
KRISLAI
RANT Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių

No. 246 Telephone, Stagg 3878
Rašo P e trunka

PUBLIC

CHICAGO

Kiekvieną

BERLYNAS

SAO PAULO

mu
ziejus

Šiandien New Yorko bedarbiai demonstruos prie City Hali, 2-rą vai. dieną; kurie tikgalit—dalyvaukit!

Geltonieji Unijos Vadai Deda Pastangas Streiką Sulaikyti; 
Jau Buvo Suruošta Visa Eilė Streikierią Demonstraciją

rbu patenkinti 
i tik dirbame.

Nankingas Siunčia j Pietus 
200,000 Kareivių

Gynimosi Konferencija 
Jako Likimas.

KAIRO, Aigiptas. — Ho
ward Carter pribuvo į Ai- 
giptą, kur jis baigs rinkti

asirįžę laiky- 
Laukiama

Argentinoj.
Gaučys—Konsulas.
Perilgi Straipsniai.
Kam Tie Įstatymai Da

no universiteto kieme 
liaus Alfonso atvaizdą.

4,000 REIKALAVO A.D.F. KONVENCIJĄ 
PRIIMT REZOLIUCIJA UŽ BEDARBIŲ

APDRAUDĘ KILO GRIEŽTA KOVA

Atmetė Penkių Valandą 
Darbo Dienos Klausimą

Baigs Rinkti Iškasenas 
Tut-ank-Ameno Kape

New Yorko Bedarbiai Susirinks prie Miesto Rotušės (City 
Hali) Reikalauti Paskirti Bedarbiam Pensijas; Visi Darbi
ninkai Privalo Dalyvauti

Voldemaro Byla 
Perduota į Šiaulius

Ne biznieriai, negi labda
riai gyvenimo 'bedarbių ne
pataisys. Nepadės jiemf ir 
ADF su >savo kokiomis su
gestijomis. Bedarbiai vieną 
kelią turi, tai kovoti. To 
labiausiai ir bijosi labdariai 
iš ADF.

150,000 VOKIETIJOS METAUSTŲ 
DARBININKŲ APSKELBĖ GENERAL}

STREIKĄ; KOVOJA UŽ ALGAS

Hooveris Laikė Slaptą Konferenciją su Wall 
Gatvės Bankieriais; Administracija Nusiminus New York.— šiandien, spalių men. 16 d., kai 2-rą va

landą po pietų, j miesto rotušę (City Hali) vyks New 
Yorko bedarbių tarybos ir Darbo Unijų Vienybės Lygos 
delegacija, reikalaudama bedarbiams paramos.

Visi darbininkai, organizuoti ir neorganizuoti, kviečia
mi ateiti ties miesto rotuše ir savo skaičiumi ir demon
stracija paremti delegacijos reikalavimą.

Kaip žinoma, ketvirtadienį miesto rotušėj įvyks susi
rinkimas Board of Estimates (miesto finansinė komisi
ja), kuri skirstys $600,000,000 miesto pinigų visokiem 
reikalam. Bedarbių Taryba ir Darbo‘Unijų Vienybes 
Lyga reikalauja, kad milžiniška dalis tų pinigų būtų pa
skirta bedarbiam. Dar daugiau, bedarbių taryba reika
lauja, kad kiekvienas bedarbis gautų nemažiau $25 į sa
vaitę algos.

Jei darbininkai—bedarbiai ir dar dirbantieji—nereika
laus, tai tuos šešis šimtus milionų dolerių miesto valdi
ninkai ir visoki grafteriai išsidalys ir bedarbiai jų nema-

Todel visi Didžiojo New Yorko darbininkai ir dar
bininkės raginami dalyvauti minėtoj šios dienos demon
stracijoj. Laikas: 2 vai. po pietų.

Iš Švenčiausią Atlaidą 
Žmogus Grįžo be 
Kelinią

Likviduotas Argentinos 
Konsulatas Lietuvoj

KAUNAS.—Lietuvoj lik
viduotas Argentinos konsu
latas, taigi ir piliečiai, norį 
gauti vizas Argentinon ke
liauti, turi kreiptis į Rygą, 
Berlyną, Hamburgą, arba 
Dancigą, kur Argentinos 
konsulatai yra.

Uždarė Universitetą
Del Studentą Riaušių

MADRIDAS — ; Valdžią, 
uždarė, Barcelonos uniyersi- \ 
tetą neapribotam laikui deb 
to, kad studentai kovojo už 
respubliką, prieš monarchi-'

Brazilijoj Prasidėjo.
* Kova Plačiu Baru

Mexico City.-— Valdžia

WASHINGTON.— Blai
vybės vykintojai sumanė iš
girsti nuomonę redaktorių 
apie blaivybę. Jie išsiunti
nėjo 3,000 laikraščių vyriau
siem redaktoriam tam tik
rus klausimus delei jų, re
daktorių, pažiūrų į blaivy
bės įstatymą.

Darbininkas Jakas (Philadel- 
phijoj) prakišo visus savo cen
tus Wall gatvės spekuliacijoj. 
Ar daug tokių Jakų randasi? 
šimtai, jei ne tūkstančiai. Tik 
kiti tyli. Kitiem suardė nervus, 
protiniai susirgo. Ne kitaip, 
aišku, buvo ir su Jaku, jeigu 
jis ėmėsi revolverio priemonių 
sau gyvenimo sutrumpinimui. 
Tai vis kapitalistinės sistemos 
vaisiai! f

id Street 
XN, N. Y 
agg 5043

Jungt. Valstijų “teisingumo” 
departmentas išleido spaudai 
aplinkraštį, užvadintą “įstaty
mo Prisilaikymo Vertė.” Pra
šo išspausdinti. Pasak rašinio, 
jei įstatymas tapo išleistas, tai 
jis ir “turi būti pildytas” iki 
raidei. Taip, taip, ponai! Yra 
įstatymas “laisvės žodžio ir su
sirinkimų,”, ar valdytojai jį pil
do? Kiek darbininkų masinių 
mitingų tapo išardyta? Kiek 
darbininkų įkišta į kalėjimus 
tik todėl, kad jie kovojo prieš 
brutališkus policijos ir šnipų 
darbus ardyme masinių mitin
gų? Tie patys “įstatymų dabo
tojai” ir net leidėjai dažnai pa
sirodė šmugelninkais ir vagimis. 
Bet jie laisvi. Ne del jų, mat, 
įstatymai daryti!

Daugherty Padėtas 
Po $40,000 Bėla

Reikalauja Paleisti
Prūsijos Seimą

Prasidėjo 
posėdžiai Prūsijos seimo. 
Komunistai reikalauja jį 
paleisti, kadangi šis seimas, 
po rinkimų į' reichstagą, ne
atsako savo sudėtimi, v Jei 
įvyktų rinkimai, tai visai ki
to kis jo sąstatas pasirody-

Bedarbiai Galį 
Net Eiti Vogti

Kovosią Prieš Šilko 
Šmugeliuotojus

Rytojiečiai negerai daro, daž
nai spausdindami laikraštyj il
gus straipsnius. Sakysim tokis 
straipsnis, kai “Kas tai yra tre
čias prijodas”—netinka savait
raščiui. Jeigu spausdinama 
Stalino prakalba, tai kam anas? 
Bet ir Stalino prakalba reikė
tų spausdinti atskiraisu straips- 

antraštė- 
ištisai, 

Kas tin- 
negalima 
laikraš-

Ateivių darbininkų gynimo 
organizacijos planuoja sušauk
ti ateivių darbininkų organiza
cijų atstovų konferencijų taip 
greit, kaip greit šalies kongre
sas susirinks. Konferencija 
įvyks Washingtone. Niuo nacio- 
nalių organizacijų bus galima 
siųsti po du atstovu, o nuo lo- 

) kalinių—po vieną. Mūsų orga
nizacijos privalo tėmyti ir pa
siųsti kuodaugiausiai savo at
stovų !

BOSTON, Mass.— Pereitą antradienį apie keturi tūk
stančiai darbininkų—bedarbių ir dirbančiųjų—susirinko 
ties Bradford viešbučiu pareikšti savo protestą prieš 
Amerikos Darbo Federacijos biurokratus, kurie tik die
na anksčiau priėmė rezoliuciją, smerkiančią bedarbių ap- 
draudą. Priimdami savo rezoliuciją prieš bedarbių so- 
cialę apdraudą, ADF vadai faktinai pasmerkia badui 
tuos 8,000,000 Amerikos bedarbių, kurie atskirti nuo bent 
kokių jeigu šaltinių.

Susirinkusieji darbininkai ties puošniu viešbučiu reika7 
lavo konvencijos delegatus priimti rezoliuciją del bedar
bių apdraudos.

Demonstracija prasidėjo apie 11:40 vai. ryto. R. K. 
Glines, bedarbių tarybos sekretorius, stovėdamas dide
liam automobiliaus troke, pradėjo prakalbą. Per viešbu
čio langus ADF biurokratai žiūrį ėmė šaukti į policiją, 
liepdami mušti demonstrantus 
ras iš policijos pusės: paleido darban 
blakdžekius. Mušė moteris ir vyrus. Matydami, kad jų 
dar permaža, policijantai pasišaukė daugiau pajėgų ir 
visi žvėriškai malšino ramiai susirinkusius demonstran
tus. Pastarieji energingai gynėsi.

Išblaškyti nuo Bradford viešbučio, demonstrantai pa
skui susirinko ties Metropolitan viešbučiu. Ten kalbėjo 
Feingold.

Keletas demonstrantų yra sužeista. Berods ir du po- 
licmanai gavo apkulti. Penkiolika demonstrantų suareš
tuota.

Po demonstracijai, policijantai atbėgo į komunistų 
raštinę j ieškoti žuvusio policmano blakdžekio. Suareš
tavo vieną jauną darbininką, kaltindami jį pavogime.

Trys asmenys buvo suareštuota prieš demonstaa^uą;
Visais suimtaisiais rūpinasi Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas.

Pasirodo, kad šenadorio apie- 
linkės ALDLD. apskritys šie
met mūs vajuj bus patsai pir
mutinis.' Kodėl? Tai nėra ste- 
būklas. Todėl, kad draugai ten 
darbuojasi.

policiją,
Tuomet prasidėjo tero- 

savo buožes ir

dūrins ir pa
virini, o tik 

jkai nekenks- 
ip ir suaugu- 
er paštą 65c

peržiuręs ir pana- 
joje esamuosius 
Paskui nutrins i

ŠIAULĖNAI (Šiaulių ap
skričio).—Pilietis N. (sakė 
—radviliškietis) grįždamas 
iš Tytavėnų apsinakvojo 
Šiaulaieių k. pas B. ir atsi
kėlęs viršutinių kelinių ne
rado (pavogė). Deja, apa
tinės buvo nekokios; žmoge
lis išėjo su nakčia, bet pra
dėjus aušti nebuvo galima 
toliaus eiti, įlindo į mandelį 
(gubą). Nipažui atvažia
vus vežti rugių, pradėjo iš 
mandelio prašytis, kad ne- 
vežtų mandelio, kuriame jis 
buvo. Apsakęs savo nelai
mę. Žmogelis iš Parcinku- 
lio Tytavėnų atlaidų tik į 
trečią dieną be kelinių te- 
pargrįžo. •

Pereitą ant
radienį Chicago j e buvo su
šaukta biznierių ir “labda
rių” konferencija, kurioj 
kalbėta apie bedarbių “var
gų sumažinimą”. Amerikos 
Darbo Federacijos (III. val
stijos) atstovas pareiškė 
konferencijos dalyviams:

“Nežiūrint, kokia pagelba 
bus duodama bedarbiams, ji 
turi būti greita—laike tris
dešimts arba šešiosdesimts 
dienų. Blogiausi laikai dar 
neatėjo. Aš nežinau, kas 
bus. Žmonės nenorės ma
tyt savo vaikus ir žmonas 
mirštančias ibadu. i < Jie net 
vogti gali eiti j< jei < reikalas

Prie naujų sąlygų teks sun 
kokai padirbėti ir mūsų lietu 
viam draugam. Reikia sustip 
rinti savo organizacijos; apva 
lyti jas nuo visokių perėjūnų ii 
amžinų “kritikuotojų” (ne is 
to galo “kritikuotojų”). Sau 
gotis šnipų ir provokatorių!

GAMINAMI 
STILIUM 

teku jiuoti

Vienas draugas argentinietis 
rašo: reakcija baisi. Komunis
tinio judėjimo vadai gaudomi. 
Partijos lokalai ir centralinė 
raštinė Buenos Aires mieste už
daryti. Spauda pasmaugta.

“Rytojaus” laidą už rugsėjo 
mėnesio 18 d. dar gavome, bet 
Argentinos Komunistų Partijos 
organo—“La Internaciopal” — 
jau ne.

Tarpe fe
derates valdžios ir sukilėlių 
kova išsivystė plačiu baru. 
Pereitą trečiadienį žuvo 
penkiolika sukilėlių; keletas 
tapo sužeista.

raistine, 
užtikri- 

tj užsa-

dsittn be stir- 
del manęs skir- 

Mano ofisas at-
naktj. Darbą 
Reikele kreip- 

, o patarnausiu

Beje, fašistai Argentinoje vėl 
pakeitė savo konsulą: dabar 
juomi esąs kažin kokis Gaučys. 
Pastarasis išleido net lapelį, 
puldamas komunistus ir visus 
kairaus nusistatymo priešfašis- 
tinius darbininkus. “Rytojus” 
gerai pastebėjo, kad Gaučys bus 
nė kiek negeresnis už buvusius 
Skinkį ir Mičiulį. Visi trys fa
šistai, visi remia Smetonos 
Kruvinojo rėžimą; visi bandė 
ir bandys pakišti koją kiekvie
nam, kuris tik stovi revoliuci
nių darbininkij organizacijų ei
lėse.

WASHINGTON.— Buvu
sio “teisingumo” ministerio 
(Hardingo kabinete) Daug
herty brolis, Mal S. Daug
herty, tapo suareštuotas ir 
padėtas po $40,000 bėla. Mal 
Daugherty kaltinamas žuli- 
kystėje ir pinigų eikvojime.

(Suimtojo brolis Daug
herty buvo artimas Hardin
go bičiulis. Būdamas “tei
singumo” sekretorium, jis 
niekšiškai puolė komunistus 
ir visokias darbininkų orga
nizacijas. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis pats yra didžiausias 
žulikas ir šalies pinigų eik
votojas. Jam pasidarbavus, 
buvo atiduoti Tea Pot Dome 
aliejaus laukai ' Sinclairiui. 
Dabar, vadinasi, paaiški, 
kad ir antras Daugherty, 
kuris yra didelis kapitalis
tas, žulikystėmis užsiimda
vo ir jau tapo pagautas.*r- 
Red.). s

gatvėj panika iškyla ir vi
sus pranašavimus niekais 
paverčia. f

EONARD ST. 
lyrų N. Y.

BOSTON.—Kaip ir buvo 
tikėtasi, Amerikos Darbo Fe^ 
deracijos konvencija faktinai 
atmetė rezoliuciją del kovos 

penkių valandų darbo die- 
Jungtinėse Valstijose. Ši- 
rezoliuciją įteikė metalis- 
unija. Joje skelbiama, 

kad bedarbės Jungtinėse Val
stijose nebus galima suma
žinti, jei darbininkai dirbs po 
10, 8 arba 7 valandas į die
ną. Jungtinėse Valstijose 
technika taip pakilo, kad į 
penkias valandas galima pa
gaminti daugiau, kas keletas- 
keliolika metų buvo pagamin
ta į dešimts-dvyliką valandų.

žinoma, rezoliucija visiškai 
nenumesta; biurokratai mo
kėjo tą klausimą apeiti.* Ji 
neva palikta pild. tarybai, 
kuri dar 
grinės” 
punktus.

Madridas.— Ispanijos pe
seta nupuolė savo vertybė
je taip labai, kad už Ameri
kos dolerį reikia mokėti virš 
10 pesetų. Valdžia baisiai 
susirūpinusi.

niais, po atskiromis 
mis, o ne po bendra, 
kaip buvo “Laisvėje”, 
ka dienraščiui, tas 
pritaikyti savaitiniam 
čiui.

BERLYNAS. — Pereitą 
pirmadienį ir antradienį 
milžiniška balsų didžiuma 
150,000 Vokietijos metalistų 
nubalsavo streikuoti prieš 
algų kapojimą. Kaip žino
ma, darbdaviai pasirįžo nu
kapoti jiems algas 15 nuo
šimčių. Tuomet geltonųjų 
unijų vadai tarėsi su darb
daviais ir jau sutiko, kad 
algos būtų nukapotos bent 
8 nuošimčiais.

Be to, geltonųjų unijų va
dai daro viską, kad tik ne- 
prileidus darbininkus į 
streiką; sabotažuoja jų išė
jimą kovon.

