie trukdo paslap
tingąją tylą, išsiliejusią aplink kartu su 
žydriu mėnulio, dar pasislėpusio už kalnų 
viršūnių, spindesio sidabru.

—A-ala-ach-a-akbar!...— tyliai atsidus
ta Nadyr-Ragim-Ogly, senas Krimo čaba
nas, visada minoriniai nusiteikęs, aukštas, 
žilas, pietų saule nudegęs, liesas ir išmin
tingas senukas.

Mudu guliva ant smėlio prie didžiulio | 
akmens, atplyšusio nuo savo gimtinio kal
no. Jis apsidengęs šešėliu, apaugęs sa
manomis ir toks liūdnas, paniuręs. Tą jo 
šoną, kuris atkreiptas į jūrą, bangos apmė
tė maurenomis ir jūrų augalais. Jais ap
suktas akmuo rodos pririštas prie siauro 
smėlio ruožo, skiriančio jūrą nuo kalnų. 
Mūsų laužo liepsna apšviečia tą jo pusę, 
kuri atsukta į kalną. Krūpčioja liepsna, ir 
senu akmeniu, išraižytu tankiu gilių ply
šių tinklu, bėgioja šešėliai. Jis tartum 
galvoja ir jaučia... I

Mudu su Ragimu verdame tik ką sugau
tų vilkų ausį ir abu esame tokiame ypatin- 

į/game1 ūpe, kada viskas rodosi svajingai, su
dvasintai, kada galima, šūšikaupti savyje, 
kada ant širdies taip gryna, lengva ir nėra 
kitų troškimų, be troškimo galvoti.

O jūra glaudžiasi prie kranto, ir bangos 
• taip melancholingai—švelniai skamba, tar

si prašyte prašosi pasišildyti prie laužo. 
Kartais bendroje tekšlenimo harmonijoje 
pasigirsta augštesnė ir tokia išdykus— 
klastinga gaida—tai viena iš bangų drą
siau prišliaužia prie mūs. Ragimas jau j 
prilygino bangas moterims ir įtarė jas no- ir nusijuokė dūšioje iš jo kliedesfų. 
rint apkabinti ir išbučiuoti mus.

“Aukštai į; kalnus įšliaužė Žaltys ir susi
sukęs į kamuolį ir žiūrėdamas į jūrą atsi
gulė drėgname tarpeklyje.

“Aukštai danguje spindėjo saulė, ir kal
nai kaitra kvėpavo į dangų, o žemai dau
žės bangos į akmenis...

“Ir tarpeklyje, tamsoje trykšdama, per 
akmenis šokdama srovė veržėsi jūron.

“Visa baltose putose, žila ir galinga, ji 
rėžė kalną ir, piktai staugdama, puolė jū
ron.

“Staiga tan tarpekliu, kur susisuko Žal
tys, iš padangės krito Sakalas perskriosta 
krūtine, kruvinomis plunksnomis.

“Trumpai riktelėjęs jis krito ant žemės 
ir daužėsi krūtine, bejėgiame pyktyje, į 
kietą akmenį...

“Žaltys išsigando, vikriai atšliaužė, bet

74 kuopos nariai; labai gražiai 
sugyvena. Nors mes, senesni 
veikėjai, nekurie sentelėjom, 
bet dar keletas mūsų vis dir
bam, nepavargstąm.

O su-darbais, tai blogai mū- 
apielinkėj.

C. Stashinsky, 
A.P.L.A. 9 Kp. Fin. Rast.

Meta Darbininkus iš Darbo

Pas mus Hooverio prosperi
ty ir eina7 velniop.
Electric Co. pradėjo po ketu
rias dienas dirbt; o dauguma 
dirba dieną ar dvi į savaitę. 
Apie 10,000 darbininkų visai 
paleido. Tuos, kurie sulaukia 
45 metų, paleidžia ant visa
dos, duodami pensiją, primes
dami po kelis šimtus dolerių. 
Kurie ilgiau dirbę ir po dau
giau uždirbę, tie daugiau ir 
gauna. Nekurie reikalauja, 
ikad kas mėnuo mokėtų, o ki
ti visos sumos. / Kompanija 
šiaip ir taip sutinka.

šioj kategorijoj būna ir lie
tuvių. Svetimšaliai 
“cash”—visą sumą ir 
ja i savo tėviškes. O 
rie pasilieka praleidę 
nežino kas jų laukia.
numirs kol visai praleis pini
gus, tai turės atsidurti į kokią 
prieglaudą.

Ir nekurie didžiuojas ir gar
bina kompaniją, sakydami, 
kaip dirbome, tai apmokėda
vo, o dabar duoda pinigus dy
kai.

Bet kitaip suprantantis dar
bininkas mano. Kompanijoms 
atėmus sveikatą per metų ei
les dirbančiam pas jas, atro
do, kad del jų nėra tiek nau
dingi seni darbininkai, kaip 
kad jauni vyrai, duoda jiems 
almužną ir prašalina ant visa
dos. Kokia ateitis jų laukia? 
Tai išnaudotojams negąlvoj.

American Locomotive kom
panijoj darbai visai sumažėjo.

-Prasidės 7:30 v'al.j vakare 
Taigi tie, kurie atjaučia dar
bininkų vargams ir už tai ko
voja, pakliūva į kapitalistų ne
laisvę—kalėjimam Jūs gerai 
atmenate, kad du draugai pir
mos gegužės dienoj už dalini
mą lapelių prie General* Elec
tric Kom. dirbtuvės tapo sua
reštuoti ir nubausti po 2 mė
nesius kalėt. Kituose miestuo
se didesnis persekiojimas dar
bininkų, nes didesnis judėji
mas. O tam viskam reikalin
gos aukos, kad juos apgint, 
reikia pasamdyt advokatus, 
kurie pusėtinai plėšia. 1 Ir mū
sų vietiniam draugam papuo- 
lus į "kalėjimą, advokatai rei
kalavo 250 dol. už bylos ape
liavimą. Tos sumės neturėda
mi turėjom atfeėdėt du mėne
siu. ■ ■ ; ' • - : •

Varde Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo kviečiame 
visus į tą parengimą. ■ jfyje to 
ir smagiai laiką . praleisite.. 
Muzikantai grieš įvairius šo
kius. Bus skanių valgių, ir 
gardžių gėrimų.

