
KRISLAI
Kas Bus?
Proletarinė Revoliucija 

Išgelbės.
Kanadiečiam.
Greit Bus Gatavas.
Del Vajaus.

Rašo Petraška

Kiekvienas protaująs asmuo, 
visapusiai sekąs gedimą Ameri
kos kapitalistinės sistemos, daž
nai klausia: Kas bus? Ameri
kos plutokratija šiandien ran
dasi toje stadijoje, kurioj sto
vėjo Romos plutokratija pirm 
Romos imperijos žlugimo: ji 
pūsta pertekliuje; nuo žemiau
sio iki augščiausiam valdininkai 
parsidavę; vagystės’ žmogžu
dystės, plėšimai, žodžiu visiš
kas sugedimas. Sugedimas, ku
ris užkrečia sveikesnius elemen
tus ir visą draugiją. Ar gi da
bartinė sistema nežengia į bar
barizmą?

Tai faktas, kad Amerikos 
plutokratija yra tais patricijais, 
katrie Romą atidavė barba
rams. Bet yra ir didelio skir
tumo: šiandien “padugnėmis” 
yra ne be organizacijos vergai, 
o proletarai, turį savo kovos 
programą, organizaciją, teoriją, 
šiandien darbininkai yra susi
rišę pasauliniai ir yra vadovau- 
jami vieno ir\to paties pasau
linio štabo—Kčmunistų Inter- 

y nacionalo. šiandien proletarai 
valdo jau šeštą dalį pasaulio 
sausžemio. Tai pajėga! Tai 
viltis! Tai ateitis! Proletari- 
tas, vadinasi, yra pasaulio iš
gelbėtoju nuo žengimo atgal į 
barbarizmą, į kurį veda puvi
mas kapitalizmo. Komunistai 
šiandien yra tais vadais, katrie 
išves ne tik proletariatą, bet vi
są pasaulį iš tos baisios padė
ties, kurion įbruko išnaudoji
mu paremta kapitalistinė siste
ma. Proletarinė revoliucija nu
šluos visą brudą nuo pasaulio 
kamuolio.

Draugai kanadiečiai! Jūs tu
rit daug jaunimo atvykusio iš 
Lietuvos. Jis mielai skaitys 
gerą poeziją, jei jūs duosite. 
Parsitraukit Artūro Regračio 
Raštų ir platinkit juos. Manau, 
kad imant daugiau kopijų, Me
nininkų Centro Biuras galėtų 
duoti nemažą nupiginimą.' Ra
šykit sekretoriui Nalivaikai 
(“Laisvės” antrašu), klausdami 
infortnacijų.

Darbininkų Kalendorius 1931 
metam jau įpusėtas spausdinti. 
Jei viskas eis gerai, tai pra
džioj lapkričio mėnesio jį turė
sim gatavą. Kiek jūs organi
zacija užsisakė kalendoriaus 
platinimui? Jei dar to nepa- 
darė—veikite greit! Kaina tik 
25 centai už kopiją.

Iš tųDraugai skaitytojai! 
davinių, kuriuos iki šiol mato
me, dienraščio “Laisvės” vajus 
labai prastai teeina. Sutinka
me, kad bedarbė didelė ir ji sle
gia darbininkus, bet ir žinome, 
kad pasidarbavus vistiek gali
me dar užrašyti laikraštį. Rei
kia visiem darbininkam pasaky
ti, kad šį mėnesį laikraštį užsi
rašant—tik penkinė reikia mo- 

nikėti. Taigi bedarbiam ir ma- 
?;.i dirbantiem dabar geriausia 
p!? »ga pasinaudoti nupiginta 
karna.

Vadinasi, Zabulionio Niimerio 
2-ro jau su Grigaičiu “šviečia” 
kriaučius. O gal- dar bandys 

4 įsteigti kokią nors kujolo-bingo- 
lo korporaciją? Juk Grigaitis 
tam ekspertas.

Kairieji adatos darbininkai— 
Adatos Darbininkų Industrinė 
Unija—leidžia savo laikraštu
ką “The Needle Worker”, ku
riame telpa šeši puslapiai ang
liško, vienas puslapis itališ
ko, vienas ispaniško ir trys 
puslapiai žydiško rašto. “The 
Needle Worker” reikėtų papla
tinti ir tarpe lietuvių kriaučių.

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.
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Darbininkai Visų Šalių, Vienykitės!

Jūs Nieko Nepralaimėsite, Tik Re

težius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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Demonstracija prie
SSSR Karinių Laivų

ATHENAi; Graikija.—Pe- 
reitą pirmadienį į Athėnų 
uostą pribuvo Sovietų Sąjun
gos karo laivai, 
pasinaudodami 
suruošė

Ta proga 
komunistai 

didelę darbininkų 
demonstraciją, kuri nužygia
vo į prieplauką ir sveikino 
raudonuosius šarvuotlaivius. 
Paskleidė kelias dešimts tūk
stančių lapelių, sveikinančių 
raudonuosius jūreivius—pro
letariato tėvynės gynėjus.

Policija puolė ant demon
strantų. Iškilo smarkių su
sirėmimų. 20 asmenų tapo 
suareštuota. Vėliau rusai 
baltagvardiečiai ir graikų 
buržuazija suruošė demon
straciją prieš Sovietų laivus. 

Pagaliaus policija uždrau
dė Athenų piliečiam prisiar
tinti prie šarvuotlaivių.

Lietuvos Fašistai 
Nusilenkia Lenkams

’ i Pasak Eltos, Smetonos 
Kruvinojo ministeris Zau
nius sekamą atsakymą davė 
(Genevoj) Pilsudskio minis- 
teriui Zaleskiui:

“Turiu garbės Jums pra
nešti, kad gavau Jūsų šio 
mėn. 20 d. laišką, kuriam 
teikiatėSu suformuluoti kai 
kuriuos pasiūlymus šių me
tų rugsėjo' 18 d. tarybos re
zoliucijos pasėkoj. Tebūnie 
man leista pastebėti, kad, 
mano nuomone, tarybos pa
siūlytos derybos turi turėti 
kaipo objektą klausimą, ku
riomis priemonėmis gali bū
ti padarytas negalimas pa
sikartojimas apgailėtinų in
cidentų, kurie įvykdavo prie 
lietuvių lenkų administraci
jos linijos. 1930 m. liepos 
31 d. laiške Drummondui 
Lietuvos vyriausybė pasiūlė 
paskirti komisiją, suside
dančią iš neutralių valsty
bių atstovų, kuri, pasak jos, 
būtų geriausia priemonė ne
prileisti prie incidentų ir 
atnešti nuraminimą, kurio 
geidžia sakytosios linijos 
abiejų pusių gyventojai-. Iš 
antros pusės lenkų vyriau
sybė, rodos, nori, kaipo Jū
sų Ekscelencijos Drummon
dui pasiųstą 1930 m. rug
pjūčio 20 d. notos pasėką, 
pamėginti . pataisyti egzis
tuojantį padėjimą sutariant 
sutartį, kuria būtų papildy
tas provizorinis susitarimas 
del vietinio susisiekimo ir 
nustatant procedūrą vietoj 
reguliuoti incidentus prie 
administracijos linijos, taip 
pat sutvarkant susisiekimo 
klausimą gretimų • sričių 
upių keliuose. Šitų pasiūly
mų, aukščiau pacituotos re- 
z'oliucijos prasme, bus ir pa
šaukti abiejų vyriausybių 
atstovai svarstyti. Aš sau 
rezervuoju vėliau pranešti 
Jūsų Ekscelencijai Lietuvos 
vyriausybės pasiūlymus del 
derybų datos ir vietos ir lei
džiu sau pareikšti viltį, kad 
lenkų vyriausybės delegatai 
atvyks į numatomą konfe-

Praradęs Pinigus ant Wall Gatvės, 
Adomas Jakas Nušovė Brokerį ir Save

PHILADELPHIA, Pa. — | kuri 
Spalių 10 d., 1:30 vai. p. p. 
Adomas Yakas (Jakas), lie
tuvis, nušovė dviem šūviais 
Edwin W. Sprankle, stako 
Šerų pardavėją ir pats save 
taipgi dviem šūviais ant vie
tos nušovė. Priežastis žmog
žudystės, tai praradimas 
Adomo Yako sunkiai 
dirbtų ir sutaupytų per 
daugelį metų $5000. 
teko patirti, tai Edwin W. 
Sprankle įkalbėdavo Yakui 
apie stako pirkimą ir tuomi 
prisidėjo prie praradimo tų 
Yako pinigų. Man ir jo li
kusiam broliui ištyrinėjus 
tą dalyką ir gavus atskaitas 
iš brokerių rekordų, pasiro
dė, kad stako Šerai buvo 
'pirkti tokie, kurie tuoj po 
nupirkimo puolė žemyn ir 
parduoti su nuostoliais. 
Pardavus tuos Šerus, pirkta 
kitokios kompanijos Šerai, 
ir vėl tos pačios pasekmės— 
stakas puolęs žemyn ir su 
nuostoliais parduotas. Ado
mas Yakas papuolė į Wall 
Streeto liūto nasrus ne su 
tuo tikslu, kad likus milio- 
nierium, bet, būdamas ne- 
perstipriausios sveikatos, 
manė, kad gal kaip nors pa
darys sau pragyvenimą 
nors tękiu būdu su savo 
sunkiai uždirbtais centais. 
Bet delei neturėjimo paty
rimo labai sunkiai apsigavo 
imdamas kitų patarimus.

Adomas Yakas lankydavo 
darbininkiškus parengimus 
ir niekados neatsisakydavo 
paaukoti darbininkiškiems 
reikalams. Jis buvo links- 
maus būdo ir su visais drau
giškai sugyvendavo, todėl 
daugelis jo draugų ir drau
gių yra šiandie nuliūdę ne
tekę vieno savo draugo. 
Adomas Yakas mylėjo teisy
bę ir teisingumą, nes už 
melą ir neteisingumą jis vi
sados kerštingai išsireikš
davo ir todėl gal tas buvo 
priežasčia ir šios baisios 
tragedijos. Kad parodyti 
jo teisingumą, tai per porą 
savaičių prieš šį baisų atsi
tikimą jis visiems savo 
draugams ir pažįstamiems 
sakydavo: “jeigu nieką ne
žinai apie staką, tai šalin
kis nuo jo kuotoliausiai,” 
Tai buvo jo paskutinis ir 
teisingas patarimas jo liku
siems draugams.

Po nelaimės įvykimo pas 
Adomą Y,aką rasta tik trys 
centai kelnių kišenių j. Ya
kas buvo nevedęs ir turėjo 
34 metus amžiaus.- Ameri
koj buvo išgyvenęs 18 metų 
ir sykiu gyveno su savo5 se
na močiute ir jaunesniu bro
liu Antanu, po antrašu 3822 
James St., Oakview, Pa. 
Taipgi turi ir seserį Agotą,

uz-

Kiek

gyvena Cambridge, 
Mass., bet arit nelaimės ne
turim jos antrašo ir negalim 
jai pranešti apie šį atsitiki
mą.

Aš ir daugelis kitų ; jo 
draugų velijam, kad jam 
būtų lengva ilsėtis, šioj juo
doj ir šaltoj Amerikos že
melėj. Jis nėra pirmutinė 
ir ne paskutinė kapitalo au
ka, da bus daug daugiau to
kių aukų iki nebus panai
kinta ši netikusi sistema.

S. Vaitkus.

Lenkijoj Sprogdinama
Katalikę Vienuolynai

VARŠAVA.— Ties Lvovu ! 
padarytas pasikėsinimas 
prieš vienuolyną, į kurį bu
vo įmesta bomba. Bomba 
sprogo su tokia jėga, jog 
sprogimas buvo girdimas 
pačiam Lvove. Į sprogimo 
vietą tuoj atvyko policija, 
kuri vienuolyno sode rado 
pakietą su pragaro mūšina. 
Mašina sprogti nespėjo.

Visoj Rytų Galicijoj vėl 
padaryta eilė padegimų.

Sensacinga Byla
RYGA.— Andai karo teis

mas pradėjo svarstyti sen
sacingą baronesų von Wit- 
tenheid užmušimo bylą, ku
rioj kaltinami 9 karininkai 
ir kareiviai. Bąronesoš bu
vo užmuštos 1919 m. karo 
su Bermontu metu. Kaltina
mu aktu baronesos buvo ap
kaltintos šnipinėjimu Ber- 
monto naudai, išžagintos ir 
be teismo sušaudytos. | By
loj iššaukta 80 liudininkų. 
Kaltinamuosius gynė 9 ad
vokatai; I

Fcdereišinai Priešingi H VOKIETIJOS REICHSTAGAS PRADĖJO
Bedarbių Apdraudai

BOSTON,, Mass.— Ameri- 
kos Darbo Federacijos kon
vencija, kurią valdo kapita- 
listai-biurokratai Greenas, 
Wollas ir kiti, nutarė ne tik 
nereikalauti bedarbiam socia- 
lės apdraudos, bet net kovoti 
prieš ją. Esą, tai pažemini
mas bedarbiui gauti pensiją. 
Tai įžeidimas amerikiečio 
unaro.

Vietoj to, biurokratai sa
vo seną giesmelę gieda: duo
ti darbų darbininkams ir ne
mažinti' esamų algų.

Greenai ir Ko. nemato, kad 
šiandien bedarbiai jau mirš
ta badu. Jei būtų socialės 
apdraudos įstatymas — bent 
kiek jų.būtų galima išgelbėti.

Neišnaikinami Jie 
ir Nesutremiami

HANOL, Francūzų Indo- 
Chinija.— Sakoma, kad bū
rys komunistų ir vėl pradė
jo kovą prieš vietinius val
dytojus. Jie paėmę vieną 
miestelį—N uyen- N am-Dam, 
Vinh provincijoj, ir atkirtę 
visokius su pasauliu susine- 
šimus.

Vietinė policija atmušusi 
juos. Valdžia daranti pa
stangų suorganizuoti gink
luotas spėkas iš indo-chinie- 
čių (vietinės buržuazijos ir 
žemvaldžių) ir su jų pagel- 
ba nugalėti besiplečiantį ko
munizmą.

(Apie pora metų atgal In- 
do-Chinijoj komunistinis ju
dėjimas buvo smarkiai už
viešpatavęs tarpe prislėgtų 
valstiečių ir darbininkų. 
Frąncija pasiuntė savo ar
mijas naikinti. Buržuazijai 
pavyko nugalėti tuomet be
kylančią liaudį ir jau skelbė 
svietui, būk komunistai ant 
visados tapo ‘sutriuškinti. 
Bet štai ir vėl tas pats pa
vojus. Vadinasi, komunis
tinė idėja nėra sunaikina
ma!—Red.).

SO V. SĄJUNGOJ STOKUOJA 300,000 
LAVINTŲ IR NELAVINTU DARBININKU

renciją su konkrečiais pa
siūlymais, kas tegalės pa
greitinti ir palengvinti dar
bus”

MASKVA.— Kuomet ka
pitalistinis pasaulis šiandien 
paskendęs bedarbėje ir var
ge, tai Sovietų Sąjunga sto- 
kuoja lavintų - iri nelavintų 
darbininkų. Darbo komisa
riatas paskelbė, 'kad šian
dien prie visokių darbų šo
kuoja. Sovietų Sąjungoj 
300,000 darbininkų.

' Vyriausybė be to, paskel
bė, kad nuo šio Jaiko Kau
namasi mokėti pensijos 
sveikiem darbininkams. Bus 
mokama tik tiem, kurie ne
gali dirbti. Pensijos nu
braukiama todėl, kad kiek
vienas, kuris tik trokšta, ga
li dirbti kiek tik jis nori.

Statymas naujų fabrikų, 
atidarinėjimas naujų kasyk
lų, tiesimas naujų geležin
kelių, gerinimas susisiekimo

1 , 
miestuose—apima vis nau
jus ir naujus tūkstančius- 
Sovietų Sąjungos proleta
riato armijos. Bedarbė, 
krizis Sovietų Sąjungoj 
šiandien jau nežinomas da
lykas. Jei' 'Sov. vyriausybė 
dar gautų užrubėžyj 'pasko
lų, tai; dar geriau darbai ei
tų; st'atytų daugiau fabri
kų ir tiestų dar daugiau 
gelėžinkelių.