Neveizint to, darbininkai 
jau meta darbus ir eina ko
von. Kelios dešimtys tūks
tančių darbininkui metė dar
bus antradienį; kiti pasirį- 
žę mesti darbus trečiadienį. 
Šiuos žodžius rašant dar ne
žinoma, ar visi 150,000 dar
bininkų išėjo streiko kovon. 
Tiek žinoma, kad jau buvo 
ruošta kelios streikierių de
monstracijos, kurias polici-

SORIUS
RTAKER)

jDENGIS
nušame Sienai
Užtaisome nuo

Klausinėja Redaktorių 
Nuomonės del 
Mūnšaino

BUENOS AIRES.— Ar- 
gentinos valdžia pasirito 
kovoti su šilko šmugelnin
kais, kurie iš Uruguajaus ir 
Brazilijos gabena į Argenti
ną šilkinius daiktus. Mat,

nėmis bombomis; Manoma.
kad jos , būtų 1 pigesnės ir kasėnas iš Tut-ank-Ameno 
naudą vistiek atneštų dide- kapo ir viską gabens į 
lę: kalinius1 nugalėtų

WASHINGTON.— Perei
to sekmadienio naktį Bal
tajam Name įvyko slapta 
konferencija, kurioj dalyva
vo prezidentas Hooveris ir 
Wall gatvės viešpačiai — 
Sftock Exchange (biržos) 
prezidentas Richard Whit
ney, ir Biznio Vedimo Ko
miteto vice-prezidentas Al
len L. Lindley.,

Šita konferencija buvo 
laikoma slapta, bet New 
Yorko “Worldo” (demokra
tų) korespondentui pavyko 
apie ją sužinoti ir paskelbti 
viešumon.

Nors oficialiai nėra pa
skelbta, kas ištikro buvo 
tarta kalbamo j konferenci
joj, tačiau laikraščio rašy
tojas pažymi, kąd ten kalbė
tasi apie esamą šalyje sun
kią ekonominę padėtį. Hoo
veris susirūpinęs puolimu 
šėrų ant Wall gatvės, gi 
tas puolimas seka kritimą 
visos ekonominės eisenos.’ ’

Repūblikonų partijos ly
deris senatorius FėSs kelios 
dienos atgal pareiškė,, kad 
jis ir kiti jo bičiuliai maną, 
jog Wall gatvėj esą net 
“blogais norais” žmonių, 
kurie tiksliai darą viską, 
“kad pakenkus Hooverio 
administracijai.”

Esą, kai tik Hooveris ar
ba jo adminisracijos žmo
gus pareiškia, jog šalyje 
ekonominis gyvenimas pra
deda krypti geresnėn vagon, 
tai žiūrėk, ant rytojaus ar
ba už dienos kitos, Wall

ja sulaikė. Policijos būriai 
pasiųsti į visus streiko ap
imtus distrikfus.

Metalistai 
tis kiek drūt 
stiprių susirėmimų tarpe 
policijos ir darbininkų, nes 
pastarieji nusitarę kovą lai
mėti, jei prisieitų ir fiziškai 
susiimti su “tvarkdariais.”

Fašistai vis dūksta. Poli
cija jiems faktinai padeda. 
Pereitą pirmadienį suimta 
apie 108 fašistų langų dau
žytojų. Iš jų sulaikyti tik 
14. Bet ir įš pastarųjų ne
daugiau kelių gal bus leng
vai nubausti. Mat, “tikrų
jų kaltininkų” vis nesuran
dama.

Tuo pačiu sykiu policija 
puolė komunistų laidotuvių 
demonstraciją. Buvo laido
jamas komunistų veikėjas 
Munzel.

Vokietijoj krizis didėja; 
kova aštrėja visom pusėm. 
Darbininkų masės kovingė- 
ja taip sparčiai, kaip dar 
niekuomet.

NANKINGAS. r- čiang- 
kai-šeko valdžia siunčia į pie
tinę Chiniją 200,000 kareivių 
kovoti su komunistų raudo
nąja armija, kuri grumiasi 
už darbininkų ir valstiečių 
galią, šitie kareiviai siun
čiami iš šiaurinių valstijų, 
kur 'iki šiol virė kova tarpe 
Pekino ir Nankingo pajėgų.

Deja, tarpe Čiang-kai-šeko 
šalininkų verda nepasitenki
nimas. Užvakar pasitraukė 
iš valdžios jo finansų minis- 
teris T. V. Soong, kuris skai
tėsi “dideliu žmogum”. Tas 
gali privesti prie naujų susi
kirtimų ne tik žodžiais, bet 
ir ginklais. Chinijos finan
sai suirę; ekonominis krizis 
didelis. Todėl abejojama, ar 
tie 200,000 kareivių padarys 
ką nors. ♦ Daugelis jų gali 
pereiti į raudonarmiečių ei-

P. BALLAS
USKAS)

KAUNAS. — Voldemaro 
byla turėjusi įvykti rugpjū
čio mėn., kurią jam iškėlė 
pas taikos teisėją vidaus 
reikalų ministerijos genera- 
lis sekretorius pulkininkas 
Štencelis. Voldemarą iškėlus 
gyventi už Kauno apygar
dos teismo ribų, byla buvo 
atidėta.

I nuovados taikos teisėjas 
.per Kauno apygardos teią- 
iiną* Voldemaro) bylą išsiuntė 
į Šiaulių apygardos teismą, 
o Šiaulių apygardos teismas 
siųs tam taikos teisėjui, ku- 
rio rajone dabar Voldema
ras gyvena.



Kemrtad., Spalių

trupini;

ĮDOMUMAI

prieš kapi

O kam tas bendras

2
1

Vidutinis greitumas jūrų 
tavorinio laivo yra apie 11 
jūrinių mylių į valandą.

Northern Pacific gelžkelis 
turi didžiausią lokomotyvą 
pasauly. Jis sveria 1,116,- 
000 svarų.

STOVI BOSTONO KOMITETO 
VAJININKAI

Naujų skaitytojų
gavo. ..........................................

pažadant 
tiesiogines su lenkais 
susisiekimo reikalais.
“Tautininkai (sme- 
fašistai) savo keis-

Massachusetts jau subruzdo. Matėte, kad 
drg- Dovidonienė iš Worcester atsiuntė 51/2 ir 
antradienyje . gavome pluoštą naujų prenume
ratų ir sekantį laišką iŠ drg. Taraškos:

KAIP
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Ar Ilgai Šaipysis iš Bedarbių Kančių 
Tie Geltonieji Niekšai?

Piktai juokėsi vadai Amerikos Darbo Federacijos su
važiavimo- Bostone, žiūrėdami pro savo Bradford vieš
bučio langus, kaip policija daužė ir. trempė demonstraci
ją 4,000 bedarbių, kurie su komunistais priekyje reikala
vo! tuojautįnės bedarbiams paramos ir bedarbių apdrau- 
dofe įstatynlo.

Ta demonstracija buvo sykiu-ir prieš kapitalistams 
bernaujančią “kazioną” Darbo Federaciją, kuri griežtai 
sijojo prieš bent kokias apdraudos pensijas bedarbiams.

Neskaitant kitų šio suvažiavimo žingsnių, padarytų 
naudai buržuazijos, jis atmetė kovą už darbo valandų 
sutrumpinimą. Tiesa, buvo įteiktas sumanymas sutrum-1 
pinti darbo laiką iki penkių valandų į dieną ir šį suma
nymą “prielankiai” raportavo Darbo Federacijos suva
žiavimo komisija; tačiaus suvažiavimas nutarė imti bent 
vienus metus laiko tą sumanymą “nuodugniai išnagrinė
ti,” ar Amerikos pramonė “galėtų išsiversti,” jei pradė
tų darbo dieną panašiai trumpinti. O metams praslin
kus, suprantama, patys Darbo Federacijos vadai praneš, 
kad tai “negalimas dabartinėse sąlygose dalykas.” Va
dinasi, tas 5 valandų darbo dienos sumanymas buvo iš
keptas tik su politikieriškais išrokavimais, kad nukreipt 
dirbančiųjų ir bedarbių domę nuo Amerikos Komunistų 
Partijos, kuri ištikrųjų visomis pastangomis 'kovoja už 
7 valandų darbo dieną, 5 dienų darbo savaitę,—kuomet 
Amerikos Darbo Federacijos šuleriai tik demagogiškai 
žaidžia;

Fašistiniai-imperialistinį savo veidą bostoniškis Darbo 
Federacijos suvažiavimas parodė ir kitomis rezoliucijo
mis, kaip kad už pagerinimą šios šalies karo laivų, už 
griežtą suvaržymą ateivybės iš Filipinų (pavergtų po 
Amerikos vėliava), ir tt.

Didžiausias, tačiaus, Darbo Federacijos pasitarnavi- 
mas kapitalistams šiuo laiku tai yra josios kova prieš 
bedarbių apdraudą. Už tai Federacijos prezidentas 
Greenas stačiai -pakliuvo į šventuosius Nacionalės Fabri
kantų Sąjungos, kuri garbina Greeną ir jo autoritetu 
prieš .bedarbės pensijas remiasi savo aplinkraštyje 1930 
m. spalio 6 d.

Bėt bedarbių ir badaujančių minios visai priešingai 
apie tai mano, ir kaskart arčiau seka vadovybę Komu-

< nistų Partijos ir DarbųtrJJpijų Vienybės Lygos, su pasi
ryžimu eidamos į tokiAŠ Kovingas demonstracijas, kaip 
Clevelande prieš prezidentą Hooverį ir Bostone prieš 
Darbo Federacijos pardavikų suvažiavimą. Tokios tai 
rūšies bedarbių ir dirbančiųjų demonstracija įvyksta ir 
New Yorke šiandie, 2 vai. po pietų, prie miesto valdybos 
rūmo. O per tas demonstracijas vystosi ne tik masinė 
kova už ap.draudos pensijas bedarbiams, bet ir politinis 
pritarimas tikrajam darbininkų ir bedarbių vadui, Ame
rikos Komunistų Partijai, už kurios kandidatus balsuos 
kiekvienas sąmoningas darbo klasės narys lapkričio 
rinkimuose.

4 d.

Dar Vienas Varšavos “Stebuklas”
Į Varšavą vežamas, tūlas Jan Polianski prisipažino jį lydin

čiam Lenkų policijos komisionieriui šinkmanui, kad jis ištikro 
darė su bombomis pasikėsinimą ant Sovietų atstovybės, Lenki
jos sostinėje, kaip kad rašo. “Kurjer Codzienny Illustrowanny.” 
Bet, pasak to laikraščio, pats Polianskis būsiąs “komunistas”. 
Vakarinės Galicijos, priklausančios Lenkijai, policija turinti fo
tografiją suregistruotų komunistų, o jų grupėje esąs ir Polians
kis.

Lenkijos vyriausybė iki šiol vis “negalėdavo” Polianskį suimti 
ir atvežti Varšavon teismui... Mat, reikėjo laiko, kad suklas.- 
tuot Polianskio fotografiją, įterpiant jį į komunistų grupę. Be 
to, prisiėjo sugalvot, kad Polianskis būsiąs veikiausia ne Lenki
jos pilietis, bet Rumunijos, “gimęs Černovicuose.”

Išsisukinėdami nuo atsakomybės už pasikėsinimą ant Sovietų 
atstovybės, Lenkų valdonai, tuo būdu, apgalvotai stengiasi ap
teršti Komunistų Partiją, priskaitydami jai Polianskį, '

Argi ta istorijukė neprimena mums klastąs ir i^sisikipėjimus 
New lYorko caristų, policijos ex-komisionieriaus Whaleno ir’ jų 
sėbfrų iŠ’kapitalistinės Piliečių Federacijos? O kuomet būvo ne
ginčijamą! įrodyta, kad patys to abazo nariai padirbo ir paskel
bė klastą apie prasimanytus “Sovietų pinigus”, būk tai duoda
mus/ per Amtorgą amerikiniams komunistams, tai tūli žemesnie
ji klastuotojai buvo priversti viešai pripažinti, kad netikri buVo 
tie( dokumentai, kuriuos paskelbė tuometinis N. Y. policijos ko- 
misionierius Whalenas. Bet, sako, mes tuos popierius vis tiek 
paiičiupome iš Sovietų prekybos įstaigos Amtorgo, kur Amtor- 
goĮŽmonės-“tyčia padirbo falšyvus dokumentus ir padėjo” taip, 
kad prie jų lengvai galėtų mūsų agentai prieiti ir pasiimti, o 
paskui bQtų komunistams juoko iš mūsų ir “augštųjų mūsų” 
draugą. Tai šitaip tie cariniai ex-oficieriai, galų gale, mulkiais 
apšįfnetė, kad tik ištraukt iš klampynės Whaleną, Fishę ir kitus 
aųgštuosius.”

Panašiai, kaip ant kokio nuodėmių ožio, r^abar fašistinė Len
iną stengiasi ant Polianskio saugiai išjoti iŠ atskaitomybės prieš 
OVietų Sąjungą.
Netrūksta .nuolatinių purvinų klastų prieš komunistinius dar- 

bjiįinkus bei Sovietus ir kitose' kapitalistinėse šalyje. Bet vis 
platesnės darbininkų minios išmoksta tas klastas tuojaus per
manyti, kaskart aiškiau nusistAtant prieš pųvančią buržuaziją ir 
tiži oviotiį Sąjungos' apgynimą.

APŽVALGA
Lietuvos Fašistų Nusileidimas 
Lenkijos Fašistams

Amerikos klerikalai kriti
kuoja Lietuvos s smetpni- 
nius fašistus ir siūlo jiems 
vaistus gydymui- smunkan
čios buržuazines Lietuvos. 
“Draugas” No. 242 del sme
toninių fašistų politikos sa
ko:

Viduje netvarka, susierzini
mas, pradedama kova ten, kur 
jos neturėtų būti, o užsienių 
politikoje daroma tokius nuo
laidos, kurios tiesiog nedova
notinos.

Ir toliaus' “Draugas” pa
stebiu kad

; Padaryta nuolaidų ir santy
kiuose su Lenkija, 
pradėti 
derybas
Girdi, 

toniniai 
tu nusistatymu kas kart la
biau Lietuvą stumia į tokias 
politines balas, iš kurių ne
lengva bus išbristi.”

Ir ko “Draugas” trokšta, 
tai kad smetoniniai fašistai 
prileistų prie valstybės 
ėdžių ir Lietuvos klerika
lus. Už tai jis sako, kad

“Iš dabartinių vidaus ir už
sienių komplikacijų 
sėkmingai galėtų išvesti 
ri, koalicinė vyriausybė, 
pajėgtų suvienyti visą 
ta...” v

Mes jati ne kartą nurodė
me, kad, sulig imperialisti
nių valstybių padiktavimo, 
Lietuvos fašistinė valdžia 
vis labiau ir labiau pradedą 
susibroliauti su Leųkijos fa
šistine valdžia, kad sudaryti 
bendrą frontą prieš Sovietų 
Sąjungą. Imperialistinės 
valstybės diktuoja, ką Lie
tuvos smetoniniai fašistai 
turi daryti: kad turi nusi
leisti Lenkijos fašistams ir 
pradėti derybas. Jeigu ir 
klerikalai įeitų į valdžią, tai 
ir jie, kaipo imperialistinių 
valstybių tarnai, kitaip ne
sielgtų. Jie tik del savo po
litinio išrokavimo neva kri
tikuoja smetoninius fašis
tus, kuriuos pirmiau karštai 
rėmė, už kuriuos kunigai ir 
vyskupai (tuojaus po fašis
tinio perversmo) meldėsi.

kraštą
stip- 
kuri 
tau-

Pekla, Velniai ir 
“Didvyris” Vytautas

Jau kad garbina, tai gar
bina sandariečiai savo “did
vyrį”, monarchą Vytautą. 
“Sandaros” No. 41 patalpin
ta eilės tūlo Raštikiu Jonio, 
užvardintos “Vytauto Di
džiojo Metus, Švenčiant”, įr 
tose eilėse' • koki$ “did- 
yyringas” ūpas
išreikštas: ■ ; l < j "1 f į U ; :?

"V/ •< ■ ■ j 11 <. į
Pasiryžimo mus vieningo 
Darbe už laisvę Lietuvos, 
Nesutramdys nė pats šętonas 
Su visa armija peklos!... >
Tai mat, kokia “šyla” tų 

sandariečių. Ir toliaus jie 
dainuoja:
Tik darbai mus tur but nuošir- 

. dus, 
tikros meilės prie savų, 
tad, nors veins ant velnio 
liptų,

Mes laisvi busim nuo tranų!
Tai tokį įkvėpiiną gavo 

sandariečiai, minėdami 500 
metų sukaktuves nuo mir- 
tiės monarcho Vytauto. San- 
dariečių “principams” ir 
“idealui”, kaip, tik ir atsako 
tdaina.

i Eikime prie Katalikų 
Darbininkų su, Komunistine 
Propaganda

Pas daugelį mūsų draugų 
iki šiol buvo1 ta mintis, kad 
nieku būdu negali paskleisti 
komunistinės propagandos 
tarp katalikų darbininkų, 
neš jie taip kunigų apmul
kinti, kad visai nesirūpina 
darbininkų jūdėjirhu.

■ Ir reikia pasakyti, kad 
iki šiol mes 1 mažai domės 
kreipėme į skleidimą komu
nistinės propagandos- tarp 
katalikų darbininkui Nebu
vo dedamos geros pastangbs’ 
tuos darbininkus pasiekti ir 
šviesti juos musų literatūra.

Bet dabar, užėjus didelei 
bedarbei, ir katalikai darbi
ninkai, kurie iki šiol svajo
jo apie savo “dūšios” išga
nymą ir “dūšių.ganytojams” 
pylė pinigus, pradeda dau
giau susirūpinti gyvenimu, 
pradeda daugiau protauti ir 
mąstyti. Pradeda perma
tyti, kad religiniais burtais 
jie negalės pagerinti savo 
būvio. Ir mės turime jiems 
nurodyti, kad kunigų pasa
kos apie dievą, dangų ir vel
nius negali jiems duoti nie
ko gero, apart palaikymo jų 
tamsybėj ir kapitalistinėj 
vergijoj.