Vienas iš Rengėjų.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Gynimo Komitetas atsišau

kia į visas vietos ir apielinkės orga
nizacijas, kliubus ir pašelpines drau
gystes, kad išrinktumėt ir prisiųstu- 
mėt delegatus į tarptautinę ateivių 
gynimo konferenciją, kuri įvyks 2 
lapkričio (November), 1930, Hunga
rian Hall, Cambridge ir 4th Sts., 
Philadelphia. Jūs jau žinote, kad 
valdančioji klase rengiasi išleisti 
naujus įstatymus,- kurias remiantis 
galėtų kiekvieną neištikimą darbi
ninką deportuoti; norima įvesti pas- 
portinė sistema, ėmimas paveikslų ir 
pirštų antspaudų ir t. t. Kol dar 
laikas, turime visi bendrai užprotes
tuoti prieš tuos žabangus. Todėl 
kiekviena draugyste turi pasirūpinti 
išrinkti delegatus ir prisiųsti į mi
nėtą

• -I • iii i V V • MCVAA1JVJ uaiL/ai vwcu DUiua/Jtj v. uicuo n uni va iuikj ,

veikiai supiato, kad paukščio gyvenimo Senus užsakymus visai baigia, įpirkti saldainių krautuvėj pas1 
fiv.1"^ryvs..rni?yte?/ • • v. t , : . > v . Į . o naujų negirdėt. Daug de- D. Margį, 613 Hudson Ave.,

I risliauze jis arčiau prię sužeisto partmentų jĮau užbaigė ir ne-1kampas Clifford Ave'. 240-Ą5
paukščio ir sušnypštė jam stačiai į:akis:

—“Ką, miršti? . u:' ; -
—“Taip, mirštu!—atsakė Sakalas giliai 

atsidusęs.—Aš puikiai pagyvenau!... Aš 
pažįstu laimę!... Aš narsiai kovojau!... 
Aš padanges mačiau... Tu nepamatysi jų 
taip arti!... Ech, tu, vargše!

—“Na kas gi padangės?—tuščia vieta... 
Kaip aš ten šliaužiočiau? Man čia pui
ku... šilta ir drėgna!

“Taip atsakė Žaltys laisvajam paukščiui

“Ir taip pamanė: “lekiok ar šliaužiok, ga-

įųrl darbo. - Jei greitai negaus 
užsakymų, tai turės užsidary
ti visai.

Dauguma ramina save, kad 
gaus didelį “orderį” iš Sovie
tų Sąjungos, nes kapitalistų 
didlapiuose įpatė, kad Sovietų 
Sąjunga tūri pasidaryt \ 3,000 
garvežių prieš užbaigą 1933 
metų.

Iš tų pačių darbininkų, ku
rie suklaidinti per Sovietų Są
jungos priešų spaudą, tai ir jie 
Sovietų Sąjungą šmeižia. Bet

—i

g DIENOS ANT VANDENYNO
PER CBSrBO'UBG — 

6 PER BREMEN 
keliaujant iš Lietuvos ii' įLIETUVA
Greičiausiais garlaiviais

IR
HV VA 1A lllUV. JL JL UCUĮJ CA1L1 Cl 11V • XVXYJAJ.lY Cl 1 O A 1 Ct lA Z> 1 kJ 1Y j . c . V ..

Jis guli kniūpsčias ant smėlio, galva jū- las aiškus: visi žemėn atsiguls, visi dulkė-P ei ta. pati Rusija duotų minė-n
“Bet staiga narsusis Sakalas krūptelėjo,

ros pusėn, ir, atsirėmęs alkūnėmis ir galvą mis pavirs... 
padėjęs ant delnų, mąsliai žiūri drumstan 
tolin. < 
ant pakaušio ir į jo aukštą, visą smulkiai 
raukšlėtą kaktą dvelkia nuo jūros vėsu
mas. Jis filosofuoja, nekreipdamas nei vo tvanku tamsiame tarpeklyje ir dvokė 
mažiausio dėmesio į mane, nežiūrėdamas puvėsiais, 
ar aš klausau jį ar ne, tartum jis kalba su 
jūra:

—“Dievui ištikimas žmogus eina rojum” 1
i ii i i ... •i--------------* - -- --------------------

Gauruota kailinė kepurė nuslinko truputį kilstelėjo ir perbėgo akimis tarpe-
klį.

“Pro pilką akmenį sravėjo vanduo ir bu-

“Ir Sakalas, sukaupęs visas jėgas, sušu- 
iko su ilgėsiu ir skausmu:

(Tąsa bus)

MONTREAL, KANADA NEW KENSINGTON, PAvenę pusėtinas šeimas—vieni 
po tuziną vaikučių, kiti ma
giau. Kaip vieni, taip kiti 
vargingai iriasi per gyvenimo

Kaip visame pasaulyję, taip okeano bangas. Jie daugumo- 
ir čia, bedarbė išsivystė iki je, apart bažnyčios, dirbtuvės I kės lietuviai darbininkai, 
augščiausio laipsnio. Tūkstan-iir karčiamos, nieko daugiau j pamirškite 18 dienos spalių, 
čiai darbo skruzdėlių vaikšti- nežino. Pas juos su apšvieta|Tą dieną A. L. D. L. D. 74 
nėja be darbo ir jų daugeliui prieiti sunku, nes beveik visi!kuopa turės prakalbas, po 
bado šmėkla žiūri į akis. *Kat- analfabetai. J num. 1126—3rd Ave., A. P.
rie iš Lietuvos atvyko gražios Tėvai ir vaikučiai, ištikimai |L. A. 9f kuopoj svetainėj, 7 
laimės viliojami, tie šiandien pildydami kunigų įsakymus, Į vai. vakare^ Kalbės drg. L.

. Prašau visų atsilan-
Kartais progresyviamš, ypač|kyti. Jau ketas metų praėjo, 

moterims, einant gatve, neku- kaip girdėjome .drg. L. Prūsei- 
rie vaikučiai tolokai lydi šauk- ką kalbant. Aš tikiu, kad 
darni nešvariais žodžiais ir ant drg. L. Prūseikos prakalba 
galo pridurdami, “bolševike!” bus žingeidi.

Mat, jiems bolševikas atro-į 
do, kaip kunigų skelbiamais

Sunkūs Laikai Svarbios Prakalbos
New Kensingtono ir apielin- 

ne-

įpuolę į desperaciją, nes jų labai neapkenčia progresyvią.,iPrūseika. 
viltis praturtėti dingo.

Kalbant apie bedarbius, rei
kia paminėti, kad ir dirbančių
jų padėtis nepavydėtina, nesi 
darbo našta vis sunkesnė krau
nama, algos kapojamos ir dar-j 
bo užveįzdos su darbininkais 
JAi « • > «• -

sies gyvūnėliais. Kadangi dau-; 
gurhoje darbininkai dirba mai
šytų tautų, neorganizuoti, tai 
labai lengva juos išnaudoti.

Apie atskiras dirbtuves nė- 
reikalo kalbėti, nes panaši 
losfera apėmė visą Montre- 
industriją.

Labai Negražu
Nuo prieš pasaulinio karo 

ų Montreale randasi nema- 
lietuvių, kurie turi prisigy-

elgiasi, kaip su žemiausios, rQ- pasakiškas velnias.
Tėveliai, pro atdarą langą 

į savo vaikučius žiūrėdami, ne 
įtik juos pagiria, bet dar pa( - * o -f

mokiną, kaip “gražiau”!
žinau keletą parapijonų, 

kurių vyresnieji sūnūs, tėvelių 
raginami eiti “šyento” kate
kizmo nurodytu keliu, tapo iš
matų karalystes gyventojais 
(valkatomis).