Daugiau Pabaudų
WASHINGTON. — Už 

rugsėjo menesį daviniai 
skelbia, kad blaivybės vy
kintojai kur kas smarkiau 
darbavosi, negu pirmiau: 
daugiau padaryta areštų ir 
sumokėta pabaudų. Bet ge
riančiųjų skaičiuj visvien 
nesumažintas.

POSEDŽIAUT; KOMUN. REIKALAUJA 
LIAUTIS MOKĖJUS KONTRIBUCIJAS

Fašistai Atstovai Atėjo Uniformose; Kitos Gaujos Fašistu 
Ėmė Daužyti Žydiškų Krautuvių ir Kavinių Langus
BERLYNAS.— Pereitą pirmadienį atsidarė Vokietijos 

reichstagas—seimas—kurin išrinkta 76 komunistai at
stovai. Pirmutiniu komunistų atstovų darbu buvo: įne
šimas, reikalaująs sustoti mokėti karo kontribucijas tal
kininkams, kurie jas lupa iš Vokietijos liaudies, einant 
Youngo planu.

Šalę parlamento rūmų susirinko* milžiniška masė pro
letarų, kurie turėjo iškėlę obalsius’nemokėti talkininkam 
karo kontribucijų. Tai buvo stiprus parėmimas komu
nistų atstovų reichstage.

Be to, darbininkai reikalavo paleidimo iš kalėjimo . 
reichstago atstovo, komunisto Maddalena, kurio nepalie- 
čiamybę, kaipo 'atstovo, sulaužė valdžia, suareštuodama 
del revoliucinio darbo.

Į reichstago pirmą sesiją fašistų atstovai susirinko sa-' 
vo uniformose ir puolė visaip ant komunistų, niekinda
mi ir keikdami.

Gi tuo pačiu sykiu gaujos fašistų demonstravo gatvė
se, daužydami žydų krautuvių langus. Ištriuškinta ne
mažai krautuvių langų. Bandyta užpulti ant atskirų as
menų—žydų tautybės.

Reichstago sesija tapo pertraukta. Susirinks trečia
dienį. Bet tą dieną veikiausiai nieko naujo neįvyks; ket
virtadienį valdžia darys savo pranešimą. Todėl tą dieną 
tikimasi matyti griežtų susikirtimų. Komunistai, aišku, 
reikalaus atmesti valdžios raportą, nes ji nieko neatsto
vauja. Kova del nutraukimo mokėjimo talkininkam ka
ro kontribucijų bus vedama visą laiką. Komunistai yra 
pasiryžę tatai padaryti. Jie dabar yra galingi: trečia 
partija savo stiprumu.

Pereitą pirmadienį Berlyne sustreikavo 2,000 mašinis
tų—“toolmakerių”,—kuriem bandoma sumažinti algos 
net 30 nupš. Visoj šalyj'sumažinama darbininkam algos, 
kad iš to galėjus apmokėti karo kontribucijos, ko talki
ninkai pasiryžusiai reikalauja. .

■ ■■ • ■■■..............t:."; . r—r-;.=

15,000 Alkaną Bedarbię Šturmavo Clevelando 
Miesto Rotušę, Reikalaudami Darbo

CLEVELAND.— Pereitą 
ketvirtadienį Clevelando 
miesto rotušės duris apgulė 
15,000 darbininkų—bedar
bių ir beduonių. Jie stovė
jo iš ankstaus ryto, lietuje, 
nes buvo apskelbta, kad bus 
duodama darbai prie taisy
mo gatvių apie dviem tūks
tančiam darbininkų.

Kai tik miesto rotušė at
sidarė, tuojau minia bedar
bių ir puolėsi vidun. Gink
luotą policija betgi “darė 
tvarką”: stumdė ir “glostė” 
buožėmis tuos, kurie norėjo 
darbo ir ‘veržėsi vidun. Iš 
penkiolikos tūkstančių lau
kiančiųjų, gal keli ir gavo 
darbus. ' Bet už tai, keliom 
savaitėm anksčiau buvo at
leista trys šimtai ■ miesto 
darbininkų iš darbo, i !

Kuomet bedarbiai bruzdė
jo ir šaukė “fries norim dar
bo”, tai miesto majoras ban
dė juos “apraminti” savo 
“gražia” kalba. Bet ■ ir tas 
frepavyko. ’Tuomet jis “pa
dovanojo” alkaniem darbi
ninkam dvi ' bačkas obuo-

ir jos skymai apgaudinėti 
darbininkus.

P. S. New Yorko darbi
ninkai turės savo demon
straciją prie miesto rotušes 
šį ketvirtadienį, 2 vai. dieną.

Kova tarpe Žemvaldži

GUAYAQUIL, Ecuador^ 
—Provincijoj Azuay iškilo ) 
ginkluota kova tarpe stam- \ 
bių žemvaldžių mušeikų ir 
trobelninkų, katrie gyveno 
ant ponų žemės. Pastarieji 
išleido pareiškimą, šaukian
tį visus trobelninkus kovon 
prieš dvarponius. Valdžia 
sako, tai būsią komunistų 
darbas. 1 ” i S

Sako, Norėta Nudėti
Juozas Pilsudskis

Dvylika darbininkų apal
po iš bado ir buvo nugaben
ti ligoninėn.

Clevelando bedarbių tary
ba išleido lapelius ir juos 
dalino bedarbiam. Juose 
pasmerkta miesto 'valdyba

VARŽA VA. — “Kurjer 
Poranny” skelbia, kad tapu
si surasta bomba, kuri bu
vo 1 padėta nugalabinimui 
Juozo Pilsudskio. Bet opo
zicijos spauda sako’ kad tą 
“bombą” padėjo patys fa
šistai ir ją patys atrado, 
kad tuomi turėjus progos 
pulti opoziciją.

Šį Vakarą, trečiadienį, visi į Masinį Mitingą, Ukrainą Svet, 101 Grand Street, Brooklyne. Kai 8 v. v. Kalbėtojai: Daily Worke rio Redaktorius Hath- 
away ir “Laisvės” Red.--R. Mizara. Dainuos Lyros ir Aido Chorai •
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Algy Kapojimas
Statistikos, kurias surin-, 

ko Labour Bureau, Inc., pa
rodo, kad per rugsėjo mėne
sį 117 kompanijų Jungtinė
se Valstijose nukapojo dar
bininkams algas, o tik ketu- 
riasdešimts penkios neku- 
riems darbininkams šiek

Trečiadienis, Spąlių 15, 1930

Iš visų pusių pilasi naujos provokacijos prieš Sovietų Sąjun
gą. Vienas imperialistų ir jų tarnų suokalbis seka po kito, kad 
tik išrast priekabę ginklais užklupt tą darbininkų šąlį:.

Vėl padaryta slapta Francijos sutartis ‘sut Rumunija užpulti 
Sovietus. Vokiečių fašistų vyriausi komandieriai Hitleris, ir 
Rozenbergiš žada Vokietijos talką Anglijai bei Italijai prieš So
vietus, tik Anglai ir Italai turėtų paremti Vokietiją prięš Fran- 
ciją ir Lenkiją. Lenkijos kariški orlaiviai skraido per Sovietų 
šalies sieną; šnipinėja, nusileidžia Sovietų pusėje, o kada bando 
prieiti sovietinė sargyba, tai šaudo (kaip kad Lenkijos lakūnai 
padarė spalio pradžioje ties Novaja Greblia kaimu).

Riksmams del vadinamo religijos persekiojimo biskį atslūgus, 
kapitalistai ir jų socialdemokratiniai lekajai visame pasaulyje 
užstaugė prieš “raudonąją baisenybę”, todėl kad darbininkų teis
mas Sovietuose sušaudė 48 kriminališkus maisto naikintojus ir 
darkytojus, norėjusius iššaukti badą, ypač didmiesčiuose. Tuo 
pačiu laiku visų didelių ir mažų buržuazijos šalių politikieriai 
ir “gazietninkai” smarkiau ir smarkiau staugia prieš Sovietų 
kviečių ir kitų produktų įvežimus pardavimui į jų šalis, kurias 
Sovietai būk tai norį savo ta vorais “uždumpinti, 
pramonę, prekybą ir lauko ūkį.

šiną ir turi organizuotis į 
revoliucinę Needle Trades/ 
Workers Industrinę Uniją, 
kuri gina darbininkų reika
lus, kuri deda pastangas or
ganizuoti neorganizuotus 
darbininkus, kuri kovoja už 
sutrumpinimą darbo valan
dų, prieš “speęd-up” siste
mą, pri’eš algų nukapojimą.

Socialfašistas Grigaitis iš
girta Hillmano reakcinę ma
šiną ir sako, kad Amalga- 
meitų kompanična unija yra 
“viena geriausių Amerikos 
darbininkų organizacijų.”’

Kodėl jis taip loja už Hill
mano mašiną ir tą kompa- 
ničną uniją?
- Už tai, kad viėn tik už 
nuvažiavimą į Baltimore ir 
pasakymą prakalbos Hill
mano mašina užmokėjo Gri
gaičiui šimtą dolerių.
Mat, renegatas J a n -
kauskas kiek anksčiau lan
kėsi Chicagoj 
susiuostė 
Grigaičiu, 
pasakojo 
Hilimano mašina turi nema
žai priplėšus pinigų nuo 
darbininkų ir gali jį gerai 
patepti, jeigu ji^ -mokės už 
tą mašiną gerai paloti. Jan
kauskas, kaipo Hillmano 
mašinos ištikimas -agentas, 
nusitarabanijo Grigaitį į 
Baltimorę, ir ten abu sakė 
“spyčius”. Apie ką jie svar
biausia kalbėjo? O gi bjau
riausiai niekino komunistus 
ir kitus kairiuosius darbi
ninkus, kurie kovoja prieš 
Hillmano reakcinę mašiną. 
Grigaitis už tai gavo $100. 
žinoma, Hillmanas neblogai 
patepė ir savo ištikimą ver
gą, renegatą Jankauską. 
Bet, kaip pranešimai rodo, 
kovojantieji darbininkai 
tuos ponus taip nūmaskavo, 
kad jie -ant pagrindų range-’

Draugai Skaitytojai!
mas: kam tarnauti—unijai ar 
partijai. Tas klausinkas var
gina sąžinę ir protą Hems lie
tuviams rubsiuviamš, kurie 
priklauso komunistų partijai.

Matyt, yra dalykas toks, 
kad komunistų partija, sulig 
savo duonadavių įsakymu 
Maskvoje, darbininkui unijas 
šiandie bando suskaldyti. Tarp 
kitų ji atakuoja ir rubsiuvių 
uniją Amalgamated" Clothing- 
Workers of America. Foste- 
rio vadovaujamas komunistii 
centrąs apšaukė šitą uniją — 
vieną geriausių Amerikos dar
bininkų organizacijų!—“parsi
davusią darbdaviams,” “kom
panična unija’’ ir liepia parti
jos ; nariams ją griauti, o jos 
vietoje organizuot “hundred 
per cent revoliucinę” uniją, 
Needle Trades Workers indus
trinę uniją.
Tas socialfašistas klausia:

■

kam tarnauti—unijai ar
partijai? O j kovojantieji 
rubsiuviai, priklausantieji ir 
nepriklausantieji Komunis
tų Partijai, stato jam klau
simą: Kam unija turi 
nauti t- darbininkams 
darbdaviams?

Šiandien visos darbo 
jos, kurias kontroliuoja re
akciniai vadai, tarnauja 
darbdaviams, o ne darbinin
kams.

kiekvienas lietuviu rūb- 
siuvis, kuris priklauso Am- 
algameitų unijai, puikiai ži
no, kad ta unija šiandien 
yra kompanična unija, kad 
tos unijos reakcine vadovy
bė (Hillmano fašistinė ma
šina) tarnauja darbda
viams, o ne darbininkams. 
Su Hillmano mašinos pagel
ba darbdaviai nukapoja al
gas, verčia darbininkus kuo- 
skubiausia’ dirbti (įveda 
“speed up’? sistemą). Kad 
ir tam pačiam Baltimorės 
mieste rubsiuviai labai iš
naudojami, algos nukapo
tos. kiekvienam atsitikime 
Hillmano klika kooperuoja 
su darbdaviais didesniam 
darbininkų išnaudojimui. 
Juk patys Amalgameitų vir
šininkai prisipažįsta, kad jų 
politika yra kooperuoti su 
darbdaviais, .o ne kovoti 
prieš juos už darbininkų 
reikalus. Už tai jie gelbsti 
darbdaviams visokiais bū
dais. Kuomet darbdavis no
ri pasmarkinti darbą, tai 
jis nesikreipia tuo reikalu 
prie eksperto, bet kreipiasi 
prie Amalgameitų ’unijos, 
pasakė vienas Amalgameitų 
unijos reakcinių viršininkų 
kiek laiko atgal. J Taigi J ar 
tie reakciniai unijos vūdai, 
kurie tarnauja darbda
viams, gali tuo pačiu sykiu 
tarnauti ir darbininkams? 
Juk ir pats ; sociąlafšištas 
Grigaitis -žino, kad darbda
vio tikslas yra kūoįabiaųsia 
išnaudoti darbininką, gi or
ganizuoto darbininko tiks
las yra fkovot prieš neapsa
komą išnaudojimą. Kuomet 
Hillmano mašinos i kontro
liuojama Amalgameitų kom
panična unija padedą darb
daviams kuoląbiausia išnau
doti darbininkus , (jverč.iiąnt 
juos /skubiau .dibbtiį nuka- 
po j ant algas ir tt.), tai aiš
ku, kad *ta unija netarnaus 
ja darbininkams; tąi ^išku, 
kad darbininkai, jei jie no
ri kovoti'už darbo sąlygų 
pagerinimą, jie turi sudau
žyti reakcinę j Hillmano ma^

Sėkmingumas priklauso nuo
r< *

Jūsų. Tat rūpinkitės platinimu 
savo dienraščio. Gaukite jam 
2,000 naujų skaitytojų.Taigi, nors nepilnos skait

linės parodo, kad algų ka
pojimo kampaniją eina visu 
smarkumu. O juk prezi
dento Hooverio sušaukto j 
stambiųjų' kapitalistų kon
ferencijoj, Washingtone, bu
vo iškilmingai pareikšta,- 
ikad algos nebūsią nukapo- 
jamos. Prezidentas Hoove- 
ris, pasitaręs su reakciniais 
Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkais, išleido pa
reiškimą, sakydamas, jog 
“darbo vadai” sutiko neves
ti kampanijos už algų pakė
limą, o pramonininkai suti
ko nenukapoti algų. Tiesa, 
reakciniai federacijos vadai 
laikosi savo žodžio. Ir kaip 
jie nesilaikys—juk jie yra 
kapitalistų tarnai. Tačiaus 
kitaip elgiasi fabrikantai.

Bedarbė, algų nukapoji- 
mas, skubinimo sistema, tai 
Amerikos kapitalizmo “do
vana” alginiams vergams.