“Vilnies” No. 241 tilpo 
įdomus aprašymas iš Det- 

- roito apie tai, ką kunigo Či- 
žausko parapi jonai kalbą 
apie bedarbę ir apie bažny
čią. Jau tūli parapijonai 
(bedarbiai): kelia klausimą, 
ar verta eiti į bažnyčią. 
Bažnyčią neduėda jokios 
naudos, o prie rto kunigas 
Čižauskas dar vis verčia 
atėjus “įmesti į skarbonką 
nemažiau kvoterio.v Ir vie
nas bedarbis parapi jonas, 
ginčydamasis su kitais pa
rapi jonais, štai kaip argu- 
knentuoja:

Na ir į ką tai būtų panašu, 
kuomet aš atsisakysiu įmesti 
kvoterį? Juk mane visi pa
žysta, tai ir žiūrėtų, kaip , į 
monkę. O be to aš visuomet 
aukaudavau, ir kuomet dabar 
neturiu, tai ir pačiam sarma
ta. Bet žiūrėk, kaip jie tuos 
musų suaukautus pinigus pra
leidžia. štai kad ir ši tvora 
apie sistėr.kų namą, niekaip 
negaliu įsivaizdinti, kad tvora 
tik vienos plytos storio galėjo 
lėšuoti net $8,000.00! Bet ką 
čia daug kalbėti. Pabandyk 
išeiti į streiką del algų numu- 
šimo, tada tai persitikrinsi, 
katrų pusę kunigai palaiko.

“Vilnies” korespondentas 
(Uaukuviškis) nuo savęs 
sako:

Prisipažinau; kad .apie baž
nyčių “tająmnyčia^”, mažai su
prantu ir Į pašiųjiaų /pasiskai
tyti “Viln|”. fpąrąpijonas ne
tik kad horiątS įriėnį^ {bet dar

sim paliepis persitikrinti, kad 
musųlspajuda nėra tokia baisi, 
kaip- katu kunigai apie ją kal
ba, tai ne tik kad parapijonus 
pripratinsim skaitytį) bet 
tuom pačiu kartu jffem paro
dysim kunigų melus' apie mu
sų spaudą ir darbininkų judė
jimą abelnai.
Laike šio “Laisvės” ir 

“Vilųies” vajaus mes turi
me pasiekti kuodaugiausia 
katalikų darbininkų; turi
me išaiškinti musų, kovo
jančių darbininkų tikslą. 
Turime aiškinti tiems darbi
ninkams, kodėl jie turi skai
tyti ir remti mūsų spaudą, 
revoliucinį judėjimą, kodėl 
jie, rinkimams atėjus, pri- 
valo: balsuoti už Komunistų 
Partijos kandidatusi

* . • r S

1929 ir 1930 metais Jung
tinėse Valstijose subankru
tavo viso 895 bankai. Per 
pirmus du bęrtainius ’1930 
metų subankrutavo 258.

Draugai Skaitytojai!

‘LAISVES’ VAJAUS
Sėkmingumas priklauso nuo 
Jūsų. Tat rūpinkitės platinimu 
savo dienraščio. Gaukite jam 
2,000 naujų skaitytojų.

Jau gana ilgas laik 
Tw Yorke tęsiasi t 
tyrinėjimai” įvairii 

jų, patapusių teisė; 
graftą. Veržiasi t 
visokios bjaurios šnr 
tės tų kapitalistinės 
bes” apaštalų.

Valdančioji klasė 
ja pavergtajai klase: 
ti į teismus, kaip į tx 
mo įstaigą; įsako 
teismus, kaijj tikintį 

^atikas gerbia savo 
nyčią.

Iš
Ir

ir padėkojo.,^Pąsal|iąū, ka<į 
jęigu buš' giwl'die^ įeitą nen 
dėlią ir'vėl ateisiu ųiy daugiai 
literatūros atsinešiu. ' Jis at
sakę—lauksiąs ir daugiau 
draūgų atsivesįąs. \

Šiame vajuj Ve ką tįųriį De
troito vajihikams patarti1: Dė
ti daugiausiai pastangų pa-: 

. siekti tuos darbininkus, kurie 
lig šiol dar b,uvo po įtaka ku
nigijos.

Einant užrašinėti laikraščių 
visuomet reikia su savim tu
rėti kelias kopijas “Vilnies” 
ir “Laisvės”. 1 Nnušistebėsit, 
kiek dūug rasit parapijonų, 
kurie-, musų laįkrašČįų, dar nė
ra matę. Jie . tik girdėjo apie 
juos nuo kunigų, ir supranta
ma, kacB “dvasiškieji” musų 
laikraščiam nedavė geros re
komendacijos. Bet dabar jau 
mažai tokių randasi, kurie bi
jotų laikraščio T vankas paim
ti. O kųęipęt jnęs j tew dup.-?

šešių Kambarių Namas 
Arkliui

Chicagos priemiesty j, tur
čių apgyventoje dalyje, ne
senai užbaigta statyti šešių 
kambarių namas, kuriame 
gyvens vienas arklys. Na
mas su visais įtaisymais kai
nuos 50 tūkstančių dolerių. 
Tą namą išstatydino turčius 
John D, Hertz savo arkliui, 
vardu Reigh Count. Tas 
arklys iki 1928 metų daly
vaudavo arklių lenktynėse 
(reisuose) ir “uždirbo” mi
nėtam kapitalistui $168,870 
laimėjimais lenktynių. 1928 
metais tas arklys laimėjo 
vyriausią praizą Kentucky 
valstijos arklių lenktynėse.

Dabar tas arklys jau per- 
senas dalyvauti lenktynėse, 
tai kapitalistas išštatydinp 
jam dviejų augštų minėtą 
namą, kur arklys gyvens 
iki numirs. Arklio valgo
masis kambarys įtaisytas 
galerijoje, tarpe pirmojo ir 
antrojo augšto. Į tą “dai- 
ningurumį” takas eina nuo
laidžiai, kad patogu būtų 
arkliui užlipti ir nulipti. 
To namo languose įdėtas 
specialis stiklas, kuris per
leidžia vadinamus ultravio
letinius ■ saulės spindulius. 
Tie gi spinduliai yra pripa
žinti labai naudingais kiek
vienam gyvam organizmui. 
Duris, adverijos bei kitos 
smulkesnės dalys namo vi
duje išklota žalvariu, i o ark
lio J “stąlas”! irf visas valgy-1 
mo karhbarys dailiškai iš
klotas ąžuolo lentomis ir 
baltomis plytelėmis. Arkliui 
paskirta visam ąmžiui penr 
sija,*iš kurios jis bus visu 
kuo puikiausiai aprūpintas.

O kaip kapitalistai atsily
gina darbininkams, kurie 
jiems per visą savo amžių 
dirba ir mili( sukrauna? 
Kaip aprūpina darbininkų 

 

senatvę, kuomet tie nebepa
jėgia dadgiau turtų jiemą 
krauti? Šis aprašymas to 
arklio; namo dar; kartą pa
tvirtina, jog turčiui gyvulys 
visuomet nepalyginamai 
brangesnis ir malonesnis, 
negu jam vergaujantis dar
bininkas.

P. Niukas
A. Buivydas gavo 
P. Jackgon gavo

Girdėjome, kad draugai— Peldžius, žiurins- 
kas ir Buivydas turi po vieną naują skaitytoją.

Draugai—Niukas, Traupys, Peldžius, Jack- 
son ir kiti rengiasi j ieškoti 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, PA.
Draugas M. . . . 
Pavieniais gauta

singumo Įstaigose 
politikieriai atlieka : 
kiaušius darbus; < 
“godotini” teisėjai pa 
grafte, suktybėj, šm 
tėj ir tt.

Artinantis rinki m 
mes, komunistai, klai 
darbininkų: Už ką j 
suosite? Už repub 
demokratų kandidatu 
graftą, šmugelį, be 
badą ir skurdą, ar i 
munistų Partijos ka 
tus: už kovą prieš 

y vergiją,
graftą, prieš algų nu! 

Uttą, už darbo valand 
trumpinimą, už apc 
bedarbiams, už panail 
kapitalistinės sistemoj

Kurie darbininkai b! 
už republikonų, dėmei 
ir socialistų kandi! 
tie rems savo priešui 
drūtins ant savo ranl 
kojų alginės vergijos! 
žius. I

J. Barkys>-
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Viso Philadelphija turi • ............................21x/2
NEW YORKO APIELINKĖ 

A. L. D. L. D. Antras Apskritys...............
Baltimore, Md................................................
Bostono Komitetas ..........   . . •..................
L. Pruseika^ . A..............................................
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. 

linskienė, Forest City, Pa.; A. Bumbulis, 
ley, Ohi6; V. Savickas, Omaha, Nebr. ;
lis, Bienfait, Canąjda; 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.

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

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

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

testą rinkime prenumeratų. A. L< D. L. D. 
Antras Apskritys kontestantam skiria, sekaųiąs 
dovanas: !

Pirma dovana
Antra dovana
Trečia dovana .
Ketvirta dovana 
Penkta dovana 
Šešta dovana . . f < ■ 1

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

Kardinolas William 1 
Connell (Bostone) lab: 

surūpinęs Amerikos k; 
lizmo braškėjimu. Pi 

Psekmadienį (spalių 11 
jis atlaikė mišias už A 
kos kapitalizmo sveika 
pasakė pamokslą Ame 
Darbo Federacijos koi 
cijos delegatams, reak 
Green o mašinos rėmė, 
Išgąstingai jis šaukė, 
“ateinančią žiemą turi 
labai blogus laikus.”

Ir del to jis pareiškė 
“dabar yra laikas tiems 
rie kontroliuoja pran 
ir bankinę sistemą, su 
ir pamąstyti, kad susn 
jant ir kooperuojant si 
didžiuoju judėjimu, kur 

'f ^?a delei geroves tautos, 
gal išvengsime iki tam ' 
laipsnio katastrofos, 
gręsia.” Jis pravedė tą 
tį, kad kapitalistai ir i 
ciniai federacijos vadai 
sudaryti bendrą frontą 
sitikimui sunkiu laiku.” & 4.
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kis augštasis religinių bi 
skleidėjas, kai]) kardih 
O’Connell, negalėtų : 
kreipti į “visagali dievą 
jo prašyti apsaugoti An: 
įrOS kapitalizmą nuo į 
Siančios katastrofos? J< 
jis galėjo sutverti pašau 
viską, kas pasauly yra, 

Juodei jis negalėtų atlikti 
lyginamai tokį mažą da: 
lį—apsaugoti Amerikos 
pitalizmą nuo blogų laiki

Pats kardinolas ne 
dievo “galybei.” Už tai 
kapitalistus ragina nesna 
ti, ragina sudaryti ben 
frontą prieš darbiniu 
gydymui sergančios kap 
listinės sistemos.

Nesenai Detroite b' 
metodistų kunigų konfer 
cija, ir tie dievo agentai j 
ėmė rezoliuciją, raginar
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Jau gana ilgas laikas, kaip 
New Yorke tęsiasi # visokie 
“tyrinėjimai” įvairių teisė
jų, patapusių teisėjais per 
graftą. Veržiasi augštyn 
visokios bjaurios šmugelys- 
tės tų kapitalistinės “teisy
bės” apaštalų.

Valdančioji klasė diktuo
ja pavergtajai klasei žiūrė
ti į teismus, kaip į teisingu
mo įstaigą; įsako gerbti 
teismus, kaijj tikintysis fa

natikas gerbia savo šventi- 
' nyčią.
A O tose kapitalistinio tei
singumo įstaigose visokie 
politikieriai atlieka žulikiš- 
kiaųsius darbus; ’visokie 
“godotini” teisėjai paskendę 
grafte, suktybėj, šmugelys- 
tėj ir tt.

Artinantis rinki m a m s, 
mes, komunistai, klausiame 
darbininkų: Už ką jūs bal
suosite? Už republikonų, 
demokratų kandidatus, už 

šmugelį, bedarbę, 
skurdą, ar už Ko- 
Partijos kandida- 
kovą prieš alginę 

prieš kapitalistų

badą ir 
munistų 
tus: už 

r vergiją, 
' graftą, prieš algų nukapoji-
^mą, už darbo valandų su
trumpinimą, už apdraudą 
bedarbiams, už panaikinimą 
kapitalistinės sistemos?

Kurie darbininkai balsuos 
už republikonų, demokratų, 
ir socialistų kandidatus, 
tie rems savo priešus; tie 
drūtins ant savo rankų ir 
kojų alginės vergijos rete
žius.

Kardinolas William H. 0,- 
Connell (Bostone) labai su

sirūpinęs Amerikos kapita
lizmo braškėjimu. Pereitą 
sekmadienį (spalių 12 d.) 
jis atlaikė mišias už Ameri
kos kapitalizmo sveikatą ir 
pasakė pamokslą Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cijos delegatams, reakcinės 
Greeno mašinos rėmėjams. 
Išgąstingai jis šaukė, kad 
“ateinančią žiemą turėsime 
labai blogus laikus.”

Ir del to jis pareiškė, kad 
“dabar yra laikas tiems, ku
rie kontroliuoja pramones 
ir bankinę sistemą, sustoti 
ir pamąstyti, kad susivieni
jant ir kooperuojant su tuo 
didžiuoju judėjimu, kuris ei- 
na delei gerovės tautos, mes 
gal išvengsime iki tam tikro 
laipsnio katastrofos, kuri 
gręsia.” Jis pravedė tą min
tį, kad kapitalistai ir reak
ciniai federacijos vadai turi 
sudaryti bendrą frontą “pa
sitikimai sunkių laikų.”

O kam tas bendras fron
tas reikalingas? Kodėl to- 
kis augštasis religinių burtų 
skleidėjas, kaip kardinolas 
O’Connell, negalėtų atsi
kreipti į “visagalį dievą” ir 
jo prašyti apsaugoti Ameri- 
Ips kapitalizmą nuo grę- 
siančios katastrofos? Jeigu 
jis galėjo sutverti pasaulį ir 
viską, kas pasauly yra, tai 

^kodel jis negalėtų atlikti pa
lyginamai tokį mažą darbe
lį—apsaugoti Amerikos ka
pitalizmą nuo blogų laikų?

Pats kardinolas netiki 
dievo “galybei.” Už tai jis 
kapitalistus ragina nesnaus
ti, ragina sudaryti bendrą 
frontą prieš darbininkus 
gydymui sergančios kapita
listinės sistemos.

Nesenai Detroite buvo 
metodistų kunigų konferen
cija, ir tie dievo agentai pri
ėmė rezoliuciją, raginančią

Ponas A, Jankauskas, tuojau^, 
po jo išmetimo iš Komunistų 
Partijos, kur tik sueidavo su 
veiklesniais draugais-komunis
tais, sakydavo, kad jis “yra to
kis pat kaip ir pirmiau,” kad 
“be reikalo Komunistų Partija 
jį išbraukė.” Jau tada buvo 
numatoma, kad jis rengiasi su- 
niekšėti—“šia, aš geras kaip ir 

' buvau, tik Partija nežino, ko 
nori nuo manęs.”

Paskiau užėmus jam ir antrą 
darbą Amalgameitų unijoje,— 
redagavimą “Darbo”, jis pradė- 

Ijo daugeliui veiklesnių draugų 
siuntinėti tą “Darbą” veltui. 
Siuntinėja ir man, ar tai, kad 
įrodžius, jog jis “vis tokis pat, 
kaip ir buvo,” ar kad pasiro
džius:—“Žiūrėkite kaip aš pa- 

I virtau Zabulioniu No. 2, kaip 
aš moku bjauriai kolioti komu
nistus ir abelnai visą progresy- 
vį darbininkų judėjimą.”
ArgK A. Jankauskas Yra 

Tokis Pats?
Kadangi tas renegatas, norė

damas suklaidinti dalį sąmonin
gų darbininkų, vis tvirtina, jog 
jis “yra tokis pat kaip ir pir
miau,” ir kad Komunistų Par1* 
tija, “Laisvė” ir abelnai komu
nistai patys būk nežiną, ko ka
binasi prie A. Jankausko. Tat 
reikia palyginti tą A. Jankaus
ką, kuris buvo su mumis keli 
metfli atgal, ir dabartinį A. 
Jankauską, kuris virto Zabulio
niu No. 2.

Pirmesnis A. Jankauskas 
nors ir nebuvo nuoseklus komu
nistas, nors jo nekurie darbai 
jau ir tada darė gėdą komunis
tams, nes priešai jį mums pri
kaišiodavo, kaipo girtuoklį, su- 
vylusį tai vienur tai kitur dar
bininkus, ir mes patys matyda- 
vom jo skandalingus darbelius 
mūsų pačių tarpe; bet vistik 
keli metai atgal, lyginant A. 
Jankausko blogas puses ir ge
ras, geros dar viršijo blogas ir 
mes, jungdami į daiktą visas 
spėkas, visus elementus, kuriuos 
tik buvo galima panaudoti dar
bininkijos kovai prieš kapitaliz
mą, toleravome savo tarpe A. 
Jankauską, nes jis vistik buvo 
“draugas”. Bet tas Jankaus
kas, kuris pirmiau su mumis 
išvieno kovojo politiniai, 
miręs, jis mirė, kada susidūrė 
su klausimu ir turėjo pasirink
ti : arba eik kartu su komunis
tais ir kovok prieš kapitalizmą 
ir unijų reakcionierius, arba 
pasilik šiltoj vietoj—Amalga
meitų keliaujančiu organizato
rių ir išeik prieš darbininkiją. 
A. Jankauskas, būdamas sau- 
myliu, pasirinko Amalgameitų 
geltonųjų vadų suteiktą jam 
darbą ir virto renegatu. Tat 
yra naudinga palyginti pirmes
nes A. Jankausko pažiūras į 
tuos pat klausimus 
tines jo sapaliones.