Kad su kitais ateityje pana
šiai neatsitiktų, reikia savo 
vaikučius auginti pavyzdingai,

Taipgi turiu ’ priminti, kad 
A. P. L. A. 9 kuopa paaukojo 
iš iždo $2 Amerikos Komunis
tų Partijos namui, kurį nupir
ko New Yorke, ir nariai su
metė du doleriu, tai viso pa- 
siuntėm $4/ Tai tik pradžia, 
o kad bus reikalas, tai ir dau
giau pasidarbuosime del dar
bininkų centro įsteigimo.

darbininkiškoj dvasioj. Tik 
tuomet tėvai vaikais galės pa
sidžiaugti ir senatvėj susilauk
ti paguodos.

J. Roblietis.

tus užsakymus, tai ir jos prie
šams būtų gerai—-mat, dauge
lis nuo alkio išsigelbėtų bent 
laikinai.

Kaip išrodo, tąf ateinantį 
žiema bus gana sunki. Nors 
nekuriems ir šiandien reikia 

i badauti, bet žiemai atėjus be
darbių armija padidės. s

27 d. rugsėjo atsibuvo A. L. 
D. L. D. 91 kuopos susirinki- 
ffyas. Tapo apkalbėta vajus 
‘‘Laisvei” naujųj skaitytojų 
gaut. Tam pasidarbuot liuos- 
noriai apsiėmė drg. D. Yonu- 
šas, P. Ramonas, Ą. Kasperifi
nas ir A., Gudzinskąs.

šiame sustinkime nekurie 
draugai išnešė pasipiktinimą 
ant Keturiolikto ! /Apskričio 
sekretoriaus V. Keršulio, kam 
jis, rašydamas Keturiolikto 
Apskričio ir jo kuopų veikimo 
apžvalgą, “Laisvėj” 16 d.-rug
sėjo, apie Schenectady kuopą 
pdšakė, kad vietiniame veiki
me apsileidus. Draugai sako, 
kad nereikalingas išsireiški
mas. Schenectady draugai dė
jo daugiausia pastangų su- 
tvert apskritį, ir surengė nau
jo apskričio naudai pirmutinį 
pikniką, kuriame padarė-ne
mažai pelno. O kad nesuren
gė pikniko kuopos naudai, bu
vo ir priežasčių. Nebuvo ga
lima gaut tinkamą parką. Nu
tarė per spaudą neatsakinėti, 
nes tai nereikalinga polemika 
įvyktų. Bet kaip įvyks ąpskri-.- 
čio suvažiavimas, tada' drg. 
Keršulis gaus pusėtinai pake
denti.

18 d. spalių yra rengiamas 
balius Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo ndudai. Atsi
bus Lietuvių Apš^ietos Kliubo 
svetainėj, 703 Windsor Ter.

arba populiariu ekspre- , 
ainiu garlaiviu ’

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba
NORTH GERMAN

LLOYD
57 B’way, New York. /

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO z
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, If, Y.

Telephone: JEFerson 6993

.............
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Kaina 25 centai.

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

Tai viena iš geriausių apysakų lietuvių kalboj. Kaina apdarytos 
$1.50; neapdarytos $1.00.

i . (LIETUVIŲ MACOCHAS) 
» 4 I

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau- 
j jh J ' ] ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų
Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiiri- 
teręsavę.i Apie; ją noi-ėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir slėpė pra
loto darbūs’ hūo-parapijonų. Vienok .apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi interesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijanauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir 'dtsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

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

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

Knyga 260 puslapių,
Audimo viršais dabar 50c.

Parašė V. Kapsukas
Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 

>::metų revoliucijos, laikų iki šių dienų darbininkių vei- 
." 'kirųo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar- 
; bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
' ;už 1<4. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks- 
; ■ Jai.; ■ •' «

Knyga 152 puslapių.

jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA

• ♦ ** I

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

“LAISVįėS” administracijos
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
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KROKODILIUS
Satyros ir Humoro Meisteris

TABOKIAUS RAPORTAI i£askui iVokių aukl)’,* Dar pasidaro sau juokų—
Visaip jąją išbjaurioja, 
Su virvėm iškryžiavoja, 
Raščiuką prie jos palieka: 
“Kas tik nor, tegul ja plie

kia.”
Ir vis tokias tai naujienas 
Atneša rytas kiekvienas:

“Tai nudėtą ten kas rado, 
Tai mergšė guli be žado, 
Tai ir taip išgvoltavota 
Ir dar prilipinta nota.”

Tabokius Sugrįžo Amerikon
Sveiki-gyvi, prieteliukai ir 

prietelkaitės! Jūsų Tabokių !
“velnias“ neima, o “dievui” ne-, 
reikia. Kaip jau iš praeito ra
porto žinote, Tabokius tapo iš-1 

jjpravodytas iš Kauno žioplių mi- j 
tingo ir gavęs vilko bilietą, kaip I 
įrietelis Ambraziejus, į 24 va-1 Oi, prieteliukai, prakeikimas!

Ponų valdonų ištvirkimas! 
Atmosfera čion ne kokia, 
Dora pūsta, dora dvokia^— 
Visur tik šlykštybės vienos, 
Iš gėdos net rausta sienos!

Tokia, vyručiai, čia dora, 
Kur .katalikiškoji viera—

Dorą skelbia ir mokina, 
Bedievius žudo, kankina, 
Kur bažnyčių nepavydėta— 
Visa Lietuva prisėta.

Jūsų Tabokius.

landas apleisti gimtinę—tris syk 
nusispjovė, užsizaživojo tabokos, 
atsistojo prie liktarnos stulpo, 
keikė ir mislino, ką daryti.

Taip jam bestovint, priėjo 
prie jo didelio vyro uniforma 
apsivilkęs, kiaurais batais akėt- 
piemenis, linktelėjo, šyptelėjo 
ir tarė:

—Ar tamsta, ponas, vadinie
si Tabokius?

—Šiur!—piktai atkirto Tabo
kius.

—Atsiprašau. Ar tamsta, 
ponas Šiur, nematei, į kurią pu
sę ponas Tabokius nuėjo?

—Aš pats esu Tabokius, asi- i
lo galva! Ką norėjai sakyti?'

—Taip mane ir mano ponas gcles lietuviai darbininkai 
ko naudingo neveikia, kad

Bet
vadina, “asilo galva.’’ Bet aš
esu žvalgybos viršininko pagel- parašo į laikraščiu.^ 

I bininko pagalbininkas ir vadin- nėra.
kite mane ponas žioplevičius. i Tarptautiniam Darbininkų Ap- 
Paeinu ne iš prastų, bet bajo- Į sigynimui, kuris gelbsti pęliti- 
rų pakalenijos ir... nius klasių kovos kalinius ;mes

—Trauk tave devyni velniai remiame darbininkišką spaudą, 
iš kur tū paeini... Sakyk, ko ir kitus naudingus darbus at- 
nori? liekame.