Komunistų Partija sako 
darbininkams: Jūs turite 
organizuotis į revoliucines 
darbo unijas, bedarbiai į be
darbių tarybas po Darbo 
Unijų Vienybės Lygos va
dovybe ir kovoti už sutrum
pinimą darbo dienos, už ap- 
drąųdą bedarbiarhs ir nega
lintiems dirbti iš,,priežasties 
senatvės; sužeidimo . ir tt., 
prieš algų nukapojimą, 
prieš skubinimo sistemą. 
Darbininkai privalo remti 
Komunistų Partiją politinėj 
kovoj. Šiuose rinkimuose 
darbininkai privalo balsuoti 
už savo partijos, Komunis
tų Partijos, kandidatus.

pakrikdyti jų

SOVIETUS
suorganizuoja 

bus pinna 
Bet niekam negali būti paslaptis, jog tas fondas iš-

TAUTŲ LYGOS FONDAS KARUI PRIEŠ
Prieš-sovietinio lermo įsibėgėjime Tautų Lyga 

ir tam tikrą fondą piniginiai paremti tą šalį, kuri 
užpulta.
tikro yra skiriamas tai valstybei ar valstybėlei, kuri pirma už
puls Sovietų Respubliką. Tokiam tarpvalstijinio apsidraudimo 
fondui .išdirbo taisykles Tautų Lygos Taryba spalio 2 d. “Už
pultoji šalis,” suprask ta, kuri pirma padarys karo žingsnį prieš 
Sovietus, galės gauti iki $140,000,000; o jeigu visos Tautų Ly
gai priklausančios valstybės pasirašys tas taisykles, tai tokia 
būk tai “užpultoji nabagė” galės gaųtfjki $300,000,000 para< 
mos; o jeigu dvi ar daugiau padarys pradžią prieš Sovietus, tai 
tie šimtai milionų galės būt tarp jų • proporcionaliai padalinta.

Tą planą pasirašė jau 28 buržujinės šalys, jų tarpe ir Finija 
(arba Suomija). .» (

O’kaip žinoma, Finijos valdžia jau senai reikalavo' sau'spe
cialūs paskolos, arba, geriau sakant, užtikrintos pensijos, nes, 
girdi, gręsia pirmai užpuolimas iš ‘Soyietų pusės. 1 ' ' 1 * ‘

Paskutiniais gi laikais būtent ta pati Finija ir daro bjauriau
sias provokacijas prieš Soyietų Respubliką, nąchališkai laužy
dama sovietinės sienos (rubežiatis) liesas.

. NACHAEIŠKI FINUOS PROVOKACINIAI ŽYGIAI
•* Ur ♦ f

Jau Ištisa eilė mėnesių, kai Finijos Svinchuvudo valdžia pra
dėjo medžioti kovojančius darbininkus ir mėtyti juos per sieną 
į Sovietų pusę, visai neatsiklausdama Sovietų vyriausybės. Taip 
tremiamuosius finų šauliai ir žandarai žvėriškai mušė, gyvu
liškai juos bjauriojo ir priveždami prie sienos grūmojo nušauti 
arba pakarti, jeigu jie “savo noru” nesutiks pereiti sieną.

Kad Finijos vyriausybė taip darė, tatai Sovietai įrodė faktų 
faktais ir liudininkų liudininkais, pasiųsdami savo protesto no
tą (pareiškimą) Finijos valdžiai liepos 16 d., š. m. Iš tos no
tos matyt, kad kairieji darbininkai, Finijos piliečiai, buvo val
džios automobiliais, po šalies vėliava vežami permetimui per 
sieną, komandoje Finijos policinių bei karinių viršininkų. So
vietai pareikalavo, kad toks sauvališkas sienos laužymas būtų 
sustabdytas.

Pirm* negu Finijos valdonai teikėsi į Sovietų protestą atsa
kyti, jie užsuko savo fašistinius laikraščius delei panaujintos 
kariškos propagandos prieš Sovietus. Tie gi laikraščiai, nieko 
nesidrovėdami, išmisliojo ir melavo, būk ne Finų valdžia mi
nimu® kairiuosius darbininkus mėtė per sieną į Sovietų pusę; 
sąko, tie “kriminaliai komunistiniai veikėjai patys perbėgę į 
Sovietus, besigelbėdami nuo (Finijos) patriotų (fašistų), kurie 
stengiasi perkirsti tą piktadarišką daVbą, ką varo organizaci
jas, laisvai veikiančios Sovietų Sąjungos^žeme^e.”

Eihų. valdžia savo atsakyme rugsėjo 16 d. į Sovietų protestą 
abelnai tiktai pakartojo savo laikraščių provokatoriškūs' pos- 
mavimus prieš Sovietus ir komunistus, nacĮialiŠkąi pridurda
ma: o jeigu kurių iš tų mūsų piliečių nenorite, jtai galite juos 
mums atgal sugrąžinti! Grąžinkite, vadinasi, juos į Rraugerių 
nagus, iš kurių jie vargu beišliktų gyvi; v Juk .jęirąjoj'pąskūtit 
nihis Jaikais kaskart daugiau ir daugiau kairiųjų darbminllų 
“be žinios prapuola. ,

Bet pirm negu Finija prisirengė bent tiek atsakyti, tai rug
sėjo 6 d. jinai dar permetė per Sovietų sieną penkis darbinin
kų veikėjus, buvusius iki tol miesto Kajani tarybos narius, ta
me skaičiuje ir tarybos pirmininką su vice-pirmininku. O po 
to žymiausias Finijos fašistų herštas Kdsolo šadlių susirinki
mu nepašiepiamai kurstė karan prieš Sovietų Rėspubliką, kuri, 
anot jo pasakos, “papirkinėjanti Finijos piliečius ir tik lau
kianti progos su jų pagelba sunaikinti Finiją ir finų tautą.” 
O “.parsidavėlių” esą visa dešimta dalis Finijos gyventojų .(va
dinasi, ir jis ^nenoromis turėjo pripažinti stambią ir vis augan
čią revoliucinę Finijos dąrbininkų pajėgą).

Sovietų vyriausybė pasiuntė fašistinei Finijos valdžiai antrą 
griežtesnę notą; o Maskvos “Pravda” del tų ir kitų provoka
toriškų Finijos valdininkų darbų duoda šitokį perspėjimą:

i ' • **

“Kas bus toliaus, priklauso nuo Finijos valduos. Jinai 
turi laiko ir galimybės pasitraukti Iš kelio beprotiškų pro
vokacijų, daromų prieš didžią socidlisįinę šalį, ačiū kuriai 
dabartinė Finija turi ir savo nepriklausomybę ir kuriai fi
nų darbo masės rodo 'stipriausio W giliausio prijadtjino. 
Priešingame atvejyje visa sunkenybė tų provokacinių Veiks
mu kris ant galvoj Finijos valdžiai.’’ .

Kam Unija Turi Tarnauti — 
Darbininkams ar Bosams?

Socialfašistas Grigaitis, 
kuris kartu su renegatu A. 
jankausku buvo nuvykęs į 
Baltimorę mulkint lietuvius 
kriaušius darbininkus, agi
tuoti juos, remti Hjllmaųp 
fašistinę mašiną, sugrįžęs 
iš Baltimorės (matyt, pusė
tinai gerai ten gavęs į kailį 
nuo kairiųjų darbininkų) 
“Naujienų” No. 240 parašė 
ilgą editorialą, išniekinda
mas komunistus ir išgirda- 
mas Hillmano mašiną.

Jis nusiskundžia, kad Bal
timore po prakalbų kairieji 
darbininkai apipylė jį klau
simais. Už tai ji$ niekina 
tuos darbininkus^j ^akyda
mas: , j I i t

“Nieko rimto,'' niekė pro
tingo jie nesugebėjo užklau
sti apie uniją...; d tik tąįške 
juokingiausias įiesąmbnep 
apie Amalgamėitų* “unijos 
mašiną” ir Hillmaną.”

Grigaitis štai kaip nori 
sumudkinti ir tuos darbinin
kus, kurie kovoja prieš Hill
mano reakcinę mašiną:

Ne vienam organizuotam 
lietuviui rubsįu.viui šiandie 
tenka spręsti Keblūs klausi-

tar
ai*

uni-

tas

; Taip, Sovietų Sąjunga vjsais būdais stengiasi palaikyti san
taiką, bet galutifiamę' Reikale jinai yra pasiryžus ą^igihti nuo. 
vienų, antrų bdii deįųnitų kįiminališkų proVotattfeų’"’bei' karinių 
užpuoliku. Į talką tokiame atsitikimo už SovĮętų , Respgbjikos. 
apgynimą turi būt išanksto prisiruošęs kiekvienas daiibiiilhkąšr&

, ir ten jis 
su socialfašistu 
Jankauskas pa- 

Grigaičiui, kad

si, kaip gyvatės ant žarijų. 1
Lietuviai rubsiuviai, ku

rie priklauso prie Amalga
meitų kompaničnos unijos, 
privalo intensyviau vesti 
kovą prieš darbdavių tar
nus, prieš Hillmano mašiną* 
prieš jos visokius tarnus. 
Lietuviai rubsiuviai) kaip ir 
kitų tautų rubsiuviai, jeigu 
nori pagerinti savo darbo 
sąlygas, privalo organizuo
tis į Adatos Amatų Indus
trinę Uniją. Kovojantieji 
darbininkai organizuoja re\ 
voliucine's, kovojančias uni
jas del to, kad vesti kovą 
už darbo sąlygų pagerini
mą, kad kovoti už darbinin
kų reikalus. | .

Latviai Militaristai 
Prieš Moteris 
Valdininkes

RYGA/— Latvių atsargos 
karių sąjungos taryba Savo 
paskutiniam posėdy 
aštrią rezoliuciją prieš 'mo
teris valdininkes. Karo val
dyboj iš vietų turi būti at
leistos visos moterys, o kito
se yadybose—tos, kurių šei
mų išlaikytojas uždirba ne 
mažiau kaip 200 latų. Be 
to, atleidžiami iš valstybinės 
tarnybos, tie vyrai ir mote
rys, kurie patys arba jų šei
mos galvos turi nejudomą 
turtą. Sodžiuose prie tokio 
turto priskiriami ūkiai, ku
rie samdo darbininkus, o 
miestuose—turtas, pranešąs 
20,000 la/bųJ vertę. Privačio
se prekybos ir pratnonęs 
įmonėse turi būti priima
mas > tafo. tikras aiuošimtis 
nepriklausomybes karo da
lyvių. Svetimšalių valsty
bės tarnyboj neghli' būti.

i

*1

I

Massachusetts jau subruzdo. Matėte, kad 
drg. Dovidonienė iš Worcester atsiuntė 5^ ir 
antradienyje gavome pluoštą naujų prenume
ratų if“ sekantį laišką iš drg. Taraškos:

KAIP STOVI BOSTONO KOMITETO 
VAJININKAI

Naujų skaitytojų
Niukas gavo...............................................2
Buivydas gavo....................................... . . 1
Jackson gavo ........•.............................. .1
Girdėjome, kad (Jraugai— Peldžius, žiurins- 

kas ir Buivydas turi po vieną naują skaitytoją.
Draugai—Niukas, Traupys, Peldžius, Jack- 

son ir kiti rengiasi jieškoti naujų skaitytojų. 
Bet turėtų pasiskubinti, kad Bostonas-pasivy
tų Philadelphiją.

Tūli draugai mano, kad jie gautus savo nau
jus skaitytojus atiduos Bostono komitetui, tai 
jie atsinaujindami savo prenumeratą, negalės 
jos atsinaujinti už $5.00 Tai klaida. Bostono 
komitetas paliudys, kad tokie draugai gavo po 
du ar daugiau skaitytoju, ir “Laisvė” bus at
naujinta už 5 dol.' Bostono komitetas bandys 
susitarti su “Laisvės” Adm., kad ir tie “Lais
vės” skaitytojai, kurie gaus nemažiau kaip du 
nauju skaitytoju laike šio vajaus, o jų prenu
merata pasibaigs kada nors vėliau, jiem taip
gi bus galima atsinaujinti “Laisvę” už 5 dol.

A. Taraška.
Draugas Karsonas iš Lowell’io atsiuntė žiup- 

sniuką nuo draugų, kurie gavo po vieną ir 
rengiasi gauti po daugiau.

Kontestantų surašąs stovi sekamai:
SHENANDOAH-MINERSVILLE 

A. L. D. L. D. Devintas Apskritys................ 26
‘ PHILADELPHIA,. ^Ą.

Draugas M. ... 
Pavieniais gauta 6

Viso Phiiadelphija turi • ...........................21 y2
NEW YQRKO APIELINKĖ

A. L. D. L. D. Antras Apskritys...............
Baltimore, Md................................................
Bostono Komitetas ..........   . . •..................
L. Pruseika ..................................................
A. L. D. L. D. 11-ta Kuopa, Worcester,

Mass ................... • .................. .
D. Tūbelis, Montreal, Canada..................
.J. Gabužis, Binghamton, N. Y...................
J. Johnson, Easton, Pa................... •...........
K. Briedys, Broooklyn, N. Y.....................

GAVO PO SKAITYTOJĄ:
A. Imbrosas, Middleboro, . Mass.; J. Nava- 

lįnskienėj Forest City, Pa.; A. Bumbulis, Brad- 
. lęy, Ohio; V. Savickas, Omaha, Nebr.; J. Bi

lls, Bienfait, Canada; A. Taraška, So. Boston, 
Mass.; J. Kirkus,.Roseland, Ill.; K. Terza, Pe- 

♦ tersburg, Mich.; J. Balsys, Baltimore, Md.; J.
Liagis* Montreal, Canada; S. Raymond, Bal
timore, > Md. ;• J. Čeponis, Montreal, Canada 2.

į? VAJUS TIK VIENĄ MĖNESĮ
Atsiminkite, draugai, kad vąjus bus‘tik vie- 

> ną mėnesį-^-nuo i d. spalių iki 1 d. lapkričio.
Tyo įąiLu naujiem prenumeratorima yra nu
marintąkaina Vienu doleriu. Reguliarė “Lais
vės” prepumerąta $6 metams. Gi vajaus laiku, 

j naujiem fckaitjdbjam duodama’ už $5 metams 
ir už $2j.5O pų^-metų. Atsinaujinantiem pre- 
numetįtą. nęrąįijĮp^immo. Tik tie skaitytojai 
galės -už $5 f’ihėĮamŠ ■ atsinaujinti prenumeratą, 
kurie gaus. (iu< hhujūs metinius skaitytojus.
t PUIKIOS Mqvanos KONTESTANTAM

“Laisvės”’ direjktbriai kviečia draugus į kon- 
testą brinkime pirenųmeratų. A. L. D. L. D. 
Antras Apskritį kęntestantam skiria sekamas 
dovanas : ; .

Pirma dovana .
g Antra dovana .
‘ . Trečia dbvąha , 

Ketvirta dovana
'• Penkta dovana 
v Šešta dovana . .

‘Darbuokites, kad gauti dovanas ir kad’ su
rinkti’ sąvo dienraščiui nors 2,000 naujų skaity
toją. ’ ;šis darbas yra labai svarbus darbinin
kiškos .apšviėtos. atžvilgiu. Platindami “Lais- 

’ * vę/’ putinsite, klasinį susipratimą proletarinėse 
ma^sįL b ' ~ ,

15

9%
4
6

5%
5
4
3
3

GO ii O LAISVE
46 EYCK STREET . BROOKLYN, N. Y.
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Bell ___
Keystone

fa-
3 diena 

streika-

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS 'GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJ AS' •'
1 ■ Laisniuotas New Jersey

■ ■ ir Pennsylvanijds' valstijose 
Užtikrinu, kad* mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

užsipelny- buvo tušti prižadai 
įti per savo prakaitą nors kokį susilaukė ir Francijos

idant apsigynus nuo ba-(nįnkai draudimo, ir ne bet ko-j leistą

i Tarytum tik turėtų džiaugtis streikavo prieš draudimo. įsta- 
iš to Francijos darbininkai, tymą įvairiose Francijos vieto- 

■ kad jau nebebus jie pamesti se ne mažiau 150 tūkstančių

kad supažindint 
vietinius (dalinai ir ateivius) 

yra sten-1 chirbininkus su darbininkišku 
• I solidarumu. Svarbiausia todėl

•X

kodėl
v

I
A?

I 
n

f

4

Trečiadienis, Spalių 15, 1930 L A I*'S' VE- Puslapis Trečias *

Kaip Bedarbe
ĮDOMUMAI “Mažėja” Montreale

MONTREAL, Canada. — 
Džiaugiasi Montrealo miesto al- 
dermanas Mathieu per čia esan
čius laikraščius delei gerėjan
čių laikų ir bedarbės sumažėji- 
m u.