A. Jankauskas ir
Pas mus būdamas 

kas rašinėjo ir į mūsų spaudą. 
Paimkim jo straipsnį, kuris til
po gegužiniame “Laisvės” nu
meryje 1926 metais, po antgal- 
viu: “Komunistams Nėra Kas 
Veikti.” Tame straipsnyje Jan
kauskas, peržvelgęs, kokios mil
žiniškos proletarų masės Jung
tinėse Valstijose yra dar neor
ganizuotos į unijas (profsąjun
gas), sako:

“Be ilgų išvedžiojimų, tas 
milžiniškas darbas laukia ko
munistinės propagandos, Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
darbuotojų. Komunistams, o 
ne kam kitam tas organizavimo 
darbas reikės išjudinti. Cukri
nėse ir popierinėse, audinyčiose, 
geležies ir plieno liejyklose, 
prie verpimų, medžių kirtyklo- 
se ir stalų dirbtuvėse, mieste ir 
sodžiuje suorganizuoti darbinin
kus—tai vyriausis mūsų (reiš
kia komunistu—D.M.Š.) dar
bas.”—(“Laisvė” No. 99, 1926).

Taip tai tada' Jankauskas ra
šė. Jis tada matė, kad Jungti
nių Valstijų 35 milionai .prole
tarų ir darbo žmonių, kurių da
bar yra organizuotų tik apie 3 
milionai ir tuos organizuotus 
parduoda ii* išduoda Amerikos 
Darbo Federacija ir tokios Am-

kimo partija," o ne miegojimo 
socįalistų partija. Kuris drain 
gas “neturi” ką veikti; partijos! 
naudai po persiorganizavimo, 
toks draugas , dar perą tikras 
komunistas. Sakyti, kad nega
li priklausyti partijai del mo
kesčių augštumo, kuomet pats 
tankiausiai turi automobilių ar
ba namą,—tai melas.

“Negali priklausyti 
todėl, kad 
užgavo jį! 
savo “aš” 
Komunistų

ky'ti ' komunistinę vėliavą virs 
savd įalvps. Kas r^ežino, kad 
■Chinijoj komunistams kapoja 
galvas. Kas nežino, kad Indi
joj Komunistus sudrasko britai 
imperialistai pririšę prie ka- 
nuolių gerklių? ’ Kas nežino, 
kaip komunistus puola visame 
pavergėjų išnaudotojų pasau
lyje? Ir puola juos todėl, kad 
jie yra pirmosiose eilėse darbi
ninkijos, kad jie pirmieji stoja 
į kovas, kad jie pirmieji gina 
darbininkų .reikalus. Kad ir čia 
pat Jungtinėse Valstijose, komu
nistinis judėjimas dar jaunas, 
o jau mes turim net kelis drau
gus, kritusius kovose. Jau vien 
|ik New Yorke keli komunistai

algameitų unijos; tiidająnkaus- 
kas matė, kad komunistų’ parei
ga suorganizuoti tas mases. Ta
da ji.s savo tame straipsnyje nu
rodinėjo, kad komunistai turi: 
dirbtuvėse užrašinėti komunis
tinius laikraščius ir pardavinėti 
juos darbininkams ir knygas 
bei brošiūras. Ten jis nurodi
nėjo, kad reikia nuolatos kelti 
sunkias gyvenimo ir darbo są
lygas, kalbėtis apie tai su dar
bininkais ir skiepinti jiems kla
sinę sąmonę. Kas del pasiteisi
nimo, kad kaip kurie nemoka 
anglų kalbos, ten Jankauskas 
net pabrėždamas pareiškė:

“Dabar eisime prie partijos 
darbo. Jeigu tu gali dirbti ka
pitalistui taip gerai, kad tau 
anglų kalba nei viena biskį ne
kliudo, tuo labiau tu gali dirbti 
Komunistų Partijos darbų ir ly
giai anglų kalba nebus kliūtimi. 
Vien ko reikia, tai noro ir pa
sišventimo.”

Taip tai kalbėjo A. Jankaus
kas, kada jis buvo komunistų 
tarpe. O kada dabartiniu lai
ku Komunistų Partija 'pasuko 
savo narius prie didesnio dar
bo, kad suorganizavus neorga
nizuotas darbininkų mases, kad 
išliuosavus iš reakcinių unijų 
vadų įtakos jau organizuotus 
darbininkus, kada Komunistų 
Partija pradėjo smarkiau veik
ti, tai ką dabar renegatas A. 
Jankauskas sako?. Jis dabar 

yra rėkia., putoja, kolioja ir niekina 
visaip Komunistų Partiją. Jam 
toji partija, tai tik šnipų parti
ja, donkišotų, elementų, kurie 
tik ėdimu viens kitų užsiima, 
kad partijos taktika, tai tik 
“pakvaišėlių taktika” ir tt. ir tt.
Puolimai Ant Centro Biuro

sėkmingo 
be centra- 
prbletaria- 
kultūrinis,

dabar

Partija
Jankaus

prezidentą Hooverį nuskirti 
dieną kalbėjimui poterių^ 
“del bedarbių naudos.”

Mat, tas “visagalis die
vas” neduoda jokios “nau
dos” bedarbiams, nežiūrint, 
kad šimtai tūkstančių viso
kios rūšies jo agentų apipi
la jį maldomis kasdieną. Me
todistai mano, kad “poterių 
dienoj,” kuomet iš visų 
kampų jis būtų pradėtas 
bombarduoti, dievas “pasi
judintų” ir “suteiktų laimę” 
bedarbiams.

Bet tokiems stebuklams 
nei kardinolas O’Connell ne
tiki. O bedarbiai turi žino
ti, kad jie iš tų poterių tiek 
turėtų naudos, kiek dabar 
turi iš Hooverio būbnijamo 
gerbūvio prosperity.”

J. S

Renegatas A. Jankauskas 
no, kad negali būti 
darbininkų judėjimo 
lizacijos, kad visam 
to judėjimui, ar jis
ar tai savo tarpe susišelpimo, ar 
tai industrinis ar politinis, tūri 
vadovauti proletariato klasės 
partija — Komunistų Partija. 
Jis žino, kad tokis judėjimas ir 
gyvuoja, kad Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partija yra va
das šio krašto alginių vergu 
prie pasiliuosavimo. Jis žino, 
kad lietuvių komunistų narių 
J. V. K. P. taipgi yra vadovau
janti įstaiga, Centro Biuras, 
kuris sukoncentruoja visas mū
sų .spėkas kovai prieš fašistus 
ir socialfašistus, taipgi vienin
gam darbui. Jis žino, kad už 
Centfo Biuro nugaros stovį vi
si komunistai ir komunistų sim
patikai. Ir todėl ponas A. Jan
kauskas putoja ir bjauriausiai, 
plūsta Centro Biurą. C. Biuras 
jam visame kame kaltas. Rene
gatas “Darbo” No. 20 sako: 
“Centro Biurą mes dedame sve- 
timženkliuose todėl, kad ištikrų- 
jų jis neturi jokio centro. Aną 
syk mes jau minėjome,'jog jis 
ir jo 
nalas 
kelis 
dirbo
reiškia—pabėgėlių 
džiuma išėjo iš Komunistų Par
tijos nepakęsdami despotiško, o 
dar labiau ištižusio režimo, kur 
“draugas draugą” ant jiešmo 
įmanęs būtų iškepęs.”

Tai matote kur dabar rene
gatas; suranda kaltę narių pa
sitraukime, bet ar taip A. Jan
kauskas protavo pirmiau? Nie
ko panašaus. 
No. 99, 1926 
rašė: '

“KoJnunistų

pirmtakūnai (nors perso- 
nedaug kuo pasikeitęs per 
pastaruosius metus) pri- 
apie 7,000 “renegatų”,—- 

kurių di-

Jis “Laisvėj” 
metais, ve kaip

Partija yra vei

partijai 
Adomas ar Juozas 
Tai pasipūtimas ir 
statymas augščiau 
Partijos. Negali

priklausyti partijai, kadnėra 
kas veikti,—tai tik didžiausias 
užsimerkėlis ir tinginys taip ga
li sakyti.”

štai kaip A. Jankauskaę rašė 
apie narių'pasitraukimus, kąda 
dar jis^buvo su darbininkija. 
Jis tada sdkė, kad tik ' dužiau
sias užsiinerkėlis ir tinginys ga
li sakyti, kad > nėra kų 
partijoj. Jis. tadą ] 
kuriuos .klaįdingųs 
darbininkų, kurie, del 
meninių reikalų partijos neįver- 
tinA. O dabar, kada virto 
bjauriu renegatu, tai visi, kurie 
tik pasitraukė, teisinami 
kaltė verčiama 
ro ir partijos, 
niekšas taip 
kaip apsivertė A.

Renegatas sako 
ras tiek nusimaskavo, kad ap 
link jį nieko neliko.” Taip ga
li sakyti tokis sukliurėlis, kaip Kuomet jos turi po ranka 
A. Jankauskas. Centro Biuras gituos puikius vaistus, nau- 
turi įtaką tarpe tūkstančių lie- doj nu0 Civilio Karo 
tuvių proletarų, ir tie proleta- J v
rai, organizuoti į ALDLD., LD- . laikų.
S. A., Proletarų Meną ir kitas , ' ~
mūsų organizacijas, žengė ir Kiekviena ^moteris, kuri turi 
žengs su komunistais ir komu- vaistų sėputėje bonką Pain- 
nistmiu C. B Nes sveikas pro- h/niekuomct neprivalo bijoti by 
tas dai bimnkams tą nusako. Įcokįos rušįes skausmų, nežiūrint 
Renegatų lojimas nieko neat- ar taį bUfų Reumatizmas, Neurai- 
sieks. tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos
Darbininku KlinsP ir IbniP- Skaudčjimas, įsėdantis į kūną UaiDininKų Klase n Kone pcr§aiimas ar .geliami ir sustingę 

gatai muskulai ir sąnariai.
Menševiku bėrnas A. Jan- Pain-Expelleris su Inkaro vais- 

. . i ,. . i v_. bazenkhu yra tokis linimentas,kauskas, galutinai sunieksejęs. kuris naud<amas beycik kiekvie_ 
ir surenegatėjęs, nori įkalbėti, noje pasauiįo valstybėje nuo 1867 
kad Centro Biuras pridarė metų. Tik patrinkite skaudamas 
“7,000 renegatų,’’ kad būk visi kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
tie darbininkai ir darbininkės 
kurie kada prigulėjo, pr 
Sąjungos, o dabar i 
partijai, tai jau yra 
tai”.' Tą pliurpia?’renegatas A. 
Jankauskas su ! tuo tikęlu, kąd 
silpnesnio prasilavinimo darbi
ninkus sukurąčius prieš komu
nistus, būk komunistąi visus ro- 
kuoja “ 
partijoj 
eina pakalbėti kas yra renega- Energingas, jaunas kūnas, lais
tai, ir kokis skirtumas tarpe vas nuo visokių sustingimų, skau- 

” ’ j—tokis žmogus
gatavas prisidėti prie 
žmonių grupės, prie 
pasismaginimų ir šitai

's ųeikti 
mate (kaip 

žingsnius
savo as-

o visa 
•mt Centro Biu- 
Tik bjauriausis 

apsiversti, 
Jankauskas! 
“čia gi Bin

Telephone, South Boston 2805rR

J. L. Pašakarnis, O.D

Norintieji tinkamai 
savo akims akinius 
šiuo antrašu:

prisitaikyti 
kreipkitės

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Moterys daugiau 
nebijo skausmų!

be jokios abejones suteiks jums 
ne L.K. lygiai tokį urnų palengvinimą, ko- 

nepriguli kį suteikė milionams dėkingų jo 
“renega- naudotojų visame pasauly,1 •_

• Labai efektyvia ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 
per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
ma kraujo cirkuliaciją -— ir be- 

renegatais’J, kas tik ne veik momentaliai skausmas iš- 
Tat dar kartą prisi- nyksta.

dejimų ir gėlimų
visuomet
linksmos
žaislų ir
i'nms užtikrina u
•onka Pain-Expellerio su Inkaro
________liu, kurią galite gauti

partijos ir klasės.
Darbininkų klasė kapitalisti

nėje tvarkoje yra kaip ir pada
linta į\kelias grupes, ir, būtent, 
pirmojoj^vietoj yra grupė arba 
elementai, kurie sudaro Komu- vaisbaženkliu, kurią galite gauti1 
nistų Partiją. Visi darbininkai nusipirkt bile vaistinėje. Geres- 
negali būti Kom. Partijoj. Vie- nis vaistas, negu visi brangus bo
na, jie dar neįgavo klasinio su- sigydymai pasauly. o 
pratimo, antra ne visi gali Tšlai- * Apgr.—No. SZj

GALITE GAUTI

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

Knygoj “Patarimai Moterims1’ rašoma Napie moterų lyties 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra dideles, su paveikslais ir gražiai apdarytos.1 \
Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 

su prisiuntimu
Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 

skaitymo knygelių.
NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegaunamos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” Tai moksline knyga, aiškinanti, kaip 
pas žmones atsirado ir vystėsi meile. Tai buvo vienatine tokia 
knyga lietuvių kalboje. Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

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

padėjo gąlvas. Ką gi, gal reJ 
,negatas A. Jankauskas parodys 
nors vieną menševiką .kritusį? 
Komunistus arkliais trempia, 
daužo jiems galvas, o jie vis 
tik pirmose eilėse kovoja už 
darbininkus, už apdraudą be
darbiams, senatvės sulauku
siems darbininkams ir tt. Ko
munistai visad laike streiko 
daugiausiai nukenčia, nes jie 
energingai kovoja. Štai kode! 
komunistai ir yra kaip pirmoji 
klasės grupė.

Antra grupė, tai komunistų 
simpatikai ir pritarėjai. Tai 
tie darbininkai ir darbininkės, 
kurie arba buvo jau Komparti-

joj ir del vienų !ar jdtųl aplinky
bių pasitraukė, vieniems judė
jimas peraštrus, kiti dar. nepib 
nai jo svarbą suprato, treti, 
jausdami, kąd jie negąli virš 
savo galvos augštai laikyti ko
munistinę kovos vėliavą, atsi
stojo už partijos sienų, bet vi
si laiko komunistinį > judėjimą 
savo klasės judėjimu, remia jį 
ir veikimu ir finansiniai.

(Tąsa bus) , < . •
D. M. šolomskas.

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

S. Mickus, 278 Second St.
B. Figens, 221 Second SL
Ir pas Singerį.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS IGRABORIUS

IR BALZAMUOTOJ A S
Ldisniuotas New Jersey 

ir Pennsyltanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatjnkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Bell -------------------------- Oregon 51.36
Keystohe  ------------------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 

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

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

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

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

Phone: Stagg 8342
JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ

ŠIOJE VIETOJE

A. LUTVINAS
Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

{vairių šaltų gėri
mų, Ice Cr^am, taip 
pat ir gardžių už
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rams, vestuvėms, 
sporto parengi
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynes 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
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 pnelan-

A. LG IVINAS

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

TŠMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje
MES I8M0KINAM, kaip apsieiti su gasiniu automobiliu; dalinas j tris dalis:

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planqt 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su- 
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieni) rtu- 

iį B (lentą praktiškai, no priežiūra instruktorių. 
į’JBf 2- Elektra ir Magnetizmas. Tai reikalin* 

L Klausia prie dabartinių automobilių.
8- Važinėjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe« 

riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

SniS V progą pasinaudoti vienu ii dviejų amatų— 
^C'7/ mechaniko arba šoferio. Garantuojama lala- 
—*• nius ir diplomą. Mokiname grynai lietuviš

kai ir angliškai. Kaina priinama visiem*.
Mokytojum 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 Kampaą 14th Street New York. N. Y.

GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
Kreipkitės į DR. ZĮNS, jeiffu kenčiate nuo: Krau- 
jo, Odos ir Nervų Ligų, vTspkįų Chronišku IjJkau- 
dūlių, Bendro Npsilpūno, Nusiminimo, GalvosYai- 

I gio, Skilvio, ž&rįiiĮ ir MėšlažąruSs Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, NsuHlgUos, PadidSįusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų- DQdu, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Bciatikos ir Strėnų SkaudMl- 1 m0‘ esate nesveiki ir nusiminę, afi jmns

/ galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydojna naujausiais, uŽgirtaia mok- 
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAII
. X-Spinduliai—-Kraujo lityrimai—Laboratorijos Bandymai 

DR. ZI N S 110EAST 16th ST. N. t 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PL) 

VALANDOSt • A. M. Od 1 P. ML NeUUoJ • A. M. iki 4 F. M.

o
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PRIE BEREZINOS
Parašė S. K. KOTOV Vertė D. [M. šolomsku#

(Del vietos stokos Darbininkų Kalendoriuj nebuvo galima pa
talpinti šio vaizdelio. Talpiname jį “Laisvėj”.—Redakcija.)