—Aš, ponas Tabokiau, esu i .. 
augštai gerbiamos ponios Sme-' ' 
tonienės pasiųstas pasakyti po-; 
nu i, kad grįžtai prie ponios 
Smetonienės ir prašytai jos at
leidimo. Gavęs atleidimą, nesi- 
graudysi, tamsta. O dabar— 
už patarnavimą, ponas.

—Pasakyk savo Smetonienei, 
^tegul ji savo atleidimą atiduo

da šuniui, o ne man!
Tai pasakęs, jūsų Tabokius 

pasismaukė kelines augštyn, nu
sispjovė, numaklino ant gelžke- 
lio stoties, pasivijo jau du ki
lometru nuo stoties nubėgusį 
Lietuvos “greitąjį“ traukinį, už
šoko ant jo ir atpleškėjo į Pil
viškius. čia jūsų Tabokius at
lankė: šurtkariuose savo kūmą, 
šunlupiuose — brolį, žalvėde- 
riuose — uošvį, žaliablėkiuosę— 
seserį ir Kumellupiuose — pir
mutinę pačią.

Visus giminėles atlankęs, at- 
maklino į Naumiestį, perėjo, į 
Širvintą ir parmakalavo į Niu
jorką. Kaip tik jūsų Tabokius 
išlipo iš laivo, pasitiko jį SLA 
pono prezidento Gegužio paslas 
ir užkvietė Tabokių į SLA po- 
nų mitingą prie uždarytų durų. 

f Dabar jūsų Tabokius stovi 
ant kampo Sikst Avenės ir Tir- 
ti-sekinstryčio, Niujorke, atsi
šliejęs prie liktarnos stulpo, ir 
pirštais buria — eit, ne, eit, ne. 
Kaip nusibur.s, taip jis ir pada
rys. Kurie norite žinoti, ne
pražiopsokite sekančio raporto.

Jūsų Tabokius.

LIETUVOS PONU DORA

el!” prieteliukai, velniava, 
a, oi pūsta Lietuva.— ' 

'KUnU klasė jau supuvus, f ra ištvirkime žuvus— 
e kelinių, be sijonų, 

Plikos konkos ponių ponų!
Per naktis klegėsis, dainos, 
Ponai ponioms keičias, mainos;

Taurės laistos valstybinės, 
žvanga stikliukai degtinės, 
Per naktis orgijos vienos, 
Iš gėdos net rausta sienos!

Ponai ir inteligentai,
Tartum nušerti drigantai— 

Girti, kaip jaučiai riaumoja, 
Mergaites iškryžiavoja....

O jeigu kartais mergina, 
Nepasiduoda ir gana—

Kulką kakton jaf įvaro 
Ir ką nori, tą jis daro, 
Kol atšala jos lavonas, 
Tenkinas fašistas-ponas...

Ponams tik baikos bei štuka, 
Jeigu jų kokia dvylika, 

Pasigaun’ merginą vieną, 
Ar tai nakty, ar tai dieną— 
Po medžiu ją pasikloja 
Ir paeiliui gvottavoja.

LIETUVIS GRABORIUS

Pa.
navimo

kainą,

0

LOS ANGELES, CAL

MALONŪS RŪKYT

ne tik Brooklyne,

WORKING WOMAN

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa-

& South
South 3rd
& Catharine
South 3ro

Pa- 
pil- 
rei- patar- 

ir už

rų mokytojų ką panašaus pa
daro ?

Tai šį sykį užteks, nes grei
tu laiku prisieis daugiaus. kas 
parašyti. “L.” Koresp.

Sako, 
kiti pasidar- 
kožnas Los

&
&

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

M A SPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Svarbesni Įvykiai
Kai kas mano, kad Los An- 

nie- 
ne- 

taip 
Mes darome parengimus

žemą

j nuliūdimo va

landoj- šauki-

Ant Šių Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, 
604 Race St.

E. 6th & Callowhill 
Noble Streets 
Noble Streets 
Fairmount 
Green 
Parrish 
Poplar
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pelnus įvairiems valdininkams 
ir policijai.

su tvirtų kojų prityrimu, pasisekimas 

užtikrintas. Sujungimas šių dviejų svar

bių faktorių suteikė Thompson-Starrett 

virš bilijoną dolarų vertės veiklumo per 

trisdešimts metų. Įdomu pažymėti nau

dojimą šio pat principo jūsų biznyje. Jo 

aiškus liūdymas yra Jūsų naudojime Ultra 

Violet Ray “Spraginime

Norintieji ge

riausio

kytojos draugės Nelės Savic- 
kiūtės,... gerai sudainavo tris 
dainas: “Sveiki Gyvi,“ “Mes 

i“ ir “Jau-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

Bet tie, kurie vartoja po plačią

Nagi, ką jūs tokio nutarė- ū’ einam į žygį 
žingeidžiai paklausiau, nime.“

Kalbant apie mūsų Nelę, 
reikia pasakyti, kad ji gali iš
sidirbti į rimtą veikėją. Štai ji

ligas Jvaro, 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-

25 centai už skrynutę.

•" Štai spalių 5 d. buvo sėk
mingas spaudos piknikas, ku
rio visas pelnas eis naudai 

i “Laisvės,“ “Vilnies,“ ir “Darb. 
[Balso.“ Kadangi tam pikni- 
Ikui buvo aukota daiktais ir 
pinigais, tai reikia manyti, 
kad ir pelno nemažai bus. Čia 
neminėsiu aukotojų vardų: tą 
padarys komisija, tik pažymė
siu, kad drauges šireįkienės 
padovanota graži paduškaitė 
ir St. Viskeckio gražiu audek
lu apmuštas krėsliukas, kurie 
buvo išleisti ant išlaimėjimo, 
atnešė didelės naudos.

Piknike sutikau darbščiau
sią mūsų laikraščių užrašinė
toją draugę Levanienę; klau
siu, kaip einas vajus? Sako, 
neblogai; jeigu 
buos, tai, girdi 
Angeles lietuvis darbininkas 
turės skaityti “Laisvę“ ir “Vil
nį.” .
’ Taip, reikia visiems pasi
darbuoti. Tai yra vienas iš 
reikalingiausių darbų užraši
nėti mūsų laikraščius ir parda
vinėti knygutes. •

Su ja pasikalbėjęs, štai su
tinku draugę Rufienę, ir sako‘Choras, vadovystėj jaunos mo- 

Įji man: “Ar žinai, ką mūsų 
L.D.S.A. 66-ta kuopa nutarė 
praeitame susirinkime?“

po 10 egz. “Labor Defende- 
rio“, ir t.t.“

“Tai labai geri tarimai, 
sirodo, kad jūs, moterys, 
nai suprantate darbininkų
kalus ir svarbiausiame reika
le stojate pagelbon.”