Pradedant (ir sykiu baigiant)

Darbininkų. Atsincšimas Linkui 
'Kitu Darbininkų Prie To Paties 

Darbo
Dirbantieji darbininkai čia 

yra visokių tautų ir tarp jų 
girdėt įvairūs koliojimaisi ir 
neapykanta tarp savęs. Nors 
jie yra lygūs kaipo turčių ver
gai, vienok dar to nėra pasiekę, 
kad suprasti tarptautinės dar
bininkų vienybės svarbą. Į 
šiuos vaizdus žiūrint, susidaro 

| nepaprastai blogas įspūdis,

Miestas, Kuriame Vyrų
Yra 6 Kartus Daugiau
Negu Moterų

Kinijoj yra miestas Tai-i
Juanfu, kuriame iš 140,000
gyventojų 120,000 yra vyrai I Hochelagos gatvę pertaisyti dc-
ir vos 20,000 moterų. Šis J°i tramvajaus įvedimo, tapo' kapitalistams džiaugsmas, 
skirtumas vra kilęs del to, 'Priimta «Pie -šimtas suvirs dar-|jiems to tik ir reikia, kad dar-! 
k*nl tnvni del bipclnumo žn lbin,nk^ (darbas numatoma | bimnkai rietųsi. Tą vaizdą' 
kad tėvai dvi Ineclnumo ZU ,ne jb,.iau> kaip vienam mene-1 daugiausiai sudaro vietiniai 
dydavo moteriškos lyties Isiui). Tuo tarpu Montrealo ka- j francūzai, 1............... ....

»kūdikius, neturėdami vilties > pitalistu didlapiai su alderma-1 jr nemaži’ patriotai. '
paruošti savo dukterims (au Mathieu priešakyje pradėjo Aiškumą bei tikybinį fanatizmą 

^•atatinkama kraitį. (talpinti straipsnius džiaugda-*|panaikint tai labai daug reikia
. - . Imiesi ir kitus džiugindami, kad pasidarbuoti,

Sakoma, del tokios mote- . “Į;eleta.s šimtų” darbininkų yra 
rų stokos tame mieste, tė- Įgavę darbus, ir dar ; 1 ■
vai, kurie turi savo namuo- Igiamasi dar daugiau viešu dar- ..................... ...... . ........... ..
se dukterų, reikalauja užjb’h kurie turi būti veikiai pra-! yra mūsų užduotis rengti dis-i 
jas tiek pinigu, kad mažai ^e(^.amį’ klant užtektų visai žie- iįusijas ne tik ,su lietuviais, bet >

____ i .——ir: |mai darbo visiems bedar- dar daugiau su Kanados vieti-! 
L ” • ištikro numatoma! ninis darbininkais, nes ju dau-1 , ■
brangias žmonas |darbai tik tam “keletui šimtų”, Iriausia yra, o be'jų sunku prie (stoja- 

Sąryšy SU tuo, vie-jne daugiau, nes kiekvienam yra i vienybės prieiti.
į aišku, jogei žiemai ateinant, oi Todėl, draugai, į darbą, 
i dirbtuvėms sustojant bei silp-į ir čia saulutė užtekėtų, 
Inai dirbant, be abejo, bus pa- ■ ]<ad Sovietiniuose rytuose, 
! liuosuojama tūkstančiai. darbi- soj šeštoj pasaulio dalyj.
; ninku. Tai kam tas džiaugs-1 Cingu-Lingas.
mas atitinka, į tokį vaizdą žiū-Į

i rint, jeigu vienoje vietoje pri-1
‘ ima prie laikino darbo kokį I n 1’ ‘ I D J’ 
šimtą darbininkų, o nuo pašto-! yMDlDfflKŲ VraUflMaS 
vaus darbo atleidžia tūkstan-1

(čius? Tas anaiptol nereiškia! .
i bedarbių sumažinimo, paimant; F'rancUos Darbininkų Kova del 
išimtą. O Montreale randasi, i Ligos Kasų
'sulig kapitalistų apskaičiavimu,i i u- Francijoj iki paskutinių lai-nvn. .24,000 bedarbiu. I. . ,v. . . , ,1 1 ikų visiškai nebuvo darbininkų

I ■ ligos kasų ir kitų draudimo 
Darbui 'rūšių. Nuo 1919 m. buvo vi-

Kiekvieną rytą prisirenka be-'Iiojami darbininkai prižadais,

ant gatvės be jokios pagėlbos' 
ligai ištikus, nelaimei ištikus, 
senatvės susilaukus ir t. t.* 
Bet Francijos darbininkai ne
apsidžiaugė, o paskelbė griež
tą kovą tam įstatymui. Ka
me gi dalykas? žinoma, ir 
Francijos darbininkai stoja už 
draudimą, bet draudimą ne 
darbininkų lėšomis, ne nutrau
kimu nuo jų mažų algų, o 
samdytojų ir valstybės lėšo
mis. Dabartinis gi Francijos

0 į draudimo įstatymas užkrauja 
nesĮant pačių darbininkų didžiau- 

jsią įnašų naštą į draudimo ka
išą. Iš viso tui būt mokama 

.18 procentai nuo’ algos: 4 pro- t.kybinia! fanatikių icentus tu? mol(gt darbininkai 
lą patrio-1

Drg. L: Pruseikos' ! : • įįpo pietų-0 Don<,ra- vaka‘ 

Prakalbi] Maršrutas 20-21 spalių Coal Centre/ 
Leechburg, Vandergrift. .i; * 

-------- 22 spalių Pittsburgh, So-;
L. Pruseikos prakalbos;^10- 

Pittsburgho apielinkėse: I 24 spalių Stubenville, O. 
spalių Benwood, W<

atsiranda vyrų, kūne gale- |biams> Bet jštikro numatoma | njais darbininkai 
tu tokias 
įpirkti.
tos valdžia išleidžia įsaky
mą, kad per keletą mėnesių 
visos jaunos merginos ište
kėtų. Tėvams, kurie atei
tyj žudys savo kūdikius ir 
už suaugusias dukteris rei
kalaus didelių pinigų, gręsia 
bausmė.

ir kitus 4 samdytojai. Susir
gus darbininkui duodama pa- 
šelpa ne daugiau pusės algos, 
o jei ligoninėn jį paguldo, tai 
da numušamas trečdalis arba 
net ir pusė, jei jis beturi vai
kų. Tai tokį “draudimą” įve
dė Francijos buržuazija su so- 
cialfašistų pagelba.

Darbininkai griežtai prieš jį 
Kada ;liepos mėnesį 

įmokant algą pirmą kartą no- 
. ( . 'rėjo fabrikantai išskaityti dar- 

. bininkams 4 procentus į ligos 
.aiP .kasą, darbininkai prieš tai 
1S 1-i kuogriežčiausiai užprotestavo. 

(Kairiųjų profsąjungų ir komu- 
i'nistų partijos vadovaujami, jie 
(atsisakė priimt darbo mokes
tį su procentų išskaitymu ir 
paskelbė įvairiose Francijos 

į vietose streiką prieš tokį drau
dimo įstatymą.

Streikas kaip bematant iš
siplėtė po visus Francijos pra
monės centrus. Darbininkai 
visur renka streiko komitetus 
ir didžiausioj vienybėj meta 
darbą. Jų vienybė buvo to
kia didelė, kad net kai kur 
priversti buvo veidmainingai

Moterų Smegenys
* Nesiskiria nuo Vyrų

Nesenai New Yorke
fesorius Papeks,' eilę metų Rytmečiais Prieš Prasidedant
tyrinėjęs ir lyginęs vyrų bei
moterų smegenis, priėjo’ ivicnvivui, pilouc;iIArt .
prie išvados, kad moterų fiarbjn didelis skaičius tikėd'i ka<? J,ie busi4 ąPruPinti Ilgos, pritart streikui ir socialfasistų smownvs mažai tesiskiria! • skaičius, tikeda |nedarbo mctu ir t. bet tai vadai, kurie ir Francijoj, kaip

nuo vyrų smegenų.’
Negalima esą sakyti, kad i centą, i

vyrų ir moterų smegenis J do, bet veltui.
., siekia virš dvie

jų šimtų, o gauna darbus, jeigu Jaukus, :ir
būtų visai lygūs. Kai kurids skaičius, pav. 
moterų smegenų dalys yra ■ 
ištobulintos daugiau negu jr

♦ vyrų, ir atvirkščiai. Bet ir 
'smegenų svoris, ir sudėtis 
pas vyrus ir moteris yra to
kia, kad kalbėti apie vyrų 
pirmenybę visai netenka. 
Tarp vyrų ir moterų smege
nų kokybės nėra jokio skir
tumo.

Susirinkusių T.io 0 v's« rGžių: ir
' i ligai ištikus, ir nelaimei bedir
bant atsitikus, ir senatvės susi- 

r gimdant, ir numi- 
pasitaiko gauti, kokie 5—6'rus. Draudimas priverstinas

darbininkai. O tas reiškia, jo-j visiems darbininkams, ne tik 
gei iš, vakaro buvo paliuosuota ' P1 amon^j h’ piekyboj dirban- 
toks pat skaičius. Is to galima 
žinoti darbininkų gavimas dar 
bų ir bedarbės “mažėjimas.”

Ant galo,ir Lietuvoj, laiko visiškai ne- 
darbi-I galimu streikuot prieš jau iš-

I, buržuazijos įstatymą. 
Daugelyj vietų darbininkai pa-, 
skelbė streiką ne tik prieš pro
centų išskaičiavimą iš algos, 
bet ir pareikalavo apskritai 
darbo mokesties pakėlimo.

Kaip smarkiai plėtės strei
kas, rodo šitos skaitlinės: nuo 
liepos 1 d. iki liepos ,22 d.

darbininkų. ■ Liėpdš 22'd. strei
kavo 22' tūkstančiai, 24 dieną 
—60 tūkstančių, jų tarpe 12 
tūkstančių metalistų, 11 tūks
tančių audėjų; liepos 29 
d. jau streikavo) 100 tūkstan
čių; rugpjūčio 1 d. prisidėjo 
prie streiko Rubė-Turkuene 15 
tūkstančių audėjų, rugpjūčio 2 
d. prisidėjo daug kitų 
brikų; rugpjūčio 
šiaurinėj Franci jo j
vo 100 tūkst. su viršum audė-j 
jų ir metalistų; nuolat prisi
deda nauji fabrikai. Arman- 
tiere per dvi savaiti streiko, 
kuriame dalyvauja 12 tūkst. 
darbininkų, atsirado tik 9 
streiklaužiai. Toks didelis 
yra darbininkų ūpo pakilimas j 
ir pasiryžimas. į kovą. Strei
kininkai kasdiėn daro didelius 
mitingus ir demonstracijas; 
demonstrantai mušas su žan
darais. Daugelis ‘stoja į -kai
riąsias profsąjungas...

Tai yra aiškūs ne tik eko
nominiai, o pirmiausia politi- 
niai streikai, nes jie nukreipti 
ne tik prieš fabrikantus, bet 
ir prieš valdžią, šie streikai 
tur milžinišką reikšmę ne tik 
Francijos, o ir kitų šalių dar
bininkams. Juk ir Lietuvoj 
prievarta išskaitoma iš menkos 
darbo mokesties tam tikras 
procentas į ligos kasas. Ko
munistai ir kairieji darbinin
kai šaukė darbininkus į kovą 
prieš tuos išskaitymus. Social- 
fašistai visom išgalėm trukdė 
ir sutrukdė tą kovą. Jie šau
kė, kad tai yra visiškai nega
limas daiktas kovot prieš pro
centų iš darbininkų algų iš
skaitymą, kuris yra daromas 
pasiremiant įstatymu; jie vi
sokiais būdais dargi šmeižė 
del to kairiuosius darbininkų 
atstovus ligos kasose ir komu* 
nistus, šaukdami, kad iš tokių 
mūsų draugų reikalavimų esą 
matyt, kad jiems visiškai ne
rūpi darbininkų reikalai, o tik 
rūpi drumst ir drumstam van
denyj žuvis gaudyt. Dabar 
jau tur būt aišku visiems dar
bininkams, kad tokie socialfa- 
šistų vadų šauksmai rodo jų 
rūpinimąsi ne dąrbininkų rei
kalais., o samdytojų kišenėmis ; 
jiems.rūpi, kad samdytojai ne
būtų “perdaug nuskriausti,”' 
kad jiems nereikėtų visų įna-i 
šų į ligos kasas mokėt.

burgh.
16 d. spalių Mckees Rocks.
17 d. spalių Carnegie.
18 d. spalių New Kensing- i 

ton, Pa.
19 d. spalių Monongahe-

Iš West Virginijos d. Prtį- 
• seika važiuos į up-state 
New York.

Radiumas Išaugina Dideles 
žuvis

Kanados provincijoje On
tario yra keletas ežerų, ku
riuose randama nepaprastai 
didelių žuvų. Jau senai žve
jai patėmijo, jog tų pačių 
veislių žuvys, kurios kituo- 

f j*e vandenyse išauga papras
tai nedidokos — iki vieno, 
dviejų bei trijų svarų—tuo
se ežeruose išauga iki pen
kių, septynių bei dešimts 
svarų. Suprantama, žvejai 
vien džiaugdavosi tokiomis 
stambiomis žuvimis ir net 
iš tolimų vietų važiuodavo 
tenai žvejoti. Tačiaus ir 
žvejai stebėdavosi tuo nepa
prastu žuvų dydžiu.

Pasklydus apie tai ži
nioms, atkreipė į tai domės 
tyrinėtojai. Ežerų vandens 
buvo pasiųsta į McGill Uni
versitetą, Montreale, idant 
ištirt jo sudėtį. Ištyrus pa
sirodė, jog tasai vanduo tu
ri savyje labai daug radiu- 

^mo, taip sakant, vanduo at
mieštas radiumu. Apskait- 
liuota, jog tame vandenyje 
radiumo daugiau, negu tū
luose Europoje paskubu
siuose 
niuose.
laboratoriniais bandymais 
patirta, jog radiumu gali
ma išvystyti tūlus gyvūnus 
daug didesniais, negu jie 
paprastai išauga, todėl šia
me atvejyje tikima, kad tai 
raaiumas ir bus tas akstin- 
tojas, kuris užaugina tas 
nepaprastai dideles žuvis.

4 J. Barkus.

ŠVELNESNIS

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatysite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “švelnesnis”. 
Jums patiks Chester
field geriau, negu by 
koks kitas cigaretas.

gydančiuose šalti- 
Kadangi jap senai

■■■f

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

--- Oregon 5136 
Main 1417

Jūsų Akys Uždirba Jums Pragyvenimą

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

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

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

Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopišky Ištyrimu
Taigi, nėra.skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

girdėti—moksliškas ištyrimas naujoviškais instrumentais nurodys tin
kamus akinius, kurie jums reikalingi,p;Jr,/}

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

; Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
W,

Užlaiko LINKSMIAUSIĄ UŽEIGĄ ELIZABETHE
šaltų gčri- 
Cream, taip 
gardžių už-

{vairių 
tnų, 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 maudynės 
(swimming pool).

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

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

Telephone: Trinity 3-1045
ELIZABETH,

TĖMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES J6MOKINAM, kaip apsieiti su Rasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti salic plan* f 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius Su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

8. Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu 8ofe- 
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilng 

• progą pasinaudoti vienu iš dviejų amatą-“- 
mechaniko arba Šoferio. Garantuojama lais- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš
kai ir angliškai. Kaina priinama visiems.

Mokyto.ium yra. žymus ekspertas' L. TIKNIAVIčIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M.

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeigu kenčiate nuo: Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Ohroniikų Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Galvosvai- 
gio, Skilvio, Žarnų ir Mėfilažarąės Ūgų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Lia ‘ 
Plaučių, Kvėnųęijamųjų Dūdų, Nosies ir Gei 
Ligų, Reumatizmo, Sciattkos ir Strėnų Skaui 
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, ai J 
galiu pagelbsti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydojna naujausiais, užgiriais mok- 
aliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmenifikos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. Z I NS I10TAST I6th ST.N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PLj
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Puslapis Ketvirtas

Daina Apie Sakalą
Maksim Gorkij.