Jau trečia diena kai mūsų pulkas randasi balose vakarinėj 
pusėj upės Berezina. Raudonarmiečiai iki kelių purve. Pova- 
liai laikas bėga. Dieną dar pakenčiama, nes gegužės mėnesio 
saulutė atšildo užstingusius sąnarius ir išdžiovina drabužius. 
Bet vakare, kada iš upės pradeda kilti tankūs rūkai, apsiaupian- 
ti apkasus ir žmones, drėgnumas vėl nepakenčiamai lenda iki 
gryno kaulo. Tankūs rūkai tartum užgriuva ir smaugia. Rau
donarmiečiai bando išsigelbėti nuo rūkų, lipdami per slidžias 
apkaso sienas, kur lenkų kulkos netaip pavojingos, tai guldami

Kankinas ir keikia balas ir poniškus laukus, o kartais, išvesti 
iš kantrybės, ir savo komandantas... ir vėl laukia užtekančios 
saulutės. Ryte vėl sujudimas. Džiovinasi saulės kaitroj, geria 
šiltą kavą ir ar,batą, valgo juodos duonos plutą." Vėl diena, vėl 
lengviau. Užpakalyj mūs upė Berezina. Ten už jos daug ge
riau, gražiau, bet karinė strategija reikalavo, idant mes, rau
donarmiečiai, būtum šitoj pusėj, šioj baloj ir užtvertum len- 

, kams kelią į darbininkų tėvynę... Dieną smagiau, bet diena 
> vėl atnaujina kųlkų ūžimą. Blizgėdami plieniniais sparnais, 
: vėl iškyla lenkų orlaiviai. Vietomis žemai nusileidę, jieško ir 

apšaudo mūsų tranšėjus iš kulkasvaidžių. Iš tranšėjų raudon- 
armięčiai atsako greitų šaudymu, bet oro mašinos perlekia mū
sų linijas ir skrenda užpakalin, kad naikinus mūsų karines gur- 
goles ir stotis. Užpakalyj riksmas, bet mūsų orlaivių kaip nė
ra, .taip nėra. . . Jie kui’ kitoj vietoj dirba, bet mums rodosi, 
kad šioji vieta svarbiausia ir mes apleisti. Ima piktumas. Ko
votojai nerimauja. Ir kada vakare pulko komandantas peržiū- 

’ rinėja tranšėjas, taip jam ir pilasi klausimai:
—Kada išvešite iš šitos balos?... Kada eisim į mūšį?
Komandantas, nedidis tamsus vyras, ramiai aiškina kovoto

jams esamą padėtį. Bet paaiškinimai nepatenkina. Daugeliui 
• rodosi, kad jau gulėjimo baloj reikalas praėjo, kad reikia veik

ti...
♦ ♦ ♦

Už Berezinos upės mūsų užpakalis. Ten miškas ir sausumas. 
Ten ir mūsų karinis štabas. Nuo jo viskas priguli: čia gulėti ar 

' muštig.
Buržuazinės Lenkijos kareiviai prieš mus už 5 verstų, tran- 

' sėjos ant kalno. Jiems nereikia purve gulėti. Tranšėjos jau 
apaugo mažais krūmynais ir žolėmis nuo ilgo ant vietos buvimo. 
Ir spygliuotos tvoros ne taip matomos. Ar daug jų ten? Tas 
nežinoma. O žinoti reikia. Ne kartą jau mūsų žvalgai kanki
nosi po balas, norėdami prisiartinti ir patirti, bet ir lenkų sargy
biniai nesnaudžia. Sunku juos apgauti. Mūs pulko komandan
tas būtinai reikalavo belaisvio, žvalgų vadas sprendė atlikti 
pavojingą žygį—prisiartinti prie lenkų, staigiai pulti į jų tran
šėjas, pagriebti kelis belaisvius ir sugrįžti nakties tamsoj. Taip 
ir padarė. Nakties tamsuma buvo pertraukta dideliu karabinų 
šaudymu, kulkasvaidžių tratėjimu ir kanuolių baubimu iš lenkų 
pusės... Vandenyj ir abejomis pusėmis Berezinos krito lenkų 

. artilerijos kulkos, taškydamos vandenį ir rausdamos žemę. Iki 
pat ryto tratėjo kulkos iš lenkų pusės. Mūsų pulkas sujudo; 

’ visi žinojo kame dalykas, kaukiame savo žvalgų ir juos pasitik
ai pasiųsta čiela kuopa.

Rytą kuopa ir žvalgai sugrįžo ir parsivedė du lenkų belaisviu. 
Belaisviai kaimiečiai vaikinai, visai ramūs, pas juos nėra jokios 
baimės. Vienas iš jų buvo biskį sužeistas ir šlubavo. Raudon
armiečiai apspito juos, pavaišino arbata, cukrum ir apipylė Į 
įvairiais klausimais; jie visai nesivaržydami ramiai atsakinėjo.

Mūsų žvalgai atliko didelį darbą. Jie visai arti prišliaužė 
prie lenkų ir puolė sargus. Apsidirbę su jais įsigavo į tranšė
jas, ten pagriebė šiuos du vyrus veik miegančius ir leidosi atgal. 
♦Toji ugnis iš lenkų pusės buvo vijimosi ugnis. Ponai įpykę šau-

• dė visą naktį, bet mums blėdies nepadarė. Mūsų kovotojai po 
šios nakties pasidarė drąsesni, pranyko ir nuolatinis nepasiten
kinimas buvimo balose, nes jautė, kad tam artinasi galas.

PUOLIMAS
Galas gulėjimui balose atėjo. Naktį gautas iš karinio štabo 

įsakymas pulti lenkus. Pulkas eilęmis leidosi linkui lenkų tran
šėjų. Ant balų tankūs rūkai. Prisidengęs jais, pulkas artinosi 
vis arčiau ir arčiau prie priešę. Auštant mes turim pulti lenkų 
apkasus. Pasisekimas priguĮi nuo to, ar pavyks mums prisiar
tinti visai arti nepastebėtiedūįis ir pulti ant jų apkasų. Bet va
saros naktis trumpa. --i.

Iki priešo apkasų dar apie verstas ir pusė, o lenkai jau susi
prato.

—Bam!... Bam!...— atsiliepė jų kanuolės, ir 
“Bam! Bam!”

Tiesa, dar jų kulkos perlekia mus, nedarydamos 
blogumas tame, kad jie jau žino apie mūsų puolimą,
tis jau pervėlu. Netrukus prašvis, ir lenkai galės iššaudyti mus 
balose, kaip gerves. Keliais žodžiais apsimainę su pulko komi
saru, nutarėme:—Eiti pirmyn ir pulti priešą. Atsitikime nepa
sisekimo, tai trecias batalionas turi pridengti pūlko pasitraųki- 

. ! nią linkui apsigynimo pozicijų.
Raudonarmiečių eilės greitai puolė ant priešo apkasų. Priešo 

artilerijos ugnis padidėjo ir pradėjo atsiekti savo tikslo. Kulkos 
vjs arčiau ir arčiau krito mūsų eilių, švisti pradėjo. Mūsų 
"pulkas visai arti prisiartino priešo apkasų, 
už lenkų pozicijų aiškiai matom be žiūronų. 

; ga artyn priešo apkasų. Arčiau, arčiau.
- ugnys iš lenkų apkasų. Paleido jie darban mašinines kanuolės.
• Užpylė mūsų eiles kulkų lietum. Mūšis ėjo. Iš antros pusės 
« Berezinos raudonoji artilerija atidengė savo ugnį ant lenkų po-
♦ zicijų. Kaukdami kanuolių šoviniai lėkė per mūsų galvas į len

kų pusę ir drąsino raudonarmiečius pėstininkus mūšyj.
Aušo. Rūkai skirstėsi. Rytas viešpatavo. Dabar lenkai aiš

kiai mato raudonarmiečių puolančias eiles. Ir jįe draskė jas 
kanuolių šoviniais, nes jie savo priešus jau aiškiai mato. Ka- 

; (nuolių baubimas susiliejo į kokį tai nepertraukiamą kaukimą.
* •J’aŠko purvus ir vandenį, vis daugiau išrauna aukų iš mūsų ei- 
; $lių. O už jų tranšėjų užsiliepsnojo sodžius. Jį uždegė raudono

ji artilerija savo šoviniais. Bet Štai, perlėkė per mūsų galvas 
paskutiniai raudonos artilerijos šūviai ir putilo. JTuojaus nutilo 
ir lenkų artilerija, nes pėstininkų eilės jau iaį>ąi art.i, taip, kad 
savosįos Jcanuolgs gali pradėti draskyti savo spėkas.

(Tąsa bus)

vėl ir vėl:

blėdies, bet
Bet trauk

Jau esamą sodžių 
Mūsų eilės jau bė- 
Pasirodė raudonos

BALTIMORE, MD
Dar Biskį apie Amalgameity 

Piršlius Baltimore]
Amalgameitai turi pinigų ir 

nepaiso, kiek kainuoja kelio
nės kalbėtojų ir mitingai. P. 
Grigaitis, kaip žinoma pasiėmė 
šimtą dolerių už pasakymą 
baltimoriečiams prakalbos, pa
žymėdamas, kad su britva ne
galima kirst malkų. Grigas 
turbūt mane, kad baltimorie- 
čiai neturi kirvių ir kerta mal
kas su .britva; Nabagas apsi
riko.

A. Jankauskas pirmiau lan-

r'liy r“?'.11 " * 1 11 i <>M '*■ ■'.■‘■r-r1
pasilietų. De| to, šturmavo 
kleboniją ,21 d. rugsėjo. Tai 
buvo tūkstančiai žmonių subė
gę ir veržėsi į kleboniją. Tuom 
tarpu gauta policijos pagelba, 
kuri pro užpakalines duris iš
gelbėjo “galingąją” gaspadi- 
nę. Tos masinės demonstraci
jos tęsėsi per kelias dienas, bet 
nieko gero neatsiekė. Klebo
nas laikosi gaspadinę savo 
nuosavybėj, ir tik jis ją pra
šalinsiąs tuomet, kuomet ji 
prieš jį nusidėsianti, o kunigu- 
žį iškėlęs vyskupo teisėmis. 
Sukilėliai nori laimėt, o kuni
gija ir jos augštesnės “dieviš
kos” asabos, kad atsilaikyt.

TORONTO, KANADA J J i Iii
Svarbus Susirinkimas

šeštadienį, 18 d. spalio (Oct.), 8-tą 
vai. vakare, 300 Bathurst St., Ukrai
ną darbininkų svetainėje. Į šį susin- 
kimą yra šaukiami ir turi dalyvauti 
“Vilnies” ir “Laisvės” skaitytojai ir 
visi-visos narįai A.L.D.L.D. 162-ros, 
1447tos ir C.D.A.L. kuopų.

Draugai-gės, bus apkalbėta mūsų 
organizacijų ir spaudos vajus, kaip 
padaryti juos sekmingesniais. Taip
gi bus apdiskusuoti ir kiti bėganti 
darbininkų svarbesni reikalai. Ne
pamirškit patys ateiti ir kitiems 'pa-" 
sakykite. Komisija.

(246-247)

PHILADELPHIA, PA.
Ateivių Gynimo Komitetas atsišau

kia į visas vietos ir apielinkės orga
nizacijas, kliubus ir pašelpines drau
gystes, kad išrinktume! ir prisiųstu- 
mėt delegatus į tarptautine ateivių

Grafood-Radiolos, Atwater-Kent Radios,Victrola Radiolos GEORGE MASILION1Š '
377 Broadwa/ South Boston, Mass.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ IR ČEVERYKŲ 
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKI “PLAYER PIANO” R0LIA1, AUTO- 
PI ANAL Ų ETŲ VISKI GRAFAFONŲ REKORDAI

Ketvirta^., Spalių 1

KAIP STOVI LOWEL
NAUJAIS “LAISV

SKAITYTOJAIS

“Laisvei 
n e į pusėj 
o mes 
skaityto

vaičių prieš prakalbas, pareng
tas Amalgameitų. iJankaus- 
kas pažymėjo lietuvių pildan
čiai tarybai, kad ne Amalga
meitų bankas, tai blogai gy
vuotų, vienom duoklėm nega
lėtų pasilaikyti, bet Amalga
meitų bankas viską atremia. 
Taip išsireiškė Jankauskas da
bartiniu laiku Baltimorėj.

Lietuvių Amalgameitų 218 
skyrius turi viso 150 narių, ir 
tie patys moka tik iš prievar
tos, o kur kiti nariai dingo ? 
—mes klausiame Amalgamei
tų lyderių. Pamenu gana ge
rai, kada man prisiėjo būt se
kretorium nuo 1917 iki 1920 
metų, vien tik lietuvių lokalo 
buvo virš aštuoniolikos šimtų 
narių. Tai kur dabar tie vi
si nariai ? Biskį po biskį na-} 
riai apleido organizaciją, ma- 
tydami blogą 
Amalgameitų.
laiku po biskį vis rašosi dau-| 
giau prie N. T. W. I. unijos. O 
daugumoj kriaušiai dirba ne
organizuoti, nors ir kęsdami 
didelę bedarbę ir tankius nu- 
mušimus ąįgų, bet nenori nei 
vienas prigulėt prie Amalga
meitų ^unijos. Girdi, geriau 
būt dieną man nevalgius, negu 
prigulėt prie tokios unijos. 
Matomai, gana dakarto tokia 
Amalgameitų unija, ypatingai 
lietuviais. Nors Gi'igaitis sa
vo kalboj žymėjo, kad kita 
unija negali gyvuot tarpe 
kriaučių, kaip tik Amalgamei
tų, bet turbūt greitoj ateityj 
egzistuos N. T. W. I. unija; 
nors Grigas sakė, kad Amal
gameitų unija yra tobuliausia, 
bet mums nėra tobula,' ir mes 
negalim toleruot.

F*. S. Klishis.

siūbavęs: kunigas pritarėjų 
turi tik iš bagotesnių biznie
rių, tuom tarpu sukilėliai ma
no priversiu ir vertelgas eiti 
prieš gaspadinės valią. Del to 
jie išsirinko skaitlingą komite
tą, kuris rinks parašus, kas 
prieš, ir kas už kunigą. Kuni
go su gaspadinę gynėjus žada 
boikotuot. . Pasiryžę patys 
rinkti pinigus^ ir dėti į banką, 
ir jų naujasis komitetas turįs 
viską tvarkyti. Bet ar jie pa
sieks savo užsimojimus? Ar 
jie negaus lupti, kaip kadaise 
lietuviai gavo pas 
Pagaliaus, kur gi jie 
nuo “nuodėmių?” 
sukilimo laiku jie
“blevyzgoja” prieš savo dūšių 
ganytoją ir jo gaspadinę.

( šis sukilimas yra didelė 
i naujenybė, ypač tarp lenkų, 

vadovavima I ar Pasim°kins> ar tikrai 
O dabartiniu susiPras pasihuosuos iš ku- 

■ - - jnigužių globos bent kuris iš 
darbininkų, tai viltis maža.

Murniko Sūnus.

Kaulakį ? 
apsivalys 
O dabar 
{smarkiai

3rd

Ant Šiij Stočių Galite Gauti 
“Laisvę” Philadelphia, Pa. 
604 Race St.
S. E. 6th & Callowhill 
6th & Noble Streets

& Noble Streets
5th & , Fairmount

& Green
7th & Parrish 
7tli & Poplar 
3179 Richmond 
259 South 6th 
3rd & Lombard 
N. E. Front & South 
2nd & South 
726 South 3rd 
3rd & Catharine
923 South 3rd *
1215’ South 2nd i 
Franklin & Vine

7th

PHILADELPHIA, PA.
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PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Lenkai Griešninkai” Tebera 
Sukilę

Paklusniausi, nuolankiausi 
kunigijos vergai yra žinomi 
lenkai. Lenkų dvasiškija iš
naudoja biedniokus labai skau
džiai. Lenkų sąmoningų dar
bininkų labai mažas nuošimtis. 
Jų .'kunigija didžiausiam per
tekliuje gyvena ir sugajnai lai
ko griešninkus tamsybėj. Bet 
štai netikėtas kryptelėjimas 
tamsybės lizde—klebonijoj iš
šaukė didelį maištą—griešnin- 
kų sukilimą, kuris, jei kaip, 
būtų baigęsis kunigėlio gaspa- 
dinės mirtim.