Dabar aš pats pasakysiu 
apie S.L.A. reikalus. Kaip vi
sur, taip ir Los Angeles S.L.A. 
75-ta kuopa atkartotinai buvo 
nutarus nesiųsti gegužiniam fa
šistiniam centrui pinigų, bet 
atsirado keli Gegužio klapčiu
kai; ėmė sauvališkai elgtis, pa
sistatė save valdybon ir pra
dėjo rinkti mokesčius ir siųsti 
į senąjį centrą, žinoma, juos 
centras užgyrė, ir dabar pai
nioja narius. Bet dauguma 
narių neis su fašistiniu centru, 
bet eis prie naujai organizuo
jamo darbininkiško Susivieni
jimo.

Dabar dar grįžkime prie 
mūsų spaudos pikniko, kur bu
vo ir gera muzikai ė progra
ma. Darbininkų Stygų Orkes
trą gerai paskambino; Ukrai
ną Darb. Mišrus Choras šau
niai padainavo ir liet. Laisvės I

Puslapis Penktas

S.
6 th
3rd
5th
7th
7th
7 th
3179 Richmond
259 South 6th
3rd & Lombard
N. E. Front & South
2nd
726
3rd
923
1215 South 2nd
Franklin & Vine

Kriminalistu Šaikos “Caras” 
Peršautas Kitos Gengės

Priešingos šaikos trys geng- 
steriai peršovė keturiomis kul
komis Jack (Legs) Diamondą, 
vadinamą gengsterių ir būtle- 
gerių “carą,“ pereitą sekma
dienį, Monticello Hotelyj, po 
num. 35. W. 64th St., New 
Yorke, Po to pabėgo. Tapo 
suimta trečios rūšies aktorė 
Marian Roberts, kuri prisipa
žįsta, kad laike šaudymo bu
vo tame pačiame viešbutyje, 
tik kitame kambaryje. Betar
dant, paaiškėjo, kad ji buvo 
Diamondo nauja numylėtinė. 
T įvairius klausimus jinai atsa
kinėja, tik į vieną griežtai at
sisako duot atsakymą, kokiam 

j asmeniui jinai, būtent, telefo- 
navo šeštadienį į Newarka.

Diamond guli dabar Polyc
linic ligoninėje ir veikiausia 
mirsiąs. Jis buvo žinomas, 
kaip draugas čikagiškio geng- 
isterių. “karaliaus“ Caponės. 
i Savo laiku Diamond taip pat 
tarnavo, kaip ginkluotas asme
ninis sargas, Rothsteinui, dide
liam gembleriui ir šmugelnin- 
kui, kuris pirmiau “nežinia ke
lio“ nušautas.-,

Kad išvengt tūlo tardymo, 
Diamond buvo išvykęs į Euro
pą,;-bet ten jo neL viena šalis 
neprisiėmė. Bet atplukdžius 
,jį atgal į Ameriką, čjonaitine 
valdžia visai jo-nekliudė. Mat, 
perdaug didelį- jis varė iš kri- 
-.-VI inl'i rzrnčnuuVoli irsc nflča

1 tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

SOUTH BOSTON. MASS.
: 13 West *3rd Street

___  So. Boston 0304-W
zk > Rezidencija:
3h Tel.: S<

te?”
“Ogi mes daug gerų daly

kų nutarėm, nes kuomet pa
matėm, kad ispanai leidžia 
darbininkišką komunistinį lai- tiek daug deda energijos prie 
kraštį ir šaukias paramos, mes mokinimo choro ir neima jokio 
nutarėm. $5.00 paaukoti; taip- atlyginimo. Kuomet choras

The nutarė mokėti jai nors pfenki- 
anglų kal-lnę į mėnesį, tai ji pareiškė, 

darbininkėms!kad tą penkinę kas mėnesį pa
nes

O kuo
jai duoda užlaiky-

' • Taip
Bet ar daug cho- [ miųaiizmO!’ šmugelį, kas nešė

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

. _ jokių šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 

_ ’žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius
151 Metropolitan Avė. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

gi paaukojome $5.00 del 
Working Woman, 
ba leidžiamam 
laikraščiui, ir nutarėm šelpti siųsti “Daily Work.eriui, 
vieną polit. kalinį, šių damos i ten jie reikalingesni? 
po $5.00 kas mėnesį. Be to, met tėvai J 
mes nutarėm,“ tęsia draugė mą, tai nereikią jnokėti. 
Rufienė,“ išplatinti kas mėnuo ir nutarta. 7

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

watmiasxa^^

Sako

“Kuomet modemiškas veiklumas dirba

STRIKE tabaku.

.e;

Naujos Waldorf-Astoria viešbučio, Woolworth 
Building, Paramount Building, Equitable Building, 
New Yorke; General Motors Building Detroite, 
Palmer House Chicagoje budavotojai.

Vardas.
No____

Miestas

AISKUS
U J. HOROWITZ

Thompson-Starrett Co., Inc. 
Board Direktorių Pirmininkas

BUDAVOKITE!

C

\

“It’s toasted”
Jusu Gerkles Apsauga—Pries knltejlmus—prieš kosulį 

___ c _____ •_______ , ._____ ! . _________ . , . .

Sutinkąs su savo politika, įrodant faktus, Amerikos Tabako Kompanija pąkvietė p. L. J. Horowitz pereiti visų atąižymejusių asmenų raportus, 
kurie liudijo LUCKY STRIKE cigaretų pagarsėjusį džiovinimo metodą. Tas pranešimas p. Horowitz yra šiam puslapy.

© 1930. The American Tobacco Co. Rffrs.

LUCKY STRIKE — puikiausias cigare tas, korį Jos kada 
rū-kėt, pagamintas iš puikiausio tabako—iš Smetonos viso 
tabako Derliaus—TUOMET UJIE SPRAGINTI^.Visi zįpo, 
kad karštis valo ir taip USPRAGINIMAS?? prašalina kenks- 
mingus erzinimus, kurie padaro gerklės erzinimus ir kosė
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytojai pareiškė 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus! Visi žino, kad 
saulės šviesa išnokina—užtat “SPRAGINIMAS” naudoja 
Ultra Violet Ray.

Street or Avenue
, State

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 
riai užlaiko JOHN’S po 10c 
daryti ir po vardu PIETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ąnt pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki:

PLATINKITE!

Vienatinis anglų kalboje komunistinis moterų laikraštis, kuris 
dalyvauja kovoje šU milionu negrų ir baltųjų darbininkių prieš 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės .Moterys! Darbininkų Pačios!
Budavokite Jį Skleiskite Jj!