(Pabaiga)
dar nors kartą į padangęs 
Priešą prispausčiau aš... 
žaizdų ir... užspringtų jis

—“O, jeigu 
pasikėlus L.. 
prie krūtinės 
mano krauju!... O, laime kovos!...

“O Žaltys pamanė: “tur būt padangėse 
ir ištikrųjų malonu pagyventi, kad jis taip 
vaitoja!...”

“Ir pasiūlė jis laisvajam paukščiui: “O 
tu pasislink prie kiaurynės krašto ir krisk 

[’žemyn.”
“Gal būt sparnai tave pakels7 ir pagy

vensi dar truputį savo stichijoj.”
“Ir sudrebo Sakalas ir, silpnai riktelėjęs, 

nagais šliauždamas akmens gleive, nuėjo 
prie kiaurynės.

“Ir priėjo jis, ištiesė sparnus, atsikvėpė 
visa krūtine, sužaibavo akimis ir nusirito 
žemyn.

“Ir pats, kaip akmuo, šliauždamas uolo
mis, laužydamas sparnus, barstydamas 
plunksnas jis smarkiai krito...

“Srovės banga sugriebė jį ir, kraują nu
plovus, putomis apgobus, nugarmėjo jūron.

“O jūros bangos, liūdnai kriokdamos, 
daužės į akmenis... Ir paukščio kūno ne
buvo matyti jūros plote...

II
“Žaltys gulėdamas, tarpėklyj ilgai galvo

jo apie paukščio mirtį, apie padangių aist
ra. * f

“Ir štai jis pažvelgė į tą tolį, kurs amži
nai vilioja akis svajone apie laimę.

—O ką matė jis, miręs Sakalas, šioje be 
dugno ir be krašto dykumoje? Kodėl toki 
kaip jis, numirėliai, savo kilimų padangės- 
na meile jaudina sielą? Ką jie ten randa? 
O aš juk visa tai galėčiau sužinoti, paki
lęs padangėsna nors neilgam.

“Pasakė ir—padarė. Žiedu susisukęs jis 
stryktelėjo į orą ir siauru kaspinu blykste
lėjo prieš saulę.

“Gimęs šliaužioti—lakioti negali!... Už
miršęs tai jis krito ant akmenų, bet neuž
simušė, o nusijuokė...

—“Tai štai kame padangėsna pasikėli
mų puikumas! Jis—kritime!... Juokingi 
paukščiai! Žemės nepąžįndatni, joje ilge- 
damiesi, jie kyla aukštai padangėsna, ir 
jieško gyvenimo kaitrioj dykumoj. Ten 
tiktai tuščia. Ten daug šviesos, bet nėra 
ten maisto ir nėra gyvam kūnui atramos. 
Kam gi išdidumas? Kam gi priekaištai?
Ar tam, kad jais pridengus savo norų be- 

• protybę, paslėnus už jų savo netinkamumą 
gyvenimo darbui? Juokingi paukščiai!... 
Bet manęs daugiau jau nebeapgaus jų kal
bos! Aš pats viską žinau! Aš—mačiau, 
padanges... Pakilau aš josna, išmatavau i

jas, pažinau kritimą, bet neužsimušiau, o 
tik stipriau savim pasitikiu. Tie, kur že
mės mylėti negali, tegyvena apgaule... 
Aš žinau teisybę. Ir jų šauksmams aš ne
patikėsiu. Žemės padaras—žemėje aš gy
venu.”

“Ir jis susisuko kamuoliu ant akmens, 
didžiuodamasis savimi.

“Visa jūra blizgėjo skaidrioje šviesoje ir 
bangos rūsčiai mušės į krantą.

“Narsiųjų beprotybę mes garbiname!
“Narsiųjų beprotybė—štai gyvenimo gu

drybė! O narsusis Sakale! Kovoje su prie
šais praliejai tu kraują. .. < Bet ateis laikas 
—ir lašai tavo karšto kraujo, i kaip kibirkš
tys, suliepsnos gyvenimo patamsėse ir už- 

’degs daugelį narsių širdžių beprotišku 
troškimu laisvės, šviesos!

“Nors tu mirei!... Bet dainose narsiųjų 
ir galingųjų dvase visuomet tu būsi gyvii| 
pavyzdžiu, didingu šauksmu laimėn, švie-1 
son!

“Beprotybei narsiųjų dainuojam mes 
dainą!”

Laivai retai 
ten vaikščioja. Viena, 
dar daug neištirta, o 
svarbiausiai, 1 
būna ilga žiema, ledai

ir Norvegijos, už Baltosios 
jūros Berencovoja jūra, tar
pe Berencovos jūros ir 
SSSR, yra Baltosios jūros, 
kurios visos yra prie SSSR, 
teritorijos. Jeigu orlaiviu 
skristi nuo Beringovo per- 
lajos tiesiog iki SSSR, ir 
Finlandijos sienos, tai šiau
rės vandenio kelias būtų iki 
5,000 kilometrų.

Kol kas ši šiaurės SSSR, 
vandenių daugybė yra ne
pilnai ištirta, 
dar 
kad 
kas 
ten
ir laivų plaukiojimą trukdo. 
Vienok Sovietinė valdžia tę
sia tyrinėjimus ir su laiku 
ir ten bus reguliariški van
dens keliai. Yra daug salų: 
Vrangelio, Medvežija salos, 
Liakovskų salų grupė, Nau
jas Sibiras ir jų grupė, 
Šiaurės Žemės salos, Franc- 
Josifo salos, šiaurinė Žemė 
ir tt. Sovietų valdžia taiso 
ant tų salų radio stotis, kas 
gelbsti medžiokles, žuvinin
kystės ir navigacijos rei
kalams.

Kaip matome, SSSR, turi 
savo teritorijoj ir rubežiuo- 
jasi net 13 jūrų; ( prieina 
prie Atlantiko vandenyno 
per Baltijos jūras, ir jai

.. .Tyli rūstūs toliai, melancholingai tek
šlena į smėlį bangos, ir aš tyliu žiūrėdamas 
į Ragimą, pabaigusį pasakoti jūrai dainą 
apie Sakalą. Ant vandens vis daugiau si
dabrinių dėmių nuo mėnulio spindulių... 
Mūsų katilukas tyliai užverda.

Viena, iš bangų mudriai užsirita ant plačiai atdaras kelias linkui 
kranto ir, erzinančiai ūždama, šliaužia Ramiojo vandenyno. Toki 
prie Ragimo galvos. . jtai faktoriai apie jūrų ke-

—Kur eini?... šalin!—mostelė Ragimasjpus 
į ją ranka, ir ji klusniai nusirita atgal jū- Į 
r on.

Man visai nejuokingas ir nebaisus Ragimo, 
dvasinančio bangas, elgęsis. Viskas r p 
link išrodo ypatingai—gyvai, švelniai, ma
loniai. J" ' \ ? 
ma, kad vėsiame jos kvėpavime į kalnus, 
dar-neatvėsusius nuo dienos kaitros, slepia
si daug galingos, sutvardamos jėgos. Tam
siai mėlyname danguje auksiniais žvaigž
džių raštais išrašyta kažkas iškilmingo, ža
vinčio , sielą, jaudinančio protą maloniu lū-1 
kesčių kažkokio pažinimo. - 

* Viskas snaudžia, bet snaudžia įtemptai 
—gudriai ir rodosi, jog štai sekančią se
kundą viskas suvirpės ir suskambės sutar
tingoj neapsakomai malonių garsų harmo-: 
] 7 ‘ ‘ _ V / .
tis, išaiškins jas protui, o paskui užgesins 
jį, kai pasivaidenusį žiburėlį, ir nuvilios 
paskui save sielą aukštai tamsiai mėlynon 
bedugnėn, iš kur mirgantieji žvaigždžių 
raštai ją pasitinkant taip pat skambės ne
paprasta pažinimo muzika...

Vertė Džugas.

Keliai Upėmis
Turtinga SSSR, yra ir vi- 

aP- du j e upių vandenio keliais. 
T_ . t . . . . v Sibire Amūro, Lenos, Jeni-Jura taip Įtaigiai rąmi, ir jaučia- - • ? di_
vpRiamp ina virnn i knlniic J ’ 1

deles, kuriomis šimtus ir 
tūkstančius verstų ilgio lai
vai plaukioja ir gali plau
kioti.

Turkestane: Syr-Darija, 
Amų-Dąrįja, Ui ir Sary-Su 
upės; kuriomis plaukioja 
laivai ir laiveliai.

Europinėje dalyje SSSR.: 
n .Pečiora, Mizen, Šiaurinė 

n.U°E gaĮsai apsakys pasaulio Paslap-;paupUVa, Suchona, Vyčeg-

S. S. S. R. VANDENIO KELIAI vietoje yra tik 20 verstų 
pločio, o plačiausioje 70 ver
stų. Beringovo pertaka ati
dalina Sibirą (Čukotsko 
pussalį) nuo Alaskos, tai 
yra vieta, kur Amerika at
skirta nuo seno pasaulio 
(Azijos) tik 20 verstų van
denio kelio.
Kelias šiauriniu Vandeniu

Nuo Beringovo x užlajos 
iki Norvegijos guli šiauri
nis (ledinis) okeanas ir ten 
SSSR, neturi su kitomis 
valstybėmis rubežių. ’ Pagal 
SSSR. Centro Komiteto 
nutarimą, nuo 15-VI-1925, 
SSSR, rubežius nuo Berin
govo pertakos eina pagal 
190 merdianą rytinės ilgu- 

>; mos iki šiaurinio ašigalio ir. 
-turintis 20,000 keturkampių inuo Finlandijos ir SSSR.

t brgne sįen()s vėl taip pat pagal
plaukas kontroliuoja pašau- Martinei Lietuvai, bet gylis uneridianą 30 rytinės ilgu- 
liniai imperialistai per sa\o,jo tik 65 pėdos. Sibire yra;mos iki šiaurinio žemės aši- 
komisiją ir daro įvairių! antras didelis Z___ L?
kliūčių del Sovietų Sąjun- Baikal, kuris turi 30,000 ke-1 
gos, ypatingai del karo lai- turkampių 
vų perplaukime.

Tarpe Kaukazo ir Turkes-

Sąjunga Sovietinių Sočia-;bus sujungtos su Juodomis 
listinių Respublikų tai mil-i jūromis ir kitais vandenio 
žiniška šalis. Jos rubežiai keliais. Kaspijos jūros tu
su kitomis valstybėmis yra i N 385,000 keturkampius ki- 
apie 70,000 kilometrų ilgio; pometrus.
iš to skaičiaus iki 50,000 ki- Tarpe Turkestano ir Ka- 
lometru vandenio rubežiai. zakstano yra Aralskos jū- 

Sovietu Saiumra ansuna ros> turinčios WOO ketur- OUVlvLU OČIJ HIIL vv ctUoLl.'Jct ’ •> • i ♦! i ij*tv. , . kampių kilometru ploti. Jos
sios juros bei vandenynai. išimtinai yra Sovietų Są- 
Šjauivakaiuose ji guli prie jungos teritorijoj, turtingos 
'FIniskos užlajos,_per kurią (žuvimi ir jūrų paukščiais; į 
jšeina i Baltike juras ir At- jas įpUOia (jvi didelės upės: 
lantiko didjūrį. Pietų kras- Syr-Darija ir Amu-Darija, 
te visos Azovo jūros yra kuriomis plaukioja laivai. 
■SSSR teritorijoje ir didesnė prie naujai pravesto gelžke- 
.. ’ ............. > iš ten n0 iš Sibiro į Turkestnna
per siaurumas Bosforo ir guii didelis ežeras Balkius

Ipusė Juodųjų jūrų, iš ten

tDardanelius kelias į pašau-; ’
lį. Deja, dabar tas per-' verstų, arba veik lygus da

Trečiadienis, Spalių 15, 1930
........ -L - '■ >1

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188-tęs kuopos susirin

kimas bus nedčlioj, 19 spalių, rusų 
svetainėje, 8014 Yęmans St., ĮO-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, ' yra 
svarbių reikalų, reikės išrinkti orga
nizatorių ir finansų sekretorių, nes 
jiedu apleido Detroitą. B. V.

(245-246)

ris veikiausiai eis Neva upe, 
per Ladogos ežerą, Svyr 
upe iki Onegos ežero, o ten 
guli daugybė ežerų į šiau
rius iki Onegos užlajos.

Prekių Gabenimas
Vidujiniai SSSR, upių ke

liai 1928-29 m. pervežė 46.9 
milionus tonų prekių. Gi 
pagal dabartinį penkmečio 
planą, jo pabaigoje, kas bus 
baigtas 1932 m., perveš 77.5 
milionus tonų. ,

Žmonių 1928-29 m. perve- 
___ 7 w žė upių laivai 18,000,000, gi 
tai kad!pabaigoje šio penkmečio ga

les pervežti 24.3 milionus. 
Vidujinių gerų upių kelių 
1928-29 m. ilgis.buvo 54,346 
kilometrai, iš to apšviestų 
naktimis 33,Q00. Pabaigoje 
penkmėčio kėlių ilgis turi 
būti 76,000 kilometrų ir ap
šviestų 51,000.

Pagal planą, Dnepro upe, 
kuri nebuvo pilnai tinkama 
del joj 'esamų akmenų, kada 
bus baigtas “Dneprostrojus” 
(elektros gaminimo stotis), km 
ris lėšuos 150 mimlionų rublių, 
(į tris ir pusę metus atsimokės, 
nes bus pigiausia elektros ga
minimo stotis) bus tinkama 
laivams plaukioti, nes bus joj 
daug priedų ir “šliuzų.” Dne
pro upe per.metus galės per: 
plaukti iki 200,000,000 pūdų 
medžių, javų ir kitokių prekių.

Pagal planą užsibrėžta: 
Pagerinti sujungimą tarpe Va
karinės Dauguvos, per upę 
Ilą, Berezovskį kanalą, ir pa
gilinti Bereziną upę, kuri įpuo
la Į Dneprą.

Prakasti Volgos-Dono kana
lą, kuris yra milžiniškos reikš
mės.

Sujungti upes Kama ir Pe
čiora, kas lėšuos iki 30 milio- 
nų rublių. Tas sujungimas bus 
atsiektas per upę Kolvą ir to
kiu būdu Volgos vandenio ke
lias bus sujungtas su Lediniu 
Šiauriniu didjūriu.

Pradėti ruošti vandenio ke
lią tarpe Maskvos ir Nižny- 
Novgorod. Jo įrengimas gali
mas dviemis vietomis. Pirma: 
upės Maskva, Oką ir Volga. 
Antra: Chapilovo prūdai — 
Klezrna, Oka ir Volga.

Dar yra užbrėžta keletas 
kitų darbų. Visi jie šiam penk
mečiui lėšuos 180 milionų 
rublių. Ir paskirta del upių 
laivynų budavojimo 153.5 mi- 
lionai rublių.

Bus pagilintos upės ir ka
nalai. Bus budavojama ir yra 
budavojama naujos prieplau
kos su mechaniškais sukrovi- 
mais ir. iškrovimais prekių. 
Budavojama baržos aliejui 
vežti po .12,000 tonų įtalpos. 
Tokių nebuvo ant upių ne tik 
SSSR., bet ir kitur.

Tiek tai yra užbrėžta šiam 
penkmečiui. Sekapiame penk
mečio plane bus dar daugiau.

SSSR, apims plotą nuo va
karinių rubežių iki Uralo kal
nų, nuo pietų Kaukazo kalnų 
iki Baltųjų jūrų. Europinė 
SSSR., kuri yra didesnė už vi
są vakarinę Europą, yra pa7 
plokšti augštuma, nėra didelių 
kalnų, yra labai daug upių, 
gilių ir plačių, didelių ežerų, 
.ir teikia progą išvystyti 'pui
kiausius vidujinius vandenio 
kelius. , ;

Caristine Rusija buvo aplei
dus tą. Dabar Sovietinė .val
džia .imasi energingai viduji
nės navigacijos ., kelių plėtimą. 
Už desėtko k|to; 'metų SSSR. 
bus padengta šimtais ir šim
tais tūkštdhČių Vidujinių ’upių; 
ežerų, sujungtų kanalais kelių. 
Gelžkeliai, automobiliai, van
denio ir oro keliai sudarys 
puikiausia komunikacija.