Sukilo “griešninkai,” kurie 
radosi kun. Monkevičiaus (lie
tuvio Mankaus) globoje, šv. 
Vaitiekaus bažnyčios, kuri 
randasi Allegheny Ave. ir 
Edgemont St. Tąi augščiausi 
“dievui” bokštai ir kunigams 
palociai išbųdavoti' griešninkų 
pinigais. Apart’kun. Monke-. 
vičiaus, čia rąndąsi dar keturi 
jaunikliai lenkai kunigai ir 
virš 30 minyškų, -kurios lenkų 
vaikučius mulkina, » J ‘ *

Sukilimas prasidėjo dęl ma
žo “nesusipratimėlio” tarp 
Monkevičiaus gaspadinės įir 
jauno kunigiuko Niemec. :Tąs 
kunigužis nebuvęs paklusnas 
gaspadinei, ir jį grąsino jam 
netekimu tos vietos. Tas gra
sinimas įvykinta. Vyskupo iš
keltas į kitą vietą. Tuom tar
pu tas pats Niemec turėjo ge
rą įtaką pas parapijbnus ir 
jiems nusiskundė, kad gaspa
dinės patvarkymu lieka iškel
tas. Tas ugniniai uždegė pa
klusniuosius avinėlius, nes jie 
jau ir taip daug girdėdavo 
apie tos gaspadinės galės di
dybę, kuri faktinai viską val
dė^—net ir ūkę sau nusipirko 
už kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių. • Griešninkai susikal
bėjo, kad reikia gaspadinę iš
vyti, o kunigužį priversti, kad

LIETUVIS BARBERIS x
Mes nukerpame plaukus pigiau per 

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

BRIGHTON? MASS.
Labai svarbias PRAKALBAS 

koncertu rengia A.L.D.L.D. 193-čia 
kuopa, Brighton, Mass., nedėlioję, 19 
d. spalio (October), 1930, Brighton 
Lietuvių Tautiškam Name, 26 Lin
coln St.; pradžia 3:30 vai. po pietų. 
Kalbės Galgauskas iš Norwood, 
Mass., taipgi ir kiti kalbėtojai. Pro
gramos išpildyme dalyvaus Ig. Ku
biliūnas iš So. Bostono; Adelė Mic
kevičiūtė iš Marlboro, Mass.; E. Li- 
deiniūtė, soprano, iš Hudson, Mass. 
Pianu skambins H. Niukiūtč iš Dor
chester, Mass.—Taigi, gerbiamieji, 
nepraleiskite progos, išgirskite svar
bių dalykų, labiausia kas link šitos 
bedarbės ir kitų svarbių dalykų. 
Taipgi pasiklausysit gražaus koncer
to.

Kviečia Komisija.
(246-247)

Progresyvių Draugijų Bendras Ko
mitetas rengia didelį balių subatoj, 
18 spalio, svetainėj 8th St. ir Fair
mount Ave. Prasidės 8-tą vai. va
kare ir tęsis iki ,;Vėlųrpos, Bus gerą 
muzika, skanių ' valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus atsiįankyti. _ .. > 

•Rengėjai.
(246-24^)

ELIZABETH, N. J.
Tarp. Darbininkų Apsigynimo 8-tos 

kuopos susirinkimas bus ketverge, 16 
spalių po No. 69 S. Park St., 8-tą 
vai. vakare. Toj dienoj, kada regu- 
liaris susirinkimas pripuola, yra ren
giama prakalbos, todėl susirinkimas V < • •• 11. * . ..
tarim'o. 
mų

šaukiamas pirmiau del geresnio pasi- 
Yra svarbių dienos klausi- 

, tat visi nariai ateikit laiku. < 
Valdyba.

(245-246)

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

mas buę subatoj, 18 spąlių, Draugijų 
svetainėj, 46371 W. Vernor Highway, 
7:30 vai. vakare. Kiekvieno nario 
pareiga ateiti į šį susirinkimą ir x at
sivesti po naują narį, nes dabar yra 
agitacijos menuo. Gauti naują narį 
į draugiją nėra sunku, tik reikia pay 
dirbėti, pakalbinti savo draugus bei 
pažįstamus. Tat nepamirškit atsi
lankyti ir atlikti savo pareigą.

Sekr- V. Geraltauskas.
(245-246)

gynimo konferenciją, kuri įvyks 2 
lapkričio (November), 1930, Hunga
rian Hall, Cambridge ir 4th Sts., 
Philadelphia. Jūs jau žinote, kad 
valdančioji klase rengiasi išleisti 
naujus įstatymus, kurias remiantis 
galėtų kiekvieną neištikimą darbi
ninką deportuoti; norima įvesti pas- 
portino sistema, ėmimas paveikslų ir 
pirštų antspaudų ir t. t. Kol dar 
laikas, turime visi bendrai užprotes
tuoti prieš tuos žabangus. Todėl 
kiekviena draugystė turi pasirūpinti 
išrinkti delegatus ir prisiųsti į mi
nėtą konferenciją. P. Puodis.

(244-246)

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

kimas bus nedėlioj, 19 spalių, rusų 
svetainėje, 3014 Yemans St., 10-tą 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų, reikės išrinkti orga
nizatorių ir finansų sekretorių, nes 
jiedu apleido Detroitą. B. V.

- (245-246)

GEORGE NOBILETTI

Pianistas ir Mokytojas
Įgaliotas ir Paliudytas 

New Yorko Universiteto Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutartį:—

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Telephone: JEFerson 6993

Bell Phone, Poplar 7545

GRA BOKIUS- ON DERTAKEK

tftbalr.amuojn Ir laftlAja numiruBiui 
▼iiokių kapinių. Norihtieji goriausio 
tarnavimo ir už žemi| kainų, nuliūdimo 
valandoje kaukitės pas mane. Pas mana 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo 
geriausiose vletošo ir už žoinų kalnų.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

ant 
ps-

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

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

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

Blue Rose Laboratories
69 Bond St., Dept. D ' 

ELIZABETH, N. J.

(Iškirpę šį kiupaną, pasiuskit 
mums)

Vardas_______
No. ir gatvė----
Miestas ir valst.

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

A. M. KISHON, Aptickorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH. ’SKAITYKITE!SVARBIOS KNYGOS

Aplaikėme iš Lpsienio Labai Svarbių Knygų;

LIETUVOS EKONOMINE 
GEOGRAFIJA

Parašė R. Rasikas
Aprašomi Sekanti Svarbūs Dalykai:

Prigimties ir Visuomenės Sąlygos; žemės Ūkis; Pramonė; 
Prekyba; Susisiekimai; Lietuvos Finansai; Bendri Bruo
žai ir Perspektyvos.

Knyga iš 112 Puslapių. Kaina 50 Centų

NUPIGINTA KAINA!

KAS TAI YRA TROCKIZMAS?
PARAŠE A. BIMBA

Tūi trumpa ir aiški istorija revoliucinio judėjimo vystymosi Rusijoj. 
Joje rasite Lenino atsižymėjimus kovose su įvairiais šarlatanais be
siplakančiais prie darbininkų judėjimo. Sužinosite, kaip figūravo 
Trockis nuo pat įsisteigimo Bolševikų Partijos Rusijoje iki proletari
nei revoliucijai. Taip pat rasite, kaip mirus revoliucijos vadui, Ix> 
ninui, Trockis panorėjo įtikinti pasaulį, jog jis buvęs ąugščihu 
Lenino, bet svietas to nepastebėjęs.

Knyga iš G4 puslapių, kaina 20c
DABAR PARSIDUODA Už 10 CENTŲ!PRALOTAS OLŠAUSKAS

(LIETUVIŲ MACOCIIAS)

Pirma laida jau išsibaigė. Dabar galima gauti nau
ją, padidintą laidą. Kaina 20 centų

Praloto Olšausko, kuris nuteistas už žmogžudystę, byla visi susiin- 
teresavo. Apie ją norėjo žinoti kiekvienas darbininkas, profesiona
las ir biznierius. Apie tą bylą klerikalų spauda nerašė ir sI&|xJ pra
loto darbus nuo parapijonų. Vienok apie bylą iš mūsų laikraščio 
daugelis sužinojo. Byla visi intefesuojasi. Podraug žingeidauja pla- 
čiaus sužinoti—kas buvo pralotas Olšauskas? Kokis buvo jo gyveni
mas? Kodėl jis smaugė Ustijauauskienę, savo meilužę? Kaip tik 
į tokius klausimus ir atsakys išleista brošiūra. Kaina 20c.

Dr. Kaškiaučiaus Knyga

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

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

tydamas matai, kaip jaunas vyras, lankęs augštesnes mokyklas, tu
rįs talento ir ambicijos literatiniame darbe, neranda pasi^ekinĮO. 
čia nupiešta jo svajones apie perteklių ir saldų gyvenimą. N&vyks- 
tant taip, kaip įsisvajojęs, įpuola į rūpesčius, atsiduria skurde ir 
net ir tokiose aplinkybėse turi laimes ir meilėje. Taip pat čia ma
tysite, kaip militariai žmonės kuo -ne prievarta tvirkina varguose 
paskendusias moteris.

Knyga 260 puslapių,
Audimo viriais dabar 50c.

Lietuvos Darbininkes ir Ponkiles
Paraše V. Kapsukas

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks
lai. *

Knyga 152 puslapių. Kaina 25 centai.

Jau išėjo iš spaudos M. Gorkio parašyta

MOTINA
Tai viena iš geriausių M. Gorkio knygų, kurioj aiškiausiai vaizduo

jami darbininkų vargai, papročiai, persekiojimai ir visos aplinkybės 
senosios, caristinės Rusijos.

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

Visų čia suminėtų knygų reikalaukite iš

, “LAISVĖS” ADMINISTRACIJOS
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.'

I

Lowellieciai nei vien 
tais taip gerai nesidarb 
jaus mėnesį, kaip šiais) 
gavime naujų 
tytojų. Dar 
jaus mėnesiui, 
rim 8 naujus
kur dar galas? Iki šit 
ellio vajininkai stovi 
Čiai:
J. M. Karsonas .... 
F. Arbačauskas ........
V. Mikalopas ............
S. Paulenka ..............

Kaip toliaus vaj 
^lenktyniuosis, dar pam 

’"bet i|<i šiol Arbačauskt 
kerta, imant ‘ mus po 
Berods, teks mums ' 
įsusijungti 
čauską ir 
kovą už 
pelningoj 
susilygins su Arbačausk 
pasikinko civilizuotą ve 
kokia tai neįmatoma si 
velka, o jis tiktai ranku 
kelj'je naujus “Laisvei’ 

, tytojus.
Bet palaukite, aš čiž 

ką noriu pakuždėti dra 
S . Paulenkai ir Mik 
į ausį: Jūs, vyrai, esat 
kūs žuvininkai. Na, k; 
čia dar kaip pamėgintu! 
meškere, ar neužsikabin 
keletas gerų blakbusų. 

' turiu gerą kriukį pi 
_medžio ir kiekvienam 

retam kabinsiu už ka 
trauksiu prie savęs. Ir 
tysime, kad mes tokiu b 
ne kitokiu gražiai supi 

' ArbaČauską taip, kad 
pasiliks tik krūva naujJ 
tytojų ir daugiau nieksi 
gul šis mūsų planas pal 
slaptybėje, kad ArbačJ 
nesužinotų, o mes trys II 
kai vykdykim savo plail 
veniman. I

Vienas iš Trl

teks
prieš vieną

• skelbti jam 
naujas rinks 
pramonėj. B

1

MINERSVILLE, P
Darbininkai, Stokime I 

N Socialūs Apdraudos B| I t * f ■

Socralės Apdraudos I 
reikalaujama, kad valdži 
ketų po $25 savaitėj 11 
biams, pasenusioms, pa 
siems ar ligoniams ir J 
kiekvienam šeimynos 
nedirbančio amžiaus.

Darbininkai, visi susin 
ir išgirskite žymių savo 
kalbėtojų, Komunistų Pd 
kandidatų į Pennsylvanijd 
stijos urėdus, prakalbas 
lių (Oct.) 18 dieną. >P 
bos bus ant kampo 4-1 
Sunbury gatvių, Minen 
Pa. Čia Komunistų kalb 
išaiškins, kaip darbinink 
ri kovoti už Soči ai ę A p 
dą, prieš bedarbes, impel 

utinius karus, i)' kodėl dar| 
* kai privalo balsuoti už B 

nistų Partijos kandidatl 
ginti Sovietų Sąjungą nų 
perialistų. Taigi, visi < 
ninkai, būkite prakalbo 
susipažinkite su k omu n 
klasių kovos taktika.

Renffe

BRIDGEPORT, CON
Ll ____

Atsakymas A. J. Vizij

“Tėvynės” No. 39 A. J1 : . . I< nis prirašė pusantros šji 
į J norėdamas pasirodyti sai 

į dėlių veikėju. Rašo iš 1 
I 51-mos kuopos veikimo, I 
”fmėdamas, kad ko ne visa 

pos valdyba susideda ii 
munistų,’ tas, žinoma. n| 
sa. Bet tuomi jis išduodi 

Į , Liniukus, kad jie tok) lid 
kad nei į kuopos valdyti 
tinka, nes niekas nerenM 
o pasitiki komunistams.

Vėliaus pažymi, kad i 
ta į Apskričio konferJ 
trys delegatai, tame skJ 
ir A. J. V., ir kad atstove 
ištikimi S.L.A. konstitų 
Jo ištikimybė pasirodo 
kad renkant atstovus i H 
36-tą Seimą, priėmė įnl 
rinkti 3 atstovus, k u ome 
nam stovyje narių buvo t i 
taip aiškino fin. raštininl;

Toliaus rašoma, kad iii 
gresyviai norėjo pasiusti 
stovą į apskričio konferei 
bet nepavykę, tai šukele



os, Victrola Radiolos
LIETUVIS CRABORJUS

Norintieji ge

patarnausio

BOSTONAS IR APIELINKR navimo
bus kainą,

PHILADELPHIA, PA
na

zmo

Vardas

Miestas

SMINTINGAI ANAUDOTAS MALONŪS RŪKYT
SakoMINERSVILLE, PA

Clark Howell
“Atlanta Constitution” redaktorių^

PLATINKITE!BUDAVOKITE!

turėtiprisiuntimu tiktai WORKING WOMAN
/ouf, tačiau

dirbtuvėse.

Aišku kati jokioj šakoj mokslas nebuvo taip

BRIDGEPORT, CONN

CITY STATE

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZkio parašyta

Kaina apdarytos

ite iš

RACIJOS

mas nuo 1905 
arbininkių vei- 
i Lietuvos dar- 
kankinamos ir 
augių paveiks-

aiškiausiai vaizduo- 
ir visos aplinkybės

Darbininkų Pačios! 
Skleiskite J j!

Street or Avenue
, State______ ___

Mo OLAS

KAIP STOVI LOWELLIS 
NAUJAIS “LAISVES” 

SKAITYTOJAIS

NORWOOD, MASS

>, del “kompanijos,” 
asite rezultatus, ko
telis kenkia Žmogaus

fa

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

moterų laikraštis, kuris 
baltųjų darbininkių prieš

name pavydale skal
esnes mokyklas, tu- 
neranda paaistkimo. 
gyvenimą. Nevyks- 
atsiduria skurde ir 

. Taip pat čia ma- 
a tvirkina varguose

porins kas link nuveiki m-iį.

landoj- šauki

—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia^) 
Bet tie, kurie vartoja po plačią

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

Enclosed find 50 cents for one year’s subscription,

NAME ___________________  ADDRESS-1-_________

Dalykai:
js Ūkis; Pramonė;
sai; Bendri Bruo-

Nelaikas Pajieskoti “Lais 
ves” Vajaus Komisijos?

6102 Grand Avenue 
(Kampas Clermont Avenue) 

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

lima gauti nau- 
p centų
ktę, byla visi susiin- 
bininkas, profesiona- 
nerašė ir slėpd pra- 
iš mūsų laikraščio 

aug žingeidauja pla- 
bkis buvo jo gyveni- 

meilužę? Kaip tik 
Kaina 20c.

| ^S.L.A. pabėgėliai sužinoję, 
'kad Lietuvių t>arbininkų Susi- 
į vienijimo kuopa rengia “Tea 
Party”- ir lietuviškus šokius, 
fašistai nusitarė užbėgti už 
akių, kad pakenkti mūsų pa
rengimui, ii‘- 5 d. spalio fašisti
nė S.L.A. kuopa surengė “Tea 
’Party.” Ir ar žinot, kad i tą 
1 fašistinę “Tea Party” sugužėjo 
viso labo apie 2 tuzinai .svieto, 
bet tame tarpe; buvo apie, pen-

Staigiai Numirė Stasys 
Kamarauskas

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

Idos1 ypatoš plažangiiį lietuvių 
darbininkų. Mano supratimu, 
tie pažangieji daro, didėlę 
klaidą dalyvaudami grynai fa
šistiniam parengime. Pažan
gieji lietuviai darbininkai tu
rėtų suvisai nusigrįžti nuo fa
šistinių parengimų, nežiūrint 
kokiu vardu nesi d angsty tų. 
šis fašistų parengimas parodo, 
kad S.L.A. fašistės vadovauja
ma kuopa vietos darbininkuo
se pritarimo neturi.

“Meskim komunistus lauk ii 
Susivienijimo,”z ir žadėjosi pri
sirašyti prie Sandaros, o skai 
tosi save socialistu.
S. L. A. Narys Darbininkas.

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

TeL: Midwood 6361

'Mokslas visiškai keičia visas išdirbystčs jor- 

dirbėjai man

vajininkui. Tai labai prasti 
argumentai ir žalingi sąmonin
gų darbininkų tikslams. Vie
nas M. negali apeiti tą, ką gali 
būrys. Taipgi čia nėra M. 
kontraktuota “diecezija,” į 
kurią negalėtų niekas koją į- 
kelti. Arba gavimas nario ir 
vieno skaitytojo, tai nėra nuo
pelnas del M., bet visų bend
ra darbuotė šiame vajuje, tai 
tik išpildymas savo uždavinio. 
Gaudami bent po vieną naują 
skaitytoją, sykiu visi pakelsi
me skaičių sąmoningų Phila- 
delphijos lietuvių.

Taigi, draugai, subruskime, 
kad savo užduotį atlikus.