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

Orderiuokitc pundus del pardavimo ir skleidimo!
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—“.____

CITY STATE

ŽODIS NUO DR. MENDLOW1TZ
Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 

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

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

TeL: Midwood 6261
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PAJIEŠKOJIMAI

Balsuokite už

nosi Matthew P. Ballas-Bie 
liausko įstaiga.

para
Ta die-

PAJIEŠKAU _ Kazimiero Mankaucko, 
paeina iš Kauno Šančių. Turiu 

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

Antradienis, Spalių 14,1930

Mūsų Mitingas Turi Būt
Rytoj Skaitlingesnis, Nekaip
Kolonijų Mitingai

Drg. B. Krasauskas, sugrį
žęs iš prakalbų maršruto Penn- 
sylvanijoj, sako, kad įvairiose 
vietose į prakalbas susirinko 
daugiaus darbininkų ir bedar
bių, negu*kada pirmiaus. Vi
sa darbininkija jaučia šio lai
ko naštos1 sunkumą.
ketų stebėtis, jeigu brooklynie-■ tas pats obalsis buvo iš.teplio- 
čiai ir apielinkės darbininkai (tas ant vienos madingos baž- 
urmu nesuplauktų į prakalbas, i nyčios sienų. Iš po nakties 
kurias rengia Didž. New Yor- ant cementuotų Central Parko 
ko Darbininkiškų Draugijų Są- kelių ir įvairiose (miesto daly- 
ryšis rytoj vakare, spalio (Oc-ise ant šaligatvių vis .daugiau 
tober) 15 d., Ukrainų svetai- tų “Balsuokite už Komunis- 
nėjė, 101 Grand St., Brookly-!tus,” su kūjo ir pjautuvo,ženk

lu.
Baisus pasipiktinimas bur

žuazijos, josios mėlynsiūlių 
šnipų.

Demonstruot prieš Begėdžius 
i už

Tuojautinę Paramų 
Bedarbiams

New Yorko Bedarbių Tary
ba šaukia ketvirtadienį po pie
tų demonstraciją prie City 
Hali, kad verst graftęrius val-

I Ant Patrioto Stovylos 
Ištepta: “Balsuokite už 
Komunistus!”

Kas yra tie do žmonės, ku- dininkus išpildyt bedarbių rei- 
rie ištepliojo ant Peterio Coop- kalavimus tuojautinės 

iperio stovylos, Cooper Square, mos, iš miesto iždo.
New Yorke, raudona maliava: ną laikys savo posėdžius New 

Komunistus” ir Yorko miesto Lėšų Apskaitlia- 
sykiu kūjo ir pjautuvo ženk- vimo Komisija, sūsidedanti iš
lą?—suka sau 

Taigi rei-jšnipai. Porą
galvą policiniai 
savaičių atgal

< ■

Zi

6

ne.
Kalbės “Laisvės” redakto

rius R. Mizara ir angliško Ko
munistų Partijos dienraščio 
Daily Workerio redaktorius 
Hathaway.

Dainuos Lyros ir Aido cho
rai.

Tai bus pirmas mūsų masi
nis mitingas, taikomas rinki
mų vajaus reikalams. Bet ir 
čia, ;
partijų politikos, bus vyriau
sia gvildenami bedarbių ir dir-1 
bančiųjų reikalai.

Kuo plačiausiai kiekvienas 
skleiskite šią žinią tarp visų 
darbininkų, kuriuos tik sueina- i 
te. Patys būkite tame mitin-1 
ge, ir 
ir vežkitės į tas prakalbas, ku
rios yra svarbiausios šį 
ną Brooklyne. 

------------—— .. —

Pasisekusi Tarpt. Darb. 
Apsigynimo Pramoga

Gerai pavyko Tarptautinio i 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos ! 
kuopos vakarėlis pereitą sek-1 
madienį, “Laisvės” svetainėje. 
Publikos buvo tirštai, daugiau
sia jaunimo. Sinkevičiuko 
Darbininkų Orkestrą suteikė 
tinkamos muzikos šokikams, ir 
griežė netingėdama.

Gražiai padainavo Aldo 
Choro mergaičių sekstetas, 
nors vienos narės ir trūko: bu
vo tik penkios dainininkės. Už 
pasižymėjimą sekstetas ir jo 
vadovė gavo gyvų gėlių bukie
tą. r. Velička ir Lillian Kava
liauskaitė savo solo dainomis 
dar pakėlė publikos ūpą.

Vakarui pirmininkavo drg. 
Paukštienė, pasakydama įve
damąją prakalbėlę. Muzikalę 
programą užbaigus, trumpai 
pakalbėjo drg. J. Siurba. Nu
rodė bedarbės didėjimą, kas 
plaukia iš kapitalistinės tvar
kos krikimo. Kaip bedarbių 
vargų pavyzdį, privedė Bosto
no majoro Curley’o pareiški
mą, jog šimtai bedarbių patys 
tyčia susižeidžia, kad būtų pa
imti į ligoninę ir ten gautų lai
kinai pastogę ir maisto. “ 
kylant judėjimui bedarbių ir 
vis labiau išnaudojamų darbi
ninkų, kapitalistinė valdžia 
kas kartą smarkiau juos puo
la, areštuoja, teisia ilgiems 
metams kalėjimo, o kai kur 
reikalauja jiems net mirties 
(kaip kad Georgia valstijoj). 
Apgynimui areštuojamų ir tei
siamų kovotojų darbininkai tu
ri savo specialę organizaciją 
—tai Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Pageidaujama, 
kad jūs stotumėte į revoliuci
nę Komunistų Partiją, bet ku
riems tas atrodo “perbaisu,” 
visi esate kviečiami ir galite 
tapti nariais Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo šios 17-tos 
kuopos.

Vakarėlyj ištikro buvo ska
nių užkandžių, arbatos ir kito
kių blaivių gėrimų. Prie už
kandžių prisidėjo ir Marytė 
Vaičekauskiūtė, kuri iškepė ir 
padovanojo du didelius “keik
simus” pyragus. Kitos gaspa- 
dinės—tai drg. Bložienė ir 
Paukštienė.

Drg. Dzevečka, buvęs cliff- 
sidietis, dabar gyvenantis New 
Yorke* paaukojo saldainių dė
žutę laimėjimui.

AČiu darbuotojams ir sve
čiams, šis vakarėlis apčiuopia
mai .sudrūtino finansus mūsų 
17-tos kuopos, vedančios vieną 
iš svarbiausių darbų darbinin
kų klasės kovoje.

ir

Išbadėjęs Senis Bedarbis 
Krito Skersai 
Automobilių Kelio

Sekmadienį vienas senas 
_ ; bedarbis, atsistojęs 

prie Manhattan tilto, viduryj 
kelio, ranką ištiesęs verksmin
gai maldavo pravažiuojančių 

i automobilistų duot jam kelis 
Icentus valgyt nusipirkt. Vieni 
;sotūs važiuotojai sukeikė, kad 

ratys uumk j..bomas- painiojasi, kiti nepai-
ir kitus raginkite, veskitės lg; njeks pagelbos nedavg.