D. M. š.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LIETUVIS BARBERIS
Mes nukerpame plaukus pigiau per 

5 dienas savaitėje. Darbą atliekame 
gerai. Ateikit tomis dienomis, kada 
kainos nupigintos, sutaupinsit pinigų. 
Thomas Krapas, 14 Millbury St., 
Worcester, Mass. (245-246)

ELIZABETH, N. J.
Margir£13\ I1AUdS01',?n\%’ 

spalių po No. 69 S. Park st., 8-tą kampas Clifford Ave. 240-45 
vai. vakare. Toj dienoj, kada regu- -------------------------------------------------

GEORGE NOBILETTI

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

niais numeriais galima nusi- 
ipirkti saldainių krautuvėj pas

liaris susirinkimas pripuola, yra ren- i 
giarna prakalbos, todėl susirinkimas 
šaukiamas pirmiau del geresnio pasi
tarimo. Yra svarbių dienos klausi
mų, tat visi nariai ateikit laiku.

Valdyba. .
(245-246)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52-ros kuopos susirinki- j 

mas bus subatoj, 18 spalių, Draugijų 
svetainėj, 4637 W. Vernor Highway, i 
7:30 vai. vakare. Kiekvieno nario 
pareiga ateiti į šį susirinkimą ir at- i 
sivesti po naują narį, nes dabar yra 
agitacijos mėnuo. Gauti naują narį i 
į draugiją nėra sunku, tik reikia pa-i 
dirbėti, pakalbinti savo draugus bei j 
pažįstamus. Tat nepamirškit atsi- 
ankyti ir atlikti savo - pareigą.

Sekr. V. Geraltauskas.
(245-246)

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Gynimo Komitetas atsigau

na į visas vietos ir apielinkės orga- 
lizacijas, kliubus ir pašelpines drau
gystei, kad išrinktuinėt ir prisiųstu- 
•mėt delegatus j tarptautinę ateivių 
gynimo konferenciją, kuri įvyks 2 
apkričio (November), 1930, Hunga
rian Hall, Cambridge ir 4th Sts., 
Philadelphia. Jūs jau žinote, kad 
valdančioji klasė 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 I 
laikas, turime visi bendrai užprotes- 
;uoti prieš tuos žabangus. Todėl 
kiekviena draugystė turi pasirūpinti 
šrinkti delegatus ir prisiųsti į mi
nėtą konferenciją. P. Puodis.

(244-246)

Pianistas ir Mokytojas
įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos / 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO X
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D 

ELIZABETH, N. J.

Bell Phone, Poplar 7546

GRABORIIiS-UNDKRTAKEK

■ 5b»lr.nn>nojn Jr laidoj* nomirunlui 
visokių kapinių. Norintieji geriausio 
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje kaukitės pas mane. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriausios# vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

da, Vyęęgja, Neva, Svyr, 
Kama, Oka, Volga, Don, 
Dnepr, Ural, Ufa, Viatka, 
Moskva, Bug, Desna ir dau
gelis kitų upių, tai dideli 
vandenio keliai. Volga yra 
didžiausia ir jos laivai 1929- 
30 metais pasiėmė užduoti 
pervežti 20,000,000 tonų 
prekių. Kada bus prakas
tas Volgos-Dono kanalas, 
jos svarba keleriopai padi
dės.

Dabar yra sekami sujun
gimai: Vakarų Dauguva su
jungta per upę Illa, Bere- 
zovskį Kanalą su Berezina 
ir Dnepro* upe. Vandens ke
lias iki Judųjų jūrų.

Finlandijos užlaja, Neva, 
Ladogos ežeras ir jo kana
las, Svyr, Onegos ežeras ir 
jo kanalas, Vytegra, Koža, 
Belo j e ežeras ir jo kanalas, 
Šeksna ir Volga. Tiesa, iš

► • iki ' Kaspijos 
jūros vandeniu' dabar dar 
nėra pirmos klases kelias. 
Jis bus patobulintas, upės 
pagilintos, taipgi ir kanalai. 
Kada bus prakastas Volgos- 
Dono kanalas, tai tas kelias 
eis ir į Juodąsias jūras. Tuo 
pat ruožtu nuo Leningrado 
iki Beloje ežero, ten kiek į 
pietus Aleksandro-Venten- 
bėrskio kanalas iki ežero 
Kubenskoje ir ten upe Su- 
chona iki šiaurinės Daugu
vos, o ja į Baltąsias jūras 
bus kelias tarpe Leningrado 
ir Baltųjų jūrų. K. P. XVI 
suvažiavimui besiartinant 
Leningrado apygardos ko
munistų konferencija rim
tai susidomėjo apie prave- 
dimą ūidejio kanalo tarpe 
Baltųjų ir Baltijos jūrų, ku-

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas ---------------------------------
No. ir gatvė_________________

Miestas ir valst.---------------------

ant 
pn

Gold Medal HaarlemVirš du šimtmečiu/^ IR ‘HĮi A CJGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta VF JĮ./ M gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūsles bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir ? 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len-^ 
gvomis'vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The( New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
tu°j- Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

IHAARLEM OIL 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai” vardo ir kitų neimk*

? ; Ovhbndr JI 1

- [Leningrado

Sibire yra' mos iki šiaurinio žemės aši- 
ežeras, tai i galio, tai yra per 160 geo- 

| grafinių gradusų (meridia- 
verstų, yra ir nų) SSSR, atsiremia iki 

■ Šiaurinio žemės ašigalio.
M jeigu va-

tano guli Kaspijos jūros; ilga siena guli prie Japoniš- žiuoti prie SSSR, žemes, 
jos veik visos yra Sovietų kos jūros, paskiau už Sa- tai yra gulinčios, jūros ne- 
Sąjungos teritorijoje, o pie-,chalino salos ir tarpe Kam- tolimai Beringovo pertakos: 
tinę jų dalis atsiremia j čatkos guli didelė Ochoto i Rytiniai-Sibiriškoji jūra, 
Persiją. Kaspijos jūros tai jūra, už Kamčatkos tarpe i paskiau tarpe salų Naujas 
kaip ir ežeras—neturi van- jos ir amerikinės Alaskos Sibiras ir pussalis Taimyr 
denio išplaukimų, nors į jas 
įpuola Uralo ir Volgos upės.: jūra susijungia Su Šiauriniu

i Tik po prakasimo Volgos- didjuriu per žinomą Berin- Zemlią salos guli Karos jū- 
Dono kanalo Kaspijos jūros govo pertaką, kuri vienoje r*

daugelis nemažų upelių.
Tolimuose i rytuose SSSR.' Per tą vandenį, 

................... s SSSR.

Beringovo jura. Beringovo Laptiavyk jura, tarpe pus- 
salio Taimyr ir Novaja-

ra, ir tarpe Novaja-Zemlia

MMmmmbnnmr
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Noble Streets
Noble Streets
Fairmount
Green
Parrish
Poplar

“Laisvę” Philadelphia, Pa
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th 
3rd 
Bth 
7th 

v7th
7th <& 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine 
923 South 3rdi 
1215 South 2nd 
Franklin & Vine

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 59
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paraginu su

Prakalbose.

vajus 
Sto-

geri vaisiai; 
susėdę kam-

fašis- 
neza-

Jis ne tik sunkiausias 
Bet tie, kurie vartoja po plačiu

151 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

skaudesnį smūgį!
A. L. Moksleivis.

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

4.-.. .i

ligas jvaro, bet ir j grabą paguldo.
Ameriką pagarsėjusius x

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

a- ■'.•'rį

Street or Avenue
, State

BHM

Trečiadienis, Spalių 15,1930

DETROIT, MICH. progresyvių narių vienybę. Bet I prieš tauto-klerikališkus 
tas ponams socialfašistams ne- tus, kurių tarpe yra ir 
pavyko. Kiek čia senai tie' ležninkai ekstriniai, 
patys ekstriniai zurzdavo: -:- -
“Mes į Susivienijimo Lietuvių! Dabar eina platus

Tarybą į darbininkiškos spaudos.

Darbininkiškos Organizacijos 
Veikia Pagal Išgalės

Šio miesto automobilių in- Amerikoje Pildomąją 
dustrijoj bedarbė yra ^asie-įžiūrime taip, kaip į tą .dvivei-jkime visi prie darbo gavime 
kusi augščiausį laipsnį. Pas dę veidmainingą mergą, kuri'naujų skaitytojų. Užrašant 
kiekvieną bedarbį atsistoja viską griebia, kas jai papuola, vieną kitą dienraštį, kad ir be- 
klausimas, kas bus su ryto-1—reikalui esant visus ryšius į darbių laike, daugeliui atida- 
jum? Vieni jau senai ant 
gatvių darbdavių išmesti ne-; 
turi darbo, kiti yra mėtomi ne 
tik iš dirbtuvių, bet ir iš gyve-' 
nimo stubų. išmestas ant gat
vės darbininkas dėkis kur no
ri, atėjus žiemai. Nei darbo, j 
nei stubos, nei kuro, nei duo-j 
DOS. 
pakenčiamas, darbininkų pa- griebėsi, puolė į glėbį vietos įšalą 
Mėtis sunki. ~‘ 1" ' ’ ’ .............. '
likimas, < 
Badas valdo žmones. Darbi-[bę; apsiskelbę, kad jie turi Š. įSusipratusiems. 
ninkiškos organizacijos nieko ĮL.A. 21 kp. 
neslepia nuo darbininkų, jos [L.A. 21 kp. 
daro masinius mitingus; re n- i“gengę.” ! 
gia prakalbas, aiškina mi- jie nebūtų prisidėję prie sklei- 
nioms, kad organizuokitės, įdimo tų “komunistiškų“ pro- 
darbininkai, kelkite obalsį: vokatoriškų lapelių. Jie vi- 
darbo ir duonos bedarbiams, suomet save tituluojasi “ge- 
Jau ne viena karta buvo su-|rais“ “revoliucionieriais,” bet 
rengti tokie mitingai, ir jų dar tas jų statomas kontrevoliuci- 
bus ateityje rengiama, po viso oniškas kuodas, parodė jau ne 
svieto akių. Tarptautiškame j kartą visiems jų vei ^nainiškus 
veikime šį darbą varo pirmyn [ darbus.
A J V Kom Partiia lietu-1 r.- i • •• > įdirbdami užduosime priešams. • v> xxun‘- litui | Sll] metų pradžioj jie buvo
vių tai pe daibuojasi sios 91-[išleidę lapelius prieš Sovietų S 
i . . . - j?.’ P_ai^ĮJ0S,Sąjungą. Rengė su visokiais i

1 [socialfašistais mitingus prieš 
A.L.D.L. 'sovįetų Sąjungos tvarkymįsi.

Tuose lapeliuose tuomet rėkia- j 
__  _______“Sovietų'• Sąjungoj ! 
dabar yra aršiau, negu buvit-Į_ 

i šio caro laibais. Protestuoja
me!” Dabar matyti apsivertė 
pas juos viskas, jau už -“komu- 
nizmą” skleidžiamos .agitaci
jos. Bet toliaus nuo fašistų tie 
samozvancai kitokio Kelio ne-; 
mato; žinoma, nenori matyti, 
nes tai jų principai—idėjos1 
bendras frontas!?,- Susiprato-| 
siems darbininkam# reikia la
bai šio krizio momente apsi-, 
žiūrėti, nesiduoti save viso- 
kiems apsimaskavušiems veid- i 
mainiams suklaidinti. Nes to- į 
ki gaivalai, save pasivadinę Į 

, “kairių-kairiausiais,“ turi pla-! 
nų pastoti kelią darbininkiš- 

įkam veikimui. Fašistai ir so
cial fašistai gerai permato, kad 

į A. J. V. Kom/Partijos veiki- 
PROVOKATORIAI IR so. jmas jjem» Pa kaukęs, nuo l

CIALFAŠISTAI KELIA veidų. Susipratę darbi- klysta, kurie mano, kad ren- 
GALVAS įninkai vienu frontu kovoja giamom prakalbom reikia tu-

Nesiduokite Save Suklaidinti!

galime pertraukti.’’ O kaip pys akis darbininkiška spauda,, 
gi dabar dalykai stovi? Ariypač tiems broliams ir sese- 
tokiems ekstriniams fašis-jrims, kurie po kunigų įtekme 
tinė Gegužio kompanija, kadajdavėsi sau kišenius išvalyti 
Chicagoj su polici jos buožėmis J šiandien pradeda sui 
progresyviams d e 1 e g a t ams Izio laike ir katalikai domėtis, 
daužė galvas, dar tą veidmai-įkad Romos agentai jiems taip 
nišką reikalą neparodė? Bet, j traukė iš kišenių sunkiai už- 

Vargas ir alkis yra ne-;lyg apjakę “broliai“ ekstriniai |dirbtus centus, kad ir pamu- 
pa- griebėsi, puolė į glėbį vietos įšalą ištraukė. Nedarbas ir 

Ot, tai kas do fašistams, ir dabar diskredi-1skurdas pradeda atidaryti akis 
ot, tai kas do spėka! įtuoja progresyvių narių vieny-[sunkaus darbo darbininkams, 

darbininkams 
Tikrenybėj ne S. [šio' vajaus laike reikia padir- 

p. turi, bet fašistų Ibėti, dirbti be atidėliojimo, be 
Nėra abejonės, kaęlatlaidos. Naujų skaitytojų ga

vimui, naujų narių į mūsų or
ganizacijas. Darbas atneša 
naudą ir geras pasekmes. Tik |

rėti bent kokis raštiškas leidi
mas. Jokio raštiško leidimo 
policija negali išduoti ir ji ne
išduoda. Tad ir šį kartą, rei
kalaujant komitetui, jokio raš
tiško leidimo nedavė. Bet 
pats policijos viršininkas pa
reiškė, kad jis bus prakalbo
se, ir kad nieko nebūtų kal
bama prieš J. V. konstituciją. 
Taip jis ir padarė. Turėjo 
vertėją. Drg. Krasauskas kal
bėjo atvirai ir drąsai nurodinė
damas kapitalistinės klasės 
žiaurumus, ir kad policija ir 
visa valdžia yra kapitalistų 
klasės įrankiai slopinimui dar
bininkų klasės. Kalbėjo ge
rai.

Kadangi slaptos ir viešos 
policijos buvo, tai daugelis 
darbininkų manė, kad ir vėl 
išardys prakalbas. Viršinin
kas, pasiklausęs iki pusei pra
kalbų, išėjo.

šis Įvykis dar kartą parodo, 
kaip žemai yra nupuolę tie 
tautininkėliai fašistukai, /kuo- 

------ -  „ „----- k------------- —.met jie dar žiauriau elgiasi, 
dirbant nugalėsime savo prie- piegu kapitalistinė policija. 
Šus, kurte mums daro visokias [Kiek kartų Mikas ir Kaulas' 
pinkles, net provokatoriškai nulaižė purvinus batus polici-'“Laisvę, 
provokuoja darbininkišką voi~':": —• i-„,i .-.-„...i.. 1
k imą.

Vienu frontu, vienoj kovoj

...... -...................—........ .... .7 ,, ! ,' ..............-

. terhousę” teatrų. Bet vietos 
i nariams turiu pažymėt, kad 
. kas liečia atskirų narių, tai yra 

labai daug apsileidimo—nepy- 
. kit, draugai. Kada prisieina 

rinkimas kokių komisijų, tai 
kai pradės padavinėt vienas 
kitą, o pats neapsiima; neku- 
rie daro visokius išsisukinėji
mus : vienas negali, kitas nesu
pranta, trečias persenas; ro
dos, kad reikės malkos kirst: 
bijosi, kaip davatka kryžiaus.