Philadelphietis M.

rbių Knygų

MINE

io vystymosi Rusijoj, 
iriais šarlatanais be- 
osite, kaip figūravo 
Rusijoje iki pcoletari- 
jvo’iucijos vadui, Le- 
jis buvęs augŠČiau

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

Lowelliečiai nei vienais me
tais taip gerai nesidarbavo va
jaus mėnesį, kaip šiais metais 
gavime naujų “Laisvei” skai
tytojų. Dar neįpusėjus va
jaus mėnesiui, o mes jau tu
rim 8 naujus skaitytojus. O 
kur dar galas? Iki šiol Low- 
el lio vajininkai stovi sekan
čiai :

nuliūdimo va

Atsakymas A. J. Vizniui

“Tėvynės” No. 39 A. J. Viz- 
nis prirašė pusantros špaltos, 
norėdamas pasirodyti save di
deliu veikėju. Rašo iš S.L.A. 
51-mos kuopos veikimo, pažy
mėdamas, kad Uo ne visa kuo
pos' valdyba susideda iš ko
munistų,- tas, žinoma, ne tie
sa. Bet tuomi jis išduoda tau
tininkus, kad jie toki liurbiai, 
kad nei į kuopos valdybą ne
tinka, nes niekas nerenka jų, 
o pasitiki komunistams.

Vėliaus pažymi, kad išrink
ta į Apskričio konferenciją 
trys delegatai, tame skaičiuje 
ir A. J. V., ir kad atstovai yra 
ištikimi S.L.A. konstitucijai. 
Jo ištikimybė pasirodo tokia, 
kad renkant atstovus į S.L.A. 
36-tą Seimą, priėmė įnešimą 
rinkti 3 atstovus, kuomet pil
nam stovyje narių buvo tik 75, 
taip aiškino fin. raštininkas.

Toliauš rašoma, kad ir pro
gresyviai norėjo pasiųsti 1 at
stovą į apskričio konferenciją. 
bet; nepavykę, tai sukėlę ’tokį

tęs pas:_ __

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W’

1ERALA1
aip svarbiu visiems 
lių apie sveikatą ra- 
abai mylimas, šioj 
me jo argumentų ir

Nesigirdi nei viešo smar
kaus organizavimo, nei “slap
to” rinkimo naujų skaitytojų. 
O kaip tai svarbus uždavinys! 
Net ne del to, kad aplenkti 
kitas didesnes ar mažesnes 
kolonijas, bet kad labai reika
linga paskleidimas klasinės 
sąmonės plačiose lietuvių eilė
se. Tą turi jausti kiekvienas, 
kuris, skaitydamas “Laisvę,” 
jaučia save susipratusiu. Ne
garbingą mintį tūli skelbia sa
vo sutingimo pateisinimui.- Gir
di, aš nenoriu nei pradėti dar
buotis, kad nepakenkus M.

Brooklyno Lietuvių Ncprigulmingas Kliwbas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Figa
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir ppąkilnpsni. biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis .pa
daryti ir po yąr$u, 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 iSsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

S3

Iš Darbininkų Kovos Lauko.— 
Anna Burlack Prakalbos

Puikiai Pavyko '

8 d. spalio (Oct.) Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas 
surengė prakalbas gelbėjimui 
Atlantos Darbininkų nuo elek
tros kėdės. Kalbėtoja buvo 
viena iš šešių, kuriai gręsia 
mirtis arba ilgi metai kalėji
mo už organizavimą darbinin
kų. Tai yra Anna Burlack, 
gabi ir talentinga kalbėtoja. 
Taipgi kalbėjo trumpai d. N. 
Kay, T. D. A. pirmo distrikto 
organizatorius. Publikos susi
rinko vidutinis būrys; aukų 
sukelta stiprinimui darbininkų 
kovos prieš išnaudotojus $52.- 
56c; parduota “Labor Defen
der” 35 kopijos. Todėl šis T. 
D. A. parengimas, galima 
skaityti, gerai pavykusiu. Pri
imta rezoliucija už gynimą vi
sų politinių kalinių.

Iš S.L.A. Fašistines Kuopos 
“Tea Party”

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

Darbininkai, Stokime už 
Socialės Apdraudos Bilių

Socialės Apdraudos biliuj 
reikalaujama, kad valdžia mo
kėtų po $25 savaitėj bedar
biams, pasenusioms, pabėgu
siems ar ligoniams ir po $5 
kiekvienam šeimynos nariui 
nedirbančio amžiaus.

Darbininkai, visi susirinkite 
ir išgirskite žymių savo klasės 
kalbėtojų, Komunistų Partijos 
kandidatų į Pennsylvanijos val
stijos urėdus, prakalbas, spa
lių (Oct.) 18 dieną. Prakal
bos bus ant kampo 4-tos ir 
Sunbury gatvių, Minersville, 
Pa. Čia Komunistų kalbėtojai 
išaiškins, kaip darbininkai tu
ri kovoti už Socialę Apdrau- 
dą, prieš bedarbes, imperialis
tinius karus, ir kodėl darbinin
kai privalo balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus il
ginti Sovietų Sąjungą nuo im
perialistų.^ Taigi, visi darbi
ninkai, būkite prakalbose ir 
susipažinkite su komunistine 
klasių kovos taktika.

Rengėjai.

LUCKY STRIKE — puikiausias cigaretąs, kurį Jus kada 
rūkei, pagamintas iš puikiausio’ tafek 
tabako Derliau
kad karštis valo ir taip “SPRAGINAMAS” p/ajalma kenks' 
mingus erzinimus,* kurie padaro gerklės eridniimis ir košė' 
jimą. Nestebėtina, kad 20,679 gydytoja: 
LUCKIES kaip mažiau kenksmingus 
saulės šviesa išnokina—užtat 
Ultra Violet Ray.

pareiškė 
Visi žino, kad 

SPRAGINIMAS” naudoja

Prakalbos su Žavėjančiu 
Koncertu

1 d. lapkričio (Nov.) A. L. 
D. L. D. 9-ta kuopa rengia 
svarbias prakalbas su koncer
tu. Kalbės d. A. Bimba, “Lai
svės” dienraščio red. narys. 
Koncertą pildys mūsų įžy
miausios duetistės seserys Pau- 
liukoniūtės, smuikininkas B. 
Petrukęvičius, E. Sidęriūte, so
pranas; O. Balčiūnaitė ir vie
tiniai menininkai. įžanga vi
siems uždyką. Todėl šio pa
rengimo lai nei /vienas darbi
ninkas nepraleidžia neaplan
kęs, nes d. A.' Bimba netankiai 
čia

U APTIEKUS 
galima pirkti vais- 
>r dabartiniu laiku. 
Savininkas 
l\ DETROIT. MICH

dar tik 4 mėn. 
ir d uo

li. suspenduoti 
mėn. Pirm, tą 

leist i balsuoti, 
kad įnešimas 

narį, tuoxj mus 
imant “ mus po vieną, 

teks mums visiems 
prieš vieną Arba- 
skelbti jam griežtą 
naujas rinkas šioj 
pramonėj. Bet kas 
su Arbačausku ? Jis 
civilizuotą velnią ir 
neįmatoma spėka jį 

jis tiktai rankioja pa-

triukšmą kaip Chicagoj, ir rei
kėję atimti vienam progresy- 
viui balsą. Tikrenybėje, tai 
paties A. J„ V. tame priežas
tis. Kuomet J. R., kalbėda
mas apie jaunuolius, pasakė, 

Į kad jaunuoliai nenori prie S. 
'rašytis, nes skaitydami “Lais- 
Įvę” matė, kad Chicagoj S.L. 
i A. nariams laike seimo buvo 
! galvos skaldomos, tuomet 
(pirm. ' A. J. Viznis pavadino 
[“Laisvę” nuodais, iš to kilo 
'karštesnės diskusijos ir matyt, 
Į kad buvo susikokusavę tauti- 
! ninkai terorizuot narius, kurie 
tik pasirodys jiems neištikimi. 
Pašoka P. I

I prigulintis prie S.L.A 
jda įnešimą J 
balsą ant 6 

(įnešimą nori 
Pasipriešinus, 
duotas per’ nepilną 
jaus kitas paantrina ir baisuj 
ja, nepilni ir vaikų skyriaus 
nariai ir J. R. balso netenka 
ant šešių mėnesių.

A. J. V. nori pasistatyti sa
ve mūčelninku ir skundžiasi, 
kad “nekartą tūli progresyviai 
pasakę, kad Urmininkui su 
kūju į kajktą duosią arba už 
kojų nutrauksią nuo tos vie
tos (suprask, pirm, vietos).” 
Ar neprigulėtų tam žmogeliui 
mūčelninko karūna?

Rašo, giriasi apie jaunuolių 
organizavimą, rodos, kad vi
sus jaunuolius surinks, bet 
kad kuopos tarimas buvo du 
metai atgal organizuot jau
nuolių kuopą, tai tas didvyris 
nei vieno jaunuolio dar nępri- 
rašė.

Iš viso to rašinio atrodo, 
kad minėtas pilietis tik geri- 
nasi tautininkams, ir gal bus 
reikalas paskolos, tai-slidžiai! 
bus galima. . . Neuždyką ir 
sendvičiu vakarienėj rėkė—

L. jL.i R. Choro ’metikis Hal
loween balius įvyks 25 d. spa
lio (Oct.) x Kas njetąi į Hal
loween šokius suvažiuoja šiin- 
tai jaunimo,—tikimės turėti 
daug ir šiemet, nes jau apie 
200 tikietų yra išparduota; 
tas jau užtikrina, kad 
skaitlingas balius.

Buvęs narys ir pirmininkas Georgia 
atstovų rūmų

senai Globojas Georgia Universiteto

Daugelį metų Democratic National 
Committee narys

United States Coal Commission narys

Buvęs Georgia Senato Prezidentas 
ir narys

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 dipnai!

Orderiuokite pundus del pardavimo ir skleidimo!
Užsiprenumeruokite!

50c už metus. Siųskite visus straipsnius, auka*

atsilanko. , . , ,
Nepartyyis

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas? 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo, 
Ameriką pagarsėjusius' 1 : • '

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

<laug4 rūpesčių ir sunkių ligų 
centai už skrynutę.

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

Artimi žmonės pasakojo 
taip: šeštadienį, 11 d. spalio 
dirbo dirbtuvėj, parėjęs namo 
gerai išsigėręs, ant rytojaus, 
sekmadienį, 12 d. spalių, ryte 
atsikėlęs išėjęs atsipagiriot; 
atsipagiriojęs; parėjęs, |] 
nešdamas su savim pantę 
minės”; nuėjęs į “toiletą’ 
einamą vietą) ir toilete rado 
mirusį. Graborius su daktaru 
išsivežę ištyrinėjimui. Kama
rauskas Norwoode išgyveno il
gus metus, buvo ramus 
gus.Jis žinojo dirbtuvę ir 
namo parėjęs stikliuką. Pri
gulėjo prie Didžiojo Liet. K. 
Keistučio draugijos. žmogus 
dar*. ne senas, gal būt turėjo 
apie 45 metus, o gal ir jaunes
nis.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo arbatos parė ir šokiai 
puikiai pavyko. 12 d. spalio 

jL.D.S. kuopa turėjo parengus 
“Tea Party” ir šokius; publi
kos susirinko skaitlingai. Tas 
parodo,, kad vietos darbinin
kai pritaria Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui, nes didokas 
skaičius darbininkų sutiktų 
stoti į L.D.S.., jei tįk būtų gali
ma priimti. •

Smetonos viso 
•TUOMET “JIE SPRAGINTI”.Visi žmo,

Urban’s Cold Powders.'
(MILTELIUS NUO ŠALOIO)

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

F. URBONAS, Aptiekoriuž"
151 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

Sutinką su savo/politika faktų įrodymų publikai, Amerikos Tabako Kompanija pakvietė p. Clark Howell asmeniškai liudyti it pereiti pasižymėjusių 
asmenį raportus, kurie liudijo LUCKV STRIKES pagarsėjusį Spraginimo Metodą, p. Howell pranešimas yra pirmyneiga. y

v' ‘ i . ■ ■ 1 © 19.30. The American Tobacco Co.. Mfrs.

J. M. Karsonas ..................1
F. Arbačauskas ....................4
V. Mikalopas ........................ 2
S. Paulenka .......................... 1

Kaip toliaus vajininkai 
įlenktyniuosis, dar pamatysim, 
'bet iki šiol • Arbačauskas 
kerta, i_„ 
Berods, 
susijungti 
čauską ir 
kovą už 
pelningoj 
susilygins 
pasikinko 
kokia tai 
velka 
kelyje naujus “Laisvei” skai
tytojus.

Bet palaukite, aš čia kaip 
ką noriu pakuždėti draugams 
S . Paulenkai ir Mikalopui 
į ausį: Jūs, vyrai, esate pui
kūs žuvininkai. Na, kad jūs 
čia dar kaip pamėgintumėt su 
meškere, ar neužsikabintų dar 
keletas gerų blakbusų. O aš 
turiu gerą kriukį pipirinio 
medžio ir kiekvienam nužiū
rėtam kabinsiu už kaklo ir 
trauksiu prie savęs. Ir pama
tysime, kad mes tokiu būdu, o 
ne kitokiu gražiai suplieksim 
Arbačauską taip, kad iš jo 
pasiliks tik krūva naujų skai
tytojų ir daugiąu nieks. Te
gul šis mūsų planas pasilieka 
slaptybėje, kad Arbačauskas 
nesužinotų, o mes trys broliu
kai vykdykim savo planą gy- 
veniman.

Vienas iš Trijų.



Puslapis šeštas Ketvirtad, Spalių 16, 1930VIETOS ŽINIOS
, Bedarbiai ir Dirbantieji, 

’ į Demonstraciją 2-rą VaL, 
prie City Hall, New Yorke!

Kiekvienas lietuvis bedarbis 
turi prisidėti šiandien, 2-rą 
vai., po pietų prie masinės be
darbių ir dirbančiųjų demonst
racijos ties City Hall, New 
Yorke. Delegatai Bedarbių 
Tarybų ir Darbo Unijų Vieny
bės Lygos eis reikalaut iš mie
sto valdybos tuojautinės para
mos šimtams tūkstančių be
darbių; o masinė demonstraci
ja lauke parems tuos reikalą- |ti, 
vimus—bent $25 į savaitę

SO-

Gengsterią Viršininkas 
Diamond Mirsiąs

Pašautasis gengsterių kara
lius Diamond, pats įkaitintas 
keturiomis žmogžudystėmis 
pirmiaus, mirčia vaduojasi Po
lyclinic ligoninėje, New Yor
ke, kaip kad daktarai prane
ša. Prasiblaivydamas,'jis šau
kia kokainos, tai yra nuodin
go vaisto, kurį jis buvo įpra
tęs naudoti delei smagumo ir 
drąsos, ypač einant į kokius

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

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

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

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

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)

Telephone, Stagg fill

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

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

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

kiekvienam bedarbiui, sustab- mest iš butų į gatvę.

“Socialistas” Teisėjas J. 
Panken Metė Bedarbių 
Šeimynas iš Kambarių

Komunistai išgavo dalį 
cialisto” buvusio teisėjo
cob Pankeno rekordų. Iš jų 
matyt, kad per mažiau mene- didesnius kriminalius darbus, 
šio laiko tas “socialistas” teis- 
mininkas pasirašė popierius, 
reikalaujančius išmesti iš kam
barių kelis desėtkus darbinin
kų, negalėjusių užsimokėt už 
kambarius. O jis buvo teisė
jas 10 metų. Galima 'supras- 

kiek tūkstančių bedarbių 
per tą laiką jis patvarkė iš- 

. Doku
mentai rodo, kad jis paširašy-dymas bedarbių mėtymą iš

kahnbarių del neužsimokėjimo davo ’išmetimo /popierius net

Diamond yra vedęs,, bet jis 
dar iš šalies turėjo gražių 
mergų, kaip šieno. Viena iš 
jų, tai aktorė Mąrion Roberts, 
viena, iš brangiai apmokamų 
Ziegfeld Follies gražuolių, ku
rioms.' moka iki $3,000 'į savai- 

buvo su Diamond u 
viešbutyje, .kuomet 
šaikos gengsteriai 
josios mylėtinį.

SUSIRINKIMAI

Supuvimo Priežas 
Minoras Sveiksta. 
Spalių 21!
Artistas Walker.
Kas Skaito “Dailj 

ker”? ’ Į
Rašo Petrušk

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

vakarą su koncertine programa ne- 
dėlioj, 2-rą lapkričio (November). 
Todet prašojne vietęs ir ąpielinkėį 
kuopas' bei organizacijas ;hiekb tiį 
dieną nerengti, bet atsilankyti į mū
sų šauhįą pramogą. ' i Komisiją.' J

1 . ■ ■■ ‘ į ' ■ ’ ‘ (24.7-246)

ir t. t.
Nei vienam dirbančiam nė

ra darbas užtikrintas, nes kri- 
zis eina vis platyn. Todėl ir 
dirbantieji turi eiti į šią de
monstraciją, r e i k a 1 audami, 
kad būtų mokama iš miesto 
iždo reguliarės bedarbiams 
pensijos.

Miesto valdyba ištenka pi
nigų mokėti majorui Walke- 
riui $40,000 algos į metus, iž
do kontrolieriui $35,000, įvai
riems komisionieriams po $25,- 
000 ir panašiai. Jinai randa 
lėšų paskirti dar 8 milionus 
dolerių policijai, 196 milionus 
parazitiškiems miesto bondsų 
savininkams, 20 milionų teis
mams, daugiausia prieš darbi
ninkus; desėtkus milionų pa
siima visokie grafteriai, ir t. 
t., ir t. t. Apie bedarbių rei
kalus ir vargus, tačiaus, miesto 
ponai tyli, kaip nebyliai.