(Taip bemaldaudamas >ir par
griuvo skersai kelio. Policma- 
Inas pašaukė daktarą Bogardą. 
Daktaras pasakė, kad senukas 
apalpo nuo išbadėjimo.

‘tas iš būrio 
gų valgiui. 
“Dabar jau 

jsai maistas 
badėjusį, iš 
Nelaimingas bedarbis paimtas 
į ligoninę, ir nesą vilties, kad 
jis atsigriebtų. Vardas jo ne
žinomas.

. .... kjc n. i uapart grynosios įvairių ,
+ kuo vvrian. uauejęs

sezo-

iš-

Kele- 
pasiūlė duot pini- 
Daktaras atsakė: 
pervėlu, nes pat- 
galėtų jį, taip iš
karto numarinti.”

Nepavyko Apiplėšt Daktarą 
Dienos Laiku

kur rado 
Paskiau palie

pi rma jo iškel- 
į kitus kamba- 
auksinius daig-

Praeitą • nedėldienį, 1:30 vai. 
po pietų, jaunas plėšikąs įbėgo 
daktaro Louis Steinger ofisan 
po num. 88 Union Avė., Brook
lyne (vienas blokas nuo “Lais
vės” namo) radęs daktarą ofi
se, atstatė revolverį prie krūti
nės ir paliepė rankas iškelt, 
paskiau užsigrįžt į sieną. Dak
taras įsakymą išpildė. Plėšikas, 
iškraustė kišenius, 
virš 60 dolerių, 
pė daktarui eit 
tomis rankomis 
rius ir atiduoti
tus ir daugiau pinigų. Įsivarė 
Steingerį į miegruimį, kuriame 
lovoj gulėjo daktaro tėvas, 62 

[metų amžiaus. Senis pamatęs 
Bet! plėšimą, šoko iš lovos ir suriko, 

tada plėšikas paleido į senį tris 
šūvius; du šūviai sulinko į sie
ną, o trečias jį sužeidė. Senis 
Steinger kai liūtas šoko ant 
jauno plėšiko ir stvėrė dantim 
už tos rankos, kurioj plėšikas 
turėjo revolverį ir taip smarkiai 
kando, kad užpuolikas iš skaus- 
pradėjo rėkti. Tuomi momentu 
daktaras išlupo revolverį iš plė
šiko rankų ir juomi peršovė 
plėšiką, kuris ant vietos sužlu
go.

Už kelių minutų. pribuvo po
licijos keli vežimai ir ambulan- 
sas. Abu pašautu nuvežk li- 
gonbutin. • Senis Steinger leng
vai sužeistas, o plėšikas tur 
būt mirs. Ligonbutyj pasisakė 
vardą, — esąs Joseph, Parish 
(ar Barish), gyvenantis po No. 
334 So. Fourth St., tai yra tik 
apie du blokai nuo apiplėšimo 
vietos. ■ • š.

į suktų politikierių, kurie turi 
i būt priversti išgirst bedarbių 
. reikalavimus.

Tie demokratų politikieriai 
į skiria valdybos lėšoms 46 mi~ 
, lionus dolerių daugiau, nekaip 

pernai, taip kad į iždą graf- 
teriškų miesto valdonų su
plauktų ' daugiau kaip $700,- 
000,000, išviso, tai yra pustre
čio sykio daugiau, negu buvo 
1920 metais; daugiau negu vi
sa Amerikos valdžia lėšuoda- 
vo 25 metai atgal. Tammany 
Hali grafteriai žada pridėti 8 
milionus dolerių vien policijai, 
taip kad visam policijos sky
riui bus. išeikvota $62,000,000. 
Jie taipo pat skiria virš $900,- 
000 kazermėms nacionalės 
gvardijos-milicijos; virš $3,- 
000,000 miestiniams kalėji
mams; $20,000,000 teismams, 
kur sėdi parsidavėliai teisėjai. 
—O tų teisėjų “teisingumas” 
jau žinomas; Bertini nusipirko 
teisėjo vietą už $100,000; Ew
ald už teismo sostą užmokėjo 
augštesniems politikieriams ke
liolika tūkstančių dolerių; tei
sėjas Crater, prisišmugeliavęs 
virš $120,000, “dingo;” teisė
jas Vause šmugeliavo ir kaipo* 
činovninkas ir kaipo bankinin
kas; teisėjas Vitale pelnėsi iš 
gengsterių ir t. t. ir t. t.

Tačiaus miesto- Lėšų Komi
sija yra pasiryžusi dar riebiau 
šmeruoti purvinus savo valdy
bos ratus, pakeldama mokes
čius mažiukams namų savinin
kėliams iki $2.75 už kiekvieną 
šimtą dolerių nuosavybės. Di
dieji savininkai; kaip ir pap
rastai, “susisetlys” su kyšius 
imančiais {inspektoriais;

Lėšų Komisija neužmiršta ir 
parazitų, kurie yra'pirkę mie
sto bonus. Nuošim’čiams už 
tuos, bonus apmokėti skiria 
$196,000,000.

Tokias milžiniškas sumas 
glemždamiesi sau ir savo prie- 
laidiniams, miesto valdininkai, 
tačiaus, visiškai pamiršta 800,- 
000 bedarbių Didžiajame New 
Yorke. Apie jų sušelpimą vi
sai nėra pas juos nei šnekos. 
Kas bedarbiams žadama, tai 
padidinta policija, brangiau 
pinigais užpilami teismai, aš
tresni kalėjimai ir nacionalės 
gvardijos kareiviai prieš be
darbius ir dirbančiuosius.

Apie valdininkų plėšrumą, 
apie teisėjų ir komisionierių 
baisias suktybes, begalinį 
graftą ir kitas jų niekšystes 
išgirsite tikrą teisybę, kurie at
eisite pasiklausyti į rytoj va-, 
karo prakalbas, kur kalbės 
drg. Mizara ir Hathaway, po 
num. 101 Grand St., Ukrainų 
svetainėje, Brooklyne.