Draugai, neturėtų tas būt 
toliaus /toleruojama. Kada 
prisieina rinkt kokias v komisi
jas, reikia apsiimt ir dirbt, ne- 
sėdėt namie. Pavyzdžiui, ir 
vajaus klausimo, apsiėmė ne- 
kurie draugai gaut skaitytojų, 
o dar nieko nebandė pakru- 
tint. Vajininkai, sakau, nesė
dėki! namie, bet krutinkit 
blauzdas, miklinkit makaules, 
nelaikykite šušičiaupę lūpų. 
Nors bedarbė siaučia visli’plo
tu tarp kriaučių, bet einant 
per stubas, sutikus kur nors, 
reikia kalbint, aiškint. Vienas 
kitas atsisako, bet yra darbi
ninkų, kurie nori ir užsirašo 

I “Laisvo.” Prie darbo, visi! 
: Kuris vajininkas negaus nei 

jų vieno skaitytojo, duosim jam 
už ' papeikimą, žinau, kad gali- 
tie ma tikrai gaut naujų skaity-

teėjusios. Visa eilė seimo 
opozicijos atstovų, kurie lig 
šiol buvo laisvėj, paskutinė
mis dienomis gavo šaukimus 
stoti į kariuomenės rezer
vus ir turės dalyvauti pra
timuose kaip tik rinkimų 
kovos metu. Tuo tarpu opo
zicijos politikų pasitarimai 
tęsiami. Nors jau dvi sa
vaitės po opozicijos atstovų 
suėmimų praėjo, jų gynė
jams vis dar neleista atsi-

Puslapis Penktas

priimti mandatų ateinan
čiam parlamente, nes jiems 
bus neleista padarytį laiku 
reikalingų pareiškimų.

Del Tų, Kurie Yra 
Nuolatos Pavargę

Tas nuolatinis jautimasis pavariusiu ir nu
sikamavusiu, ar abelnai menkos sveikatos, 
paeina nuo nusilpnėjusio, pakrikusio stovio, 
pasidariusio dėlei konstipacijos nuodų. Imki
te Nuga-Tone ir atsikratykite fiuo jo. pirm 
negu jis pavirs chronišku ir prives prie daug 
rimtesnės padėties. Nuga-Tone išvalo kūną 
nuo tų nuodų, kurie ardo sveikatą ir padaro 
gyvenimą skurdų; tada sjūsų apetitas page
rėja, išnyksta virškinimo nesmagumai, jūsų 
miegas bus poilsingas ir atgaivinUntis ir jūs 

i pasijusite kokis buvote pirmiau.lankyti Lietuvos Brastos! Kartais būna didelis abclnos sveikatos na- 
. v . .. i •, • i gerėjimas paėmus Nuga-Tone tik per keliastvirtovei, kur lie laikomi I dienas, taip greitai jis veikia, ir jeigu jūsų 

u 7 , f v. sveikata nėra tokia, kokia ji turėtų būti, jūs
TctMpl t'lP ftfetfo- turite pabandyti Nuga-Tone. Jūs galite gau- J. UUL1 o C dlol tj jj kUI. uų vajsįRj yra pardavinėjami. Jei

gu jūsų pardavėjas neturi jų stake, paprašy
kit jį užsakyti del jūs iš savo džiaberlo.

uždaryti.
vai, kaip manoma, negalėsDIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Kas yra didžidu'sias žmogaus priešas ?—šaltis. Jis ne tik sunkiau*

ganizacijos:
Lietuvių Sekcija, Tarptautinio 
Apsigynimo 46 kp
L. 52 kp., L.D.S.A. 17 kp. Dai- __ _ 
lės darbe—A.L.P. Meno Sąjun- nia^ buvo 
gos 4 k p. ir Aido Choras. De- 
troito Organizacijų Sąryšis pa
tvarko visas prigulinčias drau
gijas ir organizacijas, kurios, 
kaipo broliškos draugijos, kar
tais irgi prisideda prie parėmi
mo darbininkiško veikimo. 
Kiekvienas sąmoningas darbi
ninkas prie minėtų organiza
cijų turėtų priklausyti bei ži-j 
noti, kad tik šios organizaci-j 
jos sudaro tvirtą veikimą. Ar, 
būtų veikimas tarptautiškas, ar I 
lietuviuose kas veikiama, /tai , 
vis po vienai nustatytai lini
jai, po vadovyste J. V. Komu-: 
nistų Partijos. Nes Amerikos ' 
Kom. Partija yra tas avan- 
gardas, kuris nustato tarpiau-į 

, tiška veikimą. •> *

Visoki provokatoriai ir faši
stai pradėjo vesti atvirą kovą 

prieš pažangiuosius progresy-, 
vius organizacijų narius. Ne-Į 
pajėgdami atsilaikyti prieš su- j 
sipratusių darbininkų vienybę, ! 
kuomet sąžiningi darbininkai, ! 
bendrai veikdami, užduoda' 
skaudų smūgį vietos fašistams,į 
Vitaičio ir Gegužio fašistinei, 
kompanijai skaldyme S.L.A. į 
21 kp. ir S.L.A. 200 kp.,—da
bar tie visoki gaivalai stojo 
piestu provokuoti J. V. Kom. 
Partiją. Bet šitokiu provoka
torių bjauriu judošišku darbu i 
nepavyks suklaidinti darbi- i 
ninkus. Čia pasirodė išmėtytų ; 
provokatoriškų lapelių, po ku
riais neva pasirašo kokia tai i 
“Communist Party of Ameri- į 
ca.” Tų provokatoriškų lape-, 
lių pabaigoje ragina darbinin
kus: “imti, kas jiems priklau-1 
so, ir eiti prie revoliucijos.’’, 
Tai, žinoma, yra paprastų dur! 
rielių atliktas darbas. -Jokios | 
kitos komunistų partijos nėra.į- 
Tą visi jau gerai žino. Yra 
tik legalė A. J. V. Ko^munistų i 
Partija, kuri leidžia savo or-[ 
ganą “Daily x Worker.” Ta ;

- partija, kuri išleidusi yra la
pelius ir po jais pasirašo “ko-1 
munistų” partija, gali būti pro- ' 
vokatorių darbas, kad pakeri-į 
kus Amerikos Komunistų Par-; 
tijai rinkimų vajuj.

Kuomet A. J. V. Kom. Par
tija vis daugiau ir daugiau 
pradeda įgauti didesnės įtek
mės savo veikime, ypač <šiais 
ateinančiais rinkimais* tai aiš
kus dalykas, kžd visoki provo
katoriai su socialfašistais nori 
jai pastoti kelią. O tokių gai
valų vienur kitur, po vieną ki
tą randasi. Paimkime vietos 
grupelę “brolių” ekstrinių. Tie 
žmonės visokiomis plunksno
mis dangstėsi, ir vis po “komu
nistine” skraiste, bet galų gale 
mizerniškai nusirito į fašistinį 
liogerj. Atvirai atidengė savo 
veidmainišką snukį, kuomet 
norėjo Suskaldyti S.L.A. 21 kp. [

įręs Mikas, prasilakęs V. P. lo
šia šnipų roles,— daugiau, ne- 

jFašisfukai Dar Kartą Nusvilo igu nedoia. .
Z' Nagus ‘ Lietuviai darbininkai su to

kiais /niekšais neturėtų nieko 
Kaip jau buvo pranešta, j bendro turėti. Ir neturės. To- 

kad skundžiant fašistukams, ikių išdavikėlių vieta—mėšly- 
policija išardė pirmiau rengtas |ne, ir jie pasiliks ten. 
prakalbas A.L.D.L.D. 43-čios į Į prakalbas atsilankė dau- 

Kuopa ir komitetas į ginu žmonių, negu pirmu kar- 
nenuleido rankų, vėl surengė įtu. žodžiu sakant, buvo pa- 

Įprakalbas drg. B. Krasauskui, [sėkmingos.
[spalio 12-tą dieną.

Kadangi perdaug melagin- 
jgai įskųsta organizacija, ir 
į prie aštrėjančios reakcijos, tai 
reikėjo gavimui teisių smar- 
Ikiau kovoti, pasiimant advoka
tą išgavimui savo teisių.

Kuomet daugelis darbininkų 
mano, kad pirm surengiant 
prakalbąs, komitetas nereika- 

;lavo leidimo, tai dol to ir išar- 
■dė. Tai daug klysta. Taipgi

jai bemaldaudami, kad išardy-j 
tų prakalbas, tiek kartų 
snukiai paliko purvinesni 
kapitalistinę policiją. Jei 
ponai būtų valdonais, tai jie tojų, bile tik nori ir dirbi. Ne
greitai skelbtų fašistinį tero- kurie, žinau, sakys: neturėjau 
ra. Jei turčius gina savo kla- • laiko, reikėjo dirbt. Tai, bro- 
sės reikalus, tai jis žino, kąilau, tik noras apgint save ir 
jis daro. Bet kuomet susku-; tuo pačiu laiku pasisakymas

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c UŽ 
na daug rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo Savo am- 
25 centai už skrynutę. žino priešo!

F. URBONAS, Aptiekorius 
6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

MASPETH, L. L, N. Y. 
Telephone, Juniper 9796

esant bespėkiu. Susirinkimuo
se vyrais rodosi, o darbuose— 
lepšės. Nenoriu mokint nei 
vieno mūsų draugų, bet kad 
taip yra, negaliu pakęst; pri
verstas esu sakyt, ^kaip tikru
moj yra.

Todėl išanlcsto
'užtikrinimu, jog kai dirbsite 
visi bendrai, bus 
o jeigu snausit 
puošė, paliks sapnai.

F. S. Klishis.

Pilsudskio Valdžia
Puola Seimo AtstovusPasirodykime Vyrais Darbuo

se, ne tik Žodžiuose

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 25-ta Zoitiino’ 
kuopa neblogai gyvuoja, visa-G,- u j i i j? x
da remia darbininkiškus rei- Van&voa; ’kad lenkų .fašistų 
kalus; turi tankiai visokių pa- vyriausybės priemones pries 
rengimų, balių, piknikų, “oys-' opozicijos partijas dar paaš-

■BERLYNAS.— “Vossis-
” .praneša iš

UŽSIDEGKITE vienų ir 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “ geresnis sko
nis”. Jums patiks Ches
terfield geriau, negu 
by koks kitas cigare- 
tas.

v M ® 
štai

kodėl

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Vardas
No___
Miestas

MALONŪS RŪKYT
• Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

2G9 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizriiąvoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijoj Į3rųoklynę ir prakilnesni biznio* |- 
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO. *

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuokite

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
zf>7 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

BUDAVOKITE! PLATINKITE!WORKING WOMAN
moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieS

Darbininkų Pačios!
Skleiskite Jj!

Vienatinis anglų kalboje komunistinis 
dalyvauja kovoje su milionu negrų ir 
bosus ir bosų valdžią.
Darbininkės Moterys!
Budavokite J j

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

Orderiuokitc pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siuskite 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 j _ STATE

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

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

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

Tel.: Midwood 6261
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Puslapis šeštas

KRISLĄSUSIRINKIMAI

Sekmadienį Komunistų

Bankietas su Prakalbomis
Rašo PetruŠkaEPAJIEŠKOJIMAILIETUVIS GRABORIUS

kare bankietas pasveikinimui 
drg. Fosterio,' Minoro ir Am- 
terio, paleistų iš kalėjimo. Ti- 
kietas 50c.

BROOKLYN, N. Y.
S.L.A. 83-Čia kuopa rengia puikų 

vakarą su koncertine programa ne
dalioj, 2-rą lapkričio (November). 
Todėl prašome vietos ir apielinkės 
kuopas bei organizacijas nieko tą 
dieną nerengti, bet atsilankyti į mū
sų šaunią pramogą. ’ Komisija.

(245-246)

VIETOS ŽINIOS

Norintieji ge

riausio

U' y r

Trečiadienis, Spalių 15, 1930 4

Visiems Šj Vakarą Vieta 
Svarbiose Prakalbose apie Sekcijos Ratifikacijos 
Rinkimus ir Bedarbę

Šiandien vakare Įvyksta ma 
sinis mitingas, Ukrainų švetai-1vakare 
nėję, 101 Grand St., 7 
ne. Pradžia 7 :30 vai. 
į šį mitingą šaukia Didžiojo Partijos. 

, New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšis.

Kalbės lietuviškai drg. R.
Mizara ir angliškai Daily Wor- Sekcijos centro svetainėje, 68 
kerio redaktorius Hathaway.

Dainuos Aido ir Lyros Cho- Brooklyne.
rai.

Prakalbos bus apie rinkimų j kalbėtojai 
klausimus, įvairias partijas, j 
apie bedarbių ir ’dirbančiųjų Į 
reikalus, apie milžiniškas de- skaitlingai 
mokratų ir republikonų valdi-j bankiete. 
ninku vagystes New Yorke, i 
Washingtone ir kitur.

Po prakalbų bus atsakinė
jama į klausimus.

Ne tik patys ateikite į šias 
prakalbas, bet raginkite, kad 
eitų kiekvienas darbininkas, 
kurį tik sueinate.

Ateinančio s e k m a d i enio 
turi ratifikacijos 

Brookly-jbankietą brooklyniškė šešta 
'. Visus jSekcija Amerikos Komunistų 

Ratifikacija—tai už- 
gyrimas savo kandidatų į įvai
rias valdvietes šiuose rinki
muose. Bankietas įvyksta

Whipple St., palei Broadway, 
Apart smagios 

ir kitko bus geri 
su svarbiomis pra-

programos

kalbomis.
Lietuviai darbininkai turėtų 

pasirodyti ' tame

Šiandien Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Svarbus 
Susirinkimas

BANKAS SULAIKĖ IŠMO
KĖJIMĄ PINIGŲ Argentinoj.

Gaučys—Konsulas.
Perilgi Straipsniai.
Kam Tie Įstatymai ] 

ryti?
Gynimosi Konferencij
Jako Likimas.

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

LIMA, Peru.— Vietinis 
“Londono ir Peru Bankas” 
sulaikė išmokėjimą pinigų 
iki spalių men. 19 d. Jis 
bankrutuoja.

Federaciniai Šiaučią Unijos 
Viršininkai už Darbo 
Mokesnio Kapojimus

NEW YORK.—Po nesenai 
padarytam uždarbių nukirti
mui L Millerio čeverykų dirb
tuvės darbininkams, dabar iš- 
naujo kapojama darbo mokes
nis 10 nuošimčių. Su bosais 
tame eina viršininkėliai kom- 
paničnos Boot and Shoe Work-j 
ers Unijos. Jie šaukia atski
rų dirbtuvės skyrių darbinin
kus į mitingėlius ir įkalbinė
ja, kad jeigu darbininkai ne
nusileis, tai savininkas būsiąs 
priverstas ūždaryt dirbtuvę, ir 
tuo būdu visai darbo neteksią. 
O kada vienas kairesnis dar
bininkas, D. AVersa pareikala
vo, kad būtų sušauktas bend
ras visų tos dirbtuvės darbi
ninkų mitingas, tai jis tuojaus 
liko pavarytas iš darbo.

Millerio dirbtuvės darbinin
kai turi dėtis j kairiąją Nepri
klausomą Čeverykų Darbinin
kų Uniją. Nes senoji kompa- 
nična Darbo Federacijos unija 
tarnauja tiktai bosams prieš 
darbininkus.

navimo

patar- 

ir už 

kainą,žemą

nuliūdimo va

landoj šauki

tės pas: — - .