Bedarbių ir dirbančiųjų ga
lingos minios turi priverst tuos 
ponus paskirt tuojautinės pen
sijas visiems bedarbiams.

Visi bedarbiai ir kurie tik 
galite kaip nors iš darbo išlik
ti dirbantieji, todėl, traukite 
šiandien į demonstraciją prie 
miesto valdybos rūmo!

H—-- - - - - - - - - - - t
Mokinys Norėjo Nusižudyt, 
Kad Jis Perdidelis

Arnold Baker, 14 metų am
žiaus, pradinės mokyklos 5A 
laipsnio mokinys, atsisuko ga
zo kranus, kad nusižudyt, 
kambariuose po num. 894 
Park Ave., Brooklyne. Už
baigt gyvenimą jis nusitarė to
dėl, 
pėdų 8 colių, ir kiti mokiniai 
iš jo juokdavosi. Arti buvę 
Edison kompanijos darbinin
kai jį atgaivino, kai viena ber
niuko šeimynos pažįstama at
ėjus rado paleistą gazą ir su
šuko pagelbos.

kad buvo perdidelis—5

“Šliūbinė Iškilmė” ir Seno 
Vinco Prakalba Maspethe

Visi važiuokite į Maspethą 
ateinantį sekmadienį, 19 d. 
spalio, pamatyti “šliūbinės Iš
kilmės.” Tai yra vieno akto 
komedija. Kurie ją matys ir 
girdės, kad ir nenorėdami, tu
rės juoktis, nes joje yra labai 
daug juoko. Jauni ir seni, di
deli ir maži, be skirtumo, atsi
lankykite į šį puikų vakarą; o 
kurie neatsilankys, gailėsis.

Duryš atsidarys 4-tą vai. po 
pietų, o programa prasidės ly
giai 5rtą vai. Įžanga tik 
centų.

Be “Šliūbinės Iškilmės,” 
rėąifrie dar svarbų dalyką, 
Seno Vinco prakalbą. Po
sos programos bus šokiai prie 
geros orkestros.

Pasimatysim National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspeth, N.
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tu- 
tai 
vi-

Komisijos Narė.

Vyras su Revolveriu Vijęs

Eva B. Pullockienė apskun
dė Gates Ave. teismui savo vy
rą už tai, kad jis ją per prie
vartą varydavo sykiu su juom 
ir 4 metų amžiaus dukteria 
eiti į’ judamuosius paveikslus; 
o jelpu neklausydavo, tai jis 
revolveriu grūmodavęs pačią 

? ntifcuti. « * į
Bet netrūksta tokių jnoterų, 

kurios, pragarą kelia prieš vy-

už 10 dolerių nedamokėjimą.
Tie dokumentai bus išspaus--burg, 

dinti Daily Workeryj penkta
dienį.

Atsistatydina Sveikatos 
Komisionierius, Protestuoja 
Prieš Atgaleivius Daktarus

New Yorko sveikatos komi- 
sionierius Dr. Wynne atsista
tydina iš tos vietos protestuo
damas, kad įvairiose komisijo
se esami- senoviški daktarai 
darė jam kliūtis, kuomet jis 
norėjo pravesti įvairius moks
liškus pagerinimus miestinėje 
sveikatos tarnyboje. Dr. Wyn
ne taip pat kaltina ir atsili
kusius nuo mokslo, surembė
jusius, kaip kad jis sako, va
dus New Yorko Apskrities 
Daktarų Sąjungos.

Atvežė Deportavimui Virš 
Dviejų Šimtų Ateivių

Kas šešios savaitės atva
žiuoja iį New Yorką kalinių 
traukinys, atveždamas ateivius 
darbininkus deportavimui. 
Važiuoja jis nuo vieno Jungt. 
Valst. krašto iki kito, rankio
damas kovingus ateivius dar
bininkus bei bedarbius. Per
eitą antradienį jis tokių atve
žė 201, kurie tuojaus buvo su
varyti į Ellis Islando ateivy- 
bės stotį, iš kur jie bus depor
tuojami į Vengriją, Italiją ir 
kitas fašistines šalis.
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo centro sekretorius J. 
Louis Engdahl del to pareiš
kė :

“Centralinė šalies valdžia 
dabar vykdo politiką deporta
vimo ateivių darbininkų, kurie 
drįsta protestuoti prieš nepa
kenčiamas sąlygas, plaukian
čias iš bedarbės.”

Prie daugelio iš suimamų 
deportavimui vyriausybė visiš
kai neprileidžia Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo advo
katų; jų atsakymus į klausi
mus patys valdininkai savotiš
kai, iškraipydami, užrašo ir 
naudoja, kaip “įrodymus,” ko
dėl tie ateiviai turi būt išbug- 
dinti iš Amerikos.

Komunistų Partija yra vie’ 
nintėlė partija, kuri pasiryžus 
kovoja už ateivių darbininkų 
reikalus ir už jų apgynimą 
nuo deportavimų. Balsuokite 
už Komunistų Partijos kandi
datus lapkričio 4 d.!

Broadway ir Gates 
Brooklyne, nušmugelia-

Nusuko $298,000 , 
Mechanics Bankui Brooklyne

Ir Mechanics Banko sky
riaus, 
Avė.,
vo $298,000 buvęs to banko 
vedėjo pagelbininkas # Louis 
Dietz, bendrai su daktaru 
Rauh’u, kuriam be nuosavy
bės užtikrinimo buvo “pasko
linęs” $190,000.

Tais pinigais jiedu, be kit
ko, gembleriavo ir Wall Stry- 
to Šerais. Dabar eina prieš 
abudu byla federaliame 
Brooklyno teisme.

156 Kartus Areštuota už 
Girtumą

Katarina Blackwell, 60 me
tų amžiaus, gyvenanti Jamai- 
coj, tapo areštuota; jau 156-

tę. Jinai
Monticello 
priešingos 
pašovė tą

Areštuotas Monticello vieš
bučio manądžeris Jacob Gins- 

kaip svarbus liudinin
kas, ir laikomas 
parankos.

Prie 
heršto 
džiasi

PAJIEŠKOJIMAi
po $20,000

apleipusio
Diamondo 

kunigas.

piktadarių 
lovos mel-

NEWYORKIEČIŲ 
ATYDAI!

Aš, ALBINA MORKEVIčIENe, 
po tėvais Juškytė, iš Griškabųdžioi 
pasilikus našlė, pajieškau i _ ... 
žjstamų ir giminių, kurie randasi 
Jungtinėse Valstijose; taipgi pajieš
kau ir Antano . Suodaičio, pirmiau 
gyveno ant Sacramento St., Chicago; 
Ill. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
A. Morkevičienė, 10157—108th St.į 
Richmond Hill, N. Y. 

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ice cream, stationery 

ir kendžių storas, geroj vietoj, prie 
parko. Parduosiu pigiai, nes turiu 
du bizniu. Kreipkitės po num. 636 
Ferry St., Newark, N. J. Telefonas: 
Market 2-3057. (244-249)
-----—j„j1.—L

REAL ESTATE: Namai, Žemė
tikrai proga ‘

Parąiduoda labai puikus biznis, iš 
kurio galima gražiai 
dar susitaupyti dolerį 
čemė ir lunchroomis. 
namu arba 
nai žema,

savo pa-1 Pardavimo 
randasi vietos.
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be namo, 
nes turiu 
priežastį

pragyventi ir 
kitą. Yra bu- 

Parduosiu su 
Kaina stebčti- 
greit parduot, 
patirsite ant

AvenueSchuyler 
Kearny, N. J.

d. spalio, 
Pradžia 

svetainėje

Sekmadienį, 19 
įvyksta prakalbos. 
1:30 vai. po pietų, 
2075 Clinton Ave., 
179th ir 180th Sts.

Visus lietuvius darbininkus 
kviečiame dalyvauti prakalbo
se. Kalbės visiems gerai žino
mas apysakų rašytojas ir dar
bininkiškos spaudos bendra
darbis, drg. Senas Vincas. 
Kad išgirdus prakalbas apie 
svarbius klausimus ir susipa
žinus su mūsų mylimu rašyto- 
jum, kviečiame nesivėluoti, 
pribūti laiku, mat, 5-tą vai. 
jisai turės kalbėti jau Mas
pethe. Todėl mūsų prakalbos 
prasidės punktualiai, paskirtu 
laiku.

savo vyro Kazimiero 
iš Lietuvos,, šviekšnos pa-f 

Pocių sodžiaus, Kauno gu- 
Jau 12 metų, kaip nema4 
Prašau jo paties atsišauk-i

Komitetas.

ALDLD J-mos Kp. Vakarėlio 
Darbininkai, Tėmykite! 
i t t ■ .< •: 1 • *

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

Vienas iš Komisijos.

apsi- 
1-mos 
įvyks 

“Laisyes”
susirinkite

vakare, “Laisvės” 
tai pasiskirstysime 

daugiau reikalų ap- 
Taip pat komisijos

Lietuvių Darbininkių Susiv. 
1-mos Kuopos Vakarėlis

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

apie kuriuos
Įvyks “Lais-

Narė.

Sekmadieni Komunistų 
Sekcijos Ratifikacijos ! / 
Bankietas su Prakalbomis

Ateinančio s e k m a d i enio 
vakare turi ratifikacijos 
bankietą brooklyniškė šešta 
Sekcija Amerikos Komunistų 
Partijos. Ratifikacija—tai už- 
gyrimas savo kandidatų į įvai
rias valdvietes šiuose rinki
muose. Bankietas įvyksta 
Sekcijos centro svetainėje, 68 
Whipple St., palei Broadw,ay, 
Brooklyne. 
programos 
kalbėtojai 
kalbomis.

Lietuviai darbininkai turėtų 
tame

Apart smagios 
ir kitko bus geri 

su svarbiomis pra-

r» po darbo nutargusius ir tą sykj už girtybę. (£avo 30 skąitlingai pasirodyti 
nenorinčius eiti j’teatrus. dienų kalėjimo.; i i ‘bąnkiete. s

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y. į

Telefonas: Stagg 9105

DR. A, PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spinduliu Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte Jki 8 vai. vakare.
Penktadieniais tt šventadieniais 

tik susitarus.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAHORIUS

Telefonas Stagg 2812 * , .

FRANK WHITE
STOGDENGIS

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

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.
___________l __________________________________

PAJIEŠKAU 
Jušos, 

rapijos, 
bernijos. 
čiau jo. 
ti arba jei kas apie jį praneš, tam 
būsiu dėkinga. Bessies Jušas, 161 
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

^—^^(24 6-248) 
------------- ------ -------- ----  ~--------- j 
PAJIEŠKAU savo sesers vaikų — 
Simono ir Vinco Pėsnikų, iš Lietu
vos, Suvalkų gub., Gižų parapijos.! 
Taipgi norėčiau žinoti ir apie Praną 
Slomiškj. Prašau atsišaukti sekan
čiu antrašu: Simonas Šlaminskis, 
119 Woodlawn Ave., Jersey City, N. 
J.----------------------------------- (246-247)

PAJIEŠKOME partnerio pirkimui 
farmos, kuri turi 217 akrų žemės.! 

Visi namai įtaisyti pagal vėliausią 
madą. Bile farmerys negalėtų ati
duoti už pigesnę kainą, kaip kad už 
šią reikia .mokėti. Jeigu kas nors) 
interesuojatės, malonėkite pranešti 
mums: M. Kabošius, 45 Lee St., 
Cambridge, Mass. . (246—8)

VAKANSIJA CHORVEDŽIUI
Paskutiniam darbininkiškų organi

zacijų suvažiavime paaiškėjo, kad 
Schuylkill apskrityje pastaruoju laj- 
ku,» susidėjus tam tikroms aplinky
bėms, yra pageidaujamas naujas, 
patyręs lietuvis ęhorvedis, kuris ga
lėtų nuosekliai vartoti smuiką bei 
pianą arba abudu kartu. Turint 
kvalifikacijas, delei informacijų 
kreipkitės: J. D. Taunis, 15 W. Oak 
St., Shenandoah, Pa. (245-246)

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.

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3842

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Wi))inmBburR Bridge Plaza) 

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

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

Tel.: Juniper 6776

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaKavoja viso
kį u a paveikslus 
įvairiomis spal
vomis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir nudaro su 
aJMerikohifikaia.

TELEFONAS1 
TRIANGLE 1450

Kreipkitės i i u e 
adresui

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

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR
Telephone: Stagg 4409

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

65-02 Grand Street 
Maspeth, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2310

J. GARŠVA
416 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

O3OES3O a...JZ3OESOIT""-T<

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

ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

Šiais vaistais neužtraukia papročio ir atliuosuoja vidurius ir pa
gelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. Nereikia virint, o tik 
sumaišyt su vandeniu ir užsigert einant gult. Visiškai nekenks
mingas, ir galima duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugu
siems. Kaina........................................................ 60c, per paštą 65c

Namy Maliavotojai ir Dailydės
(CARPENTERS)

Maliavojame namus iš vidaus ir lauko. Taipgi padarome visękį dai- 
lydės (karpenterio) darbą. Sąžiningai atliekame darbą ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės į bi kurį:

A. BALCHUNAS
321 CHAUNCEY STREET 

Brooklyn, N. Y,
Arba Telefonuokite:

P. BIELIAUSKAS
390 CRESCENT STREET 

Brooklyn, N. Y.
Applegate 6648

i

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

KUNDROTO APTIEKA
* • , I » > . •

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

‘ ' i t r f f ♦

Kamp. N. 4-tos gatvės Tel., Greenpoint 2017-2360-3514S T* UKUS, Fotografas
Bedford Ave., Brooklyn

■ / ' f el. Geecnnomt 9 78 31
’ (ieiiuusKi .Sliidtiu lir. < >;! \lcthil l’.rsdikt i.)ti

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu. H

o o k o rrrxjxa o irxai o k o

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
Jūs pažįstate įpus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti. I

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

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

Tel., 0783 Stagg

J. LeMMA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

“Miestuose, kai Nev 
Chicagoj, valdininką 
netinkami ir bailišl 
New Yorko “World” 
Jeigu valdininkai su 
aišku, sako laikraštis, 
.ir vagystės, plėšimai, 
ten viešpatauja žuliky 
gelystės.

Argi tik New Yorl 
cagoj taip dedasi? O 
Washington u? štai 
kyla nauji skandalai, 
atidavimu aliejaus ko 
už pusę šimto milioni 
Jorados aliejaus laukų 
šmugelis, tai visiška 
mas tų, kurie stovi 
priešakyje! “Worlda 
žinoti, kad juo tolyn, 
giau tokių kyšyčių bus 
pitalistinė sistema vi 
gesdama, ji užkrečia < 
daugiau dar nesugec 
mento.

Tai puiku, kad dra 
tonieciai laimėjo bylą 
šistus.

Trečiadienj kalbėjai 
Hathaway apie d. Mi 
sveiksta; jau buvo 
žmogus ligoninėj jį 
po operacijai. Ilgai 
kalėjimo ligoninėj, d. 
buvo atskirtas nuo vi 
nių apie judėjimą. T 
bar jas gaudo, kaip b 
daiktą.

Naje, atsiminkit, N( 
ir apielinkės draugai, 1 
spalių, Madison Sq. 
New Yorke, turėsite p: 
matyti bedarbių demoi 
vadus: Foster}, Amte 
net Minorą, jei jo sve 
rėš. Jie bus apie tą 
leisti; jų pasitikimui i 
nimui Partijos rinkimi 
nijos ruošiama šis ma 
tingas. Madison Sq. 
telpa arti 25,000 žmoi 
vietų gausite, jei 2 
ateisite.

“Daily Workeris” g* 
bendradarbį—piešėją— 
mus darbininkų kž 
Walker, apie 60 amži 
rikonas. Savu laiku 
prie “New York Call’’ 
tų dienraščio). Pastai 
ku dirbo “Evening 
laikraštyj, kur jis gau 
bią algą, šiuo tarpu 

Y bumais Walkeris dabii 
Workerio puslapius, d 
$35 į savaitę, kaip iri 
laikraščio redaktoriai, 
daro todėl, kad žmogų 
krino, jog šiandien tik 
tai yra revoliucinė paj 
rai bus lemta suvaidin 
vimo iŠ kapitalistinės 
milionus proletarų, 
visuomet buvo radikalu 
žvalgų artistas.

Veikiausia, kad ir 
neužilgo suteiks savo 
jams artisto Walkerio

Prie Baltojo Namo, 1 
tone, kasdien išparduo 

r kelias dešimts kopijų! 
Workerio”. Kas jį teį 
šalies “augščiausios ga 

< “gudriausios smegenys
Šai Washingtono valdy 
panieka žiūri i komuni 
savyje jie dreba del k< 
nių pajėgų augimo ir 
mos progos griebiasi i 
nistų laikraščio ir j 
studijuoja.

Conn, valstijos d; 
organizacijos privalo 
prie vajinio prakalbų 
to: pradžioj lapkričio 
ten, veikiausiai, kalbi 
Bimba, kuris pirm t 
prakalbas Mass, valsti

Jau nelabai toli ir “ 
metinė Šventė—koncer 
met jis įvyks gruodžio 
bus neprastesnis kaip I 
tais. Direktorių taryb 

J) sija jau darbuojasi.
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