O ketvirtadienį tai visi be
darbiai ir turintieji progą dir
bantieji' važiuokite bei mar
guokite į City Hali demonstra
ciją, reikalaut išvien su Bedar
bių Taryba ir komunistais, kad 
miesto ponai tuojaus paskirtų 
reikiamą ' sumą sušelpimui 
šimtų tūkstančių bedarbių. 
Tie- 1961 milionai dolerių, ku
riuos valdininkai' nori atiduo
ti dykūnams miesto' bonų lai-* 
kytojatns) turi būt, panaudoti 
šelpimui bedarbi^.' Tuo pačiu 
reikalu turi būt atmušta tim ; 
karnos sumos nuo teismų, poli-* 
cijos ir augštųjų valdininkų ' 
beprotiškai didelių algų ir tie 
pinigai turi būt pervesti į be
darbių rėmimo fondą, b

Lietuvių Darbininkių Susiv. 
1-mos Kuopos Vakarėlis

Aido Choro mergaičių seks
tetas, taip pat Helena Pikiūtė 
ir šopiūtė (pati sau pianu 
akompanuodama) dainuos L. 
Darbininkių Susivienijimo 1- 
mos kuopos vakarėlyje, šešta
dienį, spalio (October), 18 d.. 
“Laisvės” svetainėje. Į šį va
karą norima sutraukti kuodau- 
giausia merginų ir moterų, to
dėl joms padaryta specialė 
įžanga—tik 35 ceptai. Aišku, 
draugėms be draugų nebus 
smagu, tad kviečiame ir drau
gus skaitlingai atsilankyti. Ko
misija žadėjo parūpinti daug 
gerų dalykų, 
praneš vėliau, 
vės” svetainėj.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REAL ESTATE: Namai, Žemė
TIKRAI PROGA

apie kuriuos
Įvyks “Lais-

Nare.
(244-46)

Komunistų Ratifikacijos 
Bankietas Šeštadienį

Ateinančio šeštadienio vaka
re turi ratifikacijos bankietą 
brooklyniškė šešta Sekcija 
Amerikos Komunistų Partijos. 
Ratifikacija—tai u ž g y r imas 
savo kandidatų į įvairias vald- 
vietes šiuose rinkimuose. Ban
kietas įvyksta Sekcijos centro 
svetainėje, 68 Whipple St., pa
lei Broadway, Brooklyne. Ap
art smagios programos ir kit
ko bus geri kalbėtojai su svar
biomis prakalbomis.

Lietuviai darbininkai turėtų 
skaitlingai pasirodyti tame 
bankiete. ši Brooklyn© dalis 
yra skaitoma “lietuviškąja.” 
Jeigu permažai lietuvių pasi
rodytų minimoj pramogoj, ne
gražu būtų visiems .šios vietos 
lietuviams darbininkams.

Darbininkai ir darbininkės, 
turime mes keisti savo senąjį 
nusistatymą, kur buvo šalina
masi nuo tokių tarptautinių 
parengimų. Privalome vis 
gludžiau jungtis su kitų tautų 
darbininkais, vadovybėje Ko
munistų Partijos, kuri stovi 
priekyje visų mūsų kovų.

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

129 Schuyler Avenue 
Kearny, N. J.

be namo.
nes turiu 
priežastį

iš 
ir

■

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvį Valgykla ’

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

pragyventi 
kitą. Yra bu-

Parduosiu su 
Kaina stebėti- 
greit parduot, 

antpatirsite

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA f o r n i š i u otas, 

frontinis kambarys švariai ypatai.
Matyti galima bile laiku. 62 Ten 
Eyck St., dvejais trepais, Brooklyn, 
N. Y. (244-245)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių Storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. (244-249)
PARSIDUODA 3 kambarių naujas 

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

REIKALAVIMAI
REIKALINGA darbininkai — vyrai, 

moterys ir vaikai. Gerai žinomas 
direktorius • veltui duos išbandymus 
tiems, kurie turi energiško pasiry
žimo. Atsišaukit nuo 4 iki 7 vai. 
po pietų. Studio, rūmas 1126, 147 
W. 42nd St., New York City.

, ' 243-4

“Šliūbinė Iškilmė” ir
Senas Vincas Maspeibe

1.9 d. spąlio kiekvienas turės i 
progą pamatyti “šliūbinę Iškil
mę,” kurią rengia bendrai A. 
L.D.L.D. 138-ta kuopa ir L.D. 
S.A. 91-ma kuopa, “šliūbinė 
Iškilmė” yra vieno akto labai 
juokinga komedija. Šioje ko
medijoje yra tiek daug juoko, 
kad ir labiausia nuliūdęs žmo
gus prasijuoks, matant ir .gir
dint ją lošiant. Apart šios ko- i 
medijus, bus prakalba, kurią 
pasakys drg. Senas Vincas, ži
nomiausias apysakų ir juokų 
rašytojas, iš Gibbstown, N. J. 
Į šį parengimą yra kviečiami 
visi, jauni ir seni, ir mes užtik
riname, kad jis visiems patiks.

Durys atsidarys 4-tą vai. 
Programa prasidės lygiai 5-tą 
valandą. Įžanga 50c. Po pro
gramos bus šokiai prie geros 
orkestros vadovybėj Wm. -J. 
Norris. Parengimo vieta—' 
National Hali, 91 
Avė., Maspeth, N. Y.

Komisija.

Tel.’, Juniper 6776,

J. WANNA, JR
Lietuvys Laisniuotas Elektros 

Įvedimo Kontraktorius

Clinton

[[MIRTYS- LAlDOTUVESj
Helen Ząremboski, 86 me

tų, 885 Shobins Ave., Bronx, 
N. Y., mirė spalio '9 d. palai
dotą spalio 11 d.,* Alyvų Kalno 
kapinėse. ■ • » . • ,

I Laidotuvių apeigomis- rūpi
nosi graborius J. Garšva.

Fannie M. Schermer, 6.6 mė
tų, 207 Manhattan Avė., mirė 
spalio 11 d. Palaidota spalio 
13 d., po piętų, Alyvų Kalno 
kapinėse. Laidotuvėmis rūpi-

Telefonas: Stagg 9105

DR: A. PETRIKĄ
(PETRICK) . *

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja vi Bo
ki u a pavoikalua 
Ivairiomia ip a 1- 
romia. Atnaujina 
aenua ir krajavua 
Ir sudaro «u 
aaaerlkoniSkaia.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* liūs 
adreau i

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

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

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

J

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

A.LD.LD. 185 Kp. Nariams
A.L.D.L.D. 185-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 16 d. spalių, 8- 
tą vai. vakare, svetainėj 218 
Van (Sicklen Ave., East New 
Yorke. Visi nariai būtinai at
silankykite, nes turime daug 
svarbių reikalų. Atsiminkite, 
kad Šis mėnuo yra vajaus mė
nuo, o mes dar nieko 
me šiuo klausimu.

(244—46).

neveikė-

P

Iš Jaunųjų Komunistų 
Vakarėlio

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
svetainėje įvyko Jaunų Komu
nistų sekcijos vakarėlis—šo
kiai. Dalyvavo geras būrys ir 
lietuvių darbininkiško jauni
mo. > Pasakė gražią prakalbė- 
lę (angliškai) Birutė Paltana- 
vičiūtė, ' ragindama jaunimą 
stoti jį komjaunuolių eiles ir 

Ikovoti prieš kapitalizmą.
i : i »• i i ’ > Rep.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘTel., Stagg 7057

65c

Mes

KUNDROTO APTIEKA

Iškirpkit ši skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

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

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

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

* Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-8514

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. £Įūtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma-> 
loniai priimti. ' » ’ .

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

• ■ f*
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