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Rezidencija: 13 West 3rd Street

Tel.: So. Boston 0304-W

VAKANSIJA CHORVEDŽIUI
Paskutiniam darbininkiškų organi- 

! zacijų suvažiavime paaiškėjo, kad 
i Schuylkill apskrityje pastaruoju lai
ku, susidėjus tam tikroms aplinky
bėms, yra pageidaująmas naujas, 
patyręs lietuvis chorvedis, kuris ga

ilėtų nuosekliai vartoti smbiką bei 
pianą arbą abudu kartu. . Turint 
kvalifikacijas, ( deįoi •. { ihfęrmacijų 
kreipkitėš:, J. D. Taųnis, 15 W.' Oak 
St’., Shenandoąh,- l’a,1 • (245-^46)

1 * ’ i ' į . f
j. ...—----------- ---------------------------------

PAJIEŠKOME mokytojaus, vyro ar
ba moters, mokančio rusų ir anglų 

kalbą mokinimui vakarais tik ką at
važiavusių iš Rusijos. Gera mokes
tis. B. Shlaveš, 609 W. 151st St., 
New York, N. Y. Tel., Bradhurst 
8563. (245-246)

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

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

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Vienas draugas argenti 
rašo: reakcija baisi. Kon 
tinio judėjimo vadai gan 
Partijos lokalai ir cent: 
raštinė Buenos Aires miesj 
daryti. Spauda pasmaugt 

“Rytojaus” laidą už ru 
mėnesio 18 d. dar gavom* 
Argentinos Komunistų Pa 
organo—“La Internaciona 
jau ne.

Telefonas: t 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.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS-

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tįk dirbame, y

į

Prie naujų sąlygų teks 
kokai padirbėti ir mūsų 
viam draugam. Reikia s 
rinti savo organizacijos; 
lyti jas nuo visokių perėjū 
amžinų “kritikuotojų” ( 
to galo “kritikuotojų”), 
gotis Šnipų ir provokatorių

IŠRANDAVOJIMAI
REIKALINGAS nemažas fornišiuo- 

tas kambarys. Kas turit gerą 
kambarį, malonėkit pranešti laišku 
sekamu adresu: J. M., 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. ’ (245-247),

Suknelių darbininkai ir dar
bininkės, visi dirbantieji ir dir
bančios moteriškų drabužių 
[siuvyklose, visus jus šaukia į 
generalį susirinkimą šiandien, 

(spalio 15 d., kairioji Adatos 
‘Darbininkų Industrinė Unija. 
įSusirinkimas prasidės 7-tą vai. 
vakare, Irving Plaza svetainė
je, 15th St. ir Irving Place, 
[New Yorke.

Siuvyklų Delegatų Taryba 
susirinkime patieks svarbius 

Di'amon'ip^anus su Pr^s^ren^^ma’s strei- 
"ikan ir streiko reikalavimus.

Kairioji unija savo pareiš- 
jkime sako:

“Šalin darbą nuo štukų! 
štukinis darbas yra vergija;

• ijis išplėšia jums sveikatą. Dar- 
'bas nuo štukų duoda kontrak-

- Itoriams ir kitiems samdyto
jams progą nuolat kapoti 
jums uždarbius, mulkinant jus 
skirtingumais darbo kainos už 
įvairių madų drabužius. Siu
vyklų Delegatų Taryba sako, 
kad reikia streikuoti ir kovoti 
už darbą nuor savaičių, prieš 
štukinį darbą. <

“Didžiuma suknelių darbi
ninkų ir darbininkių dirba 44 
iki 50 valandų Į savaitę; ir net 
tie, kurie turi 40 valandų dar
bo savaitę, dirba lygiai sun
kiai, kaip ir turintieji skait- 
lingesnę valandomis darbo sa-

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Ar Skaitai

Tel., Stagg 7057

NOTARY PUBLIC

I

Tel., Juniper 6776 416

J. WANNA, JR

o

gyiMes

i

MALONAUS PASIMATYMO:ra6streiką'^ž'savo'^'ei-ĮA’LD.L.D. 185 KP. Nariams UŽEIGA
N

(244—46)

daugiau reikalų ap- 
Taip pat komisijos

negi 
lai!

vagi 
jų, i

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Nare.
(244-46)

Lietuvys Laisniuotas Elektros
Įvedimo Kontraktorius ,

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

apsi- 
1-mos 
įvyks 

“Laisvės”
susirinkite

GRABORIUS 
UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

vakare, “Laisvės

“Raudonąjį Artoją”?

i parko. Parduosiu pigiai, 
I du bizniu. Kreipkitės po 
Ferry St., Newark, N. J. 
Market 2-3057.

tą ir turėjo apleisti savo vie
tas teisme. Macrery buvo “ne
žinia” keno nužudytas.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

PASIRANDAVOJA f o r n i š i u otas, 
frentinis kambarys švariai ypatai.

Matyti galima bile laiku. 62 Ten 
Eyck St., dvejais tropais, Brooklyn, 
N. Y. (244-245)

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

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

MOT. LAUKUS, "Fotografas

Cict iausia .Sltuftid liiooklytie'.' • . Ateikit Persitikrinti

■hjMI

į PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
nes turiu 
num. 636 

Telefonas: 
(244-249)

Diamondo Pašovimas 
Surištas su Paskandinimu 
Keturių Higginso Šaikos 
Būtlegeriy

Mylėtinė pašauto gengsterių 
“karaliaus” Diamondo, ex-ak- 
torė Marion Roberts, kuri tuo 
laiku buvo Monticello viešbu
tyje, New Yorke, su ’______
du, sako žinanti šovikus, tik 
dar negalinti jų vardų atsi-’ 
minti, nes esanti perdaug su-1 
sijaudinus. Be to, jinai bijo,! 
kad pati nebūtų nušauta, ka-1 
dangi ji “perdaug” žinanti į 
apie kriminališkus gensgterių 
darbus.

Policija spėja, kad Diamon- 
dui atkeršijo šaika kažin kur 
prapuolusio brooklyniečio Van 
Higginso, milionieriaus būtle- 
gerio. ,

Keli mėnesiai atgal eilė 
degtinės šmugelninkų laivelių, 
šaudydami iš kulkosvaidžių, 
paskandino Higgino greitalai- 
vį ties Montauk Point, L. I. 
Manoma, kad su juom nusken
do ir pats Higgins su trimis 
s.avo sėbrais.
‘ Higgins savo laiku buvo

Imt Pavyzdys iš Tarp.
D. Apsigynimo 17-tos Kp.

Kitos darbininkų organiza
cijos turėtų padaryti panašiai, 
kaip Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo 17-ta kuopa, kuri nu
tarė su dideliais ©balsiniais 
plakatais dalyvauti Madison 
Square Garden demonstraci
joj, spalių 21 d., pasitinkant 
paleistus iš kalėjimo drg. Fos- 
terį, Minorą ir Amterį, vadus 
kovo 6 d. bedarbių demonst
racijos.

Komunistų Partijos rinkimų 
vajaus komitetas primena, kad 
darbininkiškos organizacijos 
turėtų per tą demonstracijos 
mitingą įteikti ir aukų reika
lam? dabartinės t komunistų 
oolitinės kovos;

STEPHEN BREDES, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

Nufotografuoja Ir 
numaliavoja vi»o- 
ki u n paveikslui 
įvairiomis * p a 1- 
romis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
Ir sudaro su 
uterlkonifikais.

TELEFONASi 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i u o 
adresu >

JONAS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

areštuotas keturis kartus, kai- jvaįtę. 
tinamas žmogžudystėmis, bet! 
kaip “stambus žuvis,” jis leng- l 
vai išsisuko nuo bausmės, 
pirkdamas teismų mašiną, 
buvo vertas $4,000,000.

Pats Diamond buvo pakar
totinai areštuojamas kaip 
žmogžudis arba plėšikas. Bet 
magistratai teisėjai Fr. Man
cuso, Vitale, A. Macrery ir ki
ti vis Diamondą išteisindavo. gjus darbininkų gautų darbo, 
Mancuso ir Vitale, kaip žino-į]<ac| darbas būtų geriau užtik- 
ma, buvo įsivėlę į didelį graf-:pintas ir sveikata apsaugota.

'“Streike turi būt kovojama 
už apdraudą visiems bedar
biams; iš fabrikantų ir kon- 
traktorių pelnų turi būt atskai
toma 3 nuošimčiai į bedarbių 
pensijų fondą. , Mašininiams 
siuvėjams turi bųt mokama į 
savaitę, bent $44 uždarbio, 
prosytojams $50 ir t. t. ^mer
gaitėms ir berniukams tarnau
tojams turi būt mokama ne 
mažiau kaip $20. Neturi būt 
daroma jokių skirtumų darbe 
ir mokesnyje tarp baltųjų ir 
negrų darbininkų; turi būt ap- 

isaugoti jaunuoliai darbininkai, 
i “Dresmeikeriai ir dresmei- 
kerės, suvienykite savo spė
kas! Mes esame galinga 40,- 
000 armija. Kompanična (“so
cialistinė”) ILGWU mus išda
vė bosams. Bet bosų agentai, 
senieji darbo vadai, nebagalės 
mus amžinai mulkinti, šalin 
juos su jų prigavingais strei
kais! ’ 4
tis į tikrą streiką _  __ _ _ __ .
kalus.”

Needle Trades Workers 
Industrial Union, /

131 West 28th St.,
York

“Bedarbė taip auga, kad 
jau dabar kiekvienam parei- 

Pa" kalavimui yra po tuziną be- 
Jis darbių šios pramonės darbinin- 

jkų ir darbininkių.
“Siuvyklų Delegatų Taryba 

ragina prisirengti streikan ir 
kovoti už 7-nių valandų darbo 
dieną, 5-kių dienų darbo sa
vaitę, taip kad didesnis skai-

♦ x ♦ -y—r t t j :—» r • ’ «

Deportuojama už Prakalbą 
Prieš Vengrų Fašizmą

Francisc Vikukel, kovingas 
plieno darbininkas, paimtas į 
Ellis Island deportavimui į 
Čeęhoslovakiją. Jo “nusikal
timas” buvo tame, kad balan
džio mėnesį Vikukel pasakė! 
Gary, Indianoj, prakalbą ’ 
prieš Vengrijos fašistų valdžią. I 
“Demokratinė” Amerikos vai-! 
džia vadinasi, deportuoja dar-i 
bininkus už Europos fašizmo | 
kritikavimą.

Tarptautinis Darbini nkų 
Apsigynimas deda paskutines 
pastangas, kad Vikukeliui bū
tų bent leista pasirinkti, į ku
rią šalį jis pats norėtų išva
žiuoti.

Vienintelis Laikraštis Lie
tuvių Kalba Visoj So

vietų Sąjungoj
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

“RAUDONASIS ARTOJAS”
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 

kartų per savaitę.
kultūrinės revoliucijos kelius. 
Supažindina savo skaitytojus su 

pasaulyje, o taipgi su svarbiau*^' 
siais įvykiais pasaulinėj -ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
plačiai atvaizduoja Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios ve- / 
damą national; darbą tautų ma

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

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

donąjį Artoją.”
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose Šalyse, užprenume- 
revoliuciniais įvykiais visame 
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,”' 

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

najam Artojui.”
KAINUOJA METAMS:

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

Užsakymai, laiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. Sovetskaja No. 68, 
Red. Lit. Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

ALDLD 1-mos Kp. Vakarėlio 
Darbininkai, Tėmykite!

Draugai, kurie esat 
ginę dirbt A.L.D.L.D. 
kuopos vakarėliui, kuris 
26 d. spalių (Oct.), 
svetainėje, — tad
16 d. spalių, šį ketvirtadienį, 
7-tą vai.
raštinėje; tai pasiskirstysime 
darbus ir 
tarsime?
nariai, būtinai dalyvaukite vi
si kaip vienas; tik nesivėluoki- 
te: įsitėmykite dieną ir laiką.

Vienas iš Komisijos.
(245-246)

10 iki 20 Metų Kalėjimo 
Už 6 Merginų Išžaginimą

10 iki 2,0 metų nuteistas ka- 
lėjiman jaunas gražus vyras 
vardu William Horner, kuris 
pereitą vasarą Bear Mountain 
kailių apielinkėj gaudė ir žagė 
mergaites. Taip jis padarė 
bent pusei tuzino mergaičių.

12 Užmušta Automobiliais
Pereitą pirmadienį Didžia

jame New Yorke automobiliais 
tapo užmušta dvylika žmonių.

Fosterio, Minoro, Amterio 
Bankietas Spalio: 22 d

Spalio 22 d., ant rytojaus, 
po Madison Square Garden 
demonstracijos, bus Irving PJą- 
za svetainėje New Yorke, va

Telephone: Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

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

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

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

734 Grąnd Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Beje, fašistai Argentine 
pakeitė savo konsulą: < 
juomi esąs kažin kokis Ga 
Pastarasis išleido net 1 
puldamas komunistus ir 
kairaus nusistatymo prieš 
tinius darbininkus. “Ryti 
gerai pastebėjo, kad Gaučy 
nė kiek negeresnis už buv 
Skinkį ir Mičiulį. Visi try 
šistai, visi remia Sme 
Kruvinojo rėžimą; visi l 
ir bandys pakišti koją kic 
nam, kuris tik stovi revo 
nių darbininkų organizacij 
lėse.

Rytoj iečiai negerai daro, 
nai spausdindami laikrašty 
gus straipsnius. Sakysim 
straipsnis, kai “Kas tai yr 
čias prijodas”—netinka sž 
raščiui. Jeigu spausdii 
Stalino prakalba, tai kam i 
Bet ir Stalino prakalba i 
tų spausdinti atskirais sti 
niais, po atskiromis antį 
mis, o ne po bendra, iš 
kaip buvo “Laisvėje”, 
ka dienraščiui, tas 
pritaikyti savaitiniam 
Čiui.

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 špecialė 
įžanga—tik 35 centai. • Aišku, 
draugėms be draugų nebus 
smagu, tad kviečiame ir drau
gus skaitlingai atsilankyti. Ko
misija žadėjo parūpinti daug 
gerų dalykų, apie 1 kuriuos 
praneš vėliau. Įvyks “Lais
vės” svetainėj. 1

A.L.D.L.DJ 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 neveikė
me šiuo klausimui
i V. ip.

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 65c

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

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

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

Kundroto aptięka 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 gerų sandėlį gyduolių. Kiekvieną 
kartą reikalaujant, kreipkitės:

KUNDROTO APTIEKA
< ' ■ P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
. » x j ' f. ‘ ’

Kamp. N; 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 .

» Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.

Tel., 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

Jungt. Valstijų “teisingi 
departmentas išleido spa 
aplinkraštį, užvadintą “Įs 
mo Prisilaikymo Vertė.” 
šo išspausdinti. Pasak raJ 
jei įstatymas tapo išleistas 
jis ir “turi būti pildytas’ 
raidei. Taip, taip, ponai! 
įstatymas “laisvės žodžio ii 
sirinkimų,”,ar valdytojai jį 
do? Kiek darbininkų ma: 
mitingų tapo išardyta? 
darbininkų įkišta į kalėj 
tik todėl, kad jie kovojo į 
brutališkus policijos ir š 
darbus ardyme masinių m 
gų? Tie patys “įstatymų d 
tojai” ir net leidėjai dažnai 
sirodė šmugelninkais ir 
Bet jie laisvi. Ne del 
įstatymai daryti!

Ateivių darbininkų 
organizacijas planuoja 
ti ateivių darbininkų orgar 
ei jų atstovų konferenciją 
greit, kaip greit šalies kon 
sas susirinks. Konferen 
įvyks Washingtone. Nuo na 
nalių organizacijų bus gal 
siųsti po du atstovu, o nuo 
kalinių—po vieną. Mūsų oi 
nizacijos privalo tėmyti ir 
siųsti kuodaugiausiai savo 
stovų!

Pasirodo, k,ad šenadorio a 
linkės ALDLp. apskritys 
met mūs vajuj bus patsai 
mutinis. Kode)? Tai nėra 
būklas. Todėl, draugai 
darbuojasi.

Darbininkas Jakas (Phila 
phijoj) prakišo visus savo < 
tus Wall gatvės spekuliaci 
Ar daug tokių Jakų ra nd: 
šimtai, jei ne tūkstančiai, 
kiti tyli. Kitiem suardė nėr 
protiniai susirgo. Ne kit 
aišku, buvo ir su Jaku, j< 
jis ėmėsi revolverio priemc 
sau gyvenimo sutrumpinir 
Tai vis kapitalistinės sistei 
vaisiai!